
Niterói vai ganhar pista de 
atletismo no Gragoatá

Novo espaço, fruto de parceria entre a prefeitura e a UFF, beneficiará a população e a comunidade acadêmica

INVESTIMENTO DE R$ 14 MILHÕES

CIDADES\PÁG.3

A decisão de adiar o carnaval para abril foi anunciada em janeiro. A ideia é aproveitar o feriado nacional prolongado de Tiradentes (21 de abril) e o feriado estadual de 23 de abril, Dia de São Jorge

Divulgação / Viradouro

Escolas voltam 
a desfilar na 
Sapucaí
O calendário oficial com as datas 
do carnaval foi anunciado ontem 
(11) pela Prefeitura do Rio de Ja-
neiro. Os desfiles na Marquês 
de Sapucaí começam no dia 20 
de abril com as escolas da Série 
Ouro (antiga Série A). A apresen-
tação segue no dia 21, ainda com 
a Série Ouro, e chega nos dias 22 
e 23, sexta-feira e sábado, com as 
agremiações do Grupo Especial. 
Ainda na Sapucaí, no dia 24 vai 
acontecer a apresentação das 
escolas mirins. Já na Estrada In-
tendente Magalhães, em Madu-
reira, os desfiles estão divididos 
em seis dias. Os eventos no Ter-
reirão do Samba, no Centro, vão 
acontecer nos dias 20, 21, 22, 23 
e 30 de abril.

CIDADES\PÁG. 5

PTB tem novo 
presidente 
nacional

PANORAMA\PÁG. 2

Oswaldo 
Montenegro 
no Vivo Rio
Oswaldo Montenegro leva 
sua nova turnê “Lembrei de 
Nós” para o palco do Vivo 
Rio, no Flamengo, neste sá-
bado.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Cantor inicia turnê no Vivo Rio. Show in-
clui canções de sucesso da sua carreira

Em uma decisão surpreendente, a diretoria do Botafogo anunciou on-
tem a demissão do técnico Enderson Moreira, no dia seguinte à derrota 
para o Flu. Ele deverá ser substituído por um nome vindo do exterior.

PÁG. 8

ESPORTES

Raniel passa 
sua difícil 
vida a limpo
Atacante do Vasco, em de-
poimento para uma revis-
ta, relembrou problemas 
na infância e revelou que 
chegou a vender drogas.

Rafael Ribeiro / Vasco

Raniel foi contratado por empréstimo 
no início desta temporada pelo Vasco

Vitor Silva / Botafogo

Enderson Moreira deu adeus ao Botafogo ontem após derrota para o Fluminense na última quinta

Botafogo demite Enderson Moreira

Pix: BC prevê 
de mais 
vazamentos

CIDADES\PÁG. 5

Rio aposta na meritocracia
Servidores que cumprirem metas do Acordo de Resultados receberão até dois salários extras

CIDADES PÁG. 4
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CARTA DO LEITOR

Fim da piada?
Hoje Palmeiras enfrenta o Chelsea pelo Mundial de Clubes 
e estou com uma sensação de que a piada mais antiga do 
futebol vai acabar. “Não tem copinha, não tem mundial” 
tem tudo para sair da cola do Palmeiras. Como flamen-
guista eu sou Chelsea desde criançinha hoje! 
Arnaldo Gilardi

Mau cheiro na Ary Parreiras
Com a volta das chuvas o esgoto a céu aberto na Ary 
Parreiras, em Icaraí, perto da praça, está cada vez pior. 
É um caso que ninguém se depara para solucionar, mas 
prejudica demais a qualidade de vida dos moradores. Não 
aguento mais chegar no meu prédio e sentir esse forte 
cheiro de esgoto!
Elisa Camello

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.

Oswaldo Montenegro 
em ‘Lembrei de Nós’
Oswaldo Montenegro leva 
sua nova turnê “Lembrei de 
Nós” para o palco do Vivo 
Rio, no Flamengo, neste sá-
bado. Neste espetáculo, que 
começa às 21h, além da mú-
sica que dá título ao show, 
outras novas composições, 
como “Não há Segredo Ne-
nhum” e “Vento Futuro”. 
No roteiro da apresentação 
ainda estão sucessos como  
“Lua e Flor”, “Bandolins”, “A 
Lista”, “Estrelas” e “Estrada 
Nova”.

Batendo papo com o 
público, atendendo a seus 
pedidos e contando casos 
sobre sua longa trajetória, 
Oswaldo transforma o mo-
mento num encontro espe-
cial entre artista e plateia.

Os ingressos custam en-
tre R$200 e R$300 (inteira), 
e estão à venda no site Even-
tim (https://www.eventim.
com.br). É obrigatório a 
apresentação do compro-
vante de vacinação contra 
a covid-19. 

CULTURA

Música
O projeto ‘Dia de Boteco’ 
do Multicenter Itaipu reúne 
atrações musicais e um car-
dápio especial, das 18h30 às 
21h, na Praça de Alimenta-
ção do 2º piso. Neste sába-
do, quem se apresenta é o 
cantor Gustavo Antunes. O 
músico e produtor musical 
começou a tocar violão aos 
9 anos. Gustavo trabalhou 
com inúmeros artistas e 
estúdios renomados do Rio. 
Atualmente, trabalha em 
turnê com a cantora Ana 
Carolina.

ANIMAÇÃO – O CCBB Rio de Janeiro apresenta, até o 
dia 26, a mostra “Um Giro Pelo Mundo – Navegando no 
Cinema Infantil”. Além das sessões de cinema, serão 
realizadas diversas atividades recreativas. Serão apre-
sentados mais de 40 títulos que, na sua grande maioria, 
não foram exibidos no circuito comercial. Os ingressos 
são gratuitos e podem ser retirados no site Eventim.

‘SUBURBANIDADES’ – O Museu de Arte Contempo-
rânea de Niterói encerra, neste sábado, a exposição 
coletiva “Suburbanidades: O lugar da periferia na arte 
contemporânea”, que apresenta obras, potencializa-
das pelo olhar poético dos subúrbios, de 25 artistas. 
A curadoria é assinada por Cynthia Dias e por Junior 
Coruja. Das 10h às 18h. O ingresso custa R$12 (inteira).

Divulgação

Cantor inicia turnê no Vivo Rio. Show inclui também canções de sucesso

Divulgação

Gustavo Antunes canta no projeto 

‘Dia de Boteco’, em Itaipu

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

Danny Fox na Porto da Pedra

Recém chegada ao Brasil, 
a Rainha de Bateria da 
Lins Imperial, Danny Fox, 
foi recebida pela Corte do 
Carnaval Carioca no me-
lhor estilo. Além de presti-
giarem o evento da rainha 

Divulgação

no último domingo, a Corte 
convidou Fox para acom-
panhá-los em eventos. 
Nesta última quinta-feira, 
10, estiveram presentes na 
quadra da Unidos do Porto 
da Pedra, em São Gonçalo. 

Alexandre Chini na 
OAB de Niterói

Diversidade na 
Defensoria

A Escola Superior de Advo-
cacia (ESA) da OAB Niterói, 
dirigida por Júnior Rodrigues, 
inicia as atividades deste 
ano com aula inaugural pre-
sencial gratuita, ministrada 
pelo juiz Alexandre Chini, 
nesta segunda (14), das 10h 
às 11h30. Ele abordará o tema 
“Os processos restaurativos 
de conflitos e boas práticas 
em vigor no Brasil”. A aber-
tura das atividades será feita 
pelo presidente da OAB Nite-
rói, Pedro Gomes.

Alexandre Chini é mem-
bro da Comissão de Mecanis-
mos Alternativos e Restaura-
dores de Resolução de Con-
flitos e Tribunais de Álcool 
e Drogas da Cúpula Judicial 
Ibero-Americana (Cumbre), 
juiz auxiliar da presidência 
do STJ e presidente do Fórum 
Nacional de Juizados Espe-
ciais Cíveis (Fonage).As  vagas 
são limitadas e as inscrições 
devem ser feitas pelo telefone 
(21) 3716-8916. 

A Defensoria Pública do Rio 
(DPRJ) realizará, na próxi-
ma terça (15), a cerimônia de 
posse de 71 novos defensores 
públicos aprovados no último 
concurso. O evento será às 
18h, no Theatro Municipal, na 
Cinelândia. O concurso teve 
público recorde, com mais de 
12 mil inscritos, e é o primei-
ro da história da Defensoria 
em que a política de cotas foi 
aplicada de forma efetiva. Dos 
71 aprovados, 20 são negros, 
sendo uma classificada por 
ampla concorrência e 19 pelas 
cotas; um tem deficiência e três 
são hipossuficientes economi-
camente.  A maioria dos apro-
vados é formada por mulheres: 
são 53 defensoras e 18, homens. 

O evento acontecerá de 
forma presencial e será trans-
mitido pelo canal da Defenso-
ria Pública do Riono Youtube. 
Foram convidados o defensor 
público-geral, Rodrigo Pacheco 
e o governador Claudio Castro, 
entre outros. 

POR JEFFERSON LEMOS

Casa do trabalhador na Costa Verde

Atendendo a uma solicita-
ção da deputada estadual 
Célia Jordão (Patriota), o 
governador Cláudio Castro 
inaugurou, nesta semana, 
em Angra dos Reis, a pri-
meira Casa do Trabalhador 
da Costa Verde fluminense. 
Além de realizar a interme-
diação de vagas de emprego 

Divulgação

e orientar os cidadãos para o 
mercado de trabalho, a Casa 
vai promover a formação 
de mão de obra qualificada 
para toda a região. A con-
quista é fruto de um pedido 
feito pela deputada ao Go-
vernador, através do secre-
tário estadual de Trabalho e 
Renda, Patrique Welber.

Deputada homenageia Nísia Trindade

A deputada Renata Souza 
(PSol), através de seu Projeto 
de Resolução 823/21, que 
foi aprovado nesta semana 
em plenário, em discussão 
única, vai entregar o Prêmio 
Anna Nery da Saúde da Alerj 
à presidente da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ní-
sia Trindade. Renata ressalta 
que a presidente da Fiocruz 
liderou grandiosas ações da 
instituição no enfrentamen-
to da pandemia de covid-19 
no Brasil, dentre elas estão 

Divulgação

a criação do novo Centro 
Hospitalar no campus de 
Manguinhos; a coordenação, 
no País, do ensaio clínico 
Solidarity da Organização 
Mundial da Saúde (OMS); 
aumento da capacidade 
nacional de produção de 
kits de diagnóstico e pro-
cessamento de resultados 
de testagens; e criação do 
Observatório Covid-19, rede 
transdisciplinar que realiza 
pesquisas e sistematiza da-
dos epidemiológicos.

Panorama RJPanorama RJ

PTB tem novo presidente
Divulgação

O Pátio Alcântara, em São 
Gonçalo, está apoiando o 
projeto Coletivo Para Elas, 
que realiza campanha de 
combate à pobreza mens-
trual em prol de mulheres 
em situação de vulnerabi-
lidade social no município. 
Agora, o shopping é um 
ponto de coleta de produtos 
de higiene íntima feminina, 
como absorventes, sabone-
tes e lenços umedecidos. As 

doações podem ser realiza-
das de segunda a sexta, das 
9h às 21h, em um ponto de 
arrecadação no térreo. Os 
produtos arrecadados serão 
distribuídos para a Casa de 
Acolhimento Infantil (CAI), 
o Centro de Acolhimento e 
Cidadania (CAC), a Residên-
cia Exclusiva (RI), Espaço 
de Reinserção Dandara e 
o Centro-Dia Pessoa com 
Deficiência.

Shopping vira polo de arrecadação
Divulgação

Dividido, o Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB) elegeu 
uma nova Executiva Nacio-
nal, sob a presidência do de-
putado estadual pelo Rio de 
Janeiro, Marcus Vinícius Vas-
concelos Ferreira, em reu-
nião realizada pelo Diretório 
Nacional. O parlamentar é 
filiado há mais de 25 anos na 
sigla onde já era vice-presi-
dente e presidente estadual. 
A reunião, marcada para às 
11h, foi assinada por 172 

membros do diretório (78%) 
e já às 9h formava quórum 
para sua realização. O depu-
tado ressaltou que assume 
a presidência do PTB com 
o objetivo maior de fortale-
cer a legenda na eleição de 
2022, aumentar as bancadas 
estadual e federal de parla-
mentares e buscar a união e 
o diálogo dentro do partido, 
mantendo o respeito com 
todas as instituições.
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Prefeitura anuncia parceria com a UFF para a construção de pista de atletismo no Campus do Gragoatá

Crescimento esportivo à vista
Niterói vai ganhar uma pista 
de atletismo. A Prefeitura 
de Niterói anunciou, ontem 
(11), uma parceria com a 
Universidade Federal Flu-
minense (UFF) para a cons-
trução da área esportiva, 
que ficará no Campus do 
Gragoatá, no Instituto de 
Educação Física. O investi-
mento de R$ 14 milhões é re-
sultado de uma cooperação 
nas áreas de esporte e lazer 
que vai beneficiar toda po-
pulação de Niterói e também 
a comunidade acadêmica da 
Universidade.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que a obra 
vai trazer para a cidade a 
oportunidade de crescer e se 
destacar no esporte, além de 
contribuir com a qualidade 
de vida da população.

“A UFF é uma grande 
parceira da prefeitura em 
várias frentes. Essa é mais 
uma parceria onde vamos 
investir recursos da cidade 
para fazer uma revitalização 
desse espaço, transforman-
do essa pista em uma profis-
sional que tenha condições 
de trazer eventos aqui para 
Niterói. Essa ação faz parte 
da estratégia de revitalização 
do Centro da cidade que 
terá na Concha Acústica um 
espaço com várias moda-
lidades esportivas com pa-

drão internacional. Estamos 
trabalhando para fazer com 
que Niterói seja uma cida-
de ainda mais dedicada ao 
esporte que é uma vocação 
natural”, disse o prefeito.

O reitor da UFF, Antonio 

Claudio Lucas da Nóbrega, 
agradeceu os investimentos 
da Prefeitura de Niterói e a 
forma inteligente com que 
os gestores municipais têm 
olhado para a universidade, 
trazendo benefícios para 

todos.
“É uma universidade que 

se abre. Esse não é um in-
vestimento para a UFF, mas 
para a população de Niterói 
e do entorno através da 
universidade. O Instituto de 

Educação Física tem uma 
excelência na formação de 
profissionais e vai agregar 
valor à ação. Com coope-
ração e boa vontade, o céu 
é o limite. É um momento 
de alegria e de satisfação. 

Vamos celebrar”, ressaltou 
o reitor.

O presidente da Empre-
sa Municipal de Moradia, 
Urbanização e Saneamento 
(Emusa), Paulo César Car-
rera, explicou que o espaço 
para atletismo vai comple-
mentar o complexo espor-
tivo que será construído na 
Concha Acústica. O local vai 
abrigar pista de caminhada, 
locais para salto em altura, 
salto com vara, salto triplo e 
salto em distância, além de 
placar eletrônico, campo de 
futebol com grama natural, 
vestiários, sala de admi-
nistração e almoxarifado. 
Segundo ele, o local será um 
complexo de equipamentos 
de esporte de alto rendi-
mento.

Também esteve presente 
na solenidade o presidente 
da Federação Estadual Rio 
Atletismo (Ferat) Robson 
Maia, que destacou a im-
portância de levar o esporte 
para outros municípios do 
estado do Rio. 

“É um resultado fantás-
tico para a sociedade e para 
o atletismo brasileiro. Para-
béns à UFF e ao prefeito de 
Niterói. Conte conosco para 
o que possamos contribuir 
tecnicamente com esse pro-
jeto de excelência”, concluiu 
Robson Maia.

Luciana Carneiro/Divulgação

Ao lado do reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega, o prefeito Axel Grael destacou que a obra trará para a cidade a oportunidade de se destacar mais no esporte

SG segue testando 
hoje a população
A Secretaria de Saúde e Defe-
sa Civil de São Gonçalo segue 
com a testagem do corona-
vírus neste fim de semana. 
No sábado (12), funcionam 
a Clínica da Criança, das 8h 
às 12h, e a Tenda da Praça Zé 
Garoto, das 8h às 17h. E no 
domingo (13), os gonçalenses 
podem fazer o exame na Pra-
ça Zé Garoto, das 8h às 17h. 

Os locais de testagem 
atendem por ordem de che-
gada, sem necessidade de 
agendamento. No entanto, 
alguns trabalham com dis-
tribuição de senhas e outros 
com distribuição de senhas 
uma hora antes do encerra-
mento para quem já estiver 
na fila. Dependendo do nú-
mero de pessoas à espera de 
atendimento, a distribuição 
de senhas poderá ser anteci-
pada para que o expediente 
seja encerrado até 17h.

Há duas semanas o mu-
nicípio apresenta queda na 
procura pelos testes e na taxa 
de positividade. A Secretaria 
de Saúde alerta para que a 

população mantenha as me-
didas restritivas e cuidados 
pessoais - como o distancia-
mento, uso de máscaras e 
higienização das mãos - para 
que os índices de contami-
nação continuem em queda.

Locais dos exames
no sábado (5):

– Tenda na Praça do Zé Ga-
roto, diariamente, das 8h 
às 17h;

– Clínica da Criança (0 a 12 
anos), das 8h às 12h.

Local do exame 
no domingo (6):

– Tenda na Praça do Zé Ga-
roto, das 8h às 17h.

SG terá 
Cidadania 
Itinerante 
hoje
A Secretaria de Assistên-
cia Social de São Gonçalo 
realiza neste sábado (12), 
a 12ª edição do Cidadania 
Itinerante , das 9h às 13h, 
na Escola Municipal Paulo 
Reglus Neves Freire, no 
bairro Mutuaguaçu. 

O projeto foi criado 
com o objetivo de levar 
diversos serviços da pasta 
para os moradores das 
áreas mais vulneráveis 
da cidade de forma gra-
tuita, entre eles orienta-
ção jurídica, isenção para 
certidão de nascimento, 
casamento e segunda via 
de identidade, emissão de 
CPF, direcionamento sobre 
Bolsa Família e Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), orientação ao com-
bate à violência contra as 
mulheres, aferição de pres-
são arterial, odontomóvel, 
corte de cabelo, manicure 
e recreação infantil.

Atendimento para realização de teste não precisa de agendamento

C-19: Estado abre novo centro 
de testagem em Itaperuna

A Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) abriu nesta sexta-feira, dia 
11, um novo centro de testagem 
para Covid-19. Desta vez, no 
Centro Poliesportivo de Itape-
runa, no Noroeste Fluminense. 
O polo, que tem capacidade para 
realizar 300 testes diariamente, 
funcionará de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 15h, além de 
sábado e domingo, das 8h às 13h. 
Não é necessário agendamento.

Segundo levantamento da 
Secretaria de Saúde, a taxa de 
positividade para a Covid-19 nos 
centros de testagem do Governo 
do Estado teve redução de 66%. 
O estudo comparou a semana 
epidemiológica 02 (de 09 a 15 
de janeiro), quando foram rea-
lizados 15.746 testes e a taxa 
de positividade em 35,79%, e a 
semana epidemiológica 05 (de 
30 de janeiro a 05 de fevereiro), 
quando foram realizados 3.151 
testes e a taxa de positividade 
foi de 12,1%.

Em Itaperuna, dois médicos 

atenderão os pacientes que tes-
tarem positivos. A ação é uma 
parceria entre a SES e a Prefeitura 
de Itaperuna. Na última segun-
da-feira, dia 7, a SES abriu um 
centro de testagem em Campos 
dos Goytacazes, na Região Norte 
do estado. As inaugurações ocor-
rem em um momento em que o 
cenário epidemiológico aponta 
um processo de interiorização 
da onda de casos provocados 
pela variante Ômicron, com 
redução de casos na Região Me-
tropolitana.

“A Ômicron já alcançou o 
pico de transmissão na maior 
parte das regiões do estado 
e agora estamos observando  
uma queda nos dados. A procura 
por testes e a taxa de positivi-
dade tiveram uma importante 
redução e, por isso, decidimos 
desmobilizar alguns polos de 
testagem. Acompanhamos os 
indicadores epidemiológicos e 
percebemos a interiorização da 
onda de casos provocados pela 

Ômicron”, destacou o secretário 
de Estado de Saúde, Alexandre 
Chieppe.

A testagem nos polos, com 
testes rápidos de antígeno, é 
direcionada a pessoas com sin-
tomas leves e que tiveram con-
tato próximo com pessoas que 
testaram positivo entre quatro 
a cinco dias. Pacientes com 
sintomas moderados a graves, 
como febre acima de 37,5º e di-
ficuldades respiratórias, devem 
procurar diretamente uma UPA 
ou emergência hospitalar, onde 
realizarão o teste e passarão 
por atendimento médico para 
avaliação do quadro de saúde. 
As 28 UPAs do estado também 
estão realizando atendimento 
e testes para casos moderados e 
graves da doença.

Para fazer o teste no polo 
que funciona ao lado da UPA 
de Campos é necessário fazer o 
agendamento on-line pelo link 
https://agendamentotestecovid.
saude.rj.gov.br/cadastro-exame

 Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

Em seus doze anos, o projeto Vencedores em Cristo reúne crianças de vários bairros da cidade, com 37 núcleos

Secretaria de Esporte e Lazer e Projeto Vencedores em Cristo vêm acumulando conquistas no Jiu-Jitsu

Parceria em prol do esporte em SG
Uma parceria que vem pro-
duzindo resultados e recen-
temente rendeu o segundo 
lugar geral por equipes no 
campeonato Sul Americano 
de Jiu-Jitsu Olímpico, dis-
putado na última semana, 
na Arena da Juventude, em 
Deodoro. Através da arte 
marcial, a Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer de São 
Gonçalo (Semel), junto com o 
projeto Vencedores em Cristo, 
tem alcançado centenas de 
crianças nas comunidades e 
regiões carentes do municí-
pio. Nesta quinta-feira (10), 
mestres, pais e alunos se re-
uniram na quadra do Centro 
Educacional Antônio Neto, 
no bairro Raul Veiga, para ce-
lebrar as conquistas obtidas 
por crianças e adolescentes 
que integram o projeto.

Em seus doze anos de ati-
vidades o projeto Vencedores 
em Cristo possui alunos de 
vários bairros da cidade, com 

37 núcleos esportivos distri-
buídos pelo município, como 
Venda da Cruz, Guaxindiba, 
Jardim Catarina, Santa Luzia, 
Salgueiro, Portão do Rosa, 
Anaia, Santa Izabel e Quinta 
Dom Ricardo. De forma gra-

tuita, alunos de 4 a 15 anos 
de idade, além do Jiu-Jitsu, 
aprendem disciplina e valores 
para a vida, que estarão com 
eles ainda que não sigam a 
carreira esportiva.

“Estamos inseridos dentro 

das comunidades, integrando 
as crianças e jovens dessas 
localidades carentes. Nossas 
crianças das comunidades 
já vêm de uma vida difícil e 
por isso trabalhamos para 
que eles tenham objetivos. 

Trabalhamos para que eles 
entendam que, mesmo em 
meio às dificuldades, todos 
podem vencer”, disse o pro-
fessor Marco Bomba.

Marco contou ainda que 
atletas do projeto que conse-
guiram projeção já integram 
competições de nível técnico 
avançado, competindo e se 
profissionalizando na Europa 
e também nos Estados Uni-
dos. Alguns deles inclusive, 
acabam permanecendo fora 
do Brasil.

Em competições oficiais, 
os atletas do projeto compe-
tem pela equipe Icon Jiu-Jitsu 
Team. No Campeonato Sul 
Americano de Jiu-Jitsu Olím-
pico, 92 atletas do projeto, da 
categoria mirim à master 5, 
garantiram a segunda coloca-
ção geral por equipes.

Os desafios não param e, 
no mês de abril, quatro atle-
tas do projeto irão competir 
no Pan Americano Kids de 

Jiu-Jitsu, que será realizado 
em abril, na California,Es-
tados Unidos. São Gonçalo 
será representada por quatro 
atletas: Anna Amassa Pão, de 
11 anos (campeã brasileira, 
sul americana e mundial), 
Ravi Belo, de 8 anos (Cavalo 
Doido), Renan Ottoni, de 
15 anos (tricampeão do Pan 
Kids, nos EUA).

Os alunos contam com a 
experiência e o aprendizado 
oferecido pelos professores 
Rogério Moura, Marco Bom-
ba, Michel Kmiec, Fabiano 
Figueiredo e do guarda Mu-
nicipal Marco Barros.

O projeto Vencedores em 
Cristo recebe inscrições de 
alunos em sua sede, de se-
gunda a sexta-feira, entre 18h 
e 20h, no bairro Guaxindiba, 
na Rua Júlio de Castilho, Lote 
22, Quadra 362. Os alunos são 
direcionados aos núcleos es-
portivos que sejam mais pró-
ximos de suas residências.

O exame na 
Praça Zé Garoto, 
acontece das 8h 
às 17h
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Saúde e 
Desenvolvimento Humano
Rodrigo Oliveira*

Saúde não é apenas au-
sência de doença ou en-
fermidade, mas resultado 
de uma série de condições, 
como alimentação, habi-
tação, renda, trabalho e 
educação. A saúde é um 
direito de todos e um dever 
do Estado, e a sua efetiva-
ção passa pela realização 
de políticas públicas que 
garantam o bem-estar físi-
co e mental da população.

As políticas públicas de 
saúde não são um gasto, 
mas um investimento, 
uma condição para uma 
vida digna e para o desen-
volvimento humano de 
uma nação. Por esta razão, 
a Constituição Federal de 
1988 promulgou o Sistema 
Único de Saúde (SUS) no 
Brasil - posteriormente 
regulamentado nas Leis 
8080 e 8142 de 1990 -, o 
mais complexo sistema de 
saúde do mundo e respon-
sável por proporcionar o 
acesso integral, universal 
e gratuito à saúde em todo 
o país.

Até 2016, o SUS foi for-
temente expandido, ga-
nhando corpo em todo o 
território nacional. Neste 
ano, no entanto, é apro-
vada a Emenda Constitu-
cional 95, a “PEC do Teto 
dos Gastos”, com drásticas 
consequências sobre to-
dos os serviços de prote-
ção social do Brasil, e espe-
cialmente o SUS. O Novo 
Regime Fiscal limitou o 
crescimento das despesas 
do governo brasileiro e 
congelou os investimen-
tos em saúde por 20 anos, 
impedindo a efetivação do 
direito à saúde previsto na 
Constituição de 1988. 

Não obstante, e ao contrá-
rio do Teto dos Gastos, é 
preciso compreender que 
economia e saúde cami-
nham juntos. É evidente, 
por exemplo, a contribui-
ção da saúde ao “capital 
humano” e à “produtivi-
dade” geral da economia, 
tendo em vista o seu papel 
na geração de empregos e 
a sua participação expres-
siva no Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil.

Em Niterói, temos como 
compromisso garantir a 
vida e proteger as pessoas, 
e estamos realizando um 
grande investimento nos 
serviços públicos da ci-
dade e, notadamente, no 
sistema municipal de saú-
de. Este processo começou 
em 2021, quando elabora-
mos o Plano Municipal de 
Saúde Participativo para 
orientar as ações e políti-
cas de saúde municipais. 
A partir do diálogo com os 
mais diversos setores da 
cidade, envolvendo 3.563 
participantes e recebendo 
mais de 2.300 propostas, 
identificamos os princi-
pais desafios para a me-

lhoria do sistema de saúde 
da cidade.

Para efetivar as 50 metas 
do Plano Municipal de 
Saúde Participativo, que 
serão, entre 2022 e 2025, 
um guia para modernizar, 
qualificar e ampliar a efi-
ciência dos serviços pú-
blicos de saúde, nesta se-
mana o prefeito Axel Grael 
lançou o Plano Niterói 450 
Anos, e a saúde é uma de 
suas áreas principais. 

Serão mais de R$260 mi-
lhões em investimentos 
na saúde do município, 
que permitirão a constru-
ção, reforma, ampliação e 
melhoria de 68 unidades 
de saúde, incluindo Hospi-
tais, Programa Médico de 
Família, Unidades Básicas 
de Saúde, Policlínicas e 
Rede de Atenção Psicosso-
ciais. R$33 milhões serão 
destinados à municipa-
lização do Hospital Mu-
nicipal Oceânico Gilson 
Cantarino, prevendo tam-
bém a adaptação das ins-
talações para a mudança 
de seu perfil assistencial. 
Já neste ano começaremos 
a assistência especializada 
e integral ao paciente com 
câncer.

A expectativa é gerar cerca 
de 2 mil empregos diretos 
e 3 mil empregos indiretos 
apenas com as obras nas 
unidades de saúde. Além 
disso, a cada R$1 investido 
nestas obras, R$1,54 irá 
retornar ao PIB municipal, 
um total de quase R$400 
milhões. Vamos preparar 
Niterói para os desafios 
dos sistemas de saúde no 
século XXI, especialmente 
após a pandemia de Co-
vid-19.

Os investimentos em saú-
de serão feitos em amplo 
diálogo com a sociedade 
por parte da Prefeitura 
e da Secretaria de Saúde 
de Niterói. A saúde é uma 
condição para o desen-
volvimento humano. Mais 
uma vez, seremos pionei-
ros na área de saúde e um 
exemplo para os demais 
municípios brasileiros.

OPINIÃO

*Rodrigo Oliveira é presidente 
do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do Estado 
do Rio de Janeiro (Cosems RJ) 
e secretário municipal de Saúde 
de Niterói.

Divulgação

O São Gonçalo Sho-
pping, em parceria com 
o TEA Mãe, o Ponto Azul, 
a Prefeitura de São Gon-
çalo e a Franquia Kids, 
vai promover hoje (12) 
a ação Ponto Azul no 
Safari Kids, voltado para 
crianças com transtor-
no do espectro autista 
(TEA). Das 11h às 12h, o 
espaço vai receber exclu-
sivamente crianças com 
TEA para brincarem e se 
divertirem na atração, de 
forma gratuita, com con-
forto e segurança. Para a 
ação, o shopping vai dis-
ponibilizar 50 ingressos 
e as inscrições devem ser 
feitas previamente pelo 
e-mail: pontoazuleven-
tos@gmail.com 

Ponto Azul 
em SG

Aeronave poderá receber câmera para localizar criminosos pelo calor

Helicóptero blindado vai 
reforçar trabalho da Civil

O Governo do Estado rece-
beu, ontem (11), um novo 
helicóptero que vai reforçar 
a frota da Polícia Civil. O 
modelo Leonardo AW-119Kx 
(Koala) é o primeiro das duas 
aeronaves adquiridas com re-
cursos oriundos do Gabinete 
de Intervenção Federal (GIF). 
O equipamento já chega pre-
parado para receber o flir, 
uma câmera termográfica 
capaz de identificar crimi-
nosos escondidos, à noite 
ou no escuro, pelo calor do 
corpo e dos armamentos em 
utilização.

“Esse é um equipamen-
to pensado exclusivamente 

para a realidade do Rio de 
Janeiro. Não é uma aerona-
ve que está ali na prateleira 
aleatoriamente”, comentou 
o governador Cláudio Castro.

“A intervenção nos ajudou 
a organizar uma questão de 
infraestrutura fundamental. 
A nós, do governo do Estado, 
cabe a gratidão dupla: pelo 
tempo que a equipe ficou 
conosco nos ajudando a ree-
quilibrar a nossa equipe, e 
também essa infraestrutura 
que só foi possível com aporte 
federal, naquele momento de 
profunda crise financeira do 
estado do Rio”, acrescentou o 
governador.

Fabricado nos Estados 
Unidos, o helicóptero pas-
sou por processo de blinda-
gem em Porto Alegre, no Sul 
do país, onde foi adaptado 
para as operações do Ser-
viço Aeropolicial (Saer) da 
Coordenadoria de Recursos 
Especiais (Core). Trata-se de 
uma aeronave multimissão 
com capacidade para ações 
diurnas e noturnas.

Após a entrega do helicóp-
tero, a Polícia Civil vai instalar 
o Olho do Águia. A câmera 
tem alcance de cinco mil 
metros e é um equipamento 
de inteligência usado em in-
vestigações sensíveis.

Equipe técnica de Niterói 
mantém ajuda em Miracema

Uma equipe de técnicos es-
pecializados da Secretaria 
Municipal de Defesa Civil 
e Geotecnia de Niterói está 
em Miracema, no Noroeste 
Fluminense, auxiliando nas 
ações de identificação de risco 
associado a imóveis afetados 
pela inundação, bem como em 
áreas de riscos de deslizamen-
tos. A equipe foi recebida pelo 
secretário de Defesa Civil e 
Segurança Pública, Glauco Sá e 
pelo prefeito Clóvis Tostes. Na 
terça-feira (8) choveu forte em 
grande parte da região atingin-
do drasticamente alguns mu-
nicípios. Rios transbordaram e 
deixaram centenas de pessoas 
desabrigadas. O prefeito de 
Niterói, Axel Grael, manifestou 
seu apoio imediato às autori-
dades de Miracema.  

Os agentes iniciaram o tra-
balho assim que chegaram ao 
município, onde foram iden-
tificadas áreas com potenciais 
riscos de deslizamentos nos 
bairros do Viradouro e Centro.

“Encontramos um cenário 
de bastante complexidade, 

principalmente no que se 
refere às encostas com risco 
iminente de deslizamento. 
Estamos convictos de que 
temos condições de apoiar a 
Defesa Civil deste município 
neste momento de tamanha 
necessidade e nos solidariza-
mos com as famílias afetadas 
e seguimos confiantes em 
contribuir, com o máximo 
esforço possível, para abreviar 
o retorno da população para 
a situação de normalidade”, 
disse o tenente coronel Walace 
Medeiros.

Os técnicos permanecem 
em campo para vistorias nas 
demais áreas do município. 
Toda ação está sendo realiza-
da com apoio de drone, para 
dar melhor perspectiva das 
condições de risco existentes 
nos locais.

Áreas com potenciais riscos de deslizamentos já foram identificadas
Divulgação

Os agentes iniciaram o trabalho assim que chegaram ao município

O conjunto de ações vai resultar na entrega de melhores serviços públicos

Rio divulga 11 metas do 
Acordo de Resultados 2022
A Prefeitura do Rio, por meio 
da Secretaria municipal de 
Fazenda e Planejamento, di-
vulgou, nesta sexta-feira (11), as 
metas que compõem o Acordo 
de Resultados de 2022. O con-
junto de ações vai resultar na 
entrega de melhores serviços 
públicos até dezembro, como 
a realização de 330 mil proce-
dimentos de saúde de pessoas 
que aguardam na fila do Sisreg 
e a ampliação das vagas em 
creches para crianças de zero 
a três anos. Segundo o órgão 
executivo municipal, o cumpri-
mento desses atos só será pos-
sível em função do reequilíbrio 
das finanças municipais, que 
resultaram em um orçamento 
de R$ 40 bilhões para este ano, 
28% a mais que o disponível 
em 2021.

“Dentro das regras de in-
tegridade, entendemos que, 
quanto mais aberto e exposto 
for isso, maior o estímulo para 
que as pessoas cumpram. Di-
vulgamos as metas para que 
todos possam ver. Essa é uma 
marca do nosso governo. Esta-
mos pegando a totalidade dos 
órgãos, todos compactuando 
e assinando este Acordo de 
Resultados. Se nós cumprimos 
com as metas vocês podem 
ter certeza que a cidade estará 
sorrindo. Temos recursos, esta-
mos com a casa organizada e 
todos sabem aonde chegar. E, 

para completar, se cumprirem 
todas as metas, ganham um 
14º, eventualmente, um 15º 
salário”, disse o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes.

O Acordo de Resultados é 
um programa de meritocracia 
que gratifica servidores que 
cumprem as metas do ano 
com até dois salários extras. A 
iniciativa foi implantada nas 
duas gestões anteriores do pre-
feito Eduardo Paes, mas ficou 

suspensa entre 2017 e 2020. O 
programa voltou a vigorar no 
Rio no ano passado, voltado 
para as principais áreas arre-
cadadoras da cidade. Agora, 
será estendido para todo o 
funcionalismo.

“O nosso foco sempre foi 
a entrega do melhor serviço 
público aos cariocas. O Acordo 
de Resultados é uma forma 
de garantir que o que a gente 
planejou seja entregue: reali-

zação de consultas e cirurgias, 
reformas de escolas, vagas em 
creches, melhoria do BRT, ruas 
com asfalto novo e etc. Assim, 
damos mais qualidade de vida 
para a população e valorizamos 
o servidor que bater meta com 
um bônus”, afirmou o secretá-
rio de Fazenda e Planejamento, 
Pedro Paulo.

Ao todo, o programa prevê 
282 metas divididas em 39 
órgãos municipais. Na Saúde, 
uma delas é zerar a fila do Sisreg 
a partir da realização de 330 mil 
procedimentos até o final do 
ano. As ações também preveem 
a implantação de oito centros 
de especialidades médicas e a 
ampliação para 55% da cober-
tura primária, garantindo 100% 
nas áreas mais vulneráveis da 
cidade. Já as metas na Educa-
ção incluem a reforma de mais 
de 100 escolas, a criação de 
cinco novas unidades escolares 
de ensino bilíngue, ampliar 
para 9 mil as vagas em creches 
escolares para crianças de zero 
a três anos e expandir o ensino 
integral para 38% dos alunos da 
rede municipal.

Fabio Motta/Divulgação

O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que essa é uma marca do seu governo

Pelo terceiro fim de sema-
na consecutivo, o Governo 
do Estado, por meio do 
programa Cidade Integra-
da, leva o “RJ para Todos + 
Serviços” para as comuni-
dades do Jacarezinho e da 
Muzema, nas zonas Norte 
e Oeste da capital, respec-
tivamente. As ações sociais 
têm sido importantes para 
auxiliar o acesso dos mo-
radores das localidades 
aos principais serviços 
estaduais, como emissão 
de documentos e inter-
mediação de vagas de em-
prego. Neste sábado (12), 
a caravana será realizada, 

em ambas comunidades, 
das 9h às 15h, mas as se-
nhas serão distribuídas até 
as 13h.

Na comunidade da 
Zona Oeste, haverá tam-
bém vacinação infantil (5 
a 11 anos) contra a covid, 
das 10h às 15h, em uma 
tenda na Avenida Enge-
nheiro Souza Filho, 574 . 
Serão 500 doses e não ha-
verá distribuição de senha 
para este serviço. Para ser 
vacinada, a criança precisa 
estar acompanhada por 
um dos pais, que deve levar 
a caderneta de vacinação 
do menor de idade.

RJ para Todos neste sábado

O Noroeste foi 
muito castigado 
pelas chuvas 

Programa prevê 
282 metas 
divididas 
em 39 órgãos
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Carnaval em abril: Rio divulga 
calendário oficial dos desfiles
Cubango, Sossego e Porto da Pedra desfilam na Sapucaí no dia 20. A atual campeã, Viradouro, no dia 22
A Prefeitura do Rio divulgou, 
nesta sexta-feira (11), o calen-
dário oficial com as datas do 
carnaval deste ano. De acordo 
com uma publicação, que 
consta no Diário Oficial do 
município, os desfiles na Mar-
quês de Sapucaí começam no 
dia 20 de abril com as escolas 
da Série Ouro (antiga Série A).

A apresentação segue no 
dia 21, ainda com a Série Ouro, 
e chega nos dias 22 e 23, sex-
ta-feira e sábado, com as agre-
miações do Grupo Especial. 

Ainda na Marquês de Sa-
pucaí, no dia 24 de abril vai 
acontecer a apresentação das 
crianças das escolas mirins. Já 
a apuração dos desfiles vai ser 
em 26 de abril, terça-feira. E o 
Sábado das Campeãs, quando 
as seis primeiras escolas do 
Grupo Especial se apresentam 
de novo para o público no 
Sambódromo, ficou para 30 
de abril.

Já na Estrada Intendente 
Magalhães, em Madureira, 
Zona Norte, os desfiles estão 
divididos em seis dias.

Desfiles do Sambódromo
20/4 (quarta-feira)
Série Ouro - Liga RJ

21/4 (quinta-feira)
Série Ouro - Liga RJ

22/4 (sexta-feira)
Grupo Especial - Liesa

23/4 (sábado)
Grupo Especial - Liesa

24/4 (domingo)
Desfile das Crianças

26/4 (terça-feira)
Apuração

30/4 (sábado)
Campeãs - Liesa

Desfiles da Série Ouro - No 
dia 20, desfilam as escolas: 
Em Cima da Hora, Cubango, 
Unidos da Ponte, Porto da 
Pedra, União da Ilha, Unidos 
de Bangu e Sossego. Já no dia 
21, passam pela Sapucaí as 
agremiações Lins Imperial, 
Inocentes de Belford Roxo, Es-
tácio, Santa Cruz, Unidos de 
Padre Miguel, Vigário Geral, 
Império da Tijuca e Império 
Serrano.

Desfiles do Grupo Especial 
- Nos dois dias destinados ao 
Grupo Especial a ordem ficou 
definida da seguinte manei-
ra: no dia 22 se apresentam 
Imperatriz Leopoldinense, 
Mangueira, Salgueiro, São 
Clemente, Viradouro e Bei-
ja-Flor de Nilópolis; e no dia 
seguinte será a vez de Paraíso 
do Tuiuti, Portela, Mocidade 
Independente, Unidos da Ti-
juca, Grande Rio e Vila Isabel.

Na Estrada Intendente 
Magalhães, os desfiles vão de 
20 a 22 de abril para apresen-

tação da Federação de Blocos 
e das escolas do Grupo de 
Avaliação e da Série Bronze. 
Os desfiles da Série Prata 
estão marcados para os dias 
29 e 30 de abril. No dia 1º de 
maio, a passarela será ocupa-
da pelas escolas de samba dos 

Grupos de Acesso B e C.

Desfiles da Intendente
Magalhães.

20 de abril (quarta-feira)
Federação de Blocos

21 de abril (quinta-feira)
Grupo de Avaliação

22 de abril (sexta-feira)
Série Bronze

29 de abril (sexta-feira)
Série Prata

30 de abril (sábado)
Série Prata

1 de maio (domingo)
Grupos de Acesso B e C

Os eventos no Terreirão do 
Samba Nelson Sargento, no 
Centro do Rio, vão acontecer 
nos dias 20, 21, 22, 23 e 30 
de abril. Detalhes de horá-
rio de funcionamento e de 
shows serão divulgados em  
breve.

A decisão de adiar o car-
naval para abril foi anunciada 
conjuntamente em janeiro 
pelas prefeituras do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. Com a 
escolha das datas, as cidades 
buscam aproveitar o feriado 
prolongado de Tiradentes (21 
de abril). Além disso, o 23 de 
abril é feriado de São Jorge no 
estado do Rio de Janeiro.

“A decisão foi tomada em 
respeito ao atual quadro da 
pandemia de covid-19 no 
Brasil e à necessidade de, 
neste momento, preservar 
vidas e somar forças para 
impulsionar a vacinação em 
todo o território nacional”, diz 
a nota conjunta das prefeitu-
ras divulgada no dia em que 
o adiamento foi anunciado.

Desfile das 
Campeãs será 
no sábado 30 
de abril. Folia 
termina no dia 
1 de maio

Leandro Lucas e Renata Xavier/ Divulgação Unidos do Viradouro

A Viradouro, campeã do carnaval 2020, vai defender o seu posto no dia 22 de abril, no primeiro dia do Grupo Especial

TRF4: Cunha não irá 
à Justiça Eleitoral
A Oitava Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4a Região 
(TRF4) decidiu, por unanimi-
dade, negar um pedido para 
que um processo da Lava 
Jato contra Eduardo Cunha, 
ex-deputado e presidente da 
Câmara, fosse remetido para a 
Justiça Eleitoral. O julgamen-
to ocorreu na quarta-feira (9).

O caso envolve o paga-
mento de propina de até 
US$ 5 milhões provenientes 
de contratos da Petrobras 
para a construção de navios-
-sonda. Nesse processo, o 
ex-deputado foi condenado, 
em primeira instância, a 15 
anos e 11 meses de prisão por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro.

Na segunda instância, a 
defesa de Cunha alegou que o 
caso está relacionado a delitos 
eleitorais, tendo os recursos 
sido usados em campanhas. 
Os advogados do ex-depu-
tado argumentaram que o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) já decidiu, em outros 
casos, que a Justiça Federal 
é incompetente para julgar 
casos relacionados a delitos 
eleitorais, e que o processo 
deveria ser remetido à Justi-
ça Eleitoral, o que anularia a 
condenação.

A Oitava Turma rejeitou 
o argumento. O relator do 
caso no TRF4, desembarga-

dor João Pedro Gebran Neto, 
considerou que “na hipótese 
em exame, não obstante os 
argumentos da defesa, não 
se observa dos fatos narra-
dos na peça acusatória e nos 
elementos probatórios que 
a embasam, a descrição da 
ocorrência de delito eleitoral”.

Por seu envolvimento em 
crimes ligados à Lava Jato, 
Cunha foi preso preventiva-
mente em 2016. Em março 
de 2020, ele teve autorizada 
prisão domiciliar, com uso 
de tornozeleira eletrônica. 
O benefício foi concedido 
em razão da pandemia da 
covid-19.

Em setembro do ano pas-
sado, a Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
enviou para a Justiça Eleitoral 
um outro caso, no qual Cunha 
já havia sido condenado pela 
segunda instância a mais de 
14 anos de prisão, pelos cri-
mes de corrupção, lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. 
Na prática, a decisão anulou 
a condenação. 

Um outro caso em que 
Cunha foi acusado de receber 
propina desviada da obra da 
Arena das Dunas, sede da 
Copa de 2014 em Natal, tam-
bém foi remetido da Justiça 
Federal para a Eleitoral, dessa 
vez pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

Caixa contrata 992 pessoas 
com deficiência concursadas
O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, participou nesta 
sexta-feira (11) da cerimônia 
de contratação de pessoas 
com deficiência (PcD) para a 
Caixa Econômica Federal. O 
banco chamou 992 pessoas 
para o cargo de técnico ban-
cário, aprovadas em concurso 
realizado em outubro do ano 
passado.

Com os novos funcioná-
rios, a Caixa passa a ter nos 
seus quadros cerca de 4.400 
pessoas com deficiência, pas-
sando a cumprir a Lei 8.213/91 
que determina que empresas 
com 100 ou mais funcioná-
rios tenham entre 2% e 5% 
das vagas preenchidas por 
trabalhadores portadores de 
deficiência.

“Quando assumimos só 
havia ao redor de 1.200 pes-
soas com deficiência”, disse 
o presidente da Caixa, Pedro 

Guimarães. “Viajando pelo 
Brasil, na segunda viagem, 
ainda em janeiro de 2019, em 
Manaus, um empregado PcD 
me perguntou por que a Caixa 
não respeita a lei, que diz que 
5% dos empregados tem que 
ser PcD”, lembrou.

Guimarães disse ainda 
que em 2019 a Caixa realizou 
um primeiro chamamento 
de pessoas com deficiência 
aprovados em um certame 
anterior ainda vigente. Ele 
disse estar orgulhoso com as 
novas contratações, das quais 
700 pessoas já começaram a 
trabalhar.

Entre as funções a serem 
desempenhadas pelos novos 
empregados estão as admi-
nistrativas, como relatar e dar 
andamento a processos, redi-
gir correspondências, prestar 
atendimento a clientes e públi-
co e operar computador, ter-

minais e outros equipamentos. 
“Quando a gente passa 

pelas agências, as pessoas com 
deficiência normalmente são 
aquelas que atendem de uma 
maneira especial, porque pas-
saram sua vida inteira sendo, 
muitas vezes, marginalizadas”, 
disse.

Durante a cerimônia de 
entrega dos crachás para os 
novos funcionários, Bolsonaro 
disse que, às vezes, para fazer 
funcionar a legislação é preciso 
se colocar no lugar do outro.

“Não é apenas porque uma 
coisa está no papel que ela 
vai ser cumprida. É preciso 
vontade, precisamos muitas 
vezes nos colocarmos do outro 
lado do balcão”, disse o pre-
sidente, lembrando ainda de 
outra medida do governo, que 
sancionou a lei que prorroga 
a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) 

para motoristas de táxis e pes-
soas com deficiência.

A sanção da Lei 5.149, de 
2020, publicada em dezembro 
do ano passado, prorroga a 
isenção do imposto na aqui-
sição de automóveis de até 2 
mil cilindradas por motoristas 
profissionais, como taxistas 
e motoristas de aplicativos, e 
para pessoas com deficiência 
física, visual, auditiva e mental 
severa ou profunda e pessoas 
com transtorno do espectro 
autista.

Cerimônia teve a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro

Segundo presidente do órgão, casos registrados são leves, até agora

Vazamentos no Pix terão 
alguma frequência, diz BC
Os vazamentos de dados 
do Pix, sistema instantâneo 
de pagamentos do Banco 
Central (BC), ocorrerão com 
alguma frequência, afirmou 
ontem (11) o presidente 
do órgão, Roberto Campos 
Neto. Segundo ele, os casos 
registrados até agora são 
leves, e a autoridade mo-
netária está atuando para 
que as ocorrências sejam as 
mínimas possíveis.

“Como nós entendemos 
que esse mundo de dados vai 
cada vez crescer mais expo-
nencialmente, os vazamentos 
vão acontecer com alguma 

frequência. Não querendo 
banalizar os vazamentos, 
porque vamos atacar todos 
os vazamentos para que eles 
sejam o mínimo possível”, 
disse o presidente do BC.

Campos Neto esclareceu 

que as informações expostas 
até agora não incluem dados 
como senhas e movimen-
tações financeiras. Os vaza-
mentos abrangem, na maior 
parte, dados que podem ser 
obtidos publicamente, acres-
centou.

“A gente tem vazamento, 
às vezes, que é nome e CPF. 
Nome e CPF têm no talão de 
cheque da pessoa. Você tem, 
às vezes, o vazamento de tele-
fone, que a chave é o telefone 
celular, mas grande parte das 
pessoas tem o celular aberto, 
você entra em um sistema de 
consulta e acha o telefone”.

O Procon Carioca 
notificou ontem (11) o 
Banco Santander, após 
falhas no Pix. A institui-
ção financeira que terá 
que apresentar informa-
ções sobre o problema, 
no prazo de 20 dias, na 
sede do instituto muni-
cipal de defesa do con-
sumidor. 

A falha foi relatada 
pelos clientes através do 
twitter e o banco, tam-
bém, usou a sua conta 
oficial na rede social (@
santader_br) para dar 
respostas, explicando 
que foi verificada a in-
termitência para Pix nos 
canais digitais e que já 
estaria sendo corrigida.

Santander 
notificado

Campos Neto 
afirma que 
informações 
expostas não 
incluem senhas e 
movimentações

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: 17/02/2022

Horário Endereço Nº Deslig.
SÃO GONÇALO 

12:00 às 16:00 Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 16840669
12:00 às 16:00 BR 101 - Centro - São Gonçalo 16840669
12:00 às 16:00 Rua Camilo Forminge - Jardim Catarina - São Gonçalo 16840669
12:00 às 16:00 Rua Fransilvânia - Jardim Catarina - São Gonçalo 16840669
12:00 às 16:00 Rua Maximo Fronont - Jardim Catarina - São Gonçalo 16840669
12:00 às 16:00 Rua Transilvânia - Jardim Catarina - São Gonçalo 16840669

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Avenida Praia - Jardim Atlântico - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Ruas 37, 65 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Rua Benvindo Taques Horta Junior - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Rua Oscar Niemeyer - Jardim Atlântico - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Rua Passagem - Jardim Atlântico - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Rua São Jorge - Barroco - Maricá 16853501
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 16857337
13:00 às 17:00 Ruas 93, 99 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - 

Ponta Negra - Pr. Lagoas-Co - Maricá 
16857337

13:00 às 17:00 Rua Neuza da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 16857337
13:00 às 17:00 Rua Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 16857337

Com os novos 
funcionários, a 
Caixa passa a 
ter cerca de 4.400 
pessoas com 
deficiência
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DATA 1º LEILÃO 24/02/22 ÀS 12H00 - DATA 2º LEILÃO 25/02/22 ÀS 12H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente 
autorizado na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento que, por força do artigo 27 e seguintes da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL (Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da propriedade em favor dos 
Credores Fiduciários EBENACEAE SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no 
CNPJ nº 10.140.792/0001-53, e SP-44 -EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no 
CNPJ nº 14.633.112/0001-94, O IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Instrumento  particular 
celebrado em 10/11/2012, tendo como fiduciantes: MARCOS JOSÉ PITANGA ALVES, inscrito no CPF 
nº 009.363.517-64 e NATHÁLIA DUARTE DE OLIVEIRA ALVES, inscrita no CPF nº 041.228.187-29. 
Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas 
condições a seguir: LOTE (11) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, TERRENO situado na Rua 01, composto 
pelo LOTE 12 da QUADRA B. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR no 2º Distrito. Área 
de Terreno: 388,12m². Matrícula 99.351 do 2º CRI de Maricá-RJ. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª 
Praça/Leilão Extrajudicial dia 24.02.2022, às 12:00horas, pelo valor de R$ 282.489,31; 2ª Praça/
Leilão Extrajudicial dia 25.02.2022, às 12:00horas, pelo valor a partir de R$ 137.618,94, na forma da 
Lei. LOCAL DO LEILÃO: On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual 
desocupação do lote é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade 
do arrematante eventuais restrições adicionais pelo poder público, legislação aplicável 
e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e construção nos lotes, cujo 
desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não 
expressamente previstos neste Edital. Caberá também ao comprador os procedimentos de 
escrituração, onde o vendedor fornecerá ao mesmo todos os subsídios necessários. O imóvel 
possui débitos de IPTU e Associação/Condomínio, ficando de responsabilidade do comprador 
a apuração e quitação dos débitos sem direito a reembolso. O pagamento será à vista nominal a 
Credora Fiduciária. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro 
por conta do arrematante. Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 
da Lei 9.514/97), cabendo ao interessado verificar antes de arrematá-lo, com despesas por conta 
do arrematante. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, 
para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, 
ou senhorios diretos, em havendo, ficam INTIMADOS pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão obtidas nos dias dos leilões, no site www.leilaovip.com.
br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.
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Abel ignora 
críticas 
após vencer 
clássico

O Fluminense 
venceu outro 
clássico no 
Campeona-
to Carioca na 
última quin-

ta-feira, quando superou o 
Botafogo, no estádio Nilton 
Santos, por 2 a 1. Mais uma 
vez, o técnico Abel Braga 
conviveu com as críticas da 
torcida, principalmente no 
primeiro tempo. No entan-
to, o treinador afirmou que 
seguirá com seu estilo de 
trabalho.

“Não estou preocupado 
com crítica, sou velho nisso 
aí. Não tenho rede social. 
Mas já me falaram que aquele 
microfone que colocam em 
cima de você, uma falta de 
educação, na parada técnica, 
eu falei ‘não vou falar nada 
porque vou estragar’. Porque 
o treinador, às vezes, estraga”, 
explicou o comandante.

“Mas, naquele momento, 
na parada técnica, eu falei 
exatamente isso aí que está 
rolando. Falei para continua-
rem. E deu certo. Pode me 
xingar, não vou mudar minha 
cabeça. Todo mundo sabe 
que vou ganhar ou perder 
com a minha”, completou.

Abel Braga destacou que 
o Fluminense foi superior 
durante os 90 minutos, e não 
apenas na etapa comple-
mentar: “Em dois tempos o 
Botafogo não teve domínio 
algum. A verdade é essa. 
Jogaram com bolas longas. 
Falei com o Enderson: ‘que 
time rápido você colocou’, 
buscando o contra-ataque e 
as jogadas aéreas em cima do 
Diego. Mas nós controlamos 
o jogo”, disse.

Objetivo dos investidores é a contratação de um treinador estrangeiro

Botafogo surpreende e 
demite Enderson Moreira

O Botafogo sur-
preendeu ontem 
ao anunciar a 
demissão do téc-
nico Enderson 
Moreira. A saída 

acontece um dia após a derrota 
no clássico para o Fluminense, 
pelo Campeonato Carioca.

Só que a perda da inven-
cibilidade na temporada em 
nada contribuiu para a saída de 
Enderson Moreira. A imprensa 
carioca já destacava a possível 
demissão do comandante antes 
do clássico.

A saída do treinador tem o 
dedo do americano John Textor. 
O dono da empresa que adqui-
riu as ações da SAF do Botafogo 
já havia anunciado algumas 
mudanças no departamento de 

futebol na noite passada.
André Mazzucco, ex-Vasco, 

chega para ser o novo diretor de 
futebol. Já Eduardo Freeland foi 
deslocado para cuidar da base.

Para a vaga de Enderson 
Moreira, o favorito é o portu-
guês Luís Castro. Quem surge 
como plano B é António Oli-
veira, ex-Athletico Paranaense.

Confira a nota oficial do 
Botafogo:

Em momento de transição 
para um novo modelo de ges-
tão, mudanças são naturais e 
necessárias ao novo projeto. 
Com isso, o Botafogo comunica 
que Enderson Moreira não é 
mais o treinador da equipe de 
futebol. Junto ao profissional, 

também encerram o ciclo no 
Clube os auxiliares Luis Fer-
nando Flores e Ailton Serafim, 
além do Preparador Físico Edy 
Carlos Soares.

No Alvinegro desde julho 
de 2021, Enderson Moreira 
conduziu o Botafogo de volta 
à elite do futebol nacional e 
sagrou-se campeão da Série B 
com a maior recuperação da 
história da competição e apro-
veitamento de 73%. Enderson 
comandou o Alvinegro em 31 
jogos, sendo 20 vitórias, 7 em-
pates e 4 derrotas.

O Clube agradece ao profis-
sional e sua comissão na certeza 
da destacada contribuição 
na reconstrução do Botafogo, 
desejando sucesso em seus 
futuros projetos.

Vitor Silva / Botafogo

Enderson Moreira, campeão da Série B com o Bota, foi demitido ontem pelo clube, que buscará um treinador no exterior

Paulo Sousa não se 
importa com vaias

Vasco: Raniel revela 
passado com drogas

O Flamengo 
voltou a vencer 
no Carioca. Os 
rubro-negros 
passaram pelo 
Audax na quin-

ta-feira. Porém, a atuação da 
equipe rendeu críticas ao téc-
nico Paulo Sousa. Parte da 
torcida criticou as escolhas do 
português.

“A torcida é muito passio-
nal, sabemos que as coisas 
acontecem há anos com trei-
nadores e jogadores. Conforme 
ganhamos, te idolatram, me-
tem-lhe lá em cima. E outras 
vezes te criticam. Isso faz parte 
do nosso dia a dia. E são eles 
que acabam por ter sempre a 
razão porque são eles que es-
tão no estádio e querem ver as 

Raniel é um dos 
destaques do 
Vasco neste iní-
cio de tempora-
da: em cinco jo-
gos, marcou três 
gols pelo Cam-

peonato Carioca. No entanto, 
o atacante passou por diversos 
problemas ainda na infância 
e até chegou a vender drogas 
mais tarde.

“Com 14 anos eu comecei 
a beber. Depois, a me drogar. 
E até vender drogas eu vendi. 
É doído demais lembrar disso, 
parece que estou jogando sal 
numa queimadura de água-
-viva. Eu era só uma criança e 
acabei cedendo àquele mundo 
perigoso que me cercava”, de-
clarou o jogador ao “The Players 

suas coisas, mas a paixão deles 
os levam a ser diferentes hoje e 
amanhã”, disse.

Paulo Sousa afirmou que 
tem feito testes e colocando o 
elenco para atuar. O português 
lembrou que a temporada será 
corrida e tem que evitar a fadi-
ga dos atletas até o fim do ano.

“Não escondi desde o iní-
cio, seja para o time ou publica-
mente. A equipe sabe o nosso 
modelo, o que pretendemos 
no nosso jogo, sobretudo ter 
domínio e a bola. Criar várias 
oportunidades, seja no cor-
redor central ou pelos lados. 
Para além da minutagem que 
pretendemos dar a todos, tam-
bém quero expô-los de forma 
positiva para tomarmos certas 
decisões”.

Tribune”.
Raniel afirmou que teve 

uma infância difícil, pois enca-
rou a morte do pai muito cedo e 
foi dado à vizinha pela mãe, que 
não tinha condições de criá-lo. 
Vivendo no bairro do Arruda, no 
Recife, o garoto logo se destacou 
na base do Santa Cruz, que ga-
rantia a alimentação dele.

Raniel subiu ao profissional 
aos 17 anos, quando foi pego no 
exame antidoping por uso de 
cocaína. Ele ficou, então, um 
ano afastado, mas não foi dis-
pensado pelo Santa: continuou 
treinando e escutando ofensas 
na rua.

Emprestado ao Vasco no 
início de 2022, ele afirma que 
não conseguiu render no Santos 
como gostaria.


