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Covid-19 adia desfiles das 
escolas de Samba no Rio

Decisão foi anunciada por Eduardo Paes, após reunião com prefeito de São Paulo, que tomou a mesma medida

ESPETÁCULO NA SAPUCAÍ SÓ EM ABRIL

O velório do corpo da cantora Elza 
Soares, nesta sexta (21), no Theatro 
Municipal, na Cinelândia, centro 
do Rio, atraiu fãs, artistas e au-
toridades. A cantora, de 91 anos, 
morreu na quinta, de causas na-
turais. Integrantes da Mocidade 
Independente de Padre Miguel, 
escola de coração da cantora, que a 
homenageou na Sapucaí em 2020, 
fizeram uma salva de palmas ao 
lado do caixão. O prefeito Eduardo 
Paes também esteve no velório e 
decretou três dias de luto oficial na 
cidade. O corpo foi levado em car-
ro aberto do Corpo de Bombeiros 
para o cemitério Jardim da Sauda-
de de Sulacap. O enterro foi restrito 
a parentes e amigos.
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Fãs dão último 
adeus a

Elza Soares

Guaxindiba: 
obras em ritmo 
acelerado
Retomadas há pouco mais de 
dois meses, as obras na Estrada 
de Guaxindiba, que liga a BR-101 
e a RJ-104, seguem em ritmo ace-
lerado, através de um convênio 
entre a Prefeitura de São Gonça-
lo e o Governo do Estado. Após 
o serviço de drenagem, que tem 
previsão de conclusão para o fim 
deste mês, a via ainda irá receber 
pavimentação e urbanização.
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 Renan Otto/Divulgação

Sistema de drenagem da Estrada de Guaxindiba deverá estar pronto até o fim deste mês

ESPORTES

Benfica quer 
uma grana preta 
por Cebolinha
Alvo do Flamengo pra repor pos-
sível saída de Michael, Éverton 
Cebolinha só sai de Portugal pela 
quantia de R$ 123,8 milhões.

Fla tem interesse em contar com Éverton Cebolinha, contratado pelo Benfica em 2020

Botafogo faz 
últimos ajustes 
para estreia

PÁG. 8

Talento de 
Rafael Portugal 
volta em cartaz
Expoente da nova geração 
de comediantes brasileiros, 
Rafael Portugal apresenta 
seu espetáculo stand up, 
cheio de autorreferências, 
‘Eu comigo mesmo’, neste 
sábado e domingo no Rio.
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CULTURA
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Rafael conta histórias engraçadas 
que aconteceram na sua vida

Cara nova para orla de Piratininga
Obras de recuperação do calçadão estão programadas para começar nesta segunda-feira
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Mãe de 

Bolsonaro 
morre aos 94
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Divulgação / SL Benfica

Picadas de 
aranhas podem 
ser perigosas
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SUA
SAÚDE

Velório da cantora Elza Soares atraiu fãs, artistas e autoridades. Entre os presentes estava o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Qualidade de 
vida é ponto 
para Niterói

PÁG. 4

Família de 
taxista cobra 
justiça
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Filas nos postos
Estou impressionada com o tamanho enorme das filas nos 
postos de saúde para fazer o teste de covid-19. Há pouco 
tempo atrás quase já não havia mais espera para ser aten-
dido, mas de uma hora para outra voltou tudo ao que era 
antes. Quando é que vamos nos livrar  dessa doença ter-
rível e poder voltar a caminhar sem máscaras pelas ruas?
Rejane de Souza

O retorno das máscaras
Trabalho  com vendas e costumo circular muito pela ci-
dade. Nos últimos dias percebi que o número de pessoas 
que utilizam máscaras nas ruas está crescendo, o que 
indica que a pandemia está aí de novo, com força total. As 
pessoas não devem relaxar. A máscara é a nossa garantia 
de proteção.
Rogério Santos

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.

‘Eu comigo mesmo’ 
com Rafael Portugal
O ator Rafael Portugal apre-
senta o espetáculo ‘Eu co-
migo mesmo’, neste sábado 
e domingo, no Teatro Multi-
plan, no VillageMall, no Rio.

No stand up comedy Ra-
fael conta um pouco das his-
tórias mais engraçadas que 
aconteceram em sua vida, 
como por exemplo quando 
ele se alistou no exército e 
não tinha nenhuma noção 
do que iria acontecer lá 
dentro; de quando era ado-
lescente e passava o dia na 

casa de praia. E como mo-
rador da zona oeste do Rio 
de Janeiro não podiam faltar 
as histórias que aconteciam 
dentro do trem. Essas e ou-
tras histórias contadas com 
muita irreverência e des-
contração farão o público 
se identificar e morrer de rir.

As apresentações acon-
tecem no sábado, às 20h, 
e no domingo, às 19h. Os 
ingressos custam entre R$50 
e R$140 e estão à venda no 
site Sympla. 

CULTURA

Ira!
Neste sábado, o Sesc Verão Rio das Ostras apresenta shows 
do grupo Ira! e da banda Ramona Rox. As apresentações 
acontecem a partir das 20h, no Camping de Costazul e os 
ingressos gratuitos devem ser retirados no Sympla. E como 
a solidariedade sempre se faz presente em ações do Sesc RJ, 
além de apresentar o ingresso impresso e o passaporte da 
vacina, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível.

ANITTA – Aquecendo para o Carnaval, neste domingo, 
tem o projeto “Ensaios da Anitta”. O evento vai acon-
tecer no Jockey Club Gávea, a partir das 15h e terá a 
participação do rapper L7nnon. O tradicional “Ensaio 
da Anitta” é um esquenta para o Bloco da Anitta, que 
esse ano não vai acontecer por conta da pandemia. 
Ingressos: https://www.ingresse.com

POETINHA – Manuscritos, correspondências e outros 
documentos de Vinícius de Moraes, carinhosamente 
apelidado de Poetinha por Tom Jobim, estão ao alcance 
do público. Um acervo digital, com cerca de 11 mil 
documentos, podem ser acessados de forma virtual 
e gratuita no site http://acervo.viniciusdemoraes.
com.br/. 
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Rafael conta histórias engraçadas que aconteceram na sua vida

Divulgação

Grupo se apresenta no Sesc Verão Rio das Ostras a partir das 20h

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

Mutirões sociais 
nos municípios
Municípios afastados da 
cidade do Rio vão receber 
mutirões sociais do governo 
estadual. As ações foram 
incluídas no orçamento de 
2022 através de emendas 
apresentadas pelo depu-
tado Anderson Alexandre 
(SDD) em benefício das 
cidades de Araruama, Ita-
boraí, Rio Bonito e Silva 
Jardim. As chamadas emen-
das de prioridade foram 
aprovadas pela Alerj, asse-
gurando que façam parte do  
cronograma de atividades 
do governo. Anderson Ale-
xandre justifica que é fun-
damental facilitar o acesso 
de moradores de municípios 
do interior a documen-
tos, sem necessidade de 
se deslocarem até outras  
cidades.

As emendas aprovadas 
e incluídas no orçamento 
são para que a Fundação 
Leão XIII promova ações 
para a emissão de 1ª e 2ª 
via de documentos como 
RG, certidões de nascimen-
to, óbito, casamento; além 
de promover a realização 
do programa “Um Novo 
Olhar”, que realiza exa-
mes de vista e entrega de  
óculos. 

Crônicas sobre um desgoverno

O jornalista e musicólogo 
Ricardo Cravo Albin lança 
neste sábado às 19h, seu 
novo livro “Pandemia e Pan-
demônio -  Indignados de 
um Brasil Doente e Des-
governado”, que reúne 46 
crônicas publicadas ao longo 
de 2020 sobre a pandemia, 
registrando os “descalabros 
do governo brasileiro”. O 
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evento acontece na Ipane-
ma Wine Bar, novo point da 
literatura e cultura carioca, 
inaugurada pelos jornalistas 
Daniel Mazola e IlusKa Lopes 
na Rua General Osório 132, 
loja 112, a poucos metros da 
estação do metrô. No lan-
çamento haverá bate-papo 
com o autor e degustação 
de vinhos.

Nova técnica para 
queimar gordura
A esteticista e graduanda 
em Biomedicina Karoliny 
Machado desenvolveu um 
método não invasivo de 
queima de gordura que 
age na redução da gordura 
corporal através de uma 
técnica capaz de destruir 
as células de gordura e que 
estão no tecido subcutâneo. 
Segundo ela, o resultado é 
imediato e visível na pri-
meira sessão. O procedi-
mento Lipo Slim pode ser 
conferido na Vip Clinique, 
em Icaraí, na Zona Sul de  
Niterói. 

Cirurgias sem 
demora

Incentivo à 
indústria naval

O Azevedo Lima é o principal 
destino para idosos que fra-
turam a região do quadril no 
município de Niterói. Ao longo 
de 2021, o hospital realizou 
cerca de 200 destas cirurgias, 
sendo que 80% delas em me-
nos de 48 horas após a inter-
nação do paciente. Segundo a 
literatura médica, a agilidade 
na realização desta cirurgia 
está diretamente relacionada 
à chance de sobrevida do pa-
ciente e, segundo a OCDE, é 
um critério de desenvolvimento 
socioeconômico observado pe-
los países membros. Segundo 
o IBGE, Niterói é o município 
que concentra o maior percen-
tual de idosos no estado do RJ, 
chegando a 20% da população 
e 90% destas fraturas ocorre em 
pessoas idosas. O bom desem-
penho do hospital se deveu, so-
bretudo, à presença constante 
de profissionais de ortopedia 
e anestesia nos plantões, à dis-
ponibilidade de materiais e à 
estrutura da unidade para este 
tipo de cirurgia.

Presidente da Comissão Es-
pecial de Indústria Naval, de 
OffShore e do Setor de Petróleo 
e Gás da Alerj, a deputada es-
tadual Célia Jordão (Patriota) 
afirmou que a Lei 14.301/2022, 
que institui o programa de in-
centivo à cabotagem no Brasil, a 
chamada BR do Mar, sanciona-
da este mês, “pode representar 
um avanço para quem luta pela 
indústria naval, desde que prio-
rizem investimentos no merca-
do e mão de obra brasileira. Em 
dezembro, a deputada enviou 
ofício ao deputado federal Gur-
gel (PSL/RJ), relator da proposta 
na Câmara, com sugestões de 
emendas ao projeto que deu 
origem à nova Lei, entre elas, a 
prioridade de afretamento para 
as embarcações construídas 
no Brasil que apresentassem 
as mesmas condições que as 
estrangeiras. 

‘Madrinha’ visita base de fuzileiros

Crianças e jovens da Baixada 
Fluminense atendidas pelo 
Programa Forças no Esporte 
(Profesp) já utilizam a piscina 
e o laboratório de informáti-
ca, após conclusão das obras 
financiadas por emendas da 
deputada federal Daniela 
do Waguinho (MDB-RJ), 
que destinou R$ 800 mil. 
Madrinha das atividades, 
a parlamentar contribuiu 
com quase o triplo do solici-
tado pela Marinha do Brasil, 
responsável pelo desen-
volvimento do projeto, em 
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parceria com os ministérios 
do Esporte, do Desenvolvi-
mento Social e Combate à 
Fome e da Defesa.

Em visita à Base de Fu-
zileiros Navais do Rio Me-
riti, nesta última semana, a 
deputada acompanhou a 
inauguração das novas estru-
turas, além de acompanhar 
apresentações dos alunos. 
São beneficiados crianças e 
jovens entre 6 e 18 anos de 
idade, que praticam natação, 
corrida, futebol, handebol, 
vôlei, entre outras atividades. 

Panorama RJPanorama RJ

Familiares do taxista Aniceto 
José Camello, de 69 anos, o 
Alicate, muito conhecido por 
rodar há mais de 50 anos na 
cidade, prometem entrar na 
Justiça contra a Prefeitura 
de São Gonçalo. O taxista 
morreu de infarto agudo do 
miocárdio no Pronto Socorro 
Central Dr. Armando Go-
mes, no Zé Garoto, depois de 
procurar a unidade na terça 
(18) sentindo forte dores de 
cabeça e no peito, falta de ar, 
dormência nas mãos. Alicate 

teve que aguardar mais de 
três horas para ser atendido, 
contou uma das filhas, que 
passou o tempo todo ao lado 
do pai no hospital, angus-
tiada por não saber como 
socorrê-lo. Como se não bas-
tasse, a família ficou indigna-
da com o posicionamento da 
Secretaria de Saúde, que ao 
invés de prestar assistência 
aos filhos e dizer que iria 
investigar se houve falha para 
punir os responsáveis, negou 
a demora no atendimento.

Família de taxista cobra justiça
Álbum de família

A primeira escola Sale-
siana do Brasil, o Colégio 
Salesiano Santa Rosa, irá 
inaugurar o segmento da 
Educação Infantil no pró-
ximo dia 27, às 9h. Além 
da equipe da casa, devem 
marcar presença repre-
sentantes da Secretaria de 
Educação do Município, do 

Sindicato das Escolas Parti-
culares (Sinepe) e políticos. 

A Educação Infantil 
no Santa Rosa surge para 
completar o projeto de 
oferecer todos os segmen-
tos da educação básica, 
conforme já ocorre na uni-
dade Região Oceânica, em 
Piratininga. 

Salesiano: inauguração no dia 27
Divulgação
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Praia da Região Oceânica, que sofre há anos com fortes ressacas, receberá uma solução definitiva

Piratininga vai ganhar cara nova
A Prefeitura de Niterói inicia 
na segunda-feira (24), as obras 
de estabilização e recuperação 
do calçadão da Praia de Pirati-
ninga, na Região Oceânica. As 
intervenções trarão uma so-
lução definitiva para proteger 
o local das fortes ressacas que 
ocasionaram a diminuição da 
faixa de areia. Com previsão de 
conclusão em 4 meses, a obra 
terá investimento de R$ 7,8 mi-
lhões. Também será realizado 
um trabalho de paisagismo 
no calçadão e construído um 
posto salva-vidas.

A obra na orla da praia de 
Piratininga será realizada no 
trecho entre as ruas Jornalista 
Umbelino Silva e João Gomes 
da Silva. Nesta área, será cons-
truída uma contenção com 
cortina atirantada e estacas 
hélices. O Programa Região 
Oceânica Sustentável (PRO 
Sustentável) realizou estudos 
relacionados à dinâmica cos-
teira, com ênfase na solução 
estrutural, para conter os fenô-
menos que causam a erosão da 
praia e frequentes eventos de 
desabamento do calçadão da 
Praia de Piratininga durante 
as ressacas.

“Essa é uma obra muito 
esperada, que trará solução 
definitiva para proteger o cal-
çadão da Praia de Piratininga 
das fortes ressacas que ocasio-
naram a diminuição da faixa 

de areia, através da tecnologia 
inovadora de contenção com 
cortina atirantada e estacas 
hélice”, afirmou o prefeito Axel 
Grael.

A coordenadora do Progra-
ma Região Oceânica Sustentá-
vel (PRO Sustentável), Dionê 
Castro, explicou que essa obra 
do calçadão é uma entre outras 
intervenções que serão reali-
zadas na Praia de Piratininga.

“Realizamos um estudo de 
mais de um ano para darmos 
uma solução para a Praia de 
Piratininga, que periodica-
mente sofre com ressacas. Esse 
estudo apontou que a melhor 
decisão técnica e econômica 
é a implantação da reposição 
do estoque de areia na Praia 
de Piratininga. Será feito um 
muro de contenção até que 
se recupere toda a faixa de 

areia. É um trabalho bem es-
truturado, com uma estrutura 
moderna”, disse Dionê.

Moradora de Piratininga, 
Margareth Macagi acredita 
que a obra irá valorizar a re-
gião.

“Moro na região há 36 
anos e a nossa expectativa era 
imensa. A região merece esse 
cuidado e eu acredito que a in-
tervenção vai melhorar a qua-

lidade de vida de quem mora 
aqui”, contou a moradora.

Nas áreas do calçadão que 
serão recuperadas, o projeto 
prevê também o serviço de 
paisagismo e requalificação 
urbanística, com canteiros e 
pergolado, além de espaços 
livres com gramados. Haverá, 
ainda, a construção de mais 
um posto salva-vidas com dois 
pavimentos.

Histórico - Em novembro 
de 2020, a Prefeitura abriu 
concorrência para as obras 
no calçadão de Piratininga, 
mas o processo recebeu vários 
recursos devido ao aumento 
do valor do aço em função 
da pandemia. Isto resultou 
na anulação da licitação. O 
edital foi refeito e o resultado 
publicado no Diário Oficial em 
janeiro.
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O projeto de recuperação do calçadão de Piratininga, que terá investimento de R$ 7,8 milhões, contará também com paisagismo no calçadão e será construído um novo posto salva-vidas

SG amplia oferta de 
leitos para covid-19
Aberto em 2020 para aten-
der a nova demanda da 
pandemia do coronavírus, 
o Hospital da Retaguarda 
Gonçalense, no Centro – que 
chegou a ter leitos clínicos 
para outras doenças no fim 
do ano passado - voltou ao 
atendimento exclusivo ao 
covid-19 neste mês. Dos 65 
leitos disponíveis - 45 de 
enfermaria e outros 20 de 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) - 53 estão ocupados 
nesta sexta-feira (21), sendo 
37 de enfermaria e 16 de 
UTI. 

O retorno dos casos con-
firmados da doença em São 
Gonçalo, que cresceu mais 
de 15.000% nas duas primei-
ras semanas de janeiro deste 
ano, fez com que a unidade 
de saúde ampliasse o nú-
mero de leitos disponíveis 
no último dia 15 de janeiro. 
Até o fim do ano passado es-
tavam disponíveis, ao todo, 
34 leitos: 24 para enfermaria 
e 10 para UTI.  

O Retaguarda recebeu 

apenas quatro pacientes 
em todo mês de dezembro 
de 2021 e até o dia 9 de ja-
neiro deste ano, não havia 
nenhuma nova entrada no 
hospital. Já neste mês, até 
o dia 18, foram feitas 59 
internações, com duas altas 
e nove óbitos, um aumento 
de 137,5% nas internações 
em relação ao mês anterior. 

Vacina - São Gonçalo 
vacina contra o coronavírus 
crianças com mais de cinco 
anos, com comorbidades, 
jovens e adultos nas clínicas 
Gonçalense do Mutondo e 
Dr. Zerbini, no Arsenal, das 
8h às 12h, neste sábado (22). 
Para as crianças de 5 a 11 
anos, a vacinação está libe-
rada para aquelas que têm 
comorbidades, deficiência 
permanente, indígenas e 
quilombolas. Para os jovens 
de 12 a 17 anos estão libe-
radas a primeira e segunda 
doses. E para os gonçalenses 
com mais de 18 anos, as 
duas doses e a de reforço.

Paes adia 
desfiles do 
Rio para 
abril
O prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes (DEM), 
anunciou na noite desta 
sexta-feira (21), que o des-
file das escolas de sam-
ba das duas cidades, que 
aconteceria em fevereiro, 
foi adiado para o feriado 
prolongado de Tiradentes, 
que começa em 21 de abril, 
uma quinta-feira. 

A decisão foi divulgada 
após reunião virtual com 
o prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes (MDB), que 
tomou a mesma decisão de 
Paes. Os prefeitos discu-
tiram o avanço acelerado 
da variante ômicron do 
coronavírus nas cidades.

Na quarta-feira (19), 
o país registrou, pela 1ª 
vez, mais de 200 mil casos 
conhecidos de Covid em 
24 horas. Decisão foi to-
mada com base nos dados 
apresentados pelos secre-
tários.

Retirada acontece dias 25 e 26 no Canto do Rio ou na E.M. Mar Alegre

Repescagem para entrega de 
cestas básicas em Niterói

 A Prefeitura de Niterói fará a 
repescagem para entrega das 
cestas básicas nesta segunda 
e terça-feira, dias 25 e 26 de ja-
neiro, das 10h às 16h, nos po-
los do Centro (Canto do Rio) 
e da Região Oceânica (Escola 
Municipal Mar Alegre). É im-
portante se atentar ao local de 
retirada, pois não serão entre-
gues cestas em polo diferente 
da listagem divulgada. Acesse 
aqui o link e veja onde retirar 
a cesta https://transparencia.
niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. O 
uso de máscaras é obrigatório.

Quem não puder compa-
recer ao local para a retirada 
da cesta básica, pode indicar 
um procurador. 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.

Todos os meses, a prefei-
tura distribui cerca de 8 mil 

cestas a famílias vulneráveis. 
Cada uma contém, em mé-
dia, 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, sar-
dinha, salsicha, biscoitos e  
achocolatado.

 Berg Silva/ Divulgação

As cestas serão entregues das 10h às 16h. O uso de máscara é obrigatório

Secretaria lança Banco de Linguagem Simples para facilitar entendimento do cidadão sobre o vocabulário tributário
Niterói: Fazenda ao alcance de todos
A Secretaria Municipal de Fa-
zenda de Niterói (SMF) dis-
ponibilizou esta semana, no 
website da instituição, o Banco 
de Linguagem Simples. De 
acordo com o órgão, o recurso 
é um banco de dados com os 
principais termos e conceitos 
fazendários adaptados para 
uma linguagem acessível. O ob-
jetivo é facilitar o entendimento 
do cidadão sobre o vocabulário 
tributário, financeiro e contábil 
do município.

Segundo a secretária de 
Fazenda de Niterói, Marilia 
Ortiz, o Banco de Linguagem 
Simples é uma ferramenta de 
participação cidadã que visa 
esclarecer conceitos da Admi-
nistração Pública que, muitas 
vezes, não são compreendidos 
pela população.

“O Banco de Linguagem 
Simples é uma iniciativa que 
se insere na estratégia da Pre-
feitura de foco no cidadão. A 
ideia é aproximar a sociedade 

do poder público e possibilitar 
ao cidadão realizar serviços por 
conta própria. No caso da Se-
cretaria de Fazenda, a natureza 
do trabalho exercido no órgão 
-  como arrecadar impostos ou 
liquidar pagamentos - acaba 
por privilegiar termos e pa-
lavras muito técnicos, o que 

dificulta a compreensão do que 
está sendo dito por boa parte da 
população. O Banco tenta su-
prir essa lacuna e, certamente, 
Niterói é o primeiro município 
no Estado do Rio de Janeiro a 
lançar tal iniciativa”, explica 
Marilia.

De acordo com a SMF, o 

Banco de Linguagem Simples 
não é um projeto inédito no 
país. Em pesquisas em Labora-
tórios de Inovação e em setores 
de inovação de entes subna-
cionais, é possível encontrar 
um projeto similar no Governo 
do Estado de São Paulo, que 
fez um banco de linguagem 

simples para os termos de Exe-
cução Orçamentária. Baseado 
nele, a Secretaria de Fazenda 
de Niterói criou a sua própria 
versão, respeitando as especi-
ficidades do município.

Atualmente, já é possível 
acessar os verbetes sobre o 
Imposto Sobre Serviço (ISS) no 
website do órgão, por meio do 
endereço eletrônico https://fa-
zenda.niteroi.rj.gov.br/site/lin-
guagem-simples/. De acordo 
com o diretor de Inovação em 
Serviços da SMF, Luiz Otávio 
Monteiro Junior, novas expres-
sões serão disponibilizadas ao 
longo do ano.

“Começamos um projeto 
piloto junto à Coordenadoria 
de ISS, com bons resultados 
sobre os termos mais utiliza-
dos. A partir dessa experiên-
cia, queremos avançar com 
informações sobre os outros 
impostos municipais (IPTU 
e ITBI) e sobre outras áreas, 
como o setor financeiro e o se-

tor de contabilidade”, afirmou 
Luiz Otávio.

A Secretaria de Fazenda de 
Niterói esclarece que não há 
recomendação jurídica para 
a implementação do Banco 
de Linguagem Simples, mas 
aponta que, em alguns lugares, 
o uso da linguagem simples 
tem se tornado normal. É o 
caso da Prefeitura de São Paulo, 
onde há uma lei que institui 
uma Política de Linguagem 
Simples para todos os atos da 
administração municipal. A 
pauta tem ganhado força, mas 
ainda não está completamente 
disseminada no país.

 A administração pública 
possui termos muito técnicos 
e complexos. Isso é comum 
porque o funcionamento do 
Estado, leis e regras foram 
pensados a partir do Direito, 
e consequentemente, de sua 
linguagem. Por isso, os termos 
jurídicos se tornaram o padrão 
da administração pública.

Divulgação

As informações podem ser encontradas pela população no website da Secretaria Municipal de Fazenda 
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Qualidade de vida é um dos pontos altos de Niterói 
e movimenta mercado imobiliário na cidade

As cidades de médio porte 
atraem cada vez mais morado-

res e estão se tornando destino 
frequente daqueles que buscam 
qualidade de vida sem abrir mão 
da estrutura de serviços existente 
nos grandes centros urbanos. É 
o caso de Niterói. Quem mora 
no município não quer mudar e 
quem vem de fora se surpreen-
de com a competitividade dos 
lançamentos imobiliários e dos 
imóveis já prontos para morar. 
Além de oferecer uma vista pa-
norâmica do litoral e das monta-
nhas do Rio de Janeiro, a cidade 
fica apenas a 13 quilômetros da 
capital e conta com um pouco 
mais de 500 mil habitantes.

Niterói conta com uma geo-
grafia privilegiada, com praias 
e áreas verdes, mas também 
oferece mobilidade, urbanismo, 
tecnologia e inovação, saúde, 
educação e empreendedorismo. 

É uma cidade que vem ganhan-
do cada vez mais destaque 
no desenvolvimento so-
cioeconômico e ambiental 
no país. Por sua 
história rica, é 
destino certo para 
o turismo, o que 
movimenta ainda 
mais as oportuni-
dades de trabalho 
e renda na região.

Com a pande-
mia, os hábitos e 
necessidades das 
famíl ias  foram 
reformulados. O 
consumidor bus-
ca preços justos nos imóveis 
e também outros atrativos, 
como variedade de servi-
ços e facilidades perto de 
casa para resolver tudo a pé. E 

Niterói tem isso. Farto co-
mércio, escolas, hospitais, 
clínicas médicas, univer-
sidades, centros culturais, 

lazer e tudo o mais 
que possibilita con-
forto e praticidade no 
dia a dia.

Quem procura 
imóvel com espaço 
dedicado ao home 
office ou coworking 
dentro do empreen-
dimento vai encon-
trar na cidade. E 
aqueles que querem 
imóveis com tipolo-
gia mais tradicional 

ou mesmo compactos tam-
bém serão bem atendidos 
na região. O mercado imo-
biliário está preparado para 

atender a todos os perfis, desde 

lançamentos, imóveis prontos 
para entregar e usados.

Ao procurar um imóvel em 
Niterói para morar ou investir, 
consulte um dos associados da 
ADEMI-Niterói para contar com 
uma assessoria especializada 
e experiente na indicação das 
melhores oportunidades, res-
peitando o perfil de cada cliente, 
com todo conforto e segurança 
necessários ao fechamento de 
um bom negócio, desde a escolha 
até a assinatura final de compra. 

Quem mora no 
município não 
quer mudar e 

quem vem 
de fora se 

surpreende 
com os 

lançamentos

OPINIÃO

*Richard Sonsol é 

presidente da Ademi-Niterói

Divulgação

Axel Grael e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Pedro Gomes, se reuniram nesta semana

Niterói e OAB de mãos dadas
A Prefeitura recebeu, nesta 
semana, a visita institucional 
do presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
de Niterói, Pedro Gomes, 
que foi eleito em novembro 
e empossado no início deste 
mês. O prefeito Axel Grael 
destacou a importância da 
OAB na história de Niterói e do 
país, na defesa da democracia 
e da cidadania. Acompanha-
do do procurador geral do 
município, Michell Maron, 
o prefeito conversou com o 
presidente da OAB-Niterói 
sobre parcerias em duas áreas: 
integridade na administração 
pública e cidadania, mais es-
pecificamente sobre o Niterói 
Cidadã, programa da Prefeitu-
ra de apoio ao Terceiro Setor, 
com foco no aprimoramento 

da gestão para que as orga-
nizações da sociedade civil 
possam se formalizar, se de-
senvolver, captar recursos de 
forma independente e parti-
cipar de editais do município.  

A OAB Niterói estará pre-
sente no “Niterói Compliance 
Week: o que estamos fazendo 
por você?”, entre os dias 31 de 
janeiro e 04 de fevereiro. Axel 
Grael lembrou que a Prefeitu-
ra está investindo muito em 
seu programa de integrida-
de e compliance. O prefeito 
destacou que a participação 
da OAB-Niterói no “Niterói 
Compliance Week” é muito 
importante. “O programa de 
compliance da Prefeitura tem 
várias dimensões. Uma delas 
é a dimensão do risco admi-
nistrativo. A Controladoria 

e Gestão (EGG), Secretaria 
Municipal de Fazenda (SMF), 
Secretaria Municipal de Admi-
nistração (SMA) e Secretaria 
Municipal de Participação 
Social (SEMPAS). O objetivo é 
divulgar as iniciativas e ações 
dos órgãos e entidades da 
Prefeitura de Niterói no que 
se refere à integridade e trans-
parência na administração 
municipal.

O procurador geral do 
município, Michell Maron, 
disse que a parceria com a 
OAB é fundamental para o 
sucesso da “Niterói Com-
pliance Week”. “Esse evento 
é o pontapé inicial do nosso 
movimento de replicar na 
sociedade a experiência po-
sitiva do município”, disse o 
procurador geral.

Divulgação

Na pauta, Axel e Pedro falaram sobre administração pública e cidadania

Enel orienta 
para o 
consumo 
consciente
Com o aumento das tem-
peraturas registrado nos 
últimos dias em todo o 
Estado, a Enel Distribuição 
Rio orienta que os clientes 
consumam energia de for-
ma consciente. Com o forte 
calor, o uso de equipamen-
tos como ar-condicionado 
e ventilador se torna cada 
vez mais frequente. Além 
disso, aparelhos refrige-
radores, como geladeira, 
freezer e bebedouros, na-
turalmente, consomem 
mais energia, pois os com-
pressores precisam ser 
acionados com mais fre-
quência para manter a 
temperatura para a qual 
estão programados.

O responsável por Fa-
turamento da Enel Dis-
tribuição Rio, Luis Felipe 
Diniz, explica que, para 
economizar energia, os 
clientes devem adotar no-
vos hábitos de consumo, 
que vão ajudar a reduzir o 
valor da conta. “Medidas 
simples, como diminuir a 
temperatura do chuveiro, 
evitar usar o micro-ondas 
para descongelar alimen-
tos e abrir a geladeira com 
menor frequência, podem 
impactar significativamen-
te no valor da conta. Tam-
bém é importante verificar 
as instalações internas da 
residência periodicamen-
te”, completa.

Vagas remanescentes 
vão até próximo dia 28
As vagas remanescentes 
nas unidades de ensino de 
São Gonçalo, que não fo-
ram preenchidas durante o 
período de matrícula, serão 
oferecidas a partir de segun-
da-feira (24). Até 28 de janei-
ro, os responsáveis devem 
procurar diretamente a es-
cola pretendida. A matrícula 
dos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) para 
o 1º semestre de 2022 será 
realizada no mesmo perío-
do, diretamente na unidade 
de ensino.

No ato da matrícula, os 
responsáveis deverão apre-
sentar original e cópia do 
documento de identidade; 
dois retratos 3 x 4; histórico 
escolar ou declaração de 
escolaridade, constando 
o ano escolar para qual o 
aluno está habilitado; com-
provante de residência com 
CEP; carteira de vacinação 
com fator R.H. e grupo san-
guíneo. Para maiores de 18 
anos: carteira de identidade, 
certificado de reservista; 
carteira de identidade (RG) e 
CPF do responsável; Cartão 

SUS e NIS com numeração 
do menor. Convênio entre a Prefeitura e o Estado retomou as obras na região

São Gonçalo mantém ritmo 
de trabalho em Guaxindiba 

 As obras de pavimentação, 
drenagem e urbanização 
na Estrada de Guaxindiba, 
que liga a BR-101 e a RJ-104, 
seguem em ritmo acelerado 
neste início de 2022.

As intervencões, que 
estavam paradas há oito 
anos, começaram há pouco 
mais de dois meses, através 
de um convênio entre a 
Prefeitura de São Gonçalo 
e o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, através do 
Departamento de Estradas 
de Rodagens (DER), e aten-
dem a reivindicação antiga 
dos moradores.

Após o serviço de dre-
nagem, que tem previsão 
de conclusão para o fim 
deste mês, a via ainda irá 
receber pavimentação e 
urbanização, trazendo mais 
qualidade de vida para os 
moradores da região, além 
de beneficiar as empresas 
que diariamente utilizam 
a via como rota para trans-
porte de mercadorias.

Atualmente, as equi-
pes estão em duas frentes, 
instalando a rede de águas 
pluviais e iniciando as obras 
de meio-fio. Também serão 
construídos dois abrigos de 
ponto de ônibus.

Paisagismo - A Prefei-
tura de São Gonçalo está 
cuidando para que a cidade 
fique bonita e florida. O 

trabalho, feito pelas equi-
pes da Subsecretaria de 
Parques e Jardins, vai desde 
a produção, com o cultivo 
de mudas, até o plantio em 
diversos espaços da cidade. 
Na sexta-feira (21), a equipe 
fez a colocação do gramado 
no canteiro do viaduto do 
Alcântara, revitalizado pelo 
projeto Cidade Ilustrada, 
além de realizar o plantio de 
algumas espécies de mudas.

No Horto, que fica na 
Usina do Asfalto, na Água 
Mineral, as mudas são cui-
dadas por uma equipe pre-
parada que realiza a servi-
ço com muito carinho. Os 
canteiros da cidade ficaram 
mais coloridos com o plan-
tio de variadas espécies da 
flora brasileira como forra-
ção, herbáceas, arbustivas, 
além de palmeiras e árvores 
de tamanhos variados.

Equipes trabalham na rede de água pluvial e colocação de meio-fio

 Renan Otto/Divulgação

Geral do Município (CGM) 
tem liderado esse debate so-
bre a questão da integridade. 
Buscamos o apoio da OAB 
para a capacitação do pessoal 
interno da Prefeitura como 
das instituições que se relacio-
nam com o município, como 
fornecedores, terceirizados e 
parceiros de um modo geral. 
O objetivo é criar em Niterói, 
cada vez mais, uma ambiência 
de integridade e de complian-
ce”, explicou o prefeito.

O “Niterói Compliance 
Week” é uma iniciativa da 
Controladoria Geral do Mu-
nicípio (CGM), em parceria 
com a Procuradoria Geral do 
Município (PGM), Secretaria 
de Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão 
(SEPLAG)/Escola de Governo 

A matrícula 
dos alunos da 
EJA para o 1º 
semestre de 2022 
será realizada no 
mesmo período

Escolas que atendem ao 
EJA

- Colégio Municipal 
Presidente Castello Branco
- Colégio Municipal 
Ernani Faria
- Colégio Municipal 
Estephania de Carvalho
- Escola Municipal 
Almirante Alfredo Carlos 
Soares Dutra
- Colégio Municipal 
Amaral Peixoto
- Colégio Municipal Irene 
Barbosa Ornellas
- Escola Municipal Jose 
Manna Junior
- Escola Municipal Leonor 
Correa
- Escola Municipal Luiz 
Gonzaga
- Escola Municipal Prefeito 
Nicanor Ferreira Nunes
- Escola Municipal 
Professora Aurelina Dias 
Cavalcanti
- Escola Municipal Raul 
Veiga
- Escola Municipal 
Visconde de Sepetiba
- Escola Estadual 
Municipalizada 
Guaxindiba
- Escola Municipal Mario 
Quintana
- Escola Municipal Anisio 
Espinola Teixeira
- Escola Municipal João 
Cabral de Melo Neto
- Escola Municipal Pastor 
Haroldo Gomes

Richard Sonsol*
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Bolsonaro se despede 
da mãe em Eldorado

A mãe de Jair Bolsonaro 
(PL), Olinda Bonturi Bolso-
naro, foi sepultada na tarde 
desta sexta-feira (21), no Ce-
mitério Central de Eldorado, 
no interior de São Paulo. Ela 
estava internada desde se-
gunda-feira (17) no Hospital 
São João, em Registro, e mor-
reu aos 94 anos, após duas 
paradas cardiorrespiratórias, 
durante a madrugada.

Os cinco irmãos de Bolso-
naro (Vânia, Solange, Denise, 
Renato e Ângelo), comparece-
ram ao velório pela manhã.

O presidente que estava 

visivelmente emocionado, 
chegou de tarde a Eldorado, 
acompanhado da esposa, 
Michelle Bolsonaro, e de dois 
filhos, Flávio e Renan, após 
interromper uma viagem para 
o Suriname.

Por volta das 16h30, o veló-
rio foi encerrado e teve início 
o cortejo, a pé, que acompa-
nhou o corpo até o Cemitério 
Central do município, onde 
o pai do presidente, Percy 
Geraldo Bolsonaro, também 
foi enterrado. Além da família, 
moradores da cidade partici-
param do cortejo.

Familiares e amigos dão 
último adeus a Elza Soares

Após de ter sido velado nesta 
sexta-feira (21) no Theatro 
Municipal do Rio, o corpo 
da grande cantora Elza Soa-
res, que morreu  na quinta 
(20), aos 91 anos de idade, 
foi enterrado no Cemitério 
de Sulacap, na Zona Oeste 
do Rio. Com uma voz de po-
tência, defensora de causas 
raciais, LGBTs e dos direitos 
da mulher, a cantora recebeu 
o último adeus de familiares 
e amigos durante a cerimô-
nia. Muito emocionados, os 
presentes entoaram ‘Mulher 
do fim do mundo’ enquanto 
se despediam.

No trajeto até  o Cemitério 
de  Sulacap, o corpo da artista 
passou por um cortejo, com 
passagem pela Avenida Atlân-
tica, em Copacabana, na zona 
sul do Rio, bairro onde Elza 
morou. O caixão foi coloca-
do na viatura dos bombeiros 
com uma bandeira da Moci-
dade Independente de Padre 
Miguel, escola de coração de 
Elza, e outra do Flamengo, 
seu time de futebol. Enquan-
to o caixão era levado até o 
local do enterro, violinistas 
e ritmistas da agremiação, 

tocaram “Não deixe o samba 
morrer”.

Em meio a muita como-
ção, músicas em homenagem 
à cantora e histórias sobre 
sua vida, uma certeza: Elza 
Soares deixou um legado para 
o povo brasileiro, a força e a 
perseverança.

De acordo com parentes e 
amigos próximos, Elza Soares 
realizou praticamente todos 
os sonhos profissionais que 
tinha e quase todos os pes-
soais. Após viver longos 91 

anos, a grande artista deixou 
um DVD, um disco e dois 
documentários prontos para 
seus fãs. Além de ter uma tur-
nê programada até novembro 
e um show marcado para o 
Rock in Rio deste ano.

Vale destacar que o mais 
novo projeto de ELza, um 
DVD, ficará pronto em março, 
em celebração ao Dia Interna-
cional da Mulher. Com o títu-
lo “Elza ao vivo no Municipal”, 
esse era o último projeto que a 
cantora queria para a carreira 

e foi gravado um dia antes do 
óbito, na quarta-feira.

Rio - Em decreto publica-
do na edição desta sexta-feira 
(21/01) do Diário Oficial do 
Município, o prefeito Eduardo 
Paes declarou luto oficial, de 
três dias, na Cidade do Rio, 
pelo falecimento da canto-
ra Elza Soares. Ela morreu 
em casa, de causas naturais, 
na tarde desta quinta-feira 
(20/01). O prefeito esteve no 
velório da artista, realizado no 
Teatro Municipal.

Corpo da artista foi enterrado no Cemitério de Sulacap, na Zona Oeste do Rio

Aranhas: perigo dentro de casa
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Acidentes causados por ara-
nhas são mais frequentes 
do que possamos imaginar, 
porém a maioria não apre-
senta repercussão clínica. 
As aranhas venenosas que 
habitam as residências são 
carnívoras e alimentam-se 
de insetos. Geralmente são 
pequenas (medindo cerca de 
3 a 4 cm) não tecendo teias 
geométricas, com hábitos 
noturnos e possuindo dois 
ferrões.  Elas vivem em en-
tulhos, montes de lenha ou 
madeira, fendas, buracos de 
muros ou mesmo em casca 
de árvores. Geralmente refu-
giam-se em utensílios como 
toalhas, sapatos, travesseiros 
e em roupas usadas em dias 
frios e chuvosos.

Os acidentes ocorrem 
mais frequentemente nas 
regiões Sul e Sudeste.  Existem 
três gêneros de importância 
em saúde pública no Bra-
sil: Phoneutria, Loxosceles, 
Latrodectus.  Os acidentes 
causados por Lycosa (aranha-
-de-grama) e pelas carangue-
jeiras possuem importância 
médica

Acidente por Phoneutria: 
conhecidas como armadei-
ras, essas aranhas medem 3 
a 4 cm, porém, o corpo pode 
atingir 15 cm de envergadura 
e pode saltar até 40 cm de 
distância. É caçadora, ata-
cando quando incomodada 
e possui atividade noturna. 
Abrigam-se sob troncos, pal-
meiras, bromélias, e entre 
folhas de bananeira. Pode se 
alojar em sapatos, atrás de 
móveis, cortinas, sob vasos, 
entulhos, material de cons-
trução. Respondem por 40% 
dos acidentes aracnídeos, 

que raramente são graves. Seu 
veneno pode provocar dor 
imediata e intensa com pou-
cos sinais visíveis no local da 
picada, porém pode apresen-
tar sintomas como sudorese, 
taquicardia, agitação, vômitos 
e aumento na salivação.  

Acidentes por Loxosceles: 
é o acidente mais grave, mais 
frequente em adultos no Sul e 
no Sudeste do Brasil. Ela não é 
tão agressiva e, normalmente, 
pica quando comprimida 
contra o corpo. Tem 01 cm 
de corpo e até três de com-
primento total Apresenta 
hábitos noturnos, costuma 
construir teia irregular como 
se fosse um “algodão esfia-
pado”.  Costuma esconder-se 
em telhas, tijolos, madeiras, 
atrás ou mesmo embaixo de 
quadros, rodapés, mesas, 
caixas ou objetos armazena-
dos em depósitos, garagens, 
porões, ou mesmo em outros 
ambientes com pouca ilu-
minação e movimentação. 
O veneno pode provocar 
intensa reação inflamatória 
com necrose. A picada, na 
maioria das vezes, é imper-
ceptível e não provoca dor. 
A lesão se instala de maneira 
lenta e progressiva. Inicia com 
vermelhidão intensa, edema 
(inchaço), dor de cabeça e 
febre alta (24-72 horas). A 
lesão evolui com calor, ru-
bor, superfície endurecida 
e escura, podendo evoluir 
para ferida com necrose em 
1 a 12 dias com crosta que 
se destaca em 3 a 4 semanas. 
Além desta forma localizada, 
pode ocorrer a forma visceral, 
mais grave, cursando com 
anemia, icterícia (pele e olhos 
amarelos), escurecimento da 

urina, alteração na coagula-
ção sanguínea e insuficiência 
renal aguda.

As Loxosceles buscam 
alimento à noite, podendo se 
esconder em roupas, toalhas, 
roupas de cama e calçados.

Os acidentes geralmente 
ocorrem quando a pessoa, 
ao se vestir, ou mesmo du-
rante o sono, pode apertar ou 
comprimir a aranha contra a 
própria pele.

A picada nem sempre é 
percebida pela pessoa, por ser 
pouco dolorosa. A dor pode 
iniciar algumas horas após.

Pode-se observar altera-
ções locais como dor em quei-
mação, vermelhidão, mancha 
roxa, inchaço, bolhas, coceira 
e enduração. Dias após, pode 

evoluir com complicações  
como necrose, e  dores pelo 
corpo.

Acidente por Latrodectus: 
os acidentes por viúva negra 
têm sido relatados com mais 
frequência no Nordeste (BA, 
CE, RN e SE) A fêmea pode 
chegar a 3 cm e o macho 
a 2 a 3 mm. Tem atividade 
noturna, e costuma fazer 
teia irregular em arbustos, 
gramíneas, cascas de coco 
e sob pedras. É encontrada 
próxima ou dentro das casas, 
em ambientes sombreados, 
como frestas, sob cadeiras e 
mesas em jardins. As manifes-
tações locais são de dor, calor, 
vermelhidão, tremores, ansie-
dade, dor de cabeça, insônia, 
coceira, contração muscular, 

alterações de pressão e de ba-
timentos cardíacos, sensação 
de morte.

O que fazer em caso de 
picada de aranha

Diante de uma picada de 
aranha a primeira medida é 
lavar o local da picada com 
água e sabão. Não fazer tor-
niquete ou garrote, não espre-
mer ou fazer sucção no local 
da ferida e nem aplicar folhas, 
pó de café ou terra para não 
provocar infecção. Em algu-
mas regiões do país é comum 
oferecer à vítima “pinga”, 
entre outras substâncias, mas 
isso não é recomendado.

Deve-se levar o acidentado 
imediatamente ao serviço de 
saúde mais próximo para que 

possa receber o tratamento 
adequado.  O paciente deve 
ser levado imediatamente 
para o serviço de emergência, 
para suporte necessário de 
acordo com a gravidade e ava-
liação do melhor tratamento.

É possível se prevenir com 
ações simples que podem 
ser implementadas no dia 
a dia como usar calçados e 
luvas nas atividades rurais e 
de jardinagem. Além disso, é 
relevante examinar calçados, 
roupas pessoais, de cama e 
banho, antes de usá-las.

A maior parte das aranhas 
fica em locais geralmente com 
sombra e sem movimentação. 
Portanto, deve-se ter cuidado 
ao se aproximar de locais com 
coisas amontoadas, como 
entulhos, restos de troncos, 
pedras ou objetos guardados 
por muito tempo.

Limpar regularmente mó-
veis, cortinas, quadros, cantos 
de parede são medidas im-
portantes. Aranhas tem há-
bitos noturnos, dessa forma, 
utilizar telas em portas, jane-
las e ralos são bons hábitos 
para a prevenção de aciden-
tes. Manter limpos os locais 
próximos das casas, jardins, 
quintais, paióis e celeiros e a 
grama sempre cortada, pois 
podem evitar que sirvam de 
abrigo para aranhas.

Pixabay

Aranha Loxosceles é causadora dos acidente mais graves no Brasil, mais frequentes em adultos no Sul e Sudeste

 Divulgação

O Prefeito Eduardo Paes foi uma das muitas autoridades que foram prestigiar a eterna Elza Soares

Acidentes são 
comuns. Elas 
habitam as 
residências e 
algumas são 
venenosas

O cortejo até o 
cemitério passou 
por Copacabana, 
bairro que a 
cantora morou 
por muitos anos

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: 27/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Alice Gonçalves Pereira - Cafubá - Niterói 16699217
12:00 às 16:00 Rua Godofredo Garcia Justo - Cafubá - Niterói 16699217
12:00 às 16:00 Rua  415 - Cafubá - Niterói 16699217
14:00 às 17:00 Ladeira do Quebra - Tenente Jardim - Niterói 16687591
14:00 às 17:00 Rua 5 de Março - Fonseca - Niterói 16687591
14:00 às 17:00 Rua Álvaro Neves - Fonseca - Niterói 16687591
14:00 às 17:00 Rua Arlette de Andrade Marins - Fonseca - Niterói 16687591
14:00 às 17:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 16687591
14:00 às 17:00 Rua Riodades - Fonseca - Niterói 16687591
14:00 às 17:00 Rua Santo Onófre - Fonseca - Niterói 16687591
14:00 às 17:00 Travessa dos Manacás - Fonseca - Niterói 16687591
14:00 às 17:00 Travessa Triunfo - Fonseca - Niterói 16687591
13:00 às 17:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 16763809
13:00 às 17:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 16763933

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Doutor Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 16688155
12:00 às 16:00 Avenida Albina Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 16688155
12:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 16688155
12:00 às 16:00 Rua Camilo Forminge - Jardim Catarina - São Gonçalo 16688155
12:00 às 16:00 Rua Fransilvânia - Jardim Catarina - São Gonçalo 16688155
12:00 às 16:00 Rua Máximo Fermont - Jardim Catarina - São Gonçalo 16688155
13:00 às 17:00 Rua Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 16688863
13:00 às 17:00 Rua Faustino Fonseca - Rio do Ouro - São Gonçalo 16688863
13:00 às 17:00 Rua Fictício - Rio do Ouro - São Gonçalo 16688863

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - Ponta Negra - Centro - Manoel Ribeiro - Vale da 

Figueira I, II - Vale da Figueira I Bananal - Estrada Espraiado 
16700415

13:00 às 17:00 Estrada de Ponta Negra - Bananal - Maricá 16700415
13:00 às 17:00 Rua Santa Teresa - Ponta Negra - Vale da Figueira - Maricá 16700415
13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira I - Maricá 16700415
13:00 às 17:00 Travessa Figueira - Vale da Figueira I - Maricá 16700415
13:30 às 17:00 Avenida D - Bambuí - Estrada de Bambuí - Jardim Balneário Bambuí 16699357
13:30 às 17:00 Avenida Lagoa de Guarativa - Bambuí - Maricá 16699357
13:30 às 17:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Jardim Balneário Bambuí 16699357
13:30 às 17:00 Avenida Park Way - Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 16699357
13:30 às 17:00 Estrada Bambuí - Bambuí - Maricá 16699357
13:30 às 17:00 Estrada do Café - Bambuí - Maricá 16699357
13:30 às 17:00 Estrada Antônio Calado - Balneário - Bambuí - Cordeirinho - Maricá 16699357
13:30 às 17:00 Ruas 18, 70, 71, 75, 78, 122, 131, 132 - Estrada de Bambuí - Ponta 

Negra - Manoel Ribeiro - Bambuí - Pr. Lagoas-Co - Jardim B Bambuí 
16699357

13:30 às 17:00 Rua Estrada do Café - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 16699357
13:30 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Estrada Antônio Callado - Bambuí - Maricá 16699357
13:30 às 17:00 Rua Projetada - Jardim N Maricá - Bambuí - Maricá 16699357
13:30 às 17:00 Sítio Santa Helena II - Bambuí - Maricá 16699357
14:00 às 17:00 Estrada Ernani do Amaral Peixoto - Espraiado - Manoel Ribeiro 16699811
14:00 às 17:00 Rua Renato Costa Lima - Manoel Ribeiro - Maricá 16699811
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Pix: dados 
de 160 mil 
pessoas ficam 
expostos
Cerca de 160,1 mil clientes da 
Acesso Soluções de Pagamento 
tiveram dados das chaves Pix 
vazadas, informou ontem (21) 
o Banco Central (BC). Esse foi 
o segundo vazamento de dados 
desde o lançamento do sistema.

Segundo o BC, o vazamento 
ocorreu em dados cadastrais, 
que não afetam a movimenta-
ção de dinheiro. Dados protegi-
dos pelo sigilo bancário, como 
saldos, senhas e extratos, não 
foram expostos.

O incidente ocorreu entre 3 
e 5 de dezembro e expôs dados 
como nome de usuário, CPF, 
instituição de relacionamento, 
número de agência e número 
da conta. Todas as pessoas que 
tiveram informações expostas 
serão avisadas por meio do apli-
cativo da Acesso ou do internet 
banking da instituição.

O Banco Central ressaltou 
que esses serão os únicos meios 
de aviso para a exposição das 
chaves Pix e pediu para os 
clientes desconsiderarem co-
municações como chamadas 
telefônicas, SMS e avisos por 
aplicativos de mensagens e por 
e-mail.

A exposição de dados não 
significa necessariamente que 
todas as informações tenham 
vazado, mas que ficaram vi-
síveis para terceiros durante 
algum tempo e podem ter sido 
capturadas. O BC informou que 
o caso será investigado e que 
sanções poderão ser aplicadas, 
como multa, suspensão ou até 
a exclusão da Acesso do sistema 
do Pix.

Em nota, a Acesso Paga-
mentos esclareceu ter tomado 
medidas para garantir a segu-
rança dos dados.

Inep também apresentou o calendário de realização de outros exames

Provas do Enem 2022 serão nos 
dias 13 e 20 de novembro

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) 
confirmou na sexta-feira 
(21) a realização do Enem 
de 2022 nos dias 13 e 20 
de novembro. Já o exame 
para pessoas privadas de 
liberdade, o Enem PPL, será 
realizado nos dias 13 e 14 de  
dezembro.

Além do Enem, o Inep 
também apresentou o ca-
lendário de outros exames, 
como o Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por Insti-
tuição de Educação Superior 
Estrangeira (Revalida) 2022, 
o Exame Nacional para Certi-
ficação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) 
2022 e Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudan-
tes (Enade), assim como de 
exames internacionais.

Revalida - A primeira 
etapa da primeira edição 
do Revalida será realizada  
em 6 de março e a segunda 
etapa nos dias 25 e 26 de ju-
nho. Já a segunda edição do 
Revalida está previsto para 
o dia 7 de agosto (primeira 
etapa), com a segunda etapa 
ocorrendo nos dias 3 e 4 de 
dezembro.

O Revalida é composto 
por uma etapa teórica e ou-
tra etapa prática que abor-
dam, de forma interdiscipli-
nar, as cinco grandes áreas 
da medicina: clínica médica, 
cirurgia, ginecologia e obste-
trícia, pediatria e medicina 
da família e comunidade 
(saúde coletiva).

Aplicado desde 2011, o 
exame visa subsidiar a revali-

dação, no Brasil, de diploma 
de graduação em medici-
na expedido no exterior. O 
exame avalia as habilida-
des, as competências e os 
conhecimentos necessários 
para o exercício profissional 
adequado aos princípios e 
necessidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Encceja - O Encceja está 
marcado para o dia 28 de 
agosto. O exame serve para 
conceder o diploma de con-
clusão do ensino fundamen-
tal ou médio para jovens e 
adultos que não consegui-
ram obter a certificação na 
idade adequada. O Encceja 
para as pessoas privadas de 
liberdade ocorrerá nos dias 
11 e 12 de outubro.

Para quem mora no exte-
rior, o Encceja será aplicado 
no dia 18 de setembro. As 
pessoas privadas de liber-
dade no exterior poderão 
realizar o exame (Encceja 
exterior PPL) no período de 
19 a 30 de setembro.

Enade - O Enade está 
marcado para 27 de novem-
bro. A prova é usada como 
instrumento de avaliação do 
ensino superior brasileiro. 
Este ano, o Enade será com-
posto por uma prova com 40 
perguntas.

O conteúdo é dividido 

entre dez questões de for-
mação geral, com temas 
comuns a todos os cursos, e 
30 questões de componente 
específico, com perguntas 
próprias de cada área. No 
total, são cinco questões 
discursivas e 35 de múltipla 
escolha. Os estudantes terão 
quatro horas para realizar a 
prova.

Exames internacionais 
- Já a aplicação do exame 
do Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes 
(Pisa) será realizada no pe-
ríodo de 11 de abril a 31 de 
maio. O Pisa é referência 
mundial, em termos de ava-
liação de estudantes.

Outro exame internacio-
nal, o International Civic 
and Citizenship Education 
Study (ICCS) terá a aplicação 
teste no período de 17 a 30 de 
maio de 2022, com a aplica-
ção principal no período de 
12 a 30 de setembro de 2022.

O Inep também publicou 
o calendário de aplicação  
do Certificado de Proficiên-
cia em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros (Celpe-
-Bras), que ocorrerá de 23 
a 26 de maio de 2022. Apli-
cado em mais de 100 postos 
no Brasil e no exterior, o 
exame é voltado para per-
mitir a comprovação oficial 
da proficiência em Língua  
Portuguesa.

Médico segue liberado 
para tratar a covid-19
A Secretaria de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde do 
Ministério da Saúde decidiu 
não acatar o relatório da 
Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias 
ao Sistema Único de Saúde 
(Conitec) sobre as diretrizes 
para uso de medicamentos 
para tratamento hospitalar 
do paciente com covid-19. 
Com isso, permanece a 
orientação que libera a cada 
médico a decisão de indica-
ção de medicamento para o 
tratamento da doença.
O relatório da Conitec con-
traindica o uso de cloroquina 
e hidroxicloroquina para 
o tratamento de pacientes 
com covid-19, seguindo o 
entendimento de sociedades 
médicas e da Organização 
Mundial da Saúde. 
O relatório da Conitec con-
clui que não há medicamen-
tos específicos para reco-
mendação de uso de rotina 
no tratamento de paciente 
ambulatorial com covid-19. 
“Nenhuma das tecnologias 
em saúde avaliadas foi in-
dicada para uso de rotina 
no tratamento ambulatorial 
do paciente com suspeita 
ou diagnóstico de covid-19”, 

afirma o texto.
O documento argumenta 
que as evidências não mos-
tram benefício clínico da clo-
roquina e hidroxicloroquina. 
O texto foi aprovado pela 
maioria da comissão, que 
é formada pelo ministério, 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
pelos conselhos de secre-
tários estaduais (Conass) e 
municipais (Conasems) de 
Saúde, pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), pelo 
Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS).
O secretário de Ciência e 
Tecnologia do Ministério da 
Saúde, Hélio Angotti Neto, 
justificou a negativa em nota 
técnica, na qual apontou 
razões para a decisão, entre 
as quais: incerteza do ce-
nário científico diante de 
uma doença desconhecida, 
utilização de medicamentos 
fora da bula (off label) du-
rante a pandemia, respeito 
à autonomia profissional, 
seleção restritiva de estudos 
destinados à tomada de de-
cisão e análise dos fármacos 
“de forma isolada ou em 
combinação simples”.

 Ying Tang / Divulgação

Incerteza diante do cenário científico foi uma das justificativas

Primeira etapa da edição do Revalida 
será em março e a segunda, em junho. 
Já o Enade está marcado para ser 
realizado em 27 de novembro
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PCD - PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA

COM LAUDO
PARA OS CARGOS DE:

• SOLDADOR
•  MONTADOR

•  MAÇARIQUEIRO
 Ensino Fundamental Completo;

 Experiência comprovada em CTPS.

EMPRESA BRASILEIRA DE

REPAROS NAVAIS S/A - RENAVE

CONTRATA:

Interessados enviar currículo para

rh@renave.ind.br
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Enderson 
esboça time 
para estreia 
no Carioca

O Botafogo 
está na reta 
final da pre-
paração para 
a estreia no 
Campeona-

to Carioca. Os alvinegros 
iniciam a caminhada no 
Estadual na próxima terça-
-feira, contra o Boavista, no 
estádio Nilton Santos.

O técnico Enderson Mo-
reira já tem esboçado a 
formação para o primeiro 
compromisso da tempo-
rada. A equipe vem com 
algumas novidades para 
2022.

Na defesa, Gatito Fer-
nández deve retornar aos 
gramados após mais de um 
ano. Além disso, Rafael foi 
escalado em sua posição 
de origem.

No meio, o volante Fa-
binho é o único reforço que 
inicia o ano como titular. Já 
no ataque, Luiz Fernando 
e Gabriel Conceição se 
juntam a Diego Gonçalves.

O Botafogo inicia o ano 
com alguns problemas. 
Klaus e Vinícius Lopes es-
tão lesionados. Chay se-
gue em recuperação da 
artroscopia. Daniel Borges, 
Felipe Ferreira e Igo Gabriel 
retornaram aos treinos nes-
ta semana após testarem 
positivo para covid. Já Ma-
theus Nascimento e Hugo 
seguem em isolamento.

Assim, o Botafogo deve 
iniciar o Carioca com a 
seguinte formação: Gatito 
Fernández; Rafael, Joel Car-
li, Kanu e Carlinhos; Romil-
do, Fabinho e Juninho; Luiz 
Fernando, Diego Gonçalves 
e Gabriel Conceição.

Benfica-POR quer R$ 123,8 milhões para liberar atacante de 25 anos

Fla já sabe quanto precisa 
para ter Cebolinha no time

O Flamengo deve 
confirmar nos 
próximos dias a 
saída do atacante 
Michael e, com 
isso, ir atrás de 

Everton Cebolinha, que tem um 
preço para negociar. O atacante 
está atualmente no Benfica-
-POR, onde perdeu espaço.

O site do jornal “Record”, de 
Portugal, afirmou que o Benfica 
pode aceitar um empréstimo. 
O preço para negociar Everton 
estaria próximo dos 20 milhões 
de euros (cerca de R$ 123,8 
milhões) investidos no jogador.

A busca por um atacante 
que atue pelos lados acontece 
após o Flamengo perder não 
só Michael, como também Ke-
nedy. O jogador foi requisitado 

pelo Chelsea-ING.
O Flamengo tem trabalhado 

diariamente sob o comando do 
técnico Paulo Sousa. Os princi-
pais jogadores só devem entrar 
em campo em fevereiro.

Nas primeiras rodadas do 
Estadual, uma equipe formada 
por garotos, vai a campo. Os 
rubro-negros serão comanda-
dos por Fábio Matías, técnico 

do sub-20.
Segundo o meia Éverton 

Ribeiro, o elenco principal tem 
buscado entender como Paulo 
Sousa quer que o Flamengo 
atue.

“A expectativa é grande. Um 
novo trabalho começando. O 
Mister chegou e tem imple-
mentado sua maneira de jogar, 
seus conceitos, e estamos fa-
zendo uma boa pré-temporada 
para chegar muito bem já no 
Campeonato Carioca e poder 
buscar novamente o título”, 
disse.

Os principais jogadores do 
Flamengo focam na primeira 
disputa de título na temporada. 
O duelo contra o Atlético-MG 
será no dia 20 de fevereiro, pela 
Supercopa do Brasil.

Lucas Uebel / Grêmio

Éverton Cebolinha se destacou no Grêmio e foi vendido para o Benfica em agosto de 2020, a pedido de Jorge Jesus

Cebolinha não 
repetiu em 
Portugal as boas 
atuações do 
tempo que jogava 
no Grêmio

Cristiano revela 
esquema predileto

Getúlio já fala como 
jogador do Vasco

O Fluminen-
se apresentou 
ontem o late-
ral-esquerdo 
Cristiano, que 
c h e g a  c o m 

status de ter disputado a 
última fase de grupos da 
Liga dos Campeões da 
Europa. O jogador afir-
mou que as boas atuações 
pelo Sheriff, da Moldávia, 
chamaram a atenção do 
Tricolor.

“Alguns não me co-
nhecem, mas eu joguei 
a Champions League, fiz 
u m  c a m p e o n a t o  m u i-
to bom pelo Sheriff, fui  
muito feliz nas assistências 
que eu dei contra o Sha-
khtar e Real Madrid. Por 
isso, o Fluminense se inte-
ressou por mim. A torcida 

O Vasco deve 
confirmar nos 
próximos dias 
a contratação 
d e  G e t ú l i o 
c o m o  m a i s 
u m  r e f o r ç o 

para 2022. O atacante, 
que defendeu o Avaí na 
temporada passada, chega 
para ser mais uma opção 
no setor cruz-maltino. O 
jogador já falou como atle-
ta do clube carioca.

“Feliz demais, poder 
jogar em um clube gigan-
tesco do futebol mun-
dial. Espero poder fazer 
uma grande tempora-
da e colocar o Vasco na  
Série A”, disse ao canal 

pode ter certeza de que 
vou dar meu máximo nos 
treinos e nos jogos. Estou 
muito ansioso para poder 
estrear”, disse.

O  l a t e r a l  f o i  d i r e -
to quando questionado  
sobre a preferência de es-
quema tático para a tem-
porada.

“O professor está fazen-
do bastante troca, acho 
que isso é importante. Eu 
me sinto mais à vonta-
de jogando com três za-
gueiros, jogando bastante 
adiantado. Na próxima 
s e m a n a  j á  e s t re a m o s,  
temos mais alguns dias, se 
eu não me engano, nove dias  
para poder continuar nesse 
treinamento, e o profes-
sor Abel vai decidir o que  
fazer melhor”, declarou.

“Atenção Vascaínos”, no 
YouTube.

Getúlio também afir-
mou que pode atuar em 
mais de uma função no 
ataque: “Jogo como cen-
troavante ou como pon-
ta. Onde o professor me 
colocar, vou ajudar meus 
companheiros”.

O jogador já está no Rio 
de Janeiro, onde realizou 
exames médicos. Getúlio 
deve começar a tempora-
da como centroavante na 
equipe de Zé Ricardo, que 
estreia no Campeonato 
Carioca, no próximo dia 
26, às 18h00 (de Brasí-
lia), quando visita o Volta  
Redonda.


