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Niterói vai apertar o cerco 
contra a sonegação fiscal

Fiscalização mira clínicas veterinárias e setor de limpeza, entre outros. IPTU e ITBI também serão checados

ACERTO DE CONTAS
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Em Itacoatiara e no Parque da Cidade, ações de limpeza e plantio em áreas de Mata Atlântica de Niterói estão sendo realizadas por voluntários

MAC: pauta 
jovem em 
exposição
O Museu de Arte Contempo-
rânea de Niterói (MAC) inau-
gura três exposições inéditas 
e gratuitas na área externa e 
recepção.
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CULTURA
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Público poderá conferir pautas 
contemporâneas até o dia 29 de maio

São Gonçalo vacina contra a gripe
Campanha começa nesta segunda imunizando idosos com mais de 60 e profissionais de saúde
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Fla e Flu travam 
último duelo pelo 
título carioca
O último capítulo do Campeona-
to Carioca acontecerá neste sába-
do, a partir das 18 horas, no Mara-
canã e o final feliz está reservado 
apenas para uma equipe: Flumi-
nense ou Flamengo. O Tricolor, 
que venceu por 2 a 0 o primeiro 
duelo da final, disputado na noite 
da última quarta-feira, também 
no Maracanã, pode até perder por 
um gol de diferença que volta a 
levantar o troféu que desde 2012 
está longe das Laranjeiras. Ao Ru-
bro-Negro só resta ganhar no mí-
nimo por dois gols de diferença 
para levar a decisão aos pênaltis, 
ou fazer três ou mais e conquistar 
o inédito tetracampeonato esta-
dual.

Com todos os ingressos vendidos, as torcidas de Flamengo e Fluminense prometem fazer uma grande festa neste sábado, no Maracanã, na decisão do Campeonato Carioca de 2022 PÁG. 8

Paula Reis / Flamengo

Infecções são 
risco para bebês 
prematuros

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Bancos: disputa 
garante crédito 
imobiliário
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Brasil conhece 
primeiros rivais 
no Mundial

Voluntários preservam o verde em Niterói
Voluntários realizaram, nesta semana, ações de plantio e de limpeza florestamento que está sendo de-
senvolvido em áreas de Mata Atlântica de Niterói. No Parque da Cidade foram plantados juçaras e ipês, 
enquanto em Itacoatiara foram retiradas plantas invasoras. Lá o terreno foi preparado para receber 
mudas próprias para a região, como a pitanga.
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

População de rua cresce
Tenho notado em minhas andanças pela cidade de Niterói 
que o número de moradores de rua tem crescido muito ulti-
mamente. Sob a o viaduto de subida da ponte há um grande 
número de pessoas vivendo com seus cachorros, apesar da 
prefeitura ter colocado pedras pontiagudas nos canteiros 
para tentar afastá-los do local. Do outro lado, próximo à 
Praça Renascença, a situação é a mesma. Isso sem falar do 
Centro, próximo à Praça São João e na Av. Amaral Peixoto.
Luciana Ribas

Radares e buracos
Nas Rodovias RJ-104 e RJ-106 há vários radares para pegar os 
motoristas. A velocidade permitida ao longo das vias varia de 
80km/h a 100km/h, mas os pardais multam quem passa aci-
ma de 50km/ em determinados trechos. É muita cara de pau 
das autoridades colocar radar em pistas com tantos buracos.
Júlio Barreto

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 
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Autismo: luz azul 
não basta
Assim como ocorre em Niterói, 
pais de crianças com deficiên-
cias estão indignados com a falta 
de mediadores nas unidades 
escolares em São Gonçalo. Esses 
profissionais deveriam estar 
nas salas de aula para facilitar 
o aprendizado, mas o que está 
ocorrendo é que muitas vezes 
esse trabalho está sendo feito 
pelo próprio responsável. Hoje é 
Dia Mundial da Conscientização 
do Autismo. A professora Juliele 
Ferreira, psicopedagoga especia-
lizada em deficiência intelectual 
e transtorno de espectro autista 
e orientadora Educacional da 
Rede Municipal de São Gonçalo, 
alerta sobre a importância do 
assunto: “Me parece em verdade 
que alguns lembram desde dia 
porque é quando muitos cartões 
postais da cidade ficam ilumina-
dos da cor azul. Como o Cristo 
Redentor no Rio de Janeiro por 
exemplo. Porém, iluminar um 
cartão postal da cidade é muito 
pouco para promover o acolhi-
mento as pessoas com Autismos 
na sociedade”.

Encontro em São Francisco

A vice-presidente da OAB-
-RJ, Ana Tereza Basílio, 
homenageou a advocacia 
feminina de Niterói na 
última quinta-feira (31), 
com um caloroso encon-
tro na churrascaria Mo-
celin, em São Francisco, 
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na Zona Sul da cidade. Na 
foto, Júnior Rodrigues, di-
retor geral da ESA Niterói; 
Ana Tereza Basílio; Maria 
Auxiliadora Espíndola, 
diretora secretária da ESA 
Niterói; e Ricardo Mene-
zes, presidente da Caarj.

Escolas 
despreparadas
Mãe de Felipe Cezar, de 14 
anos, aluno do sétimo ano do 
Ensino Fundamental que foi 
diagnosticado aos quatro anos 
dentro do espectro autista, Fa-
bia Santos, de 47, lembra dos 
desafios enfrentados: “Observo 
o quanto ainda estamos cami-
nhando na compreensão sobre 
o autismo e nas dificuldades 
que os professores enfrentam. 
Algumas instituições de ensino 
[estão] despreparadas para o 
recebimento de uma criança no 
espectro. As escolas precisam 
de mediadores e uma equipe 
pedagógica preparada para dar 
apoio à criança e sua família. 
Precisamos de turmas inclusi-
vas onde o autista seja tratado 
de igual para igual. Todos nós 
somos capazes de aprender 
e quando as peças se juntam 
é que vemos que vale apena 
incluir, entender e ter empatia”.

Tietagem na 
política

Novo secretário

E na passagem de Lula pelo 
Rio durante a semana não 
faltou tietagem na política. 
As redes sociais de políticos e 
artistas foram bombardeadas 
por imagens com o ex-presi-
dente. Nesta foto, a deputada 
estadual Zeidan, que está 
bem abraçada a Lula, mostra 
muita intimidade. Mas ela 
deixa bem claro que é intimi-
dade na política.

O gestor cultural, comuni-
cador e escritor Alexandre 
Santini é o novo secretário das 
Culturas de Niterói. Santini, 
até então subsecretário das 
Culturas, assume o cargo de 
Leonardo Giordano, que re-
torna à Câmara. Com isso, a 
vereadora Walkíria Nictheroy 
(PCdoB), sua suplente, deixa 
a Casa. O destino dela pode 
ser uma eventual candidatura 
para o pleito deste ano. Parti-
do ainda está decidindo. 

Volta e meia, meia volta, volver

Depois de chegar a assi-
nar filiação com o PTB, a 
deputada estadual Alana 
Passos deu meia-volta e 
decidiu ficar onde estava, 
ou seja, no União Brasil - 
fruto da fusão do PSL com 
o DEM. Em ato simbólico 
na manhã desta sexta-

Divulgação -feira (1°), a parlamentar 
foi recebida pela também 
fiel bolsonarista Clarissa 
Garotinho, para selar a 
permanência na legenda. 
“Há muito tempo estava 
tentando convencê-la a 
ficar no partido”, disse 
Clarissa. Alana Passos as-
sinou ficha de entrada 
no PTB no último dia 14, 
mas, como o partido ain-
da não tinha efetivado 
sua inscrição no TSE, ela 
pediu o cancelamento 
da filiação. “Agradeço a 
acolhida no PTB e ao pre-
sidente Roberto Jefferson. 
Mas entendi que, no Rio 
de Janeiro, o União Brasil 
é Jair Bolsonaro. O parti-
do também garantiu que 
vou ter independência e 
autonomia para sempre 
caminhar ao lado do meu 
presidente e, claro, con-
tinuar meu trabalho de 
fiscalização doa a quem 
doer”, afirmou Alana.

Panorama RJPanorama RJ

No mesmo dia em que Lula 
participou de um evento 
esquerdista na Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj), na última quarta-feira 
(30), o prefeito de Maricá, 
Fabiano Horta; a deputa-
da estadual Zeidan (PT); o 
presidente do Instituto de 
Ciência e Tecnologia e Ino-
vação de Maricá e o reitor 
da universidade, Ricardo 
Lodi, fecharam um convênio 

que levará graduação para 
Maricá. A assinatura ocorreu 
pouco antes da chegada do 
ex-presidente. A indicação 
foi feita pela deputada Zei-
dan em 2018. “O campus da 
Uerj, em Maricá, irá poten-
cializar o desenvolvimento 
do município e região, atra-
vés de cursos de graduação, 
em engenharia, da área am-
biental e turística”, afirmou 
Zeidan.

Uerj em Maricá agora é para valer
Divulgação

Também nesta quinta-feira, 
a primeira dama de São 
Gonçalo, Marinete da Silva 
Ferreira dos Santos, rece-
beu a moção de aplausos 
Pérola Negra pelos serviços 
prestados em solenidade na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de São Gonçalo, 
no Zé Garoto. A moção se 
dá pelo trabalho desenvol-
vido em prol da promoção 

da igualdade racial e em 
combate ao racismo, além 
de qualquer forma de pre-
conceito e discriminação 
dentro da cidade. Além da 
presidente da OAB, Andreia 
da Silva Pereira, assinam a 
moção: Herimar Santana, do 
Centro de Estudos Brasil-Á-
frica (Ceba); e Daniele Gon-
çalves, do coletivo Dandaras 
para Sempre.

Primeira dama é homenageada
Divulgação

Primeiros a receber o imunizante serão idosos e profissionais de saúde

SG começa a vacinar contra 
a gripe na segunda-feira

A vacinação contra a gripe em 
São Gonçalo começa nesta 
segunda (4) e segue até dia 3 
de junho. A 24ª Campanha Na-
cional contra a Influenza 2022 
terá duas fases, começando 
pelos idosos com mais de 60 
anos e profissionais da saúde, 
entre 4 de abril e 2 de maio. No 
mesmo período (de 4 de abril a 
3 de junho), também acontece 
a 8ª Campanha Nacional de Va-
cinação contra o Sarampo 2022, 
que será destinada aos traba-
lhadores de saúde e crianças de 
seis meses a menores de cinco 
anos. Ao todo, 72 unidades de 
saúde vão imunizar contra a 
gripe e o sarampo. No dia 30 
de abril, dia D da campanha, 
todo o público-alvo poderá ser 
imunizado.

A segunda etapa da vaci-
nação contra a gripe acontece 
entre 3 de maio e 3 de junho e 
é direcionada para crianças de 
6 meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias pós-parto), 
povos indígenas, professores, 
pessoas com comorbidades 
e deficiências permanentes, 
caminhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodo-
viário de passageiros urbano e 
de longo curso, trabalhadores 
portuários, forças de segurança 
e salvamento, forças armadas, 

funcionários do sistema de pri-
vação de liberdade, população 
privada de liberdade e adoles-
centes e jovens em medidas 
socioeducativas.

“O público alvo é formado 
por 382.239 pessoas. O objetivo 
é imunizar 90% desse público, 
um total de 344.015 pessoas. 
Vamos lembrar que, no fim do 
ano passado, tivemos um surto 
de gripe pela circulação do vírus 
H3N2 por conta da baixa imu-
nização”, disse a coordenadora 
de imunização da Secretaria de 
Saúde de São Gonçalo, Thainá 
Fratane. 

A vacinação contra o saram-
po é para os gonçalenses que 

nunca receberam o imunizante 
contra a doença e estará dispo-
nível para os profissionais da 
saúde e crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos. As duas 
vacinas podem ser aplicadas no 
mesmo dia, inclusive de forma 
simultânea com outras vacinas, 
exceto com o imunizante do 
coronavírus para os menores 
de 12 anos. Para as crianças, o 
intervalo mínimo é de 15 dias 
e a prioridade é a vacinação 
contra a covid-19.   

Para se vacinar, é preciso 
apresentar a carteira de vacina-
ção (adulto e criança), identida-
de ou certidão de nascimento, 
cartão do SUS ou CPF.

Divulgação

Campanha de vacinação em São Gonçalo começa nesta segunda-feira

Detro aplica 
311 multas 
em um 
único mês
O Departamento de Trans-
portes Rodoviários do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(Detro-RJ) aplicou no mês 
de março, 311 multas em 
veículos do estado. Os ôni-
bus foram multados 146 
vezes, as vans 89, além de 
76 veículos flagrados reali-
zando transporte irregular 
de passageiros.

As cidades que mais re-
gistraram autuações foram 
Rio de Janeiro, São Gonça-
lo, Nova Iguaçu, Niterói, 
Duque de Caxias e Nova 
Friburgo. As principais 
irregularidades flagradas 
nos ônibus intermunici-
pais foram o descumpri-
mento do quadro de horá-
rios, mau estado de con-
servação, descumprimen-
to de portarias e decretos 
e questões relacionadas 
a acessibilidade. Já entre 
as vans intermunicipais 
o excesso de passageiros 
foi a principal autuação 
flagrada.

A população pode de-
nunciar irregularidades 
pelo e-mail ouvidoria@de-
tro.rj.gov.br ou pelo What-
sApp Fale Detro (21) 98596-
8545. Além das ações de 
inteligência, as informa-
ções ajudam a nortear as 
fiscalizações.

Divulgação

Divulgação
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Parque da Cidade e restinga de Itacoatiara serão contempladas com ações reflorestamento

Plantio e limpeza em Niterói
Duas importantes áreas de 
preservação de Niterói ganha-
ram, nesta semana, ações de 
plantio e de limpeza dentro 
do projeto de reflorestamento 
que está sendo desenvolvido 
em áreas de Mata Atlântica 
da cidade. Enquanto equipes 
trabalhavam realizando plan-
tio de espécies como Juçara e 
Ipês no Parque de Cidade, a 
restinga de Itacoatiara rece-
beu tratamento especial, com 
limpeza de plantas invasoras 
e preparação do terreno para 
receber mudas próprias para 
a região, como a pitanga.

As duas iniciativas fazem 
parte do maior projeto de res-
tauração ecológica e inclusão 
social já realizado na cidade. 
Desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Sustentabilidade e Recursos 
Hídricos, ele teve início em 
2019 e tem duração de quatro 
anos, com investimento de 
R$ 2,9 milhões, financiados 
pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). O objetivo 
do programa é recuperar um 
total de 203,1 hectares de 
diferentes fitofisionomias da 
Mata Atlântica.

No bairro de Itacoatiara, 
na Região Oceânica de Nite-
rói, doze voluntários traba-
lham na limpeza da restinga, 
com a retirada de lixo e das 
plantas invasoras. João Carlos 

de Azevedo Filho, que coorde-
na a parte técnica, explica que 
o trabalho é feito com todo o 
cuidado.

“Itacoatiara tem uma ca-
racterística diferente, é quase 

um santuário ecológico. Já 
conseguimos limpar uma 
parte, iniciando o plantio e 
colocando estacas para que 
não haja invasão do espaço 
plantado e, nas próximas 

semanas, vamos dar pros-
seguimento ao trabalho de 
limpeza e continuar o plantio, 
avançando com a logística 
adequada para não afetar as 
espécies nativas consolida-
das. Também permitirá re-
sultados mais rápidos que se 
traduzirão em implantação, 
expansão e recomposição 
da restinga, garantindo o 
perfeito equilíbrio dos ecos-
sistemas”, explicou o técnico .

Estudante de Engenharia 
Ambiental da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
Carolina Cordovil mora em 
Santa Rosa e dedica algumas 
horas do seu tempo traba-
lhando como voluntária em 
Itacoatiara.

“Além de colocar em prá-
tica o que aprendo na facul-
dade, tenho a oportunidade 

de ajudar a preservar o que é 
nosso. Se eu puder deixar um 
recado é que os frequenta-
dores cuidem da área”, diz a 
estudante.

O Parque da Cidade, sede 
do Parque Natural Municipal 
de Niterói (Parnit), recebeu 
nesta semana mais de 70 
mudas de Juçará, Ipê, Jequi-
tibás e outras espécies de 
vegetação de Mata Atlântica, 
que desempenham um papel 
importante na revegetação. 
No local, segundo os partici-
pantes do projeto, o cuidado 
é redobrado. A revegetação 
muitas vezes ocorre em local 
onde a mata já é fechada.

“Temos que ter muito cui-
dado com os locais em que 
faremos os plantios. Muitos 
podem achar que, por se tra-
tar de locais de mata fechada, 
não há necessidade de precisa 
de revegetação, mas isso é um 
engano. Nós procuramos por 
locais em que é necessário 
e importante colocar uma 
muda de Mata Atlântica e 
tomamos todo o cuidado para 
não retirarmos uma espécie 
rara”, orienta Mari Oliveira, 
uma das responsáveis pelo 
projeto no Parque da cidade.

O objetivo é 
recuperar um 
total de 203,1 
hectares da Mata 
Atlântica na 
cidade
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As duas iniciativas fazem parte do maior projeto de restauração ecológica e inclusão social já realizado na cidade

Futevôlei agita 
a Praia de Icaraí
Este final de semana, dias 2 
e 3 de abril, a Praia de Icaraí 
será palco de competições 
de futevôlei e altinha, a partir 
das 9h, com atletas profissio-
nais na categoria feminina e 
amadores na masculina. As 
inscrições podem ser feitas 
através do WhatsApp (21) 
97102-1204. O evento conta 
com o apoio da Prefeitura 
de Niterói por intermédio da 
Secretaria de Esporte e Lazer.

O secretário de esporte, 
Luiz Carlos Gallo, conta que 
o campeonato contará com 
oficinas esportivas das duas 
modalidades para jovens de 
escolas públicas de Niterói 
com o objetivo apresentar o 
futevôlei e a altinha e incen-
tivar a prática de atividades 
físicas. Será montada uma 
arquibancada coberta para 
200 pessoas acompanharem 
as competições.

“O futevôlei é uma mistura 
de futebol com vôlei de praia, 

já a altinha tem o espírito 
cooperativo para não deixar 
a bola cair. A competição de 
altinha contará com os maio-
res atletas do cenário atual, 
e tem tudo para ser o maior 
nível técnico competitivo 
já visto”, destaca Gallo.  “As 
duas modalidades, que são 
febre na nossa orla, buscam 
incentivar a prática esportiva, 
e unem lazer e benefícios para 
a saúde”.

 O torneio terá a presença 
da dupla Lane e Ray, campeãs 
mundiais de Futevôlei no 
evento realizado na Áustria, 
cinco vezes campeãs do cir-
cuito Team Águia Footvolley 
Cup (TAFC), campeãs 2021 
pela Mikasa Open e seis ve-
zes campeãs brasileiras na 
modalidade.

Esta etapa também valerá 
pontos para a Liga Em Alta, 
que ao fim do ano premia os 
grandes campeões de altinha 
do Brasil.

Niterói quer ampliar o Clin 
Comunidade Sustentável
A ampliação do projeto Clin 
Comunidade Sustentável é 
uma das metas da Companhia 
de Limpeza Urbana de Niterói. 
A previsão é alcançar mais 
seis comunidades este ano e 
beneficiar, até 2024, 30 locais. 
A iniciativa tem como objetivo 
aprimorar a gestão dos resíduos 
sólidos gerados em comunida-
des de difícil acesso, por meio 
de contêineres semienterrados, 
que comportam até cinco mil 
litros, em pontos estratégicos 
na parte baixa dessas áreas, 
em substituição às caçambas 
tradicionais.

A Clin iniciou o programa 
em 2020 e já atende as seguin-
tes comunidades: Zulu, (Santa 
Rosa), Buraco do Boi (Barreto), 
Morro do Atalaia (Ititioca), João 

Nunes (Várzea das Moças), 
Morro da Chácara e Arroz (Cen-
tro), Jacaré (Região Oceânica). 
Recentemente, o trabalho foi 
concluído na comunidade Bela 
Vista (Sapê) e, agora, está sendo 
iniciado no Cantagalo.

De acordo com o presidente 
da Clin, Luiz Carlos Fróes Gar-
cia, foram realizados estudos 
que identificaram a necessida-
de de uma mudança na gestão 
dos resíduos das comunidades. 
Ele explica que o número de 

contenedores está baseado no 
quantitativo de moradores da 
área sendo, no mínimo, dois 
recipientes em cada local: um 
para resíduos orgânicos úmidos 
e outro para recicláveis secos.

“A ampliação do projeto faz 
parte da agenda da Prefeitura 
para os 450 anos de Niterói. Este 
programa é muito importante 
para toda a cidade. A iniciati-
va, que visa acondicionar de  
forma correta os resíduos sóli-
dos orgânicos e recicláveis, atra-
vés de contenedores especiais 
promoverá melhor qualidade 
de vida para as comunidades.  
Nós temos consciência do 
quanto esta ação muda a vida 
das pessoas, por isso, a ex-
pansão do projeto”, detalha o 
presidente da Clin.

Previsão do Executivo é alcançar mais seis comunidades este ano

A Democracia sob ataque

Deputado Sargento Gurgel*

A população brasileira tem as-
sistido de forma apreensiva 
os desdobramentos de temas 
importantes, como a liberdade 
de expressão e  a independência 
dos poderes com o caso do depu-
tado federal pelo Rio de Janeiro, 
Daniel Silveira. O parlamentar 
que chegou a ser privado da sua 
liberdade após divulgação de 
um vídeo em suas redes sociais 

com fortes críticas a membros do 
judiciário, volta a ser alvo do STF 
por conta de sua participação em 
eventos e debates, o que coloca 
sob ameaça a imunidade parla-
mentar e a independência dos 
poderes da República no Brasil.

Deputados e senadores são 
eleitos pela população e não 
estão submetidos nem ao poder 
executivo ou mesmo ao judiciá-
rio. As controvérsias a respeito 
do caso começam quando o 
parlamentar sofre medidas judi-
ciais por conta de suas críticas e 
atividades inerentes ao exercício 
de mandato. Considerando a 
imunidade parlamentar, a Cons-
tituição Federal é clara e objetiva 
em seu artigo 53: “Os deputados 
e senadores são invioláveis, civil 
e penalmente, por quaisquer de 
suas opiniões, palavras e votos”, 
afirma a Carta Magna, e o caso 
em tela trata exatamente da 
manifestação de opinião por 
parte de um parlamentar. Isso, 
por si só, demonstra que há uma 
aberração jurídica, nas medidas 
do STF contra o deputado inde-
pendentemente do teor da sua 
opinião.

É necessário observar que, a 

imunidade parlamentar, ou imu-
nidade legislativa, é um sistema 
no qual membros do parlamento 
ou do legislativo recebem imu-
nidade jurídica, portanto, não 
podem ser processados criminal-
mente. Sendo assim, ela é uma 
ferramenta que visa proteger 
o poder legislativo e garantir a 
independência dele. Em respeito 
à Constituição, em casos dessa 
natureza, o Supremo deveria 
notificar o presidente da Câmara 
Federal de que o deputado ex-
cedeu os limites da imunidade 
parlamentar e exigir a abertura 
de procedimento administrativo 
dentro da Comissão de Ética da 
Câmara para a apuração de even-
tual violação ao decoro mínimo 
no exercício da liberdade parla-
mentar e as suas consequências 
respeitando o rito constitucional.

O ataque contra parlamen-
tares eleitos pelo povo ameaça 
a democracia e  contribui para a 
destruição  do Estado Democráti-
co de Direito. Portanto, incabível 
a prisão e qualquer outra medi-
da excessiva e constrangedora, 
como a colocação de tornozeleira 
eletrônica em um deputado, 
fato grave que atenta contra a 

dignidade do parlamento brasi-
leiro. No caso em questão, não há 
competência do ministro, não há 
acusação e pedido de prisão, não 
há flagrante de violência ou mes-
mo grave ameaça, tão somente 
um vídeo opinativo.  O deputado 
externou sua opinião, sendo ela 
reprovável ou não, mas mera opi-
nião, no exercício de mandato.

E para deixar mais claro, o que 
temos é uma pessoa sendo ao 
mesmo tempo vítima, acusador, 
julgador e executor, podendo 
afirmar com certeza que qual-
quer pessoa vê esta situação 
como um tremendo absurdo, 
mas, infelizmente, é o que está 
acontecendo, e ao final de toda 
esta história, a vítima verdadeira 
é a sociedade, que vê um repre-
sentante seu ser publicamente 
humilhado por alguém que jurou 
proteger a Constituição, mas, na 
verdade, a interpreta em benefí-
cio próprio.

A escalada da violência ins-
titucional que ameaça a imuni-
dade parlamentar é um sinal de 
tempos sombrios que por via de 
consequência ataca a soberania 
do voto popular pelo qual a po-
pulação escolhe seus represen-

tantes. O Congresso Nacional 
não pode seguir inerte diante 
das arbitrariedades em face dos 
seus membros que representam 
o poder emanado do povo e para 
o povo.

A perseguição do poder ju-
diciário a um parlamentar é in-
constitucional, ilegal, arbitrária 
e conduz o Brasil  a passos largos 
ao risco iminente para a demo-
cracia e a liberdade de todos que 
manifestam opinião, não apenas 
o parlamentar que foi eleito de-
mocraticamente no exercício do 
mandato, mas todos os cidadãos, 
políticos, jornalistas. A liberdade 
de expressão, a independência e 
a harmonia entre os poderes é 
um dos princípios basilares do 
Estado de direito e são valores 
caros à nossa democracia.

A pior ditadura é a ditadura 
do Poder Judiciário. Contra ela, 
não há a quem recorrer” Rui 
Barbosa. 

OPINIÃO

*Sargento Gurgel Soares é

Deputado Federal no RJ

Divulgação

Divulgação

Objetivo é aprimorar a gestão dos resíduos sólidos gerados em comunidades
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Ganho com competição entre bancos

Richard Sonsol*

A competição entre os bancos 
tem freado o aumento das taxas 
do crédito imobiliário apesar 
dos aumentos da taxa básica 

da economia – taxa Selic, que 
norteia os contratos de finan-
ciamento da casa própria, entre 
outros. Esse é um dos fatores 
que tem contribuído para que 
a demanda por compra de imó-
veis permaneça forte no país, 
somado ao fato que a casa pró-
pria é um dos principais sonhos 
dos brasileiros.

Para a Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito Imo-
biliário e Poupança (Abecip), 
há evidências no mercado que 
2022 registrará o segundo me-
lhor resultado histórico do 
financiamento imobiliário no 
Brasil, considerando os recursos 
da caderneta de poupança. Os 
resultados de 2021 são difíceis 
de superar neste momento, 
levando-se em conta diversas 
condições favoráveis do ano 
passado - como a macroeco-
nomia, novas tendências de 
moradia que surgiram com 

a pandemia e juros baixos - 
apontados como responsáveis 
pelo excelente desempenho 
do mercado imobiliário no 
período.

Apesar do cenário 
político e econô-
mico desafiador 
de 2022, há uma 
leitura positiva 
para os resulta-
d o s  e s p e ra d o s 
até dezembro. A 
expectat iva  da 
Abecip é fechar 
o balanço deste 
ano com volume 
de empréstimos 
da ordem de R$ 
260 bilhões, somando os 
financiamentos pelo Siste-
ma Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE) às 
concessões do FGTS, o que re-
presentará uma alta de 2% em 
relação ao ano anterior, que en-

cerrou com resultado de R$ 255 
bilhões. Considerando apenas 

o SBPE, a expectativa é de 
queda de 4,9% em compa-
ração a 2021, mas, ainda 
assim, um bom resultado 

para o setor. 

Os resultados de ja-
neiro de 2022 ani-
mam. Os emprésti-
mos com recursos 
das cadernetas do 
SBPE alcançaram R$ 
14,6 bilhões, 13,1% 
inferior ao registra-
do em dezembro, 
mas, na comparação 
com janeiro de 2021, 
cresceu 18,5%.

Aqueles que planejam vi-
ver em Niterói, vale des-
tacar que a cidade oferece 

qualidade de vida aos seus 
moradores. Além de apresen-
tar um dos melhores Índices 

de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do país, destaca-se tam-
bém no ranking de saneamento 
entre os municípios do estado, 
segundo o Instituto Trata Brasil. 
Para comprar um imóvel na ci-
dade com segurança, conforto 
e confiabilidade, procure um 
associado da ADEMI-Niterói 
para receber a assessoria pro-
fissional desde a localização 
até a assinatura do contrato de 
aquisição do bem.

Disputa pelo 
cliente tem 

freado o 
aumento das 

taxas do crédito 
imobiliário 
e favorecido 

negócios

OPINIÃO

Richard Sonsol

Presidente da Ademi-Niterói

Divulgação

Reservas internacionais 
do Brasil no vermelho
Em 2021 a rentabilidade ne-
gativa de 0,62%, este sob 
influência da valorização 
do dólar no período, com 
as reservas internacionais 
do Brasil apontando que 
o resultado ficou no ver-
melho pela primeira vez 
em seis anos. Os dados 
são do Relatório de Gestão 
das Reservas Internacio-
nais produzido anualmente 
pelo BC, e desestimulam o 
mercado e os investidores, 
que ligam alerta. Em 2021 
houve leve alta de juros nos 
Estados Unidos, com isso 
os títulos que já estavam 
anteriormente sob gestão 
do BC se desvalorizaram.

No encerramento de 
2021, as reservas interna-
cionais do Brasil totali-
zavam 362,20 bilhões de 
dólares, patamar levemente 
maior que o observado no 
final de 2020, de 355,62 
bilhões de dólares. Entre 
os fatores que influenciam 
a rentabilidade está a pa-
ridade das moedas usadas 
para investimento das re-
servas em relação ao dólar. 
Segundo o BC, como o 
dólar se valorizou ante as 
demais moedas dos ativos 
que compõem as reservas, 
houve no ano um resultado 
cambial negativo de 0,82% 
nessa conta.

Economia americana

resiste

Para os analistas de porti-
fólio de PIMCO e Amundi 
é improvável que os Es-
tados Unidos enfrentem 

uma recessão econômica 
nos próximos dois anos, 
apesar de sinais de alerta 
nos mercados de títulos, 
inflação no nível mais alto 
em décadas e crescentes 
riscos geopolíticos. Um dos 
exemplos é que parte im-
portante da curva de juros 
dos Treasuries se inverteu 
na terça-feira (29/3), sina-
lizando que investidores 
estavam preocupados com 
a possibilidade de aumen-
tos agressivos dos juros por 
parte do banco central dos 
EUA levarem a economia à 
recessão.

“Vemos uma baixa pro-
babilidade de recessão nes-
te ano ou no próximo. Nos-
sos modelos mostram que o 
risco é um pouco maior do 
que a média histórica, mas 
não em um nível preocu-
pante”, disse Erin Browne, 
gerente de portfólio de 
ativos múltiplos da gigante 
de títulos PIMCO, ao Reu-
ters Global Markets Forum 
quarta-feira (30/3).

A visão de Browne foi 
reiterada por Ken Mo-
naghan, codiretor de alto 
rendimento do braço nor-
te-americano da maior 
gestora de ativos da Euro-
pa, Amundi, que disse ao 
fórum não esperar uma 
recessão em 2022 e a consi-
derar improvável em 2023, 
apesar de alguns riscos  
elevados.

Núcleo de conteúdo: 
OFluminensePress/Pimco 
e amundi/Forfbesmoney/
Imagem:

Presos dois 
acusados de 
roubar joias 
no Galeão
Policiais civis da DAIRJ, 
coordenados pelo dele-
gado Mário Jorge Andra-
de, acionados devido à 
ocorrência de roubo qua-
lificado ocorrido no início 
da tarde de quinta-feira 
(31) no Terminal 2 do Ae-
roporto Internacional do 
Galeão, no qual foram 
subtraídas joias no valor 
de R$ 400 mil, identifica-
ram um dos autores do 
roubo e, posteriormente, 
já à noite, diligenciaram 
ao município de Três Rios, 
onde, com o apoio da 6ª 
Delegacia - PRF e da 108ª 
DP – Três Rios, localiza-
ram e detiveram os dois 
homens supostamente 
envolvidos no roubo e que 
apresentavam extensa 
ficha de anotações crimi-
nais em Minas Gerais, por 
roubo qualificado, recep-
tação e homicídio.

Os policiais civis loca-
lizaram e apreenderam 
uma motocicleta e um 
automóvel utilizados no 
roubo e identificaram, 
em poucas horas, uma 
quadrilha de ladrões de 
joias de Minas Gerais, 
especializada nesse tipo 
de ação.

Fazenda de Niterói fará ações em clínicas veterinárias e afins

Fiscalização vai apertar o 
cerco ao setor de serviços

O Plano Anual de Fiscaliza-
ção (PAF) 2022 está disponí-
vel no website da Secretaria 
Municipal de Fazenda de 
Niterói (SMF). O documento 
tem o objetivo de valorizar a 
relação de confiança com o 
contribuinte sem negligen-
ciar o combate à sonegação, 
e divulga os principais seto-
res arrecadadores de ISS que 
serão objetos de fiscalização 
este ano. Segundo o PAF, em 
2022, o setor de serviços de 
medicina e assistência ve-
terinária será alvo de ações 
de fiscalização para detectar 
sonegadores corriqueiros. 
Também serão fiscalizados 
contribuintes que apresen-
tam indícios de erros no 
cumprimento da obrigação 
tributária. Outro setor que 
será objeto das ações fiscais é 
o de limpeza, meio ambiente 
e saneamento. O Plano Anual 
de Fiscalização 2022 está dis-
ponível no website da SMF 
no link www.fazenda.niteroi.
rj.gov.br/site/plano-anual-
-de-fiscalizacao/.

De acordo com a secre-
tária de Fazenda de Niterói, 
Marília Ortiz, o órgão está 
adotando mecanismos para 
comunicar aos contribuintes 
as inconsistências apuradas 

em cruzamento de dados 
para permitir a regularização 
de forma voluntária, antes de 
qualquer procedimento de 
fiscalização.

“O Plano Anual de Fisca-
lização é uma iniciativa que 
promove a autorregulariza-
ção e a conformação à legis-
lação tributária de Niterói. 
Junto com ele, estamos ado-
tando políticas de aproxima-
ção fisco-contribuinte, como 
a modernização de serviços, 
a ampliação das iniciativas 
de autorregularização, a im-
plementação do Domicílio 
Tributário Eletrônico e a ins-
tituição da Declaração de 
Informações Cadastrais do 
Imóvel”, disse Marilia Ortiz.

De acordo com o subse-
cretário de Receita da SMF, 
Juan Rodrigues, o PAF é um 
instrumento de transparência 
que possibilita que os contri-
buintes se preparem para as 
fiscalizações, seja reunindo 
previamente documentos ou 
corrigindo espontaneamente 
possíveis desconformidades 
encontradas em sua escritu-
ração fiscal. O PAF também 
apresenta ações adotadas 
pela Fazenda com o objetivo 
de auxiliar os contribuintes 
na tarefa de recolher os tribu-

tos da maneira correta.
“Um dos exemplos de 

ações educativas mencio-
nado no PAF é o programa 
Educa Fisco, apresentado por 
auditores fiscais da Receita 
Municipal e veiculado pelo 
nosso canal no Youtube. Por 
meio de vídeos informativos 
e educativos sobre a gestão 
fiscal, buscamos esclarecer 
dúvidas e demonstrar proce-
dimentos que dizem respeito 
à administração tributária”, 
explicou Juan Rodrigues.

Ações de fiscalização para 
IPTU e ITBI - O Plano Anual 
de Fiscalização também pre-
vê ações para mais dois tribu-
tos em 2022: Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e 
Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI).  De acor-
do com o órgão, espera-se que 
sejam concluídas 60 ações 
fiscais de ISS, 35 ações fiscais 
de IPTU e 40 procedimentos 
de fiscalização de ITBI. No  
caso do ITBI, serão fiscaliza-
das as empresas beneficiárias 
de reconhecimento de imu-
nidade fiscal sob condição, 
quando se verifica se elas 
praticaram ou não com pre-
ponderância atividades im-
peditivas do reconhecimento 
do benefício.

Covid-19: máscaras não são 
mais obrigatórias em Niterói
 A Prefeitura de Niterói sus-
pendeu, a desde sexta-feira 
(1), a obrigatoriedade do 
uso de máscaras em locais 
abertos e fechados. O decreto 
sobre o tema reforça a reco-
mendação de uso dos equi-
pamentos de proteção para 
grupos de risco e também em 
ambientes de atendimento à 
saúde e transportes públicos 
coletivos, além de definir as 
medidas sanitárias para esse 
período. Ficam mantidas as 
orientações de medidas de 
proteção à vida, tais como 
higienização das mãos e ven-
tilação dos ambientes. Atual-
mente, a cidade tem apenas 
quatro pacientes internados 
em enfermaria e nenhum 
em UTI. Desde 14 de março, 
o uso de máscaras em locais 
abertos é facultativo.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, ressaltou que essa me-

dida só foi possível graças ao 
alto índice de vacinação em 
Niterói:

“Fico feliz com essa con-
quista que seu deu devido à 
responsabilidade e compro-
metimento dos niteroienses 
na adesão em massa à imuni-
zação. É importante reforçar 
a necessidade de que todos 
mantenham o calendário 
vacinal em dia, porque a 
vacina se mostrou segura e 
extremamente eficaz no com-
bate à Covid-19. Vamos seguir 
avançando”.

O  n o v o  d e c r e t o 
(14.343/2022) faz uma atua-
lização da fase 3 do Programa 
Novo Normal Niterói com as 
novas recomendações de en-
frentamento à pandemia da 
Covid-19. Desde sexta-feira 
está suspensa a obrigatorie-
dade do uso de máscara em 
locais abertos e fechados, po-

rém ainda há recomendação 
do uso para pessoas perten-
centes a grupos de risco para 
Covid-19 (imunossuprimidos, 
gestantes e idosos), pessoas 
com sintomas gripais, e em 
espaços de serviços de saúde 
assistenciais como hospitais, 
laboratórios, clínicas, farmá-
cias e afins e em transportes 
coletivos e públicos.

Outra alteração foi quanto 
à obrigação do equipamento 
de proteção individual em es-
tabelecimentos educacionais, 
tanto em espaços abertos e 
fechados, que parou de ser 
exigido. Também está permi-
tida a entrada sem máscaras 
em casas noturnas, pubs e 
boates, bem como teatros, 
cinemas e museus com até 
100% da capacidade de pú-
blico e em grandes eventos 
com até 100% da capacidade 
de público, ambos mediante 

comprovação de esquema 
vacinal completo. Em todos 
os casos, fica permitido que 
os estabelecimentos privados 
de qualquer natureza exijam, 
a seu critério, o uso de más-
caras em suas dependências.

O decreto define que a 
comprovação de vacinação 
deve ser feita de acordo com 
a etapa do calendário vacinal, 
ou seja, o esquema vacinal de 
cada pessoa deve estar em 
dia com o calendário oficial 
de vacinação. A verificação 
pode ser feita por meio do 
aplicativo ConecteSUS ou 
comprovante/caderneta/
cartão de vacinação impresso 
em papel timbrado, emitido 
no momento da vacinação 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói, institutos 
de pesquisa clínica ou outras 
instituições governamentais 
nacionais ou estrangeiras.

Recomendação é de uso em hospitais e nos transportes públicos coletivos

Reprodução internet

Em 2021 houve leve alta de juros nos EUA e alguns títulos desvalorizaram
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Remédios: autorizado 
aumento de 10,89%
O governo federal autorizou 
o aumento de até 10,89% no 
preço dos medicamentos. A 
resolução com os percentuais 
de reajuste ao consumidor final 
foi publicada na sexta-feira 
(1°) no Diário Oficial da União 
(DOU), com o mesmo percen-
tual de ajuste máximo permi-
tido para os medicamentos 
dos níveis 1, 2 e 3.  Os níveis se 
referem às classes terapêuticas 
de cada medicamentos, como 
analgésicos e anti-inflama-
tórios. A cobrança dos novos 
valores começou a valer na 
sexta-feira (1)
De acordo com a resolução, 
o aumento foi calculado com 
base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), mais fatores ligados 
à produtividade relativos a 
cada setor, conforme resolução 
da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(CMED).
A resolução diz ainda que para 
fazerem jus ao ajuste de preços, 
as empresas produtoras de me-
dicamentos deverão apresen-

tar relatório de comercialização 
à CMED até o dia 10 de abril.
O texto diz que as empresas 
produtoras deverão dar am-
pla publicidade aos preços de 
seus medicamentos, por meio 
de publicações em mídias 
especializadas de grande cir-
culação. Os preços não podem 
ser superiores aos preços publi-
cados pela CMED no portal da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).
Ao comércio varejista, caberá 
dar publicidade dos reajustes, 
mantendo à disposição dos 
consumidores e dos órgãos de 
proteção e defesa do consu-
midor as listas dos preços de 
medicamentos atualizadas.

Autismo: maior problema é 
desinformação da população

No dia 2 de abril, é celebra-
do mundialmente o Dia da 
Conscientização do Autismo. 
A data foi criada pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), no ano de 2007, com 
o objetivo de levar informação 
à população sobre o tema, 
reduzindo a discriminação e 
o preconceito em relação a 
quem apresenta o chamado 
transtorno do espectro autista 
(TEA), que pertence ao grupo 
dos transtornos do neuro-
desenvolvimento. A criação 
dessa data, nas últimas déca-
das, não é casual, apontando 
para uma atenção crescente 
em torno do tema. Centros 
internacionais de pesquisa in-
formam que, no século atual, 
houve um incremento nas 
taxas de TEA em todo o mun-
do, chegando a ocorrer um 
caso em cada 54 indivíduos. 
No Brasil, estima-se que haja 
mais de três milhões de pes-
soas que possuam quadros 
compatíveis com os critérios 
para autismo/TEA.

O transtorno do espectro 
autista é caracterizado por um 
início precoce, uma alteração 
na comunicação/interação 
com as outras pessoas e por 
padrões limitados e repetiti-
vos de comportamento e inte-
resses/atividades. As crianças 
com autismo apresentam 
singularidades que as distin-
guem das outras, tanto na 
formação das funções psico-
lógicas como na constituição 
da personalidade. De acordo 
com o psiquiatra e professor 
da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Flumi-
nense,  Jairo Werner, que reali-
za pesquisas sobre o autismo, 
o maior problema é a desin-
formação da população em 
geral e até de profissionais de 
saúde e educação sobre o TEA. 
Para ele, “um dos motivos do 
aumento de casos se deve ao 
maior conhecimento sobre o 
autismo e ao fato de os crité-
rios diagnósticos terem ficado 
mais abrangentes, incluindo, 
além do transtorno autista, 
o transtorno de Asperger e o 
transtorno global do desen-
volvimento não especificado”, 
explica.

Desde 1979, o professor, 
juntamente com o docente da 

Faculdade de Medicina Ste-
phan Oliveira, implementam 
projetos na UFF com o intui-
to de ampliar os espaços de 
desenvolvimento e expressão 
para crianças com TEA e ou-
tros transtornos. Segundo ele, 
“tudo começou no Hospital 
Universitário Antonio Pedro 
(Huap), com o projeto ‘psi-
quiatria infantil sem paredes’. 
Na década de 90, entretanto, 
apesar do sucesso da iniciati-
va, foi necessário buscar outro 
local para a sua execução e, 
então, fomos para o Grupo 
Transdisciplinar de Estudos e 
Tratamento do Alcoolismo e 
outras dependências (GEAL), 
no campus do Mequinho, 

apoiados pela Pró-reitora de 
Extensão (PROEX)”.

Atualmente, nesse espa-
ço do GEAL, segundo Jairo, 
também funciona o Setor de 
Psiquiatria Infantil, Juventude 
e Família, coordenado pelos 
dois pesquisadores. Trata-se 
de um programa comple-
mentar de saúde mental, do 
qual participam estudantes 
de diferentes cursos, em que 
as crianças e os adolescentes 
matriculados realizam várias 
oficinas (música, movimento, 
arte, culinária/ pizzaria, horta 
comunitária, etc) e outras ati-
vidades educativas e terapêu-
ticas, que incluem as famílias 
dos integrantes.

Afirmação é do psiquiatra Jairo Werner, da UFF, que tem projetos sobre o tema

Vírus Sincicial Respiratório: cuidado
Por Patrícia Queiroz Furtado de Mendonça, a convite da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE
A chegada de um bebê na 
família, além de muita ale-
gria traz também algumas 
preocupações. Quando este 
bebê é prematuro, as preo-
cupações aumentam mais 
ainda, pois a partir da luta 
inicial para a sobrevivência, 
com internação prolongada 
em Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) neonatal, segue-se 
a necessidade de cuidados 
específicos, principalmente 
para aqueles que nasceram 
muito prematuros. Estes têm 
maior risco de apresentarem 
algumas doenças, dentre elas, 
infecções. Entre as infecções 
mais comuns, destacam-se as 
infecções respiratórias. 
Dentre os vários agentes 
causadores dessas infecções 
respiratórias, destaca-se o 
Vírus Sincicial Respiratório 
(VSR), por ser um dos mais 
frequentes, apresentando 
muitas vezes quadros clínicos 
graves, como bronquiolite 
e pneumonia, necessitando 
visitas a serviços de emer-
gência pediátrica, incluindo 
a necessidade de internação 
hospitalar. Tudo isso causa 
grande impacto na saúde 
desses bebês, em curto e em 
longo prazo e gera muita an-
gústia e preocupação familiar.
A maioria das infecções cau-
sadas pelo VSR ocorre no 
primeiro ano de vida. Sabe-
-se que todos os bebês serão 
expostos a esse vírus até o 
final do segundo ano, com 
reinfecções durante toda 
a vida. No entanto, quanto 
mais cedo ocorre a primeira 
infecção, mais grave poderá 
ser o quadro clínico do bebê, 
especialmente os prema-
turos. A prematuridade e a 

presença de doenças prévias, 
principalmente no coração e 
no pulmão associadas ou não 
a síndromes genéticas como 
a Síndrome de Down, contri-
buem como fatores de risco 
para aumentar a gravidade da 
infecção pelo VSR. 
O VSR acomete as crianças 
mais frequentemente no in-
verno e início da primavera, 
por um período de cerca de 
4 a 6 meses, dependendo das 
características do país ou 
região. No Sul do Brasil, por 
exemplo, o pico de incidência 
ocorre entre abril e agosto, 
concomitantemente com a 
presença do vírus da influen-
za. Na região Norte, ele circula 
especialmente no primeiro 
semestre, no período de chu-
va intensa na região, com pico 
de ocorrência no mês de abril. 
Na região Sudeste, Nordeste 
e Centro-Oeste, a circulação 
do vírus predomina de março 
a julho.
O contágio do VSR ocorre 
através do contato direto das 
vias aéreas com as secreções 
respiratórias de pessoas in-
fectadas por este vírus, ou 
através de superfícies ou ob-
jetos contaminados. O tempo 
de sobrevida deste vírus nas 
mãos é de menos de 1 hora, 
mas em superfícies duras e 
não porosas, pode durar até 
24 horas. As recomendações 
básicas para evitar a contami-
nação são muito semelhan-
tes às recomendadas para 
a prevenção do COVID-19, 
atentando para a importân-
cia da lavagem frequente das 
mãos, com água e sabão e ou 
álcool a 70%, além de limitar o 
máximo possível a exposição 
da criança a ambientes com 

elevado risco de contágio, 
ou seja, locais com alto risco 
de aglomeração, tais como 
supermercados, shopping 
centers e clubes. Como os 
bebês jovens (principalmen-
te os menores de 6 meses de 
idade), compõem o grupo 
mais susceptível a apresentar 
doença grave pelo VSR, tam-
bém recomenda-se retardar o 
ingresso desses bebês em cre-
ches durante a sazonalidade 
do vírus, que no nosso meio 
é no período de março a julho.
Quanto ao tratamento, não 
existe uma medicação espe-

cífica para tratar este vírus. 
Neste momento não há uma 
vacina específica contra o 
VSR; no entanto, poderá ser 
utilizada a imunização pas-
siva, ou seja, a aplicação de 
uma proteína específica para 
o VSR, isto é, uma imunoglo-
bulina específica que atua na 
prevenção das formas graves 
das infecções pelo VSR, con-
tribuindo. Essa imunoglobu-
lina deve ser administrada um 
mês antes do início da estação 
do vírus na região em que o 
bebê mora, seguida de quatro 
aplicações mensais durante 

toda a sazonalidade do vírus. 
O seu uso não interfere na 
administração das demais 
vacinas de rotina dos bebês, 
e é um produto muito seguro.
É importante também en-
fatizar os malefícios do ta-
bagismo passivo, ou seja, 
manter esses bebês em am-
bientes onde haja pessoas 
que fumam, pois a fumaça 
do cigarro é tóxica para as 
vias aéreas e aumenta o risco 
de infecções respiratórias. 
Destaca-se, ainda, a grande 
importância do aleitamento 
materno, que estimula o bom 

desenvolvimento do sistema 
imunológico e o fortaleci-
mento do organismo do bebê 
jovem como um todo. Ama-
mente o seu bebê sempre que 
possível.

Pixabay

O VSR acomete as crianças mais frequentemente no inverno e início da primavera, por um período de cerca de 4 a 6 meses, dependendo das características do país ou região

Unsplash/Divulgação UFF

No Brasil, estima-se que mais de três milhões de pessoas possuam quadros compatíveis com os critérios do TEA

Arquivo/EBC

Farmácias: cobrança dos novos valores já está valendo desde sexta-feira

Patrícia Queiroz Furtado de Men-
donça é pediatra e mestranda do 
Curso de Mestrado Profissional 
em Saúde Materno Infantil, orien-
tada pelos professores neonato-
logistas Alan Araujo Vieira e Ar-
nado Costa Bueno e a professora 
Selma Maria De Azevedo Sias.

Reajuste foi 
calculado com 
base no IPCA, 
mais fatores 
ligados à 
produtividade 
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Entreartes abre, dia 8, mostra em homenagem à artista modernista

Sala Leila Diniz terá ‘Alma 
Tarsila’ em exposição

O Entreartes – Coletivo de Arte 
vai lançar uma exposição em 
homenagem à pintora moder-
nista Tarsila do Amaral. “Alma 
Tarsila” será aberta ao público, 
na Sala de Cultura Leila Diniz, 
no Centro de Niterói, no dia 8 
de abril, para festejar a cente-
nária Semana de Arte Moder-
na. Foram reunidos trabalhos 
de Maria Lucia Maluf, Renata 
Barreto, Lucia Lyra, Fátima 
Dantas, Bia Torres e Mario 
Reis, inspirados no moder-
nismo. A mostra poderá ser 
vista de segunda a sexta, até 9 
de junho, das 8h às 17h, com 
entrada franca. A sala fica na 
Rua Heitor Carrilho, 81. 

“Propomos um encontro 
entre a obra dos artistas con-
vidados com a de Tarsila, não 
pelo viés da cópia ou da relei-
tura, mas sim pelas tangências 

entre a produção do grupo e os 
modernistas. Montamos uma 
exposição que tem um caráter 
de homenagem não apenas 
ao centenário da Semana, 
como também ao movimento 
moderno brasileiro como um 
todo”, conta a curadora da 
coletiva, Ana Schieck.

“Alma Tarsila” é a 13ª edi-
ção do Entreartes, coletivo 
criado pela produtora Cacau 
Dias e que vem divulgando ar-
tistas da cidade há quatro anos 
com exposições em espaços 
culturais de Niterói. “Dessa 
vez, temos a feliz coincidência 
de homenagear Tarsila na sala 
que lembra a atriz niteroiense 
Leila Diniz. São dois belos 
exemplos da potência da mu-
lher brasileira”, diz Cacau, que 
também ressalta a presença 
feminina no time escalado 

para a coletiva.
A gravadora e pintora Ma-

ria Lucia Maluf vive em Niterói 
desde 1955, onde frequentou 
a Oficina de Gravura do Ingá, 
e traz para a mostra uma 
série de cataventos em telas. 
Já a arquiteta Renata Barreto 
projeta as cores através de 
maxibordados em suportes 
criativos. Formada em artes, 
moda e educação, Lucia Lyra 
vai expor a geometrização da 
natureza. Psicóloga de forma-
ção, Fátima Dantas desvenda 
a “Alma Tarsila” com pinturas 
abstratas. Bia Torres, por sua 
vez, foca nas cores da terra, 
mostrando a força de um Bra-
sil solar. Craque da pintura, o 
veterano Mario Reis completa 
o time com composições que 
unem elementos da paisagem 
ao moderno.

Alex Ramos/Divulgação

Artistas e produtora: Bia Torres, Lucia Lyra, Mario Reis, Maria Lucia Maluf, Cacau Dias, Fátima Dantas e Ana Schieck

Maricá: George Israel 
faz tributo a Cazuza
Neste domingo, dia 3 de abril, 
véspera do aniversário de 64 
anos de Cazuza, o saxofonista 
George Israel convida Arnal-
do Brandão para um tributo 
ao ídolo dos anos 80 no II 
Maricá Musical, festival que 
está sendo realizado na Praça 
Orlando de Barros Pimentel. 
Os músicos prometem fazer 
uma grande apresentação, 
às 21h, para homenagear o 
parceiro e amigo de várias 
composições, entre elas “Bra-
sil” e “O Tempo Não Para”. 
O show encerra o festival, 
que começou na quinta-fei-
ra. George Israel, músico e 
produtor musical, uma das 
estrelas da banda Kid Abelha, 
tem 18 composições com 
Cazuza e Arnaldo Brandão, 

cantor, compositor e baixista, 
também tem sete músicas 
em parceria com o músico.

Para o secretário de Cul-
tura, Sady Bianchin, “pensar 
na obra do Cazuza é inter-
pretar a realidade nua e crua 
do Brasil, o poeta do rock 
brasileiro foi um visionário, 
iluminando caminhos da luta 
pela emancipação do nosso 
país, tirando as máscaras 
para mostrar nossa cara.”

O II Maricá Musical é um 
evento gratuito e realizado 
pela Prefeitura de Maricá, 
através da Secretaria de Cul-
tura, Codemar, Secretaria 
de Turismo e Secretaria de 
Promoção de Eventos, com 
o apoio do Programa Maricá 
das Artes.

Shopping de 
SG terá aulão 
de ginástica 
gratuito
Durante este mês de abril, 
o shopping Pátio Alcântara 
vai promover, em parceria 
com a Prefeitura de São 
Gonçalo, a ação “Nosso Pá-
tio Aulão de Ginástica”, que 
vai oferecer, gratuitamente, 
aulas de ginástica aeróbica 
para mulheres. No terraço 
do empreendimento, todas 
as terças e quintas-feiras 
do mês, das 9h às 10h, o 
público feminino vai poder 
cuidar da saúde e praticar 
exercícios físicos com segu-
rança e o acompanhamento 
de um profissional de Edu-
cação Física. 

O exercício aeróbico 
proporciona diversos bene-
fícios para a saúde da mu-
lher, como perda de peso, 
controle da pressão arterial 
e do açúcar no sangue, au-
mento do fluxo sanguíneo, 
fortalecimento da muscu-
latura e mobilidade. 

O projeto é uma par-
ceria do Pátio Alcântara 
com a Política Pública para 
Mulheres e com a Secretá-
ria de Turismo e Lazer do 
município. Para participar 
das atividades, as inscri-
ções devem ser feitas no  
site do Pátio Alcântara 
(www.patioalcantara.com.
br ).

Divulgação

Músico sobe ao palco do Maricá Festival ao lado do cantor Arnaldo Brandão

Aulas serão 
realizadas no 
terraço, todas as 
terças e quintas-
feiras do mês, 
das 9h às 10h
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CULTURA FABIANA MAIA
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Niterói: MAC inaugura três 
mostras inéditas e gratuitas 
O público vai poder conferir 
pautas contemporâneas da 
jovem produção de arte bra-
sileira, até o dia 29 de maio, 
no Museu de Arte Contem-
porânea de Niterói. Trata-se 
do Projeto Mirante, com duas 
exposições coletivas e uma 
individual. As mostras, gra-
tuitas, ocuparão as áreas ex-
ternas do Museu e a recepção. 
A curadoria é assinada pelo 
artista visual Felippe Moraes 
e a assistência de curadoria é 
de Ana Carla Soler.

Discussões atuais da so-

ciedade como território, o 
antropoceno – o período mais 
recente na história do Planeta 
Terra – e as noções de ruína e 
trabalho também fazem par-

te dos trabalhos. A visitação 
pode ser feita diariamente das 
9h às 18h.

A primeira edição do pro-
grama apresenta a exposição 
individual ‘Retrabalho’, do ar-
tista mineiro Juan Casemiro, 
no pátio; a coletiva ‘Território 
Vento’, com trabalhos de 6 
artistas na rampa do museu; 
e ‘Antropocênica’, uma mos-
tra de vídeos na recepção. A 
exposição também acontece 
no Instagram, com a criação 
de conteúdos exclusivos no @
projeto_mirante. 

Exposições 
do ‘Projeto 
Mirante’ podem 
ser visitadas 
diariamente 
das 9h às 18h

     ‘Sorriso 
      de Mãe’
Se existe um vínculo que é 
único para cada um, repleto 
de nuances, infinito quando 
se trata de amor, e univer-
sal, é o vínculo entre mãe e 
filho. Assim é a história do 
monólogo “Sorriso de Mãe”, 
com Joelson Medeiros, que 
encerra temporada no Teatro 
dos Quatro, na Gávea, neste 
fim de semana. As sessões 
acontecem sábado, às 20h, e 
domingo, às 19h. O ingresso 
custa R$60 e está à venda no 
site Sympla.

Arte na Rua
HOMENAGEM - Izabella Bicalho canta Elizeth 
Cardoso no Theatro Municipal de Niterói. As 
apresentações acontecem neste sábado, às 19h, 
e no domingo, às 18h. Os ingressos custam R$60 
e estão à venda no Sympla ou na bilheteria. 

IGOR CARVALHO – O projeto ‘Dia de Boteco’ do 
Multicenter Itaipu, que reúne atrações musicais 
e um cardápio especial nos sábados, das 18h30 às 
21h, no 2º piso, apresenta, neste sábado, o cantor 
e compositor Igor Carvalho.

OFICINA – Neste sábado, das 10h às 12h, tem a 
Oficina de Pintura Colaborativa do Ibeu, no Mu-
seu de Arte Contemporânea de Niterói. O evento 
é gratuito e em inglês.

Divulgação

Público vai poder conferir pautas contemporâneas da jovem produção de arte brasileira, até o dia 29 de maio

Divulgação

O projeto Arte na Rua recebe, neste do-
mingo, às 13h, a cantora Adriana Dutra 
para mostrar o seu repertório variado, 
no Horto do Barreto. Já às 18h, Daniel 
Scisinio leva todo o seu gingado para 
Piratininga, no Rolerzão. A programa-
ção é gratuita.

Nil Caniné/Divulgação

Espetáculo com Joelson Medeiros encerra neste fim de semana, no Rio

Chegou a hora da verdade
Com grande vantagem, Flu pode perder para o Fla por 1 a 0 que leva o Estadual e impede o tetra do rival

O título cario-
ca de 2022 será 
decidido neste 
sábado, com a 
realização do 
segundo jogo 
da final entre 
F l a m e n g o  e 
Fluminense. A 
segunda metade 
dos 180 minu-
tos acontecerá 

novamente no Maracanã, a 
partir das 18 horas.

Na última quarta-feira, o 
Tricolor saiu na frente com 
dois gols de Germán Cano e 
está perto de levantar a taça. 
Além de encerrar um longo 
jejum (o time das Laranjei-
ras não é campeão estadual 
desde 2012), a equipe de Abel 
Braga pode barrar o sonho do 
primeiro tetracampeonato da 
história do rival.

O Flamengo tem domi-
nado o Carioca desde 2019 e 
de lá para cá bateu o próprio 
Flu nas últimas duas finais. 
O momento, entretanto, está 
pendendo para o Tricolor, 
que chegou à quarta vitória 
seguida sobre a equipe da 
Gávea, embora em todas elas 
o favoritismo estivesse do 
outro lado.

Mas o alerta está ligado no 
Fluminense, que na semana 
passada foi eliminado pelo 

Olimpia-PAR na fase prelimi-
nar da Taça Libertadores da 
América. No jogo de ida, no 
Maracanã, o Tricolor venceu 
por 3 a 1, mas acabou perden-
do por 2 a 0 no Paraguai e caiu 
nos pênaltis.

Do outro lado, o clima 
ficou tenso após a derrota, 
especialmente pela atuação 
muito ruim da equipe. Mais 
uma vez os comandados de 
Paulo Sousa não conseguiram 
render diante de uma equipe 

muito fechada e falhas indi-
viduais comprometeram o 
resultado no final.

Para o técnico português, 
a situação não é irreversível.

“Nós vamos reverter esta 
situação, não tenho dúvidas. 

E, sobretudo, reverter a qua-
lidade de jogo que nós apre-
sentamos, que teve muito 
longe daquilo que nós somos 
em termos individuais e co-
letivos”, afirmou Paulo Sousa, 
que conta com o apoio da 

torcida, que lotou o Maraca 
no meio de semana.

“Sem dúvida são eles (os 
torcedores) que nos vão em-
purrar para que nos próximos 
90 minutos possamos ser 
competitivos e podermos 
estar à altura de nossa quali-
dade individual e coletiva, de 
forma a podermos dar a volta 
neste resultado”, completou.

Para o segundo jogo da 
final, Abel deve manter o mes-
mo time que iniciou o jogo na 
quarta-feira. Ele, entretanto, 
deve contar com o zagueiro 
Nino e o atacante Luiz Hen-
rique à disposição após se 
recuperarem de problemas 
físicos.

O atacante Fred, que es-
tava suspenso após expulsão 
no segundo jogo da semifinal 
contra o Botafogo, também 
será opção.

No Rubro-Negro, Vitinho 
teve lesão no posterior da 
coxa detectada e está fora da 
partida. Já o meia Arrascaeta 
deve iniciar o jogo entre os 
titulares, assim como Bruno 
Henrique. As dúvidas ficam 
por conta do lateral-direito 
Rodinei e do zagueiro Fa-
brício Bruno. O primeiro se 
recuperou de um desconforto 
muscular e pode retornar, 
mas o segundo segue com 
dores no pé esquerdo.

Brasil conhece rivais 
da Copa do Qatar

O Brasi l  terá 
Sérvia, Suíça e 
Camarões pela 
frente no Gru-
po G da Copa 
do Mundo des-
te ano. O sor-

teio foi realizado ontem no 
Centro de Exibições e Con-
venções de Doha, no Qatar, 
país sede da competição,  
que será disputada entre 21 de 
novembro e 18 de dezembro 
deste ano. O dono da casa fará 
o jogo de abertura do Mundial 
contra o Equador.

A seleção de Tite estreará 
diante dos sérvios no dia 24 de 

novembro, uma quinta-feira. 
Quatro dias depois, encara 
os suíços. A participação na 
primeira fase chega ao fim no 
dia 2 de dezembro, uma sexta-
-feira, contra os camaroneses.

Os três adversários são 
velhos conhecidos dos bra-
sileiros em fases de grupos 
na Copa. Sérvia e Suíça, por 
exemplo, foram rivais na últi-
ma edição, há quatro anos, na 
Rússia. Já Camarões esteve no 
caminho nas campanhas do 
tetracampeonato, em 1994, 
nos Estados Unidos, e de 
2014, quando o Brasil sediou 
o torneio.

Atacante chileno fica 
perto de São Januário

Uma reviravol-
t a  a c o n t e c e u 
n o s  ú l t i m o s 
dias.  O Vasco 
estava perto de 
sacramentar o 
empréstimo do 

uruguaio Carlos de Pena, 
mas o negócio foi descartado 
pelos cruzmaltinos.

Ontem, a imprensa ca-
rioca passou a noticiar que 
o clube carioca está perto 
de outro atacante: Carlos 
Palacios. O chileno de 21 
anos deixou o Internacional 
e deve assinar contrato com 
o Vasco.

Os cruzmaltinos já nego-
ciavam com Carlos Palacios 
há algumas semanas. O chi-
leno chega com o aval da 
777 Partners, que foca em 
reforços jovens.

Palacios atua pelo lado di-
reito do ataque, posição con-
siderada carente no elenco. 
O técnico Zé Ricardo pedia 
a chegada de jogadores deste 
perfil para a Série B.

A diretoria ainda busca 
mais nomes antes do início 
da Série B. o Vasco tem até 
abril para contratar antes 
do fechamento da janela de 
transferências.

Lateral finlandês a 
caminho do Botafogo

O  B o t a f o g o 
continua com 
a busca por re-
forços visando 
o Campeonato 
Brasileiro. Só 

que o clube carioca pode sur-
preender, pois está perto de 
anunciar o lateral-esquerdo 
finlandês Niko Hämäläinen.

O  f i n l a n d ê s  e s t á  n o 
Queens Park Rangers-ING, 
mas não atua pelo clube 
da Segunda Divisão inglesa 
nesta temporada. No entan-
to, o jogador de 25 anos foi 
chamado para a seleção de 
seu país.

Em princípio, Hämäläi-
nen assinaria contrato de 
empréstimo até o meio do 
ano. Para a sequência da 
temporada, o Botafogo conta 
com a chegada de Marçal, do 
Wolverhampton-ING.

O Botafogo vem sofrendo 
com a lateral esquerda em 
2022. O elenco começou com 
Carlinhos como titular, mas 
o jogador sofreu séria lesão 
no joelho.

A partir daí, Jonathan e 
Hugo vem alternando posi-
ção. Só que ambos não vêm 
convencendo com a camisa 
alvinegra.

Marcelo Cortes / Flamengo Mailson Santana / Fluminense

Para conseguir reverter a vantagem tricolor e levar o Fla ao inédito tetra carioca, Gabigol terá que passar pelo paredão Fábio, que garante o título se não sofrer gols


