
Niterói anuncia pacote de 
R$ 147 mi para Educação

Recursos vão melhorar infraestrutura, remunerar estudantes, ampliar horário integral e criar nove escolas
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Falta um ano para encerrar o contrato em vigor e usuários das barcas temem ficar sem o serviço devido à demora no processo que vai definir a nova empresa responsável por operar o serviço

Tânia Rego / Agência Brasil

Corrida contra o 
tempo no setor 

aquaviário
A Associação dos Moradores da 

Ilha de Paquetá (Morena) enviou 
ofício à Secretaria de Estado 

de Transportes (Setrans) para 
cobrar celeridade na licitação 

para contratar o consórcio que 
fará os estudos técnicos para 
a elaborar o novo modelo de 

concessão. Falta um ano para 
encerrar o contrato com a CCR, 

que já avisou não ter interesse 
em continuar com a atividade. A 
Morena alega que o cronograma 

para elaboração do modelo 
prevê ainda 8 meses para ser 

concluído, deixando curto prazo 
para licitação que selecionará a 

empresa que irá operar as barcas. 
A Setrans diz que cumpre os 

trâmites legais.

UFF vai ganhar 
pista de 
atletismo

PANORAMA/PÁG. 2

Clássico mais antigo do futebol carioca, Fluminense e Botafogo escrevem hoje, a partir das 20 horas, 
no Nilton Santos, mais um capítulo desta história de 116 anos, tendo como destaques duas promessas 
do futebol brasileiro: o tricolor Luiz Henrique, de 21 anos, e o alvinegro Matheus Nascimento, de 17. 

PÁG. 8

Destaque 
para a 
diversidade
Mostra “Corpos Trans em 
Evidência” exibe filmes 
online 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Entre os destaques está “Meu Corpo 
é Político” (2017), de Alice Riff

ESPORTES

Mailson Santana / Fluminense

Os jovens Luiz Henrique, do Fluminense, e Matheus Nascimento, do Botafogo, são duas das atrações do clássico desta noite pelo Carioca

Clássico Vovô pega embalo no talento da garotada

São Gonçalo 
altera data de 
pagamento
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Filho de Cabral é 
condenado por 
visitar o pai

CIDADES\PÁG 4

Dr. Jairinho e Monique depõem
Ex-vereador diz que ainda não pode falar enquanto mulher reafirma ter sido agredida por ele 
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Mundial de Clubes
Deu a lógica, os melhores times foram para a final. Mas 
olha, o grande favorito Chelsea penou para chegar na 
finalíssima, o Al Hilal deu trabalho pro time inglês. Le-
vando em consideração a qualidade do Palmeiras e as 
deficiências mostradas pelo clube europeu, acho que a 
disputa está em aberto!
Gabriel Lima

Quantas doses de covid-19?
A cada semana que passa novas coisas são descobertas 
sobre a covid-19, novas variantes, formas de contágio...
parece que o vírus fica cada vez mais forte. Agora estão dis-
cutindo a importância de se tomar uma 4ª dose. Quantas 
vacinas mais o povo vai precisar tomar para se imunizar?
Cláudia Jensen

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.

Mostra discute 
visibilidade trans
Questões importantes da 
visibilidade trans são dis-
cutidas na mostra “Corpos 
Trans em Evidência”, que 
exibe quatro filmes online 
até 28 de fevereiro. A ini-
ciativa também marca as 
comemorações ao Dia da 
Visibilidade Trans, que foi 
celebrado em 29 de janeiro, 
data que simboliza a luta 
pelo respeito, pela dignida-
de e pela cidadania dessa 
comunidade, ainda tão mar-
ginalizada no Brasil.

Entre os destaques está 
“Meu Corpo é Político” 
(2017), de Alice Riff, que 
acompanha o cotidiano de 
quatro militantes que vivem 
em periferias de São Paulo. 
A partir da intimidade e 
do contexto social dessas 
figuras, o trabalho levanta 
questões contemporâneas 
sobre as pessoas trans.

No site https://www.
salamaniva.com/ e cada um 
custa R$6,90, com até 48h 
para assistir. 

CULTURA

Sepultura
Sepultura retorna aos pal-
cos, neste sábado, no Circo 
Voador. Esse momento se 
torna mais especial por se 
tratar do show de lança-
mento do álbum “Quadra”, 
que a banda foi impedida 
de fazer turnê por conta da 
pandemia. O special guest 
da noite é a banda carioca 
Dorsal Atlântica, que acaba 
de lançar o álbum Pandemia 
(2021). Os portões serão 
abertos a partir das 20h.  Os 
ingressos custam R$ 130, no 
site da Eventim.

ABULIDU – “Tais incomodado?” Questiona a banda 
pernambucana afro-brasileira Abulidu, em sua nova 
música que dá nome ao grupo e foi lançada com clipe 
nas plataformas digitais. A faixa compõe o primeiro 
EP homônimo. Em um dos trechos da composição, 
ainda no começo, a banda diz “A língua afiada/Eu 
sou navalha/Cortando os conceitos/Ferindo racistas”.

ARLO PARKS – Artista duas vezes indicada ao Grammy 
e vencedora do Mercury Prize e do BRIT Award, Arlo 
Parks compartilha sua primeira oferta de 2022 com o 
novo single “Softly”. “Softly” apresenta um lado pop e 
otimista para o som suave de Arlo, justaposto com suas 
letras ternas sobre um relacionamento fracassando. A 
música acompanha vídeo de Zhang e Knight.

Divulgação

Entre os destaques está “Meu Corpo é Político” (2017), de Alice Riff

Divulgação

Banda lança o álbum “Quadra”, 
neste sábado, no Circo Voador

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Pista de atletismo 
será anunciada
O prefeito de Niterói, Axel Grael, 
e o reitor, Antonio Claudio 
Lucas da Nóbrega anunciam 
amanhã (11) a construção da 
pista de atletismo no campus 
do Gragoatá da UFF. Para isso, 
organizaram uma solenida-
de em que também estarão 
presentes o vice-reitor, Fábio 
Barbosa Passos, bem como os 
diretores do Instituto de Edu-
cação Física, Luiz Tadeu Paes 
de Almeida e Marcelo Moreira 
Antunes.

A iniciativa é fruto de uma 
parceria da Universidade com 
a prefeitura e terá investimento 
de R$14 milhões. Além da pista 
de atletismo, serão construídas 
pistas de caminhada; locais 
para salto em altura, salto com 
vara, salto triplo e salto em 
distância; placar eletrônico; 
campo de futebol com grama 
natural; vestiários masculino 
e feminino; sala de adminis-
tração e almoxarifado. A sole-
nidade será presencial, com 
início marcado para as 10h, no 
Instituto de Educação Física 
doo campus do Gragoatá, em 
São Domingos. 

Bolsa também para os técnicos

O programa Bolsa-Atleta, 
criado pela Lei 5.799/10, 
pode ser complementa-
do com o programa Bol-
sa-Técnico para incluir 
treinadores de compe-
tidores. É o que prevê o 
PL 3.254/20, do deputado 
Luiz Martins (PDT), que 
foi aprovado, em primeira 
discussão, pela Alerj, na 
quarta-feira (9).

Divulgação Os técnicos interessados 
deverão estar registrados 
no Conselho Regional de 
Educação Física (CREF) e ter 
acompanhado, no ano ante-
rior, algum atleta, equipe ou 
delegação em competições 
regionais, estaduais, nacio-
nais ou internacionais.

O Bolsa-Atleta e a Bolsa-
-Técnico serão concedidos, 
a cada beneficiário, pelo 
prazo de um ano, confi-
gurando 12 recebimentos 
mensais, podendo ser reno-
vada. Os valores  devem ser 
regulamentados pelo Poder 
Executivo. Os recursos de-
vem ser investidos equita-
tivamente entre homens e 
mulheres.O texto também 
prevê a criação de uma co-
missão avaliadora para ana-
lisar, fiscalizar e deliberar 
a concessão, suspensão e 
cassação dos benefícios. 

Deputados contra 
‘solução milagrosa’
A Alerj aprovou ontem, em 
primeira discussão, o PL 
627/19, do deputado Carlos 
Macedo (REP), que obriga as 
farmácias de manipulação a 
divulgar a proibição da venda 
do dióxido de cloro (vendida 
como solução mineral mila-
grosa ou “MMS”, em inglês), 
sob pena de multa de  cerca 
de R$ 4 mil (1 mil UFIR-RJ) a 
R$ 20,4 mil (5 mil UFIR-RJ).

“Pais de crianças com au-
tismo estão embarcando em 
uma promessa de cura do 
transtorno que, segundo os 
médicos, não existe. Eles estão 
dando aos filhos uma solução 
que é vendida como medica-
mento, mas, na verdade, não 
passa de uma substância quí-
mica que é equivalente a água 
sanitária”, justificou o autor. 

Crisis? What a 
crisis?

Deputado cobra 
ação em Monjolos

E os empreendimentos de 
luxo do setor imobiliários 
continuam sem saber o que 
é crise econômica. Neste sá-
bado, a partir da 9h, as incor-
poradoras Mônaco e União 
Realizações lançam o Stand 
de vendas do Lazuli, mais 
um empreendimento de alto 
padrão, com três edifícios de 
frente para o mar, com unida-
des de 4 e 3 quartos com até 
178 m² e coberturas lineares 
com até 393 m² e 4 suítes. O 
espaço fica na Rua Antônio 
Parreiras, 131, na Boa Viagem. 
O Lazuli terá 112 apartamen-
tos de 4 e 3 quartos com até 
178 m², com possibilidade 
de integração, e 7 coberturas 
lineares com até 393 m², 4 suí-
tes e 4 vagas de garagem em 
box privativo. Serão, ao todo, 
três edifícios, de frente para a 
Baía de Guanabara, em uma 
área construída de 33 mil m², 
sendo 5 mil m² com uma va-
riedade de áreas de lazer iné-
ditas no mercado niteroiense. 
E tudo isso com previsão, 
segundo as incorporadoras, 
de condomínio de apenas 
R$1.614, uma pechincha!

O deputado estadual Ander-
son Alexandre (SDD) apre-
sentou indicação legislati-
va ao governador para que 
Monjolos, em São Gonçalo 
receba ação social do Estado. 
Segundo o deputado, como 
a região de Monjolos fica 
afastada dos centros comer-
ciais da cidade e possui baixa 
renda per capita, o objetivo  
é permitir que as pessoas 
possam ter acesso à emissão 
de 1ª e 2ª via de documentos 
como RG, certidões de nas-
cimento, óbito, casamento; 
realização do programa “Um 
Novo Olhar”, que faz exames 
de vista e entrega de óculos, 
além de outros serviços es-
senciais para a população 
local.

Pais ‘detetives e conselheiros’

Responsáveis de alunos e ex-
-alunos da rede estadual de 
ensino poderão ser contrata-
dos para trabalhar na busca 
ativa de crianças e adoles-
centes em idade escolar, 
além do combate à evasão 
e às faltas escolares, através 
de capacitação promovida 
pela Secretaria de Estado de 
Educação. É o que autoriza 
o PL 4.795/21, do deputado 
Sérgio Fernandes (PDT), que 
a Alerj aprovou ontem, em 

Divulgação/Alerj discussão única. 
A ideia é que esses pais 

localizem e recuperem para 
a vida escolar as crianças e 
adolescentes que estão fora 
das instituições de ensino, 
incentivando a matrícula dos 
mesmos e integrando a famí-
lia dos alunos às atividades 
pedagógicas. O programa 
será oferecido apenas para 
pais comprovadamente va-
cinados contra a covid-19, 
podendo ser priorizados 
mães e pais que estejam 
comprovadamente desem-
pregados e não recebam 
seguro-desemprego.

“A pandemia agravou a 
situação da evasão escolar, 
bem como a do desemprego, 
por isso essa medida se faz 
necessária. Capacitar mães 
e pais de alunos e ex-alunos 
para atuarem na busca ativa 
escolar proporciona incenti-
vo à educação, além de gerar 
emprego e renda”, argumen-
ta o parlamentar. 

Panorama RJPanorama RJ

Prioridade no controle da natalidade
Divulgação

‘Marquinha de fita’ regulamentada
Divulgação

Responsável pelo bron-
zeamento de anônimas 
e famosas como Anitta, a 
carioca Erika Bronze tem 
agora um aliado em Brasí-
lia para ajudar na luta pelo 
reconhecimento do traba-
lho. O deputado federal 
Márcio Labre (PSL-RJ) vai 
apresentar um projeto de 
lei para legalizar a profis-
são de técnico de bronzea-
mento. A ideia surge após 
decisão do ministro Luiz 

Fux, do Supremo Tribunal 
Federal, que autorizou, 
definitivamente, o uso de 
máquinas para bronzea-
mento artificial. A utiliza-
ção estava proibida pela 
Anvisa desde 2009. Com 
isso, virou moda, princi-
palmente no Rio, o método 
do bronzeado “marquinha 
de fita”, muito utilizado por 
Erika Bronze.

Agora, com a possibi-
lidade de regulamenta-
ção, o mercado formal tem 
potencial para expandir 
ainda mais. E já prevendo 
um grande crescimento na 
procura pelas máquinas 
de bronzeamento, Erika e 
Márcio Labre vão iniciar 
uma campanha pela le-
galização do trabalho. A 
intenção é engajar mais 
apoios para que até 2023 a 
lei já esteja sancionada. 

Para tentar reduzir o número 
de gestações não planeja-
das, tramita na Alerj o PL 
5360/22, que prevê priori-
dade na colocação gratuita 
de contraceptivos de longa 
duração em mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
atendidas na rede pública 
do Estado. A proposta é do 
deputado Rosenverg Reis 
(MDB). Segundo o projeto, 
os dispositivos intrauterinos 
hormonais Mirena e Kyleena 
deverão ser ofertados e im-
plantados prioritariamente 
em mulheres inscritas no Ca-

dÚnico, bem como aquelas 
que tenham perdido o em-
prego durante a pandemia 
e não tenham outra fonte 
de renda. O parlamentar 
destaca que é importante 
dar a chance de mulheres em 
vulnerabilidade social terem 
mais opções de métodos 
contraceptivos.

“O SUS fornece o DIU de 
cobre, que é não-hormonal. 
O projeto amplia as escolhas 
seguras de mulheres que não 
querem engravidar no mo-
mento, priorizando àquelas 
que estão em vulnerabili-
dade social. Elas poderão 
retirar o dispositivo quando 
quiserem e tiverem melhores 
condições de gerar um filho”, 
argumenta Rosenverg. Ele 
quer dar prioridade também 
a moradoras de rua, depen-
dentes de drogas, portadoras 
de doenças que coloquem 
em risco na gravidez e as que 
tenham endometriose ou 
realizado cirurgia bariátrica. 
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Programa prevê inauguração de escolas, qualificação, reforço escolar, combate à evasão e qualificação

Niterói investe na Educação
A Prefeitura de Niterói lan-
çou, na manhã de ontem (9), 
um pacote de investimentos 
de R$ 147 milhões para a 
educação, no âmbito do pla-
no Niterói 450. Dividido em 
quatro eixos, o planejamento 
prevê ações de qualificação e 
ampliação da infraestrutura 
das escolas, gestão pedagógi-
ca e reforço escolar, combate 
à evasão escolar e formação 
profissional. A Educação é 
o segundo eixo do Niterói 
450, um plano que prevê R$ 
2 bilhões em investimen-
tos na cidade entre 2022 
e 2024 com o objetivo de 
ampliar e qualificar os ser-
viços prestados à população  
niteroiense.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que o Plano 
Niterói 450 prevê investi-
mentos em áreas estratégicas 
para o desenvolvimento da 
cidade.

“O foco desta semana é 
nos investimentos em Edu-
cação. Já anunciamos os pla-
nos para a Saúde e teremos 
novidades sobre o Centro. 
nesta primeira etapa engloba 
Saúde, Educação e a entrega 
de um novo Centro. A estra-
tégia de retomada da eco-
nomia de Niterói perpassa 
diversas áreas e avançarmos 
cada vez mais como cidade 
educadora é um dos pontos 

fundamentais. Queremos 
uma Niterói cada vez mais 
humana, sustentável e com 
justiça social”, afirmou o 
prefeito.

Atualmente, a Rede Muni-
cipal de Educação de Niterói 
dispõe de 94 escolas, sendo 
45 Unidades Municipais de 
Educação Infantil (UMEIs) 
e 49 unidades de Ensino 

Fundamental. São 4.494 ser-
vidores e cerca de 29 mil 
alunos atendidos, número 
que poderá aumentar com 
a finalização do processo de 
matrícula.

No eixo de qualificação da 
infraestrutura das escolas, o 
investimento será de mais de 
R$ 50 milhões. Está prevista 
a criação de nove novas uni-

dades escolares até 2024, am-
pliando em mais 2 mil vagas 
para o Ensino Fundamental 
e a Educação Infantil. Serão 
duas reformas de adaptação, 
uma municipalização e seis 
construções, abrangendo 
os bairros do Engenho do 
Mato, Jurujuba, Engenhoca, 
Barreto, Fonseca, Ponta da 
Areia, Santa Rosa e Badu e 

adjacências.
Além das cinco escolas 

entregues completamente 
reformadas desde o ano 
passado, neste mês será fi-
nalizada a reforma da E.M. 
Eulália da Silveira Bragança. 
Para este ano, também serão 
reformadas as escolas muni-
cipais Paulo Freire, Levi Car-
neiro e Horácio Pacheco (em 
andamento), somando um 
investimento de mais de R$ 
7 milhões. Serão construídas 
também mais bibliotecas, 
quadras esportivas e espaços 
ligados à inovação e cultura, 
ultrapassando mais de R$ 16 
milhões.

O combate à evasão esco-
lar passa por dois projetos: 
ampliação do Poupança Es-
cola e do horário integral nas 
unidades. A partir deste ano, 
alunos do 6º, 7º e 8º anos do 
Ensino Fundamental da Rede 
Pública municipal, estadual 
ou federal, cujas famílias 
sejam beneficiárias do Pro-
grama Bolsa Família, serão 
incluídos no programa. Eles 
receberão R$ 800 por cada 
ano concluído sem depen-
dência, somando aos valores 
já recebidos pelos anos do 9º 
ano e do 1º, 2º, 3º e 4º anos 
do Ensino Médio. O investi-
mento anual será de R$ 900 
mil, beneficiando aproxima-
damente 1.100 alunos.

Horário integral na edu-
cação infantil - A ampliação 
do horário integral da rede 
prevê a universalização do 
horário integral na Educação 
Infantil com a migração das 
4 UMEIs de horário parcial 
para integral até 2024 e a 
migração do atendimento 
de 7 escolas de Ensino Fun-
damental de horário parcial 
para horário integral até 
2024, sendo duas já este ano. 
A ampliação será realizada 
em parceria com o Espaço 
Nova Geração, oferecendo 
atividades diversificadas de 
reforço escolar, esporte e 
lazer, cultura, dentre outras 
ações intersetoriais, no con-
traturno escolar.

Já no eixo de Gestão Pe-
dagógica e Inovação, está 
em andamento o Programa 
de Aprendizagem Intensiva, 
que prevê ações, no turno e 
no contraturno, de reforço 
escolar e alfabetização in-
tensiva visando recuperar as 
defasagens em decorrência 
da pandemia. Serão contem-
plados 20 mil estudantes das 
53 escolas municipais que 
ofertam o ensino fundamen-
tal. O investimento é de R$ 22 
milhões.

Além disso, serão investi-
dos mais R$ 30 milhões, até 
2024, em ações de inclusão 
digital.
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O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o Plano Niterói 450 prevê investimentos em áreas estratégicas

Niterói apresenta 
experiência cultural
Com o objetivo de apre-
sentar as experiências das 
políticas públicas de Niterói 
acerca dos direitos culturais, 
o secretário municipal das 
Culturas, Leonardo Gior-
dano, participou na última 
terça-feira (8) do encontro 
“ResiliArt - Reconhecimento 
e garantia de direitos cultu-
rais a nível local”. A atividade 
é uma ação preparatória 
para a Conferência Mundial 
sobre as Políticas Cultu-
rais (Mondiacult 2022), que 
ocorrerá em setembro deste 
ano, no México. 

A convite da Traza - orga-
nização mexicana orientada 
a favorecer um desenvolvi-
mento local, sustentável e 
democrático na América La-
tina a partir da promoção e 
defesa dos direitos culturais 
-, que promove a atividade, 
Giordano integrou a pri-
meira mesa de um ciclo de 
debates com especialistas 
e representantes de diver-
sos países. Na ação, entre 

outros temas, o secretário 
falou sobre a experiência de 
Niterói na implementação 
do Programa Cultura É um 
Direito. 

“Niterói implementou o 
Programa, lançou a Carta de 
Direitos Culturais, que res-
guarda todos os direitos dos 
cidadãos e foi desenvolvida 
com ampla participação 
popular. A Carta recebeu a 
chancela da Unesco, e so-
mos a única cidade do país a 
desenvolver essa iniciativa e 
uma das poucas do mundo. 
Lançamos o Portal e a Casa 
Cultura É um Direito, que 
são espaços - virtual e físico 
-, pensados para serem refe-
rências em direitos culturais, 
investimos com recursos 
próprios R$ 13 milhões em 
editais em 2021, entre ou-
tras ações para garantir a 
cultura enquanto direito.  
Niterói hoje segue as me-
lhores práticas de gestão 
cultural pública”, afirmou o 
secretário.

Peró recebe projeto 
de turismo do RJ
A Praia do Peró, em Cabo 
Frio, vai receber o proje-
to “Verão #tônoRio”, da 
Secretaria de Estado de 
Turismo, a partir de hoje 
(10). Até domingo (13), o 
contêiner instagramável da 
Setur-RJ ficará posicionado 
ao lado do local onde fica 
hasteada a Bandeira Azul, 
das 10h às 20h. Nos quatro 
dias do evento, 20 artesãos 
cabo-frienses, sendo cinco 
por dia, poderão expor, 
diariamente, seus artesa-
natos ao lado da estrutura  
montada.

Para participar, os ar-
tistas interessados devem 
entrar em contato com 
o WhatsApp da Secreta-
ria Municipal de Cultura, 
por meio do número 22 
99846-7519. No momen-
to do contato os artesãos 
deverão enviar fotos de 
sua produção, além de 
foto da Carteira Nacional 
do Artesão. A seleção será 
feita exclusivamente pela 
Secretaria de Estado de  

Turismo.
A ideia central do Proje-

to Verão #tônoRio é que o 
turista tenha um ambiente 
de informação turística, 
em que possa consultar os 
atrativos dos diversos desti-
nos do Estado do Rio. Ainda 
no estande, o visitante vai 
poder registrar a sua pre-
sença por meio de imagens 
de drone e ainda acompa-
nhar as apresentações de  
artistas locais, das 17h30 
às 19h.

Além do Rio de Janeiro 
e Cabo Frio, outras cida-
des também receberão o 
projeto, como Quissamã, 
Macaé, Arraial do Cabo, 
São Pedro da Aldeia, Iguaba 
Grande, Muriqui e Paraty. 
De acordo com o secretário 
de Turismo, Esporte e Lazer 
de Cabo Frio, Carlos Cunha, 
a vinda do atrativo para o 
município foi sacramenta-
da durante o Rio Inovation 
Week, que aconteceu na 
capital, no início do mês de 
janeiro.

Ordem Pública com mais de cem 
solicitações por mês em SG
Com objetivo de atender 
às solicitações dos gon-
çalenses, a Secretaria de 
Ordem Pública, através da 
Subsecretaria de Fiscali-
zação de Posturas, conta 
com um setor voltado para 
solucionar as demandas de 
maior urgência da popula-
ção no município. Por mês, 
o Núcleo de Ordem Pública 
(NOP) atende, em média, a 
mais de cem solicitações, 
recebidas através da Ouvi-
doria, Colab e Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ).

Para agilizar o atendi-
mento nas demandas, o 
núcleo é dividido em nove 
subgrupos, sendo eles ocu-
pação de solo, publicidade 
irregular, ação fiscal, feiras 
livres, terrenos baldios e 

bancas de jornais. Cada um 
dos subgrupos é responsá-
vel por uma área específica, 
atuando no atendimento 
de todas as demandas da 
Ouvidoria municipal e as 
enviadas pelo MPRJ. Além 
disso, a Posturas conta com 
equipes que atuam nas ruas 
diariamente para dar cele-
ridade às fiscalizações pela 
cidade, atendendo às solici-
tações dos órgãos.

O subsecretário de Fis-
calização de Posturas, Ro-
gério Abreu, explica que os 
atendimentos das demandas 
foram agilizados com a nova 
organização do setor.

“Para otimizar as deman-
das, a Posturas dividiu as 
atividades em três núcleos 
que recebem as denúncias 
e organizam as diligências 

externas. Essa organização 
foi necessária e importan-
te para dar celeridade aos 
atendimentos.  Um bom 
exemplo são os ofícios do 
MPRJ que, no ano de 2021, 
tiveram 100% das solicita-
ções atendidas”, contou o 
subsecretário.

Os munícipes que dese-
jam colaborar com a cons-
trução de uma cidade me-
lhor podem usar o aplicativo 

Colab para fazer suas solici-
tações ou recorrer à Ouvi-
doria – 2199-6374 - caso não 
obtenham o atendimento 
pretendido.

A unidade de fiscaliza-
ção funciona na sede da 
Subsecretaria de Posturas, 
no 2º andar do Partage Sho-
pping, na Avenida Presiden-
te Kennedy, no Centro da  
cidade.

Fiscalizações - Somente 
em 2021, a Posturas tramitou 
cerca de 8 mil processos, 
entre legalização de novas 
empresas em São Gonçalo, 
denúncias de moradores 
quanto à ocupação irregular 
de área pública, comércios 
em funcionamento sem 
alvará e perturbação de sos-
sego público.

Núcleo da pasta integra a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas 

 Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Vista Alegre, Maria Paula e Pacheco são alguns dos bairros contemplados

Mãos à Obra está levando 
melhorias para gonçalenses

O Programa “Mãos à Obra” 
desde agosto vem contem-
plando as ruas do município 
com serviço de calçamen-
to e/ou pavimentação para 
melhorar a acessibilidade às 
comunidades e a qualidade 
de vida dos usuários. No to-
tal, 30 ruas estão recebendo 
as intervenções atualmente, 
numa ação integrada entre a 
Prefeitura e a população.   

O objetivo é promover a 
participação comunitária nos 
planos de gestão administra-
tiva, destinados à dotação de 
infraestrutura das vias urba-
nas municipais.

Enquanto grandes frentes 
de trabalho se espalham pelas 
principais vias, outras inter-
venções, em ruas distantes 
do Centro, começam a tomar 
forma através do programa, 
que foi estruturado pelo se-

cretário de Desenvolvimento 
Urbano, Junior Barboza, junto 
com o secretário de Gestão 
Integrada e Projetos Espe-
ciais, Douglas Ruas.

A professora Ana Cláu-
dia Menengathi, de 35 anos, 
moradora da Rua Mário de 
Alencar, em Vista Alegre, disse 
que a rua estava abandonada 
há muito tempo até o progra-
ma chegar.

“Quando chegou o con-
creto melhorou muito, tanto 
para os pedestres quanto para 
os motoristas, porque além 
da areia e da lama, também 
havia buracos”, disse.

A Rua Mário de Alencar 
foi a primeira rua a receber o 
Mãos à Obra e teve cerca de 
150 metros concretados, além 
de receber meio-fio. Ao todo, 
cerca de 40m³ de concreto 
foram utilizados na interven-

ção. No local, também foram 
realizadas obras de limpeza e 
manutenção em caixa de pas-
sagens e manilhas de águas 
pluviais.

Atualmente, o programa 

está sendo executado em 
ruas dos bairros de Monjolos, 
Vista Alegre, Itaoca, Engenho 
do Roçado, Anaia Pequeno, 
Ipiiba, Coelho, Porto do Rosa, 
Maria Paula e Gradim.

Diversas ruas estão recebendo intervenções com o programa de melhorias

Para agilizar 
o atendimento 
nas demandas, 
o núcleo é 
dividido em nove 
subgrupos
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Brunno Dantas/Divulgação

Emocionada, Monique Medeiros, mãe do menino Henry, morto no ano passado, fez uma retrospectiva da sua vida, até seu relacionamento com Dr. Jairinho

Porta dos 
Fundos: 
processo 
fica no Rio
A Justiça retirou a acusa-
ção de terrorismo contra o 
empresário Eduardo Fauzi, 
suspeito de participar do 
atentado à produtora do 
grupo audiovisual de co-
média Porta dos Fundos, 
em 2019, em Botafogo, 
zona sul do Rio de Janeiro.

O ataque com artefatos 
explosivos do tipo coquetel 
molotov ocorreu em de-
zembro de 2019, após uma 
polêmica envolvendo o es-
pecial de Natal produzido 
pelo grupo. Fauzi foi preso 
pela Interpol em Moscou, 
na Rússia, em setembro 
de 2020.

O Ministério Públi-
co Federal (MPF) havia 
oferecido a denúncia do 
 caso como terrorismo, mas 
o desembargador Marcello 
Ferreira de Souza Granado 
retirou a acusação, transfe-
rindo, assim, a competên-
cia do julgamento para a 
Justiça no Rio de Janeiro.

A sessão virtual da 2ª 
Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) ocor-
reu no dia 31 de janeiro, 
mas a ata só foi divulgada 
ontem (9).

A decisão mantém a 
prisão preventiva do acu-
sado, mas o processo na 
esfera federal foi anulado 
e terá que ser reiniciado  
na Justiça no Rio de Ja-
neiro. Fauzi está preso em 
Moscou.

Promotores afirmam que houve defesa da criação de um partido nazista durante entrevista

MP vai apurar apologia ao nazismo
A Promotoria de Direitos Hu-
manos do Ministério Público 
de São Paulo abriu inquérito 
para investigar suspeita de 
apologia ao nazismo feita, no 
podcast Flow, pelo apresen-
tador e influenciador digital 
Bruno Aiub, conhecido como 
Monark. No entendimento 
dos promotores, ele defendeu 
a “criação de um partido na-
zista” durante entrevista com 
os deputados federais Kim 
Kataguiri (DEM-SP) e Tabata 
Amaral (PSB-SP).

Na portaria do inquérito 
consta que o apresentador, 
sócio da produtora Flow Po-
dcast, afirmou, na entrevista 
que foi ao ar , que “a esquer-
da radical tem muito mais 

espaço que a direita radical, 
na minha opinião. Eu sou 
muito mais louco que todos 
vocês. Acho que o nazista ti-
nha que ter o partido nazista 
reconhecido”. 

Segundo os promotores 
Anna Trotta Yaryd e Reynaldo 
Mapelli Júnior, que assinam o 
pedido de abertura de inves-
tigação, “houve expressa de-
fesa da criação de um partido 
nazista, como se este partido 
fosse decorrência do direito à 
liberdade de expressão”.

No texto da portaria, eles 
destacam que está implícito 
no discurso do apresentador 
a violência contra diversos 
grupos. 

“A criação de um partido 

nazista representa, em sín-
tese, a criação de um partido 
político feito para perseguir e 
exterminar pessoas, notada-
mente judeus, mas também 
pessoas com deficiência, 
LGBTQIA+ e outras mino-
rias.”

Após intimados, o Flow 
Podcast e o apresentador 
Bruno Aiub terão 30 dias 
para apresentar informações 
sobre os fatos e sobre a cons-
tituição societária da produ-
tora que produz e veicula o 
conteúdo.

Outro lado - Segundo nota 
divulgada na terça-feira (8), 
os Estúdios Flow informaram 
que o episódio do podcast 

(arquivo digital de áudio 
transmitido pela internet) 
foi retirado do ar e o apre-
sentador foi desligado da 
produtora. Em vídeo, tam-
bém divulgado na noite de 
terça-feira, Igor Coelho, que 
é sócio de Aiub, anunciou vai 
comprar a participação do 
apresentador nos estúdios, 
encerrando a ligação de Mo-

nark com a empresa.
No comunicado, os Estú-

dios Flow afirmam ainda ter 
compromisso com a demo-
cracia e os direitos humanos, 
lamentando o ocorrido. 

“Pedimos desculpas à co-
munidade judaica, em es-
pecial e a todas as pessoas, 
bem como repudiamos todo 
e qualquer tipo de posicio-
namento que possa ferir, 
ignorar ou questionar a exis-
tência de alguém ou de uma 
sociedade.”

Bruno Aiub divulgou um 
vídeo em seu canal no Twit-
ter em que diz que errou, 
pede desculpas e afirma que  
estava “muito bêbado” na 
ocasião.

Filho de Cabral é condenado 
por visitas irregulares ao pai
O ex-deputado federal Marco 
Antônio Cabral foi condena-
do em segunda instância da 
Justiça Federal por improbi-
dade administrativa por ter 
feito visitas irregulares ao pai, 
o ex-governador do Rio de Ja-
neiro, Sérgio Cabral, quando 
estava preso no presídio Pe-
drolino Werling de Oliveira, 
conhecido como Bangu 8, no 
Complexo de Gericinó.

A decisão confirmou a 
sentença de primeiro grau do 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2). O filho de 
Sergio Cabral foi condenado 
às seguintes penas: perda da 
função pública; proibição de 
contratar com o Poder Públi-
co ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou credití-
cios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo 
de três anos; além de multa 
correspondente a dez vezes 
o valor da remuneração per-
cebida pelo agente, revertida 
em favor do Fundo de Defesa 
de Direitos Difusos, previsto 
no Art. 13 da Lei nº 7.347/85.

De acordo com a denún-
cia, o ex-deputado utilizou 
indevidamente a prerro-
gativa parlamentar para a 
realização de visitas extraor-
dinárias de cunho privado 
ao pai, Sergio Cabral, em 
desacordo com resolução da 
Secretaria de Administração 

Penitenciária.
Em dezembro, a Primeira 

Turma Especializada do TRF2 
decidiu, por unanimidade, 

determinar a substituição 
da prisão preventiva do ex-
-governador por domiciliar. 
Na decisão, Cabral deverá 
cumprir também as me-
didas cautelares de uso de 
monitoramento eletrônico 
e proibição de contato com 
investigados e réus da Ope-
ração Lava Jato.

Marco Antônio Cabral usou indevidamente prerrogativas de parlamentar

O cantor Neguinho da 
Beija-Flor está proces-
sando a Associação 
Quality Rio de proteção 
veicular por ter leva-
do calote da empresa, 
depois de assinar con-
trato que previa a uti-
lização de sua imagem 
em cartazes, panfletos, 
vídeos e postagens em 
redes sociais no final de 
2020 com duração de 12  
meses.

Neguinho, que ale-
gar estar praticamente 
sem vencimentos por 
conta da pandemia e 
sem a possibilidade 
de fazer shows, pediu  
ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 
que conceda a ele a gra-
tuidade de justiça. Pede 
também que a empresa 
arque com as despesas 
processuais e honorá-
rios advocatícios.

Neguinho 
leva calote

Os intimados 
terão 30 dias 
para apresentar 
informações 
sobre os fatos

Dr. Jairinho ficou em silêncio, mas mãe do menino contou sua história, desde a criação em Bangu

Henry: mãe e padrasto no TJRJ
Foram realizados nesta quar-
ta-feira (9), pela juíza Eliza-
beth Machado Louro, da 2ª 
Vara Criminal da Capital, os 
interrogatórios de Monique 
Medeiros e Jairo Souza dos 
Santos Júnior, o Dr. Jairinho, 
acusados da morte do me-
nino Henry Borel. A audiên-
cia  começou por volta de 
11h com o interrogatório de 
Jairinho, que optou por per-
manecer em silêncio, direito 
previsto constitucionalmen-
te. Ele afirmou não se sentir 
preparado ainda para falar e 
disse que aguarda o acesso a 
documentos, como exames, 
imagens do hospital e do 
Instituto Médico Legal (IML) 
e folhas de prontuário, para 
que venha a se manifestar 
posteriormente. A defesa de 
Jairinho solicitou que não 
fossem feitas imagens do réu 
durante seu depoimento. 

Em seguida, emocionada, 
Monique Medeiros, mãe de 
Henry, fez uma retrospec-
tiva detalhada da sua vida, 
contando fatos, de modo 
cronológico, da sua criação 
em Bangu, suas atividades 
profissionais até seu relacio-
namento com Jairinho, pas-
sando pelo seu casamento 
com Leniel Borel, pai de seu 
filho, e pela crise vivida pelo 
ex-casal após o nascimento 
de Henry, acirrada na pan-
demia, quando vieram a se 
divorciar.

Em seu interrogatório, 
Monique afirmou que o seu 
filho era “dócil, amoroso, 
sorridente, feliz e especial, 
um anjo”. Ela também relatou 
agressões cometidas con-
tra ela por Jairinho, citando 
episódios de violência física, 
verbal e psicológica. 

Audiência mantida - Na 
terça-feira (8), a juíza Eliza-

beth Machado Louro inde-
feriu o pedido de mudança 
da data da audiência. O ad-
vogado Flávio Fernandes, 
que assumiu a defesa do 
ex-vereador no fim de janeiro, 
alegou que precisava de mais 
tempo por causa da mudança 
da defesa. Na sua decisão, a 
magistrada contestou o ar-
gumento.

“Inicialmente, verifico que 
a audiência está designada 
desde o dia 15/12/2021, por-

tanto, há quase 2 meses, certo 
que a nova defesa recebe a 
causa no estado em que se 
encontra, até porque foi cons-
tituída com pelo menos 14  
dias de antecedência do ato, 
prazo que se me afigura sufi-
ciente para que possa orien-
tar seu defendente para o 
momento do interrogatório”, 
explicou.

No dia 28 de janeiro, a ma-
gistrada já tinha indeferido o 
pedido de prisão domiciliar 

impetrado pela defesa de Mo-
nique Medeiros. “Não vislum-
bro como a prisão domiciliar, 
ainda que em local sigiloso, 
de conhecimento apenas des-
ta magistrada, possa garantir 
a segurança da ré”, indicou.

Na decisão, a juíza de-
terminou também que o 
Instituto Santo Expedito, no 
Complexo Penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, na Zona 
Oeste, onde Monique está 
presa, informe, com urgência, 

o número de detentas que 
poderiam ocupar a mesma 
cela da mãe de Henry, de for-
ma a garantir sua segurança. 
A magistrada negou ainda o 
pedido de desmembramento 
do processo e de decretação 
do sigilo.

“Não vislumbro, no caso, 
qualquer vantagem que o 
desmembramento possa tra-
zer ao procedimento, muito 
menos para a segurança da 
ré”, afirmou.

Gabigol: 
denúncia de 
racismo será 
investigada
O Tribunal de Justiça Des-
portiva do Rio de Janeiro 
(TJD-RJ) abriu inquérito 
para apurar denúncia de 
racismo contra Gabigol, 
atacante do Flamengo, 
no último domingo (6), 
durante o clássico Fla-Flu, 
pelo Campeonato Cario-
ca. No despacho, a presi-
dente do TJD-RJ Renata 
Bacelar solicita imagens 
do circuito interno de se-
gurança do Estádio Nilton 
Santos, Engenhão, “para 
apuração de existência ou 
não de infração discipli-
nar desportiva, na forma 
do artigo 81 do CBJD”. 

A decisão saiu horas 
depois de o Fluminense 
ter protocolado pedido 
ao TJD-TJ solicitando a 
apuração das imagens vei-
culadas em mídias sociais, 
após o Fla-Flu, em que 
o atacante rubro-negro 
teria sido xingado com 
ofensa racista por um 
torcedor tricolor. Na últi-
ma segunda (7) , também 
pelas redes sociais, o Tri-
color reiterou que  “consi-
dera intolerável qualquer 
tipo de preconceito e se 
orgulha de manter como 
lema o “Time de Todos”, 
de respeito ao próximo, 
independentemente de 
raça, gênero, credo ou 
orientação sexual”. 

Pelas redes sociais, a 
deputada estadual Mô-
nica Francisco - vice-pre-
sidente da Comissão de 
Combate às Discrimina-
ções e Preconceitos de 
Raça, Cor, Etnia, Religião 
da Alerj afirmou ter pedi-
do celeridade na apuração 
do caso pela CBF e pela 
Ferj.

Fauzi foi preso 
pela Interpol 
em Moscou, 
na Rússia, 
em setembro 
de 2020

Reprodução de rede social

Marco Antônio visitou o pai em Bangu 8

Decisão confirmou 
sentença de 
primeiro grau do 
Tribunal Regional 
Federal da 
2ª Região
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Janeiro: inflação cai mas é a 
maior para o mês em 6 anos
IPCA anunciado pelo IBGE foi de 0,54%. Resultado só fica atrás de janeiro de 2016, quando atingiu 1,27%
A inflação caiu para 0,54% 
em janeiro. No mês anterior, 
tinha ficado em 0,73%. Se-
gundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), que divulgou ontem 
(9), no Rio de Janeiro, os 
dados do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), esse foi o maior resul-
tado para o mês de janeiro 
desde 2016, quando atingiu  
1,27%. 

No acumulado dos últi-
mos 12 meses, o indicador 
apresentou alta de 10,38%, 
patamar superior aos 10,06% 
registrados no período ime-
diatamente anterior. Em ja-
neiro de 2021, a variação 
mensal ficou em 0,25%.

Segundo André Filipe Al-
meida, analista da pesquisa, 
o resultado foi influenciado, 
principalmente, por alimen-
tação e bebidas (1,11%), o que 
provocou o maior impacto 
no índice do mês (0,23 ponto 
percentual).

“Foi a alimentação no do-
micílio (1,44%) que influen-
ciou essa alta. Mais do que a 
alimentação fora do domicí-
lio, que desacelerou de 0,98% 
para 0,25%. Os principais 
destaques foram as carnes 
(1,32%) e as frutas (3,40%), 
que, embora tenham desa-
celerado em relação ao mês 
anterior, tiveram os maiores 
impactos nesse grupo, 0,04 pp 

[ponto percentual] e 0,03 pp, 
respectivamente”, explicou. 

Pelo 11º mês consecutivo, 
os preços do café moído avan-
çaram, desta vez 4,75%, acu-
mulando alta de 56,87% nos 
últimos 12 meses. Houve des-
taque também para a cenoura 
(27,64%), cebola (12,43%),  
batata-inglesa (9,65%) e to-
mate (6,21%). Em movimento 

contrário, houve queda nos 
preços do arroz (-2,66%), do 
frango inteiro (-0,85%) e do 
frango em pedaços (-0,71%).

Transportes - O recuo de 
0,11% no grupo de transpor-
tes, que é o de maior peso 
no IPCA, a inflação oficial 
do país, contribuiu para a 
desaceleração do indicador 

em janeiro. Em dezembro, 
ele tinha apresentado alta de 
0,58%. Esse foi o único dos 
nove grupos de produtos e 
serviços pesquisados a ter 
redução em janeiro.

“A queda no grupo de 
transportes foi influenciada, 
principalmente, pela defla-
ção observada nas passagens 
aéreas, que haviam subido 

em dezembro e também pelo 
recuo dos combustíveis, espe-
cialmente na gasolina e eta-
nol”, disse o analista do IBGE.

O recuo nos preços das 
passagens aéreas ficou em 
18,35% e dos combustíveis 
em 1,23%, sendo que na ga-
solina alcançou 1,14%. No 
etanol, a redução chegou a 
2,84% e, no gás veicular, a 
0,86%. O óleo diesel subiu 
2,38% e foi o único a aumen-
tar em janeiro. Os transportes 
por aplicativo (-17,96%) e o 
aluguel de veículo (-3,79%) 
também registraram retração.

De acordo com o analista 
da pesquisa, a queda nas 
passagens aéreas pode ser 
explicada pelo componente 
sazonal. Já com os combus-
tíveis, a contribuição foi dos 
reajustes negativos aplicados 
nas refinarias pela Petrobras, 
em dezembro.

Os preços do gás de bo-
tijão recuaram 0,73%, pela 
primeira vez após 19 meses 
consecutivos de alta. Em 12 

meses, o botijão acumula alta 
de 31,78%.

Na habitação, a alta de 
0,16% representou desace-
leração em relação ao mês 
anterior, quando ficou em 
0,74%. A queda de 1,07% da 
energia elétrica influenciou 
o resultado, apesar da perma-
nência da bandeira Escassez 
Hídrica, que acrescenta R$ 
14,20 na conta de luz a cada 
100 kWh consumidos. Outra 
influência foi das mudanças 
do Programa de Integração 
Social e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguri-
dade Social (PIS/Cofins, do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e de tarifa de ilumina-
ção pública em algumas áreas 
pesquisadas.

A maior variação nos de-
mais grupos foi nos artigos de 
residência (1,82%), e os des-
taques ficaram com eletro-
domésticos e equipamentos 
(2,86%), mobiliário (2,41%) 
e TV e som e informática 
(1,38%), que tiveram alta na 
comparação com dezembro. 

“Esses itens contribuíram 
conjuntamente com 0,06 pp 
no IPCA de janeiro. Os grupos 
vestuário (1,07%) e comuni-
cação (1,05%) também tive-
ram altas. Os demais ficaram 
entre 0,25% (educação) e 
0,78% (despesas pessoais)”, 
informou a pesquisa.

Índice foi 
influenciado 
pela alta no setor 
alimentação e 
bebidas. Carnes 
e frutas pesaram

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No acumulado de 12 meses, o indicador apresentou alta de 10,38%, patamar superior aos 10,06% registrados no anterior

Vendas no varejo 
tiveram queda de 0,1% 
As vendas do comércio va-
rejista registraram queda 
de 0,1% em dezembro, mas 
fecharam o ano de 2021 
acumulando crescimento 
de 1,4% em relação a 2020. 
Os dados são da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC), 
divulgada ontem (9) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Dessa forma, 2021 foi o 
quinto ano consecutivo de 
resultados positivos para o 
volume de vendas no varejo 
e o resultado foi bem próxi-
mo dos dois anos anteriores, 
que registraram alta de 1,2% 
(2020) e de 1,8% (2019). O úl-
timo ano a acumular perdas 
em relação ao ano anterior 
foi 2016 (-6,2%).

O comércio vinha regis-
trando crescimento na pri-
meira parte de 2021 (6,7%), 
mas teve uma sequência 
de quedas no segundo se-
mestre, que acabou sendo 
encerrado com recuo de 3%. 
O comportamento foi inver-
so ao ano de 2020, que teve 
queda no primeiro semestre 

(-3,2%) e alta no segundo 
(5,1%).

“Como o primeiro se-
mestre de 2020 foi marcado 
pelo início da pandemia de 
covid-19 no Brasil, com o 
fechamento do comércio 
durante vários meses em 
boa parte do país, a base de 
comparação para o primeiro 
semestre de 2021 era baixa e, 
portanto, o crescimento nes-
se período era esperado. Já a 
segunda metade de 2020 foi 
marcada pela retomada das 
atividades, enquanto que o 
mesmo período de 2021 não 
teve tanta força para o volu-
me de vendas no varejo”, ex-
plicou, em nota, o gerente da 
pesquisa, Cristiano Santos.

SG: prefeitura terá que alterar 
antecipação de pagamentos
Por conta de uma exigência 
para adequação ao eSocial, a 
Prefeitura de São Gonçalo terá 
que alterar a data da antecipa-
ção de pagamento dos salários 
dos servidores municipais. 
Desde o início desta gestão, 
em 2021, o município vem 
realizando os pagamentos no 
último dia do mês corrente.

Devido a esta mudança, 
o pagamento será feito até o 
quinto dia útil do mês subse-
quente, mas o objetivo é libe-
rar os salários até o segundo 
dia útil. A medida entra em 
vigor a partir de março deste 
ano. Os salários de fevereiro 
ainda serão pagos dentro do 
mesmo mês.

A mudança vai ocorrer 
para que o município esteja 
alinhado com o eSocial, ins-
tituído através do Decreto Fe-
deral 8.373, de 11 de dezembro 

de 2014. No entanto, a medida 
entrou em vigor no dia 21 de 
julho de 2021 para órgãos pú-
blicos, seguindo cronograma 
para garantir a regularidade 
junto à Receita Federal e ór-
gãos que compõem o e-Social. 
Tal alinhamento exige que os 
pagamentos sejam realizados 
no mês subsequente.

O prefeito Capitão Nelson 
afirma que seguirá empenha-
do em realizar o pagamento 
dos servidores até o segundo 
dia útil de cada mês.

“Desde o início da nossa 
administração priorizamos a 
antecipação do pagamento 
aos servidores. Vamos manter 
os esforços para que o paga-
mento esteja na conta de cada 
servidor até o segundo dia útil 
do mês subsequente”.

eSocial - O eSocial é o sis-

tema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previ-
denciárias e Trabalhistas, tem 
por finalidade padronizar sua 
transmissão, validação, arma-
zenamento e distribuição a 
nível nacional.

O sistema unificado uti-
liza transmissão de dados 
de forma eletrônica, através 
da internet e permite que 
empregadores comuniquem 
ao governo as informações 
relativas aos trabalhadores, 
como vínculos, contribuições 
previdenciárias, folha de pa-
gamento, comunicações de 
acidente de trabalho, aviso 
prévio, escriturações fiscais 
e informações sobre o FGTS.

O sistema foi elaborado de 
forma a reduzir a burocracia 
na comunicação de dados 
referentes aos trabalhadores. A 
prestação das informações ao 

eSocial substitui o preenchi-
mento e a entrega de formu-
lários e declarações feitos de 
forma física (em papel).

O objetivo do eSocial é 
viabilizar a garantia aos di-
retos previdenciários e tra-
balhistas, além de raciona-
lizar e simplificar o cumpri-
mento de obrigações, eli-
minando redundância nas  
informações prestadas pelas 
pessoas físicas e jurídicas, o 
que aprimora a qualidade das 
informações das relações de 
trabalho, previdenciárias e 
tributárias.

Devido à adequação ao eSocial, servidor receberá até o 5º dia útil do mês

Aprovação foi com restrições, condicionada ao cumprimento de medidas

Cade aprova compra da Oi 
Móvel por Tim, Claro e Vivo
A compra dos ativos de te-
lefonia móvel do grupo Oi 
pelas operadoras Tim, Claro 
e Telefônica Brasil, que de-
tém a marca Vivo, foi auto-
rizada, com restrições, pelo 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). A 
aprovação foi condicionada 
ao cumprimento de medi-
das que diminuam os riscos 
concorrenciais e que estarão 
contidas em um Acordo em 
Controle de Concentrações 
(ACC). A Oi vendeu a rede 
móvel em 2020 para pagar 
dívidas. A transação precisava 
de confirmação pelo órgão 
antitruste.

A decisão foi tomada em 
reunião ontem (9). As análises 
da operação mostraram que 
a saída da Oi do mercado de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) 
reduziria de quatro para três 
as operadoras que atuam no 
segmento, levando a uma 
concentração na oferta do 
serviço. O entendimento do 
Cade, no entanto, é de que 
a falência da Oi nesse mer-
cado poderia aprofundar a 
concentração do setor, maior 
até do que a decorrente da 
transação, tendo em vista que 
os líderes do mercado iriam 
absorver os clientes atuais da 
empresa falida.

“Quando considerados em 
conjunto com as condicio-
nantes da Anatel e a regula-
mentação setorial, os remé-
dios do Cade têm o potencial 
de reduzir significativamen-
te as barreiras à entrada e 
de aumentar a expansão de 
concorrentes, mitigando as 
preocupações concorrenciais 
identificadas ao longo da ins-
trução do processo”, avaliou, 
segundo nota do Cade, a con-
selheira Lenisa Prado.

O ACC prevê medidas 
que “favorecem e facilitam 
a entrada de novos agentes 
econômicos e a expansão de 
competidores”.

A ministra da Mu-
lher, Família e dos Di-
reitos Humanos, Dama-
res Alves, propôs, nesta 
quarta-feira (9), que os 
órgãos públicos e as en-
tidades civis que atuam 
com a questão do tra-
balho escravo contem-
porâneo intensifiquem 
o combate à chamada 
escravidão doméstica.

O trabalho domésti-
co semelhante à escra-
vidão é caracterizado 
por práticas como sub-
meter a pessoa a traba-
lhos forçados, jornadas 
exaustivas ou condições 
degradantes, e qualquer 
outra prática que viole 
os direitos de um traba-
lhador.

Escravidão 
doméstica

Mas crescimento 
acumulado ao 
longo do ano de 
2021 ficou em 
1,4%, segundo 
o IBGE

Prefeito está 
empenhado 
em pagar até o 
segundo dia útil

ç

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: 13/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:30 às 12:00 Avenida Feliciano Sodré - Centro - Niterói 16802083
09:30 às 12:00 Rua Barão de Mauá - Ponta da Areia - Niterói 16802083

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Feliciano Sodré - Centro - São Gonçalo 16792347
12:00 às 16:00 Rua Feliciano Sodré - Rodo - São Gonçalo 16792567
12:00 às 16:00 Rua Doutor Alfredo Backer - Mutondo - São Gonçalo 16792833
Dia: 14/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Dom João da Mata - Guaxindiba - São Gonçalo 16808345
12:00 às 16:00 Rua São Pedro - Vista Alegre - São Gonçalo 16808345
12:00 às 16:00 Rua Itabajara - Bom Retiro - São Gonçalo 16808345

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Estrada Espraiado - Maricá 16802293
13:00 às 17:00 Avenida 2 - Estrada V. São José - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Avenida Murtas - Itapeba - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Esc Cecília Meireles - Itapeba - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Estrada do Retiro - Retiro - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Ruas 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Caxito - Itapeba - Ponta Grossa - Santo Antônio 16830529
13:00 às 17:00 Rua Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas - Itapeba - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Rua Cecília Meireles - Ponta Grossa - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Rua Maria Gomes de Oliveira - Itapeba - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Rua Murtas - Itapeba - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Rua Raquel de Queiroz - Ponta Grossa - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Rua Zelia Gatai Amado - Retiro - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Rua Zuzu Angel - Itapeba - Maricá 16830529
13:00 às 17:00 Avenida 5 - Boqueirão - Maricá 16832351
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Ivam Mundim - Boqueirão - Maricá 16832351
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 16832351
13:00 às 17:00 Ruas 5, 61, 63, 74 - Araçatiba - Boqueirão - Jardim Interlagos 16832351
13:00 às 17:00 Estrada Bambui - Pindobal - Maricá 16832427
13:00 às 17:00 Estrada Beira Lagoa - Cordeirinho - Maricá 16832427
13:00 às 17:00 Ruas 90, 92, 99, 100, 101 - Pr. Lagoas-Co - Ponta Negra - Maricá 16832427
13:00 às 17:00 Rua Rubens Costa Leite - Araçatiba - Cordeirinho - Maricá 16832427
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Em bom momento, times se encontram hoje pela quinta rodada do Carioca

Fluminense e Bota fazem 
clássico dos embalados

Dois times que 
v e n c e ra m  o s 
três últimos jo-
gos e chegam 
embalados para 
o clássico da 
quinta rodada 
do Campeona-
to Carioca. Essa 
é a história de 
Fluminense e 
Botafogo, que 

duelam hoje, às 20 horas, no 
estádio Nilton Santos. O Glo-
rioso soma dez pontos, um a 
mais que os tricolores. Ambos 
estão na parte de cima da ta-
bela de classificação, brigan-
do pelos primeiros lugares.

O Fluminense vem de um 
triunfo de 1 a 0 no clássico 
contra o Flamengo. Mas ape-

sar disso, o técnico Abel Braga 
prega cautela em relação ao 
bom momento vivido pelo 
clube. O experiente treinador 
sabe o peso de um duelo con-
tra um rival.

“Temos muita coisa a me-
lhorar, como por exemplo 
a questão da segunda bola. 
A vitória contra o Flamengo 
mostrou que temos coisas 
dando certo. Mas já temos 
este clássico contra o Botafo-
go e sabemos que vai ser outra 
pedreira”, afirmou.

Já Enderson Moreira, trei-
nador do Botafogo, alerta seus 
atletas sobre as qualidades 
do rival.

“O Fluminense talvez seja 
o clube que mais se reforçou 
com qualidade neste começo 

de temporada e isso já torna-
ria o jogo muito complicado. 
Além disso, se trata de um 
grande time, com um treina-
dor extremamente vencedor, 
com títulos significativos. Es-
pero que façamos um grande 
jogo e condições de buscar 
mais uma vitória”, analisou o 
treinador alvinegro, elogian-
do o colega Abel Braga.

Em termos de escalação, 
o Botafogo terá o retorno do 
zagueiro Joel Carli, que cum-
priu suspensão contra o Nova 
Iguaçu e reaparece na vaga 
de Lucas Mezenga. Com pro-
blemas gástricos, o volante 
Breno é dúvida. Barreto está 
de sobreaviso. Além disso, o 
técnico pode fazer algumas 
mudanças pois vem rodando 
o elenco em busca da forma-
ção ideal.

Pelo lado do Fluminense, 
Abel Braga tem preferido 
manter a base de olho na bus-
ca do melhor entrosamento, 
uma vez que o Tricolor inicia 
ainda neste mês a disputa da 
pré-Libertadores. Assim ele 
vai repetir a formação que 
venceu o Flamengo.

Fluminense e 
Botafogo brigam 
pelas primeiras 
colocações do 
Campeonato 
Carioca-2022

Vitor Silva / Botafogo

Fla encara o Audax 
em Volta Redonda

O  F l a m e n g o 
foi  derrotado 
no clássico do 
último domin-
g o  c o n t r a  o 
Fluminense e 

agora precisa se recuperar 
no Campeonato Carioca. O 
Rubro-Negro encara o Audax 
Rio hoje, no estádio Raulino 
de Oliveira, às 19 horas (de 
Brasília), em duelo válido 
pela quinta rodada da Taça 
Guanabara.

O técnico Paulo Sousa 
estreou no comando do Fla-
mengo na semana passada 
com uma convincente vitó-
ria sobre o Boavista, por 3 
a 0. No Fla-Flu, entretanto, 
com várias modificações, o 
time não rendeu o mesmo e 
caiu por 1 a 0.

O Rubro-Negro retorna 
a Volta Redonda na quarta 

colocação na tabela, atrás 
dos outros três grandes,  
Botafogo, Vasco e Fluminen-
se. Além da possibilidade 
de sair do G-4 na rodada, 
o treinador português está  
sob pressão para acertar 
o time para a decisão da 
Supercopa do Brasil. O due-
lo contra o Atlético-MG, 
atual campeão nacional, 
será no próximo dia 20, em  
Cuiabá.

Para enfrentar o Audax, 
Paulo Sousa continuará sem 
poder contar com o atacante 
Bruno Henrique, com uma 
lesão muscular na coxa. 
O mesmo acontece com o 
zagueiro Rodrigo Caio, que 
se recupera de uma cirurgia 
no joelho. Já o atacante Viti-
nho está fora após receber o 
cartão vermelho no último 
domingo.

Juninho destaca sua 
mudança de postura

O meia Juninho 
é cria das cate-
gorias de base 
do Vasco. O jo-
gador começou 
a  t e m p o r a d a 
como titular na 

equipe comandada por Zé 
Ricardo. Ele deu a volta por 
cima após uma temporada 
de altos e baixos em 2021. O 
jogador destacou a mudança 
de postura neste ano.

“Eu estava meio perdido 
na vida. Quando entrou 2022 
a ficha virou. Querendo ou 
não eu estava queimado. Eu 
estava tão queimado que 
quando eu subi de novo pro 
profissional, eu chegava no 
treino e faziam piada, faziam 
uma piadinha comigo. Eu 

ria, mas eu não gostava. Eu 
já tinha aprendido com meu 
erro e não queria mais fazer 
aquilo”, disse ao canal Aten-
ção, Vascaínos!, do Youtube.

Juninho lembrou que é 
muito próximo do meia MT, 
que também foi punido em 
2021 e treinou com o sub-20. 
Ambos querem voltar a ser 
destaques no Vasco.

“Eu e MT somos muito 
juntos. Então, tipo, se ano 
passado eu estava fazendo 
m... ele estava junto comigo. 
A gente aprendeu com nos-
sos erros. Hoje eu estou bem 
e ele tá buscando o espaço 
dele também. Tenho certe-
za que quando a fase ruim 
passar o MT vai amassar”, 
declarou.

Mailson Santana / Fluminense

Abel Braga, no Fluminense, e Enderson Moreira, pelo Botafogo, buscam a melhor formação para seus times visando o clássico desta noite no Nilton Santos


