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Conta de energia elétrica 
está até 17,4% mais cara

Reajuste foi aprovado pela Aneel e passou a valer imediatamente, ontem,  Dia do Consumidor

POPULAÇÃO EM ESTADO DE CHOQUE
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Petrópolis: 
doações vão 
para o lixo

PANORAMA PÁG. 2

FGTS: saque de R$ 1 mil será liberado
Primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados do INSS vai ser antecipada para abril e maio
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Rafael Ribeiro / Vasco

O cruzmaltino Nenê medirá forças contra o rubro-negro Arrascaeta no clássico que abre as semifinais do Campeonato Carioca; Cano tentará ajudar o Flu a confirmar a vaga na LibertadoresPÁG. 8

Quarta agitada 
para Vasco, Fla 
e Fluminense
A noite desta quarta-feira pro-
mete ser repleta de emoção para 
os torcedores cruzmaltinos, ru-
bro-negros e tricolores. A jor-
nada começa às 20 horas, onde 
no Maracanã, Vasco e Flamen-
go abrem as semifinais do Ca-
rioca. A equipe da Gávea tem a 
vantagem de dois empates por 
ter terminado a Taça Guanaba-
ra a frente do arquirrival. Já no 
Paraguai, o Fluminense volta 
a enfrentar o Olimpia pela ter-
ceira fase da pré-Libertadores. 
Na partida de ida, uma semana 
atrás, no Rio de Janeiro, a equi-
pe comandada pelo técnico Abel 
Braga venceu por 3 a 1. Portan-
to, hoje, a partir das 21h30 (de 
Brasília), no estádio Defensores 
del Chaco, em Assunção, pode 
até ser derrotada por 1 a 0 que 
carimba seu passaporte para 
a fase de grupos da principal 
competição do continente. 

Elisa Lucinda no Teatro Popular
Elisa Lucinda faz única apresentação do espetáculo “Cuidado 
com ela”, nesta quinta, no Teatro Popular Oscar Niemeyer.  Peça 
faz parte da programação do mês das mulheres.

PÁG. 2

CULTURA
Jonathan Estrella/Divulgação

Atriz faz única apresentação em Niterói do espetáculo que reflete sobre os rumos da sociedade

ESPORTES

Luciana Carneiro/Divulgação

Agência banco comunitário foi implantada na Casa da Economia Solidária em Itaipu

Itaipu ganha banco comunitário
A Prefeitura de Niterói inaugurou ontem a agência de Itaipu do 
Banco Comunitário Arariboia, que administra a Moeda Social e 
vai atender a população da Região Oceânica. 

CIDADES\PÁG. 3

Gilvan de Souza / Flamengo Lucas Merçon / Fluminense
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Ruas esburacadas em Icaraí
Olha, a Rua Ministro Otávio Kelly, em Icaraí, tem um pro-
blema muito sério, é muito buraco. Eu passo ali sempre 
para levar meu filho de bicicleta para a escola e tenho que 
ter muito cuidado para não sofrer um acidente por conta 
dos desníveis na rua. Já reclamei na prefeitura e nada 
aconteceu. Talvez só um acidente sério mude isso.
Tales Patrício

Homenagem para Formiga
Achei linda a iniciativa de homenagear a jogadora Formiga 
na Calçada da Fama do Mineirão. Ela é um ícone do fu-
tebol feminino e o motivo para novas meninas quererem 
ingressar no esporte. Formiga é demais!
Ana Carla Trotte

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.

Elisa Lucinda em 
‘Cuidado com ela’
A atriz, poeta e cantora Elisa 
Lucinda faz única apresen-
tação do espetáculo “Cuida-
do com ela”, nesta quinta, 
às 19h, no Teatro Popular 
Oscar Niemeyer. A peça, que 
faz parte da programação 
do mês das mulheres, reúne 
reflexões sobre o feminino 
no mundo contemporâneo, 
sua diversidade, por meio 
de cenas, poesias, canções e 
provocações da artista.

Com histórias encanta-
doras, pinçadas do cotidia-

no, Elisa Lucinda conduz o 
público a uma divertida e 
emocionada compreensão 
dos novos rumos do tempo 
de agora, para que todos 
tenham uma cultura de paz.

A entrada é solidária: 1kg 
de alimento não perecível, 
material de limpeza ou de 
higiene pessoal. A ação faz 
parte da campanha Niterói 
Solidária da Prefeitura de 
Niterói. Os ingressos po-
dem ser retirados pelo site 
https://bit.ly/3vYwBgg

CULTURA

MPB
A cantora e compositora ni-
teroiense Laura Zandonadi 
apresenta o show “A Voz 
de Alguém”, nesta quarta, 
às 20h, no “Festival pras 
bandas de cá”, na Sala Nel-
son Pereira dos Santos, em 
Niterói. Composto por re-
gravações de compositores 
clássicos da MPB, ‘A voz de 
alguém’ foi criado a partir de 
uma ótica  feminina. Entre 
as canções estão: “Alguém 
cantando’ (Caetano Veloso) 
e ‘Água’ (Djavan). O ingresso 
custa R$40 (inteira).

REMIX – “Exagerado”, um dos hits mais gloriosos de 
Cazuza, ganha uma versão totalmente repaginada 
e moderna, que promete conquistar ainda mais os 
amantes do artista e da canção. Assinada pelo trio 
de DJs Make U Sweat, ao lado de George Israel feat. A 
faixa remixada está disponível em todas as plataformas 
digitais.

RELEITURAS – A banda baiana Patrulha do Samba 
lança releituras de hits “Swing de Rua” e “Rodopiou, 
dos anos 90. Além do lançamento, Lupão, vocalista 
do grupo, conta uma novidade que promete agitar 
os fãs do grupo e da música baiana: “O lançamento é 
um aquecimento para a gravação de um DVD ao vivo 
na Bahia.

Jonathan Estrella/Divulgação

Atriz faz única apresentação do espetáculo, nesta quinta, em Niterói

Juliana Ramos/Divulgação

Laura Zandonadi apresenta o show 

“A Voz de Alguém”, nesta quarta

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Doações vão 
acabar no lixo
Autoridades do Município 
de Petrópolis e integrantes 
do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro participaram 
nesta semana de audiência 
especial realizada no Fórum 
da cidade serrana. O objeti-
vo era debater a destinação 
adequada de calçados e rou-
pas doados às vítimas da for-
te chuva ocorrida no dia 15 
de fevereiro no município. 
A sessão foi conduzida pelo 
juiz Jorge Luiz Martins Alves, 
da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Petrópolis. 
Os itens foram depositados 
na Praça Doutor Miguel 
Couto, no bairro Alto da 
Serra. Ao visitar o local, nos 
dias 10, 11 e 12 de março, o 
magistrado contou que se 
deparou com roupas impró-
prias para uso, pois estavam 
molhadas e infestadas de 
ratos e baratas. 
O juiz determinou que uma 
guarnição da Guarda Mu-
nicipal fosse à praça para 
evitar que novas roupas 
fossem depositadas no lo-
cal e o promotor de Justiça 
Pedro de Oliveira defendeu 
o descarte imediato das  
peças. 

IFec passa a comercializar estudos

O Instituto Fecomércio de 
Pesquisas e Análises (IFec 
RJ) comemora três anos 
auxiliando sindicatos e 
empresários na tomada de 
decisões e contribuindo 
para o desenvolvimento 
do setor do comércio de 
bens, serviços e turismo 
do estado do Rio. E a ace-
lerada demanda por pes-
quisas e estudos viabilizou 
a entrada do IFec RJ em 

Divulgação

uma nova fase: o instituto 
passará a comercializar 
estudos e pesquisas para 
instituições públicas ou 
privadas para atender a 
necessidade da empresa 
ou de seu segmento. Na 
foto, Antonio Florencio de 
Queiroz Junior, presidente 
do Sistema Fecomércio RJ 
(esquerda) e João Gomes, 
diretor executivo do IFec 
RJ (direita). 

ITB terá pedacinho 
da Irlanda
O famoso e esverdeado Fes-
tival Saint Patrick vai levar 
um pedacinho da Irlanda 
para a próxima edição da 
ITB, a feira de moda, arte e 
gastronomia que acontece 
mensalmente em Niterói. Ao 
todo, 10 cervejarias e rótulos 
premiados estarão por lá, 
além, é claro, da tradicional 
cerveja pilsen verde. A 90° 
edição da ITB acontecerá 
nos dias 26 e 27 de março, 
das 13h às 22h, na Reserva 
Cultural, em Niterói, que fica 
na Visconde do Rio Branco, 
880, em São Domingos. A 
entrada é gratuita e há esta-
cionamento no local. Ah, e é 
pet friendly. 

Mamãe eu quero 
mamar

Aulas ao ar livre 
para fugir do calor

O estabelecimento que 
constranger a mulher que 
amamentar o filho em local 
público poderá ter que pagar 
uma multa ainda maior. A 
medida é prevista no Projeto 
de Lei 3.007/17, do deputa-
do Átila Nunes (MDB), que 
altera a Lei 7.115/15, e foi 
aprovado ontem em primei-
ra discussão pela Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj). De 
acordo com o projeto do de-
putado, a multa paga pelos 
estabelecimentos passará 
de 500 UFIRs-RJ (cerca de 
R$ 1.780) para 3 mil UFIR-
s-RJ (cerca de R$ 10.665). 
Mas um detalhe: o projeto 
altera o texto para que os 
templos religiosos não se-
jam obrigados a obedecer  
compulsoriamente a legis-
lação, desde que haja um 
espaço reservado para o 
aleitamento. Já em outros 
estabelecimentos, a existên-
cia desse espaço específico 
não poderá ser impedimen-
to para que a amamentação 
seja feita em quaisquer ou-
tros locais. 

Enquanto isso, alunos do 
Colégio Estadual Brigadeiro 
Castrioto, em São Lourenço, 
na Zona Norte de Niterói, 
estão tendo aulas no pátio, 
ao ar livre. A iniciativa não 
faz parte de nenhuma nova 
metodologia de ensino que 
busca a melhor integração 
do aluno ao espaço escolar. 
Foi apenas a solução en-
contrada para fugir do calor 
infernal das saladas de aula, 
que estão sem aparelhos de 
ar-condicionado. Os equi-
pamentos foram furtados 
no início da pandemia junto 
com computadores, televiso-
res e até a fiação da escola. 
“Até hoje nada foi feito pelo 
governo, que desse jeito não 
vai passar de ano”, ironizam 
os alunos. 

Meia-entrada para doadores

Para incentivar a regulari-
dade na doação de sangue, 
a Alerj aprovou ontem em 
segunda discussão, o PL 
915/2019, que concede aos 
doadores meia-entrada em 
eventos culturais e esporti-
vos. A proposta da deputada 
Alana Passos (PTB) agora 
segue para análise do gover-
nador Cláudio Castro (PL), 
que tem 15 dias para san-
cioná-la ou vetá-la. O texto 

Divulgação

prevê a criação do Cadastro 
Estadual de Sangue, com 
direito a carteirinha. Com 
ela, os doadores regulares 
de sangue poderão pagar 
meia-entrada em teatros, 
museus, cinemas, circos, fei-
ras e exposições, zoológicos, 
parques, pontos turísticos, 
pinacotecas, estádios, arenas 
esportivas e quaisquer ou-
tros que proporcionem lazer, 
cultura e entretenimento. 

Panorama RJPanorama RJ

A Câmara de Maricá apro-
vou, em segundo turno o 
projeto de lei que cria o Fó-
rum Permanente das Mu-
lheres Negras do município. 
De autoria de Andréa Cunha 
(PT), única vereadora da 
cidade, pretende afirmar a 
presença das afrodescen-
dentes no espaço legislativo 
a fim de poderem formu-
lar políticas públicas dire-
cionadas às suas próprias 

necessidades. A vereadora 
diz que o fato de não haver 
parlamentares negras em 
Maricá torna a relevância do 
fórum patente: “Essa ausên-
cia de representatividade na 
Câmara gera uma produção 
legislativa que acaba não 
contemplando, a contento, 
os interesses dessa popu-
lação, que precisa se sentir 
mais presente nos espaços 
de decisão e poder”. 

Negros sem representatividade
Divulgação

O deputado estadual Co-
ronel Salema esteve no 2º 
Colégio da Polícia Militar 
(Campo Grande), na Zona 
Oeste do Rio, e aproveitou 
a solenidade de incorpora-
ção dos novos alunos para 
entregar à tenente-coronel 
Luciana Rodrigues de Olivei-
ra, diretora da unidade, uma 
cópia da emenda que proto-

colou na Alerj solicitando o 
envio de um orçamento de 
R$ 50 mil para a instituição 
de ensino. O parlamentar 
também entregou à oficial 
os 10 computadores doados 
pela Assembleia Legislativa 
através de seu pedido. Os 
equipamentos serão usados 
para a criação de um labora-
tório de informática. 

Escola da PM recebe equipamentos
Divulgação
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Cidade conta com mais agência Arariboia, desta vez em Itaipu, para atender a população da RO

Banco comunitário em Niterói
Niterói já conta com mais um 
Banco Comunitário, desta 
vez em Itaipu, para atender 
a população da Região Oceâ-
nica. O Banco Comunitário 
Arariboia administra a Moe-
da Social é um programa de 
transferência de renda fixa da 
Prefeitura de Niterói que be-
neficia mais de 31 mil famílias 
em vulnerabilidade social. O 
programa é coordenado pela 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Economia So-
lidária (SMASES). O objetivo 
de implantar uma agência na 
Casa da Economia Solidária 
em Itaipu é realizar um traba-
lho com os pescadores locais 
e alavancar a economia local.

Esta é a segunda agência 
implantada. A primeira foi 
inaugurada na Vila Ipiranga, 
em junho de 2021. O projeto 
prevê a instalação de mais 
sete agências em todas as 
áreas da cidade. Segundo o 
prefeito de Niterói, Axel Grael, 
a Moeda Arariboia não é ape-
nas uma forma de transferir 
renda, é uma forma de fo-
mentar a economia solidária 
em Niterói.

“A nova unidade vai orga-
nizar e cadastrar pequenos 
produtores, empreendimen-
tos de economia solidária e 
comerciantes para que a Moe-
da Social Arariboia seja usada 
como moeda local circulante, 

aquecendo e movimentando 
a economia. Além disso, vai 
oferecer oficinas de planeja-
mento financeiro e finanças 
solidárias. Também anunciei 
hoje (ontem) o Arariboia Cred, 
com nanocréditos de até R$ 3 
mil para estabelecimentos de 
Economia Solidária da região. 
Ter uma agência em Itaipu, na 
Região Oceânica, é muito sim-

bólico. É a síntese do que eu 
acredito, como caminho das 
políticas públicas e, também, 
a grande vocação da nossa 
cidade”, afirmou o prefeito.

A Moeda Social Arariboia 
já injetou, desde janeiro, R$ 
12,8 milhões na economia 
da cidade com 197 mil tran-
sações em mais de 3 mil es-
tabelecimentos. O programa 

beneficia mais de 100 mil pes-
soas em situação de vulnera-
bilidade social, além dos 6.342 
comerciantes cadastrados 
que estão aptos a receber na 
moeda.  Na região onde a nova 
agência bancária está sendo 
implantada, mais de três mil 
pessoas recebem o benefício 
da Moeda Social Arariboia. 
O secretário de Assistência 

Social e Economia Solidária, 
Elton Teixeira, explicou sobre 
a importância de Itaipu ter 
recebido a agência.

“Acredito que não tenha 
nenhuma região, nenhum 
bairro em Niterói, em que 
a economia solidária pulse 
tanto quanto aqui em Itaipu. 
Temos um verdadeiro ecos-
sistema de finanças de eco-
nomias solidárias, com um 
movimento enraizado, com 
feira, colônia de pescadores 
e um centro de referência de 
economia solidária. A nossa 
agência do Banco Arariboia 
vai ser muito importante para 
a comunidade, no sentido de 
ajudar a estimular novos ne-
gócios e potencializar outros 
e principalmente construir 
outro modelo de economia 
que a gente possa ter menos 
desigualdade e um mundo 
melhor para todos”, afirmou o 
secretário Elton Teixeira.

O investimento feito pela 
Prefeitura de Niterói no pro-

grama também se reflete na 
geração de renda por meio 
da economia solidária, fo-
mentando o comércio local 
comunitário em segmen-
tos de alimentação, beleza, 
vestuário, mercearia, obras, 
transporte e outros. Segundo 
o coordenador de Economia 
Solidária, Maicon Carlos, 
alguns feirantes que expõem 
no Circuito Arariboia já se 
cadastraram para receber a 
nova moeda.

“Estamos realizando um 
trabalho com o comércio lo-
cal. Já introduzimos os pesca-
dores para receber em Moeda 
Arariboia e credenciamos 
mais de 30 pessoas que tra-
balham no Circuito Arariboia, 
na Feira de Itaipu, que estão 
aptas a receber na moeda 
social”, disse.

Para Bianca Valles, coorde-
nadora da Agência de Itaipu, 
Niterói deu um grande passo 
com a inauguração de mais 
uma agência.

“Niterói é ponta de lança 
quando falamos de desen-
volvimento econômico. Com 
a criação do espaço, a gente 
só tende a crescer mais e pra 
gente conseguir alcançar o 
máximo possível de pessoas 
que vivem em situação de 
vulnerabilidade e que todos 
possam ter dignidade”, afir-
mou.

O programa 
é coordenado 
pela Secretaria 
de Assistência 
Social e Economia 
Solidária

 Luciana Carneiro/Divulgação

Segundo Axel Grael, a Moeda Arariboia não é apenas uma forma de transferir renda, é uma forma de fomentar a economia 

Fotógrafos de 
Niterói em Minas
A partir desta quarta-feira, 
até o próximo domingo, 
11 fotógrafos da Sociedade 
Fluminense de Fotografia 
(SFF), sediada em Niterói, 
participam do Festival de 
Fotografia de Tiradentes, 
na histórica cidade minei-
ra. O Festival, um dos mais 
representativos do país, es-
tava suspenso há dois anos 
por causa da pandemia de 
covid-19. 

A exposição Inventário 
tem curadoria de Antonio 
Paiva e reúne integrantes do 
Núcleo de Fotografia Con-
temporânea da SFF. A expo-
sição cota com trabalhos de 
Antonio Machado, Angela 
Roumillac, Antonio Paiva, 
Christiane Barros, Claudia 
Missailidis, Fabrício Arriaga, 
Herbert Macário, Hilda Gas-
par, Marcos Miranda, Pedro 
Kossatz e Simone Soares. 

“Depois de dois anos sus-
penso por causa da pande-
mia, o icônico Festival de Fo-
tografia de Tiradentes  está  
de volta e nós da Sociedade 

Fluminense de Fotografia 
iremos participar mais uma 
vez, representando Niterói 
e o trabalho de fotógrafos 
que atuam no nosso Núcleo 
Contemporâneo. A SFF sem-
pre participou do Festival 
de Tiradentes e estávamos 
ansiosos pelo seu retorno. 
Antonio Paiva, responsável 
pela curadoria dessa mostra, 
é nosso professor e um dos 
maiores entusiastas da his-
tória da fotografia”, afirma 
Antonio Machado.

Essa será uma grande 
oportunidade dos artistas 
fluminenses mostrarem o 
seu olhar nas terras minei-
ras.

SG com horário 
escolar unificado
A Prefeitura de São Gonçalo, 
por intermédio da Secreta-
ria de Educação, fixou novo 
horário, que foi iniciado na 
última segunda-feira (14), 
nas Unidades Municipais de 
Educação Infantil (Umei) e 
quatro escolas em pontos 
estratégicos no município. O 
objetivo foi unificar o horário 
das escolas que oferecem 
educação em período inte-
gral, de 8h às 17h, com todas 
as refeições incluídas.  Por 
enquanto, 13 Umeis e quatro 
escolas já estão neste regime, 
beneficiando cerca de 2300 
alunos.  

Dentre as unidades que 
já implementaram o horário 
unificado, estão a Escola Mu-
nicipal Darcy Ribeiro, o CIEP 
411 Municipalizado Dr. Ar-
mando Leão Ferreira, a Escola 
Municipal Nice Mendonça de 
Souza e Silva e o CIEP 125 Mu-
nicipalizado Professor Paulo 
Roberto Macedo do Amaral. 
A secretaria está fazendo um 
estudo para incluir mais uni-
dades no período integral, de 

acordo com as necessidades 
de cada região.

“O projeto é uma deter-
minação do prefeito Capitão 
Nelson, procurando estru-
turar o máximo de unidades 
escolares para que funcionem 
desta maneira. Já fizemos 
a implementação dessas e, 
gradativamente, vamos im-
plementar outras até o fim 
do ano. A ideia da educação 
integral é manter o aluno 
na maior parte do tempo 
dentro das unidades, longe 
das ruas, para que a gente 
possa oferecer um ensino de 
qualidade”, afirmou o secre-
tário de Educação, Maurício 
Nascimento.

Competição de barcos movidos a energia solar começa hoje na enseada de São Francisco. Evento segue até dia 22

Niterói entra no Desafio Solar Brasil
Começa hoje uma compe-
tição com barcos movidos a 
energia solar na enseada de 
São Francisco, na altura da 
Praça do Rádio Amador, na 
Zona Sul de Niterói. O evento, 
que segue até dia 22, é uma 
realização da prefeitura, atra-
vés da Secretaria Municipal 
do Clima, e o Núcleo Inter-
disciplinar para o Desenvol-
vimento Social (NIDES) da 
UFRJ. Trata-se de mais uma 
etapa do Desafio Solar Brasil 
(DSB), projeto de extensão da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro que reúne estu-
dantes, técnicos e professores 
em equipes de todo o país, a 
bordo dos seus protótipos de 
embarcações movidas a ener-
gia solar. Antes da abertura, 
hoje, haverá uma barqueata 
do Fundão a Niterói, às 10h30. 
A programação oficial come-
ça às 11h. Às 15h, acontecerá 
a largada da primeira etapa.

Os barcos são construídos 

especificamente para essa 
competição, que terá como 
ponto de concentração a pra-
ça do Radioamador. Segundo 
os organizadores, 14 equipes 
estarão competindo para 
descobrir quem tem o melhor 
desempenho e domínio sobre 
a montagem e construção 
de embarcações movidas a 
energia solar, estratégias de 
competição, organização e 
gerenciamento energético.

O secretário municipal 
do Clima de Niterói, Luciano 
Paez, diz que o Desafio Solar 
Brasil é um evento que co-
necta ciência, educação, cul-
tura e esporte dentro de uma 
proposta de sensibilização 
quanto às fontes de energia 
limpa e sustentável.

“Incentivar e qualificar os 
estudantes, envolvidos dire-
tamente, e o público em geral, 
que poderá participar das 
diversas atividades paralelas, 
é uma das grandes formas 

de estimularmos soluções 
de mobilidade e práticas co-
tidianas de baixo carbono”, 
avaliou Paez.

O evento conta também 
com o apoio da Niterói Em-

presa de Lazer e Turismo (Nel-
tur). Além da competição no 
mar, participantes e visitantes 
poderão participar de uma 
programação com ativida-
des de ecoturismo, rodas de 

conversa, shows e feirinha. 
Haverá um esquema especial 
para chegada dos competido-
res e turistas, com montagem 
de palco, tendas, som e um 
CAT (Centro de Atendimento 
Turístico), além de um tour 
com os participantes até a 
trilha do platô, no Parque da 
Cidade.

O presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, afirma que o 
evento, além de contribuir 
para a vinda de turistas e 
movimentar a economia da 
cidade, “É mais um incentivo 
para que Niterói avance como 
uma cidade sustentável”.

Quem for ao evento no dia 
19, poderá se inscrever, no 
CAT da Neltur, para partici-
par de um EcoTur no dia 21, 
saindo da Praça do Rádioa-
mador indo até a trilha dos 
Platôs, no Parque da Cidade. 
Este EcoTur será realizado 
por duas vans que levarão 
grupos formados por até 20 

pessoas, nos horários de 9h e 
outro 11h.

Programação - A estrutura 
da Neltur funcionará todos os 
dias da competição, das 9h 
às 17h, com os turismólogos 
Gustavo D’Ippólito, Renato 
Lima e Marcos Miklos e es-
tagiários se revezando distri-
buindo material especializa-
do a respeito da cidade, como 
a revista Niterói Experimente, 
e propagação de dois roteiros 
turísticos: “Niterói em 3 dias” 
e “Orla Niemeyer”.

Por enquanto a compe-
tição conta com 14 equipes 
confirmadas, incluindo duas 
de Niterói: uma da Universi-
dade Federal Fluminense e 
outra da Escola Técnica Es-
tadual Henrique Lage. Além 
disso, as embarcações serão 
conduzidas por participan-
tes de Rio de Janeiro, Macaé, 
Florianópolis, Angra dos Reis, 
São João da Barra e Joinville.

Por enquanto, 13 
Umeis e 4 escolas 
estão no regime, 
beneficiando 
cerca de 
2300 alunos

Maricá: postos passam 
por fiscalização
A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de De-
fesa do Consumidor, par-
ticipou de ação conjunta 
com a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) para fiscali-
zar postos de combustíveis 
no município. A ação foi 
feita com base em denún-
cias feitas pela população 
e aconteceu na segunda-
-feira (14), como parte da 
Semana do Consumidor, que 
visa defender os direitos de  
quem compra produtos e 
serviços.

“Nossa secretaria já vinha 
trabalhando de forma autô-
noma neste tipo de fiscaliza-
ção, mas desta vez contamos 
com o suporte técnico da 
ANP e todo o seu aparato. Os 
postos fiscalizados tinham 
diversas denúncias de preços 
abusivos, mas não constata-
mos nenhum problema com 
os valores e com a qualida-
de do combustível forne-
cido”, disse o secretário de  
Defesa do Consumidor, Fe-
lipe Paiva.

As equipes passaram por 
quatro estabelecimentos 
nos bairros de Itaipuaçu, 
Inoã, São José de Imbas-
saí e Marquês, onde foram 
verificados os padrões de 
qualidade dos combustíveis, 
o fornecimento do volume 
correto pelas bombas, apre-
sentação de equipamentos 
e documentação. Os postos 
visitados não apresentaram 
irregularidades na parte 
técnica, assim como nos pre-
ços dos combustíveis, que 
tiveram alta nos últimos dia, 
ultrapassando o valor de R$ 
7 por litro. Para isso, foram 
solicitadas as notas fiscais 
para verificar se houve prá-
tica abusiva em relação aos 
preços. Conforme documen-
tos apresentados, os estabe-
lecimentos comprovaram 
que estavam atendendo à 
margem de lucro praticadas 
pelo comércio local.

Os números para denún-
cia da Secretaria de Defesa 
do Consumidor são 2634-
1342 ou 97235-7207.

Onze membros 
da SFF 
participam 
do Festival de 
Tiradentes, até 
domingo

Divulgação

Barcos movidos a energia solar estarão nas águas de São Francisco
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Direção na 
mudança

Dom José Francisco*

O cristianismo diz que 
as pessoas devem se ar-
repender para alcançar 
o perdão. Sendo assim, 
há pouco a dizer àquelas 
pessoas que acham que 
não têm do que se arre-
pender e não sentem que 
precisam de perdão.  

Portanto, há uma revi-
são do caminho a ser feita.

A essa revisão de pos-
tura, o cristianismo chama 
de conversão: uma palavra 
que, no trânsito, significa 
a manobra de direção 
que consiste em virar o 
veículo para a direita ou 
para a esquerda. É esse o 
sentido. Quem quiser se 
manter sempre o mesmo, 
terá de mudar muito e 
muitas vezes.

Mas, se é preciso mu-
dança na direção, é 
ainda mais preciso 
direção na mudança.

Ninguém 
chega, se não 
s a b e  p a r a 
onde chegar. 
A conversão 
mostra o ca-
minho, mas 
s o m e n t e 
depois que 
você perce-
be que existe 
uma Lei Mo-
ral e somen-
te depois, e 
em nenhum instante 
antes disso, vai mudar 
de rota. 

Fica muito mais 
claro, se você perceber 
que o Poder que sustenta a 
Lei Moral está interessado 
apenas no jogo limpo. Ele 
é indulgente, afável e com-
passivo, não resta dúvida. 
Mas não “abre mão” do 
jogo limpo. A Lei que ema-
na desse Poder diz o que 
deve ser feito e o que deve 
ser evitado. E essa não é 

apenas uma legislação a 
ser seguida num modo 
mecânico: essa é a nossa 
condição de paz.  “Em sua 
vontade está nossa paz” 
(Dante Alighieri).

Percebeu do que estou 
falando?

Dificilmente, encon-
traremos a paz ca-
minhando sobre 
nossos próprios 
passos, como reza 

a lenda mo-
derna. Nós 
não temos 
em nós nos-
sa autorre-
f e r ê n c i a . 
Não somos 
p á s s a r o s 
migratórios, 
cuja bússola 
interna lhes 
possibilita a 
orientação 
no voo. Não 

funcionamos como 
se carregássemos 
um instrumento 
de navegação cha-

mado sextante, que usa as 
estrelas como referências 
de localização.

Precisamos de um 
Grande Outro que oriente 
o caminho. Mas, às vezes, 
parece que não sabemos 
disso. 

Precisamos de 
um Grande 
Outro que 
oriente o 
caminho. 

Mas, às vezes, 
parece que não 
sabemos disso

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Estado começa a reformar 
Batalhões da Polícia Militar

O Governo do Estado, através 
da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Obras (Sein-
fra), deu início ao programa 
de Segurança Pública que 
vai investir R$ 126 milhões 
em reformas de alojamen-
tos e refeitórios, recupera-
ção de telhados e pintura 
e restauração de fachadas 
em 55 unidades da Polícia 
Militar, entre batalhões e 
companhias independentes. 
Já estão em andamento as 
obras nos batalhões de Ban-
gu (14º) e Santa Cruz (27º), 
além do Batalhão de Polícia 
de Vias Expressas (BPVE). 
Hoje (16), as intervenções 
serão iniciadas nas unidades 
de Petrópolis e Barra do Piraí.

A previsão é de que as 
primeiras obras já sejam en-
tregues no segundo semes-
tre. Mais que uma simples 
reforma, a proposta, que 
está sendo executada pela 
Empresa de Obras Públicas 
(Emop-RJ), é dar conforto 
e oferecer condições dignas 
de trabalho aos policiais dos 

batalhões de todas as regiões 
do estado.

“São obras que fazem par-
te de um grande pacote de 
investimento na Segurança 
Pública, que incluem ainda a 
compra de viaturas e recupe-
ração salarial. Dar qualidade 

ao ambiente de trabalho dos 
policiais é uma das formas de 
apoiá-los e estimulá-los no 
dia a dia”, frisou o governa-
dor Cláudio Castro.

Segundo o secretário de 
Estado de Obras e Infraes-
trutura, Max Lemos, cada 

unidade tem suas especifici-
dades. O BPVE, por exemplo, 
não possui refeitório, mas 
tem um ginásio que é utili-
zado por uma escola ao lado 
do batalhão. Nesse espaço, 
as janelas, que eram em es-
tilo basculante horizontal, 
serão trocadas por esqua-
drias de alumínio, com vidro 
transparente para melhorar 
a luminosidade do espaço. 
Haverá pintura das paredes, 
reforma do sistema elétrico 
e recuperação do piso em 
cerâmica, além da padroni-
zação dos banheiros. Todas 
as salas do batalhão passarão 
pelo mesmo processo.

“Estamos atendendo as 
demandas mais urgentes, 
que são a melhoria dos re-
feitórios e dos alojamentos e, 
em alguns casos, a recupera-
ção de telhado e fachada. Foi 
uma missão do governador 
Cláudio Castro que vamos 
desempenhar com o carinho 
e a agilidade que nossos 
policiais merecem”, disse 
Lemos.

Obras têm início em Petrópolis e Barra do Piraí. No total, serão 55 unidades
Gualber Carvalho/Divulgação

Trabalhos já estão em andamento no BPVE, que está sendo melhorado

Parceria entre Prefeitura e governo estadual garante serviços à população 

SG: Semana da Saúde inicia 
com quase 3 mil atendimentos

A Praça Estephânia de Car-
valho, no Zé Garoto, ama-
nheceu mais movimentada 
ontem (15). A primeira edi-
ção da Semana da Saúde em 
São Gonçalo – realizada em 
parceria pela Prefeitura de 
São Gonçalo e o governo do 
Estado – atraiu mais de 3 mil 
pessoas ao local, que puderam 
aproveitar variados serviços de 
saúde oferecidos no espaço. 
No primeiro dia, foram reali-
zados 2.973 atendimentos. O 
evento continua hoje (16) e 
amanhã (17), sempre das 8h 
às 16h, mas com distribuição 
de senhas a partir das 7h e com 
atendimento limitado.

Além da oferta dos serviços, 
o evento também serviu para o 
prefeito Capitão Nelson anun-
ciar melhorias na área da saú-
de, com a entrega da Policlíni-
ca do Alcântara, no Vila Três; a 
construção de um novo pronto 
socorro, com capacidade de 
200 leitos; o início das cirur-
gias oncológicas no Hospital 
Luiz Palmier, no Zé Garoto, 
para que os gonçalenses não 
precisem mais se deslocar até 
o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) ou ir até Rio Bonito; a 
reforma de várias unidades de 
saúde ainda este mês e o fim da 
fila para o exame de mamogra-
fia, que registrava mais de 8 mil 
mulheres há um ano. 

“Estamos melhorando e 

ampliando o acesso aos servi-
ços. Vamos entregar a policlíni-
ca no Vila Três até o fim do ano. 
Lá, a população terá um centro 
de imagem de alta tecnologia, 
com equipamentos de última 
geração e o gonçalense não 
vai mais precisar sair de São 
Gonçalo para realizar exames. 
No segundo andar, será o PAM 
Alcântara, que terá inúmeras 
especialidades e consultórios 
para atender a população. Nós 

estamos dando uma atenção 
enorme à saúde porque mais 
de 90% da população gon-
çalense utilizam a saúde públi-
ca, a rede SUS. Tenho certeza 
de que, até o final do nosso 
governo, o gonçalense não vai 
ter que sair de São Gonçalo 
para realizar qualquer tipo de 
cirurgia ou exame”, contou o 
prefeito. 

O secretário municipal 
de Gestão Integrada e Proje-

tos Especiais, Douglas Ruas, 
reforçou a importância de 
mais investimentos na área da 
saúde e garantiu que as mu-
danças virão com aquisição de 
imóveis próprios para as uni-
dades de saúde, que poderão 
receber recursos dos governos 
estadual e federal. Atualmente, 
muitas unidades de saúde 
são alugadas, o que impede a 
cidade de receber verbas dos 
governos. O próprio governo 
municipal fica sem condições 
de fazer reformas e garantir as 
adequações necessárias reco-
mendadas pela Anvisa. 

“A união de forças políticas 
tem trazido bons frutos para 
a população de São Gonçalo, 
que já começou a perceber 
essas melhorias e esse é o 
nosso objetivo. Com o leilão 
da Cedae, a cidade está sendo 
agraciada com o maior apor-
te financeiro da história, na 
ordem de mais de R$1 bilhão. 
Elaboramos o plano estraté-
gico Novos Rumos, que tem 
o eixo Cidade Saudável com 
objetivo de reestruturar toda 
a rede de saúde, incluindo a 
compra de imóveis para as 
unidades de saúde, para que 
estas estejam aptas a receber 
recursos dos governos do Es-
tado e federal. Com certeza, 
isso vai transformar a saúde de 
São Gonçalo a médio prazo”, 
acredita Douglas.

 Renan Otto/Divulgação

A terça-feira foi de cuidados com a saúde na Praça Zé Garoto, no Centro

Ipasg convoca servidores para 
fazer recadastramento anual
O Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores 
Municipais de São Gonçalo 
(Ipasg) convoca servidores 
inativos e pensionistas que 
fazem aniversário nos meses 
de janeiro, fevereiro e março 
para realizar recadastramento 
anual, para se recadastrarem 
até o dia 21, sob pena de sus-
pensão dos proventos.

O recadastramento pode 
ser feito no bairro Zé Garoto, 
na Central de Atendimento ao 
Segurado, localizada na Rua 
Coronel Serrado, n.º 1.000.

O processo também po-
derá ser feito pelos correios, 
com aviso de recebimento, 
para central de atendimento 
ao segurado, pelo seguinte 
endereço: Rua Coronel Ser-
rado, n.º 1000, sala 801, Bair-
ro Zé Garoto, São Gonçalo/
RJ, CEP: 24.440-000, com o 
envio de cópias autenticadas 
da documentação constante 
exigida.

Documentação para atua-
lização de cadastro (todos os 
documentos originais)

Documento de identida-

de válido em todo território 
nacional;

Comprovante/ atestado, 
laudo médico eu ateste a 
invalidez do aposentado ou 
pensionista, quando for o 
caso;

Inscrição no cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF); Com-
provante de residência de 
serviços fixos (água, luz, tele-
fone fixo);

Qualquer contracheque 
do servidor inativo ou pen-
sionista, emitido nos 3 (três) 
últimos meses

Documento de identidade 
do cônjuge ou companheiro 
(a) válido em todo território 
nacional (apenas para servi-
dores aposentados)

Documento de identida-
de dos filhos menores de 21  
(vinte e um) anos e com-
provante de invalidez dos 
mesmos, quando for o caso 
(apenas para servidores apo-
sentados).

Não serão reconhecidos 
como válidos os documentos 
que não atenderem a todos os 
requisitos exigidos.

Procedimento deve ser feito por aniversariantes em janeiro, fevereiro e março

OAB Niterói ganha 
Sala de Digitalização
A OAB Niterói, que tem na 
presidência o advogado 
Pedro Gomes, contabiliza 
mais uma vitória para me-
lhor atender aos advogados. 
Na próxima sexta-feira, dia 
18, às 11h, será inaugu-
rada a Sala de Digitaliza-
ção de Processos do Tribu-
nal Regional do Trabalho  
(TRT), em parceria com a 
Caarj.

O Serviço de Digitaliza-
ção de Processos funcionará 
no edifício-sede da entida-
de, na Avenida Amaral Pei-
xoto, 507/2ºandar, Centro, 
das 10h às 16h.

Segundo a OAB-Niterói, 
o Serviço de Digitalização 
tem como proposta de mi-
nimizar o impacto causado 
a milhares de advogadas 
e advogados fluminenses, 
que sofreram devido às res-
trições do funcionamento 
reduzido do Tribunal do 

Trabalho da 1ª Região. Jun-
tamente com a Caarj, a 16ª 
Subseção da OAB traz o ser-
viço para os profissionais do 
Direito em Niterói.

No ato da entrega do 
processo é obrigatório:

- Apresentar a carteira 
da OAB

- Assinar a Declaração de 
Necessidade

- Entregar um pen drive 
(mídia para gravação dos 
arquivos digitalizados) com 
armazenamento a partir de 
16GB.

Divulgação

O Serviço de Digitalização de Processos funcionará na sede da entidade

Inauguração 
será na sexta-
feira, às 11h, no 
edifício-sede da 
entidade, na Av. 
Amaral Peixoto
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Decreto prevendo a diminuição escalonada do tributo, até 2028, foi assinado pelo presidente Bolsonaro

Reduzido o IOF sobre o câmbio
Prometida no início do ano, a 
redução gradual do Imposto 
sobre Operações Financei-
ras (IOF) sobre o câmbio foi 
oficializada ontem (15). O 
presidente Jair Bolsonaro as-
sinou decreto com a redução 
escalonada do tributo, que 
será diminuído em etapas até 
ser zerado em 2028.

A assinatura ocorreu em 
cerimônia no Palácio do 
Planalto, com a presença do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. A extinção do IOF 
sobre operações cambiais é 
uma das exigências para o 
país integrar a Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE). A Receita Federal 
estima que o governo deixará 
de arrecadar R$ 500 milhões 
em 2023, R$ 900 milhões em 
2024 e R$ 1,4 bilhão em 2025. 
A renúncia fiscal crescerá 
ano a ano até chegar a R$ 
7,7 bilhões por ano a partir 
de 2029.

A mudança é uma das 
obrigações a serem cumpri-
das pelo Brasil para adesão 
aos Códigos de Liberalização 
de Movimentação de Capi-
tais e de Operações Invisí-
veis, instrumento exigido 
para os países que integram 
a OCDE.

Em janeiro, o governo 
tinha anunciado que pre-
tendia começar a cortar o 
IOF cambial ainda este ano. 
Segundo o Ministério da 
Economia, o Brasil está em 
estágio avançado de conver-
gência com a OCDE, tendo 
aderido a 104 dos 251 ins-
trumentos normativos do 
organismo internacional.

De acordo com a Secre-
taria de Assuntos Interna-
cionais do Ministério da 
Economia, o processo de 
adesão está mais acelerado 
que em outros países con-
vidados a integrar o grupo 
ou que atuam como parcei-
ros-chave, como Argentina 
(51 instrumentos), Romênia 
(53), Peru (45), Bulgária (32) 
e Croácia (28).

Fundada em 1961, em 
Paris, a OCDE funciona como 
um organismo que avalia e 
recomenda práticas e políti-
cas que promovam prospe-

ridade, igualdade, oportu-
nidade e bem-estar global. 
Com 38 países-membros, a 
organização reúne 61% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
mundial.

Após a cerimônia de assi-
natura, o Ministério da Eco-
nomia divulgou o cronogra-
ma de redução das alíquotas 
em entrevista coletiva. O IOF 
sobre empréstimos realiza-
dos no exterior, atualmente 
em 6%, será zerado imedia-
tamente. As alíquotas sobre o 
uso de cartões de crédito in-
ternacionais, hoje em 6,38%, 

cairão um ponto percentual 
ao ano entre 2023 e 2027. 
Em 2028, serão reduzidas de 
1,38% para 0%.

O IOF de 1,1% para a com-
pra de moeda estrangeira em 
espécie será zerado apenas 
em 2028. As demais opera-
ções cambiais, que pagam 
0,38%, passarão a ser isentas 
a partir de 2029.

Dólar - O dólar atingiu 
o maior valor em quase um 
mês e a bolsa fechou no 
menor nível desde o fim de 
janeiro em meio às preocu-
pações com as reuniões dos 

bancos centrais dos Estados 
Unidos e do Brasil hoje (16). 
A queda no preço das com-
modities (bens primários 
com cotação internacional) 
também agravou a instabili-
dade no mercado financeiro 
de países emergentes.

O dólar comercial encer-
rou a terça-feira (15) vendido 
a R$ 5,159, com alta de R$ 
0,039 (0,76%). Como nos úl-
timos dias, a moeda iniciou 
em baixa, mas inverteu a 
tendência após a abertura do 
mercado norte-americano. A 
cotação variou entre R$ 5,09, 
por volta das 9h20, a R$ 5,17, 
por volta das 15h30.

Em alta pela quarta ses-
são seguida, a moeda nor-
te-americana está no maior 
valor desde 17 de fevereiro, 
quando se aproximou de R$ 
5,17. Com o desempenho de 
ontem, a divisa zerou a baixa 
acumulada em março. Em 
2022, o dólar registra queda 
de 7,48%.

No mercado de ações, 
o dia também foi tenso. O 
índice Ibovespa, da B3, caiu 
pela terceira vez seguida. O 
indicador fechou aos 108.959 
pontos, com recuo de 0,88% 
e está no nível mais baixo 
desde 24 de janeiro, quando 
estava por volta dos 107 mil 

pontos.
Hoje, tanto o Federal Re-

serve (Fed, Banco Central 
norte-americano) como o 
Banco Central (BC) brasileiro 
reúnem-se para definirem a 
taxa básica de juros nos dois 
países. Embora o Fed tenha 
anunciado que aumentará 
os juros pela primeira vez 
desde o início da pandemia 
de covid-19, parte dos inves-
tidores teme que o impacto 
do conflito entre Rússia e 
Ucrânia e a alta inflação nos 
Estados Unidos façam o ór-
gão elevar a taxa em 0,5 pon-
to percentual, mais alto que 
a previsão de 0,25 ponto que 
vigorava até recentemente.

Juros mais altos em eco-
nomias avançadas estimu-
lam a fuga de capitais de 
países emergentes. No Brasil, 
a expectativa é que o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) eleve a taxa Selic 
(juros básicos da economia) 
em 1 ponto percentual, para 
11,75% ao ano.

Outro fator que contri-
buiu para a alta do dólar e a 
queda na bolsa foi a redução 
no preço das commodities, 
que estão num movimento 
de correção após uma alta 
excessiva nas duas primei-
ras semanas da guerra entre 
Rússia e Ucrânia. A cotação 
do barril de petróleo do tipo 
Brent, usado nas negocia-
ções internacionais, fechou 
abaixo dos US$ 100 pela 
primeira vez desde 28 de fe-
vereiro. O barateamento das 
commodities reduz a entrada 
de divisas em países expor-
tadores de bens agrícolas e 
minerais, como o Brasil.

Extinção do 
imposto sobre 
operações é uma 
das exigências 
para o país 
integrar a OCDE

 Wilson Dias/Agência Brasil

Assinatura do decreto ocorreu no Palácio do Planalto, com presença do ministro Paulo Guedes, da Economia  

Conta de luz 
mais cara 
no Rio de 
Janeiro
Foram aprovados ontem 
(15) pela a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
reajustes entre 12% e 17%, 
em média, nas contas de luz 
de clientes da Enel Rio e da 
Light – distribuidoras que 
atendem consumidores do 
estado do Rio.

O reajuste será maior para 
os clientes da Enel Distribui-
ção Rio. A distribuidora de 
energia atende 3 milhões de 
unidades consumidoras.

De acordo com a Aneel, o 
reajuste da Enel Rio será de 
17,14% para clientes residen-
ciais, 17,39% para os con-
sumidores de baixa tensão, 
como pequenos negócios, 
exceto os clientes residen-
ciais e 15,38% para consumi-
dores de alta tensão.

O efeito médio do reajus-
te tarifário da Enel Rio será 
de 16,86% em sua totalidade. 

Já para os clientes da 
Light, o reajuste terá um 
efeito médio de 14,68%, 
englobando todos os  con-
sumidores. Serão reajus-
tes de 15,41% para clientes 
residenciais, 12,89% para 
consumidores de alta tensão 
e 15,53% para os consumi-
dores de baixa tensão, como 
pequenos negócios, exceto 
os clientes residenciais. Os 
novos índices começam a 
valer nesta terça-feira.

De acordo com a Aneel 
alta de dois dígitos na con-
ta de luz foi influenciada,  
pelos encargos setoriais e 
também pelos custos para 
comprar e distribuir energia. 
Em 2021, o Brasil passou por 
uma crise de energia que 
aumentou o custo para a 
produção de luz.

As concessionárias do 
Rio de Janeiro também são 
afetadas com os populares 
“gatos”.  Mais ou menos cerca 
de 40% da energia é roubada, 
e o custo é distribuído entre 
os consumidores que pagam 
a conta de luz.

Exame deverá passar por mudanças para se adequar ao novo ensino médio, que começou este ano

Novo Enem será aplicado em 2024
O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) poderá ter 
questões subjetivas e provas 
voltadas para áreas especí-
ficas. As mudanças foram 
propostas em parecer apro-
vado pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE), com o 
objetivo de orientar as alte-
rações que deverão ser feitas 
no exame para que ele seja 
adequado ao novo ensino 
médio. O novo Enem começa 
a ser aplicado em 2024.

Uma das sugestões é que 
o Enem passe a ser realizado 
em duas etapas. A primeira, 
tendo como referência a for-
mação geral básica dos currí-
culos do novo ensino médio, 
baseada na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). 
Nessa etapa, deverá ser apli-
cada a prova de redação.

Na segunda etapa, a re-

comendação do CNE é que o 
estudante escolha as provas 
que fará de acordo com a 
área vinculada ao curso su-
perior que pretende cursar. 
Os candidatos poderão esco-
lher entre as áreas de lingua-
gens, ciências humanas e so-
ciais aplicadas; matemática, 
ciências da natureza e suas 
tecnologias; matemática, 
ciências humanas e sociais 
aplicadas; e ciências da na-
tureza, ciências humanas e 

sociais aplicadas.
Segundo o parecer,  é 

possível também que haja 
questões dissertativas. Atual-
mente, o Enem é composto 
apenas por questões objeti-
vas. A única parte subjetiva 
é a redação.

Cabe, agora, ao Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) elaborar as 
novas matrizes de referência 
para mudar o atual Enem.

Novo ensino médio - As 
modificações no Enem são 
para poder avaliar os es-
tudantes do novo ensino 
médio, que começou a ser 
implementado este ano. O 
novo ensino médio foi apro-
vado por lei em 2017, com 
o objetivo de tornar a etapa 
mais atrativa e evitar que os 
estudantes abandonem os 

estudos. Com o novo mode-
lo, parte das aulas será co-
mum a todos os estudantes 
do país, direcionada pela 
BNCC.

Na outra parte da forma-
ção, os próprios estudantes 
poderão escolher um itinerá-
rio para aprofundar o apren-
dizado. Entre as opções, está 
dar ênfase, por exemplo, às 
áreas de linguagens, mate-
mática, ciências da natu-
reza, ciências humanas ou 
ao ensino técnico. A oferta 
de itinerários vai depender 
da capacidade das redes de 
ensino e das escolas.

O cronograma definido 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) estabelece que o novo 
ensino médio comece a ser 
implementado este ano, de 
forma progressiva, pelo 1º 
ano do ensino médio. Em 

2023, a implementação se-
gue, com o 1º e 2º anos e, em 
2024, o ciclo de implemen-
tação termina, com os três 
anos do ensino médio.

O novo modelo de prova 
do Enem deverá começar a 
vigorar apenas após a total 
implementação do novo en-
sino médio, em 2024.

 Revisão - O parecer do 
CNE, aprovado segunda-fei-
ra (14) no Conselho Pleno, 
passará ainda por ajustes 
decorrentes de sugestões 
acolhidas durante a sessão 
antes de ser divulgado. Em 
nota, o MEC diz que o pare-
cer do CNE antecipou dis-
cussões que ainda estão em 
andamento em um grupo de 
trabalho presidido pela Se-
cretaria de Educação Básica 
da pasta.

Medida prevê a 
criação de um 
serviço telefônico 
gratuito e rede 
de atenção 
psicossocial

É possível que 
haja questões 
dissertativas. 
Atualmente, 
só a redação é 
subjetiva

Objetivo é prestar assistência ao homem, combatendo a cultura machista

Senado aprova projeto para 
prevenir violência doméstica

O Senado aprovou, ontem 
(15), projeto de lei que incen-
tiva ações de atendimento ao 
homem para prevenir casos 
de violência contra a mu-
lher. O projeto visa prestar 
assistência ao homem, de 
forma a dar-lhe apoio para 
evitar possíveis episódios 
de violência doméstica. O 
texto prevê ainda serviço 
telefônico gratuito e rede de 
atenção psicossocial à saúde 
mental do homem. Agora, o 
projeto segue para a Câmara 
dos Deputados.

O objetivo do projeto é 
combater a cultura machista, 
na qual os gêneros são hie-
rarquizados, com a mulher 
sendo submissa ao homem, 
e oferecer apoio emocional 

ao homem, para ajudá-lo 
a rejeitar comportamentos 
que reforcem tal comporta-
mento.

“Muitos homens convi-
vem com as pressões antagô-
nicas do machismo arraiga-
do, legado pela nossa cultura 
patriarcal, e do respeito aos 
direitos fundamentais das 
mulheres, que não são sua 

propriedade e não se sujei-
tam à sua tutela, como bem 
estabelecido na doutrina 
dos direitos humanos e da 
democracia”, afirmou a rela-
tora do projeto, Leila Barros 
(Cidadania-DF).

Segundo o projeto, caberá 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) manter programas ou 
ações de atenção à saúde 
mental do homem voltados 
para a prevenção da violência 
contra a mulher.

O SUS poderá firmar par-
cerias com órgãos da admi-
nistração pública, organi-
zações sem fins lucrativos e 
com serviços privados, para 
que atuem, de forma com-
plementar e integrada à rede 
de atenção psicossocial.

Governo vai liberar o 
FGTS e antecipar 13º
O novo saque do FGTS anun-
ciado pelo Ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, em 
fevereiro deve ter sua libera-
ção oficial anunciada nesta 
quinta-feira pelo ministro 
do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni, injetando 
R$ 30 bilhões na economia. A 
liberação do saque do FGTS, 
no valor de R$ 1 mil, será 
autorizada por meio de uma 
Medida Provisória (MP), que 
deve ser assinada por Jair 
Bolsonaro também na quinta. 

Na ocasião também será 
nunciada a antecipação do 
pagamento do 13º salário de 
aposentados e pensionistas 
do INSS. A primeira parcela 
do 13º será paga em abril, e a 
segunda, em maio. Tradicio-
nalmente, o 13º das aposen-
tadorias e pensões da Pre-
vidência é pago no segundo 

semestre. O governo estima 
que 30 milhões de aposen-
tados e pensionistas sejam 
beneficiados. Essa medida 
terá impacto de R$ 55 bilhões.

O objetivo do Governo 
Federal com as medidas é  
ajudar os trabalhadores a 
quitar suas dívidas num mo-
mento de instabilidade eco-
nômica mundial. Outras me-
didas econômicas poderão 
ser anunciadas como a nova 
política de microcrédito para 
população de baixa renda. 
De acordo com o governo, as 
medidas não afetam teto nem 
meta fiscal. A liberação dos 
recursos tem aval da equipe 
econômica. O governo diz 
que as medidas não ferem a 
legislação eleitoral porque 
repetem ações anunciadas 
em anos anteriores por conta 
da pandemia.
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Em vantagem, Flu 
joga no Paraguai

Botafogo acerta com 
argentino Saravia

Após fazer 3 a 1 
no jogo de ida 
e abrir uma im-
portante vanta-
gem, o Flumi-
nense luta para 
confirmar a 

vaga na fase de grupos da Taça 
Libertadores hoje. O Tricolor 
visita o Olímpia, às 21h30, em 
Assunção, no Paraguai.

Com o resultado do con-
fronto de ida, o Flu pode até 
mesmo perder por um gol de 
diferença que se classifica. 
Para avançar diretamente, os 
paraguaios precisam superar 
o rival com três ou mais gols 
de vantagem. Se devolver o 
triunfo por dois gols de di-
ferença, o Olímpia forçará a 
disputa de pênaltis.

O  Bo t a f o g o 
anunciou on-
tem a terceira 
contratação 
da gestão de 
John Textor. 

Trata-se do lateral-direito 
argentino Renzo Saravia, 
que assinou contrato válido 
até o final desta temporada.

O argentino é forma-
do no Belgrado e também 
atuou pelo Racing, onde 
conquistou o Campeona-
to Argentino. Em 2019, se 
transferiu para o Porto. Já no 
ano seguinte, foi empresta-
do ao Internacional por duas 
temporadas.

Agora, no Botafogo, Sa-
raiva se junta aos também 
recém-chegados Lucas Pia-
zon e Philipe Sampaio.

Apesar da vantagem obti-
da na ida, Abel Braga, técnico 
do Fluminense, garante uma 
postura ofensiva.

“Não podemos cometer a 
bobagem de viajar acreditan-
do que vamos administrar a 
vantagem, pois o Olímpia 
sabe variar a sua forma de 
jogar. Nós vamos precisar 
agredir o adversário, como 
acredito que eles tentarão 
fazer”, analisou.

O Fluminense ainda não 
está definido para esta parti-
da. Isso porque, mesmo em-
barcando com a delegação, 
o atacante Luiz Henrique é 
dúvida. Ele luta contra um 
trauma no tornozelo direito. 
Caso ele não jogue, Arias deve 
ganhar uma chance.

Apesar de reforçar seu 
elenco dentro das quatro 
linhas, o Alvinegro ainda 
segue em busca de um novo 
treinador. O principal alvo 
do clube carioca é Luís Cas-
tro, que recentemente res-
cindiu seu contrato com o 
Al-Duhail.

Atacante - O Glorioso 
está perto de confirmar 
mais um reforço. Trata-se do 
atacante Victor Sá está no Al 
Jazira-EAU e é esperado no 
Rio. O jogador deve assinar 
contrato de três anos com 
o clube.

O Botafogo vai pagar R$ 
13 milhões pelo atacante. 
Antes do clube árabe, Vic-
tor Sá teve passagem pelo 
Wolfsburg-ALE.

Arquirrivais iniciam hoje, no Maracanã, luta por vaga na decisão do Estadual

Vasco e Flamengo abrem 
semifinais do Carioca-2022

Menos de duas 
semanas após 
o clássico pela 
Taça Guanabara, 
Vasco e Flamen-
go voltam a se 
enfrentar hoje. 
O confronto das 
20 horas, no Ma-
racanã, marcará 
o primeiro due-
lo pelas semifi-

nais do Campeonato Carioca. 
O segundo jogo acontecerá 
no próximo domingo, no 
mesmo local.

Na partida da 10ª rodada, 
no estádio Nilton Santos, o 
Rubro-Negro saiu vencedor 
por 2 a 1. O jogo, entretanto, 

foi mais complicado que o 
esperado, dado o suposto 
favoritismo do Flamengo. 
Para os dois confrontos de-
cisivos em busca da vaga na 
final, os vascaínos esperam 
surpreender.

“Esse favoritismo deles é 
justo pelas últimas tempo-
radas, os títulos, mas futebol 
é jogado. A gente tem que 
fazer nossa parte, sabemos 
que será um jogo duro, temos 
nossa estratégia, são dois jo-
gos, 180 minutos. É um cam-
peonato à parte, são jogos 
decisivos. Temos que estar 
bem focados nisso”, afirmou 
o volante cruzmaltino Zé Ga-
briel, em entrevista coletiva 

no CT Moacyr Barbosa.
Para encarar o atual tri-

campeão estadual, o técnico 
Zé Ricardo não terá o zagueiro 
Ulisses e o atacante Getúlio à 
disposição, ambos entregues 
ao departamento médico.

Após a atuação pouco 
convincente diante do Vasco, 
o Flamengo fechou sua par-
ticipação na Taça Guanabara 
com uma goleada por 6 a 0 
sobre o Bangu, no último 
sábado. Diante de mais de 60 
mil pessoas no Maracanã, o 
Rubro-Negro encheu os olhos 
do torcedor com uma perfor-
mance de gala.

O técnico Paulo Sousa, en-
tretanto, ganhou um proble-

ma. O zagueiro Léo Pereira, 
autor de dois gols, recebeu o 
terceiro amarelo e está sus-
penso.

Além disso, as boas atua-
ções de Thiago Maia e João 
Gomes acirraram a disputa 
entre os volantes. Willian Arão 
e Andreas Pereira, titulares 
contra o Vasco, cumpriram 
suspensão e voltam a ficar à 
disposição.

Vice-campeão da Taça 
Guanabara, atrás do Flumi-
nense, o Flamengo terá a 
vantagem de dois resultados 
iguais na série contra o Cruz-
maltino, que fechou a fase 
classificatória em terceiro na 
tabela.

Gilvan de Souza / FlamengoRafael Ribeiro / Vasco

Nenê é o principal nome do Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, do atacante Gabigol, artilheiro da competição com sete gols


