
IR 2022: prazo para entrega 
da declaração é prorrogado

Contribuintes ganham mais um mês e têm até o dia 31 de maio para prestar contas ao Leão

AGORA VAI DAR TEMPO

CIDADES\PÁG. 4

Teatro Popular Oscar Niemeyer, espaço construído pela Prefeitura, tem como vocação garantir a democratização do acesso à cultura é um dos principais pontos de lazer e turismo do município

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Teatro Popular: 
um debutante 

no ‘novo normal’
O Teatro Popular Oscar Nieme-
yer, no Centro de Niterói, com-

pletou ontem 15 anos tendo como 
meta alcançar a expressividade 

dos números anteriores à pande-
mia de Covid-19, com o retorno 

das atividades com público. A 
programação de destaque do mês 
é o monólogo “Traga-me a cabeça 

de Lima Barreto”, com Hilton 
Cobra,  que será apresentado no 

dia 27, dentro do Ciclo Modernis-
mo(s). Nesta nesta quinta (7), às 

19h, tem início o projeto “Instru-
mental no Popular”, que reúne 
importantes nomes da cena da 
música instrumental indepen-
dente com artistas prioritaria-

mente de Niterói. 

Caso Flordelis: 
julgamentos 
começam dia 12

CIDADES/PÁG. 3

Quatro dias após conquistar de forma incontestável o Estadual, o Flumi-
nense volta hoje ao Maracanã para iniciar a busca por mais um troféu. O 
Tricolor estreia na Copa Sul-Americana contra o Oriente Petrolero-BOL.

PÁG.6

Para quem 
gosta de 
boa música
A multiinstrumentista Ca-
rol Panesi é a atração desta 
quinta no Teatro Popular 
Oscar Niemeyer, às 19h. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Carol Panesi vai abrir o projeto 
“Instrumental no Popular”

ESPORTES

Bota terá 
casa cheia 
no domingo
Novo time do Botafogo vai 
estrear no próximo domin-
go, contra o Corinthians, 
no Nilton Santos e até on-
tem, a torcida já comprou 
mais de 30 mil ingressos.

Vitor Silva / Botafogo

Técnico Luís Castro prepara o 
Botafogo para enfrenta o Corinthians

Mailson Santana / Fluminense

Nas graças da torcida após fazer todos os gols do Flu nas finais do Carioca, Cano vai jogar hoje

Campeão reencontra torcida

Monique, mãe 
de Henry Borel, 
deixará cadeia

CIDADES\PÁG. 3

TSE faz parceria 
com aplicativo 
da China

PANORAMA\PÁG 2

Rio: vereador na corda bamba
Câmara decide abrir processo de cassação do mandato de Gabriel Monteiro
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Selva de pedra
Costumo passar diariamente pelo Túnel Charitas-Cafubá 
e acho tão lindo o verde envolvendo o caminho em direção 
à Região Oceânica. Não consigo imaginar o interesse da 
prefeitura em deixar levantar prédios ali, acabando com 
toda a beleza natural da região. Não podemos deixar que 
vire uma selva de pedra!
Anna Vasconcellos

De volta ao normal
Como é bom voltar a andar pelas ruas da cidade sem más-
cara, assim como poder frequentar os estabelecimentos 
livres daqueles pedaços de pano que tapavam nossas 
caras. Passamos tanto tempo confinados que voltamos 
a apreciar o simples prazer de sentir o vento batendo no 
rosto. Mais um pouco e iríamos enlouquecer.
Samuel Dias

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.

Carol Panesi estreia 
projeto em Niterói
O Teatro Popular Oscar Nie-
meyer, em Niterói, recebe, 
nesta quinta, a multiins-
trumentista Carol Panesi. A 
artista, que se apresenta às 
19h, foi escolhida para es-
trear o projeto “Instrumen-
tal no Popular”. A proposta 
é reunir nomes da cena 
instrumental independente 
na cidade uma vez por mês. 
Os ingressos custam R$10.

No espetáculo ‘Natureza 
é Casa’, ela vai apresentar 
inéditas autorais, que serão 

gravadas em seu próximo 
álbum, além de músicas do 
recente “Arte é Oração”. Pa-
nesi subirá ao palco ao lado 
dos excepcionais Fábio Leal 
na guitarra e Ajurinã Zwarg 
no sax soprano e na bateria 
e percussão.

O projeto busca a for-
mação de novas plateias, 
com ações sociais que vão 
caminhar com cada apre-
sentação no teatro, através 
de ensaios, oficinas e ingres-
sos gratuitos. 

CULTURA

Inclusão
Todas as quartas de abril, 
das 13h30 às 15h30, tem 
Oficina de Percussão e Ini-
ciação Musical da Orques-
tra Voadora no “Festival 
Acessibilifolia”, no Teatro 
Cacilda Becker, no Catete. 
O projeto gratuito quer pro-
mover a inclusão de todas 
as pessoas, cada qual com 
sua potencialidade, sensi-
bilidade e “sotaque” sonoro. 
Vagas limitadas (30 alunos). 
Inscrições gratuitas através 
do site www.umnovoolhar.
art.br

LANÇAMENTO – A editora Nitpress lança, nesta quin-
ta, às 17h30, na Leonardo da Vinci, no Rio, “Diálogos 
com Paulo Freire – tributo ao centenário do Patrono 
da Educação Brasileira”, de Waldeck Carneiro. Uma 
reunião de artigos de alguns dos principais intelectuais 
do País, que analisam a obra de um dos mais notáveis 
pensadores da história da Pedagogia mundial.

FILME – Em “O Bom Cinema”, que estreia no Curta!, o 
diretor Eugênio Puppo mostra que mesmo enfrentan-
do adversidades e uma sociedade moralista, o cinema 
brasileiro conseguiu triunfar. Ao assistir ao documen-
tário, o público se vê diante do nascimento de um dos 
movimentos mais importantes da cinematografia 
brasileira: o Cinema Marginal.

Divulgação

Multiinstrumentista é a primeira convidada do ‘Instrumental Popular’

Divulgação

Oficina de Percussão e Iniciação 
Musical da Orquestra Voadora

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

Reforma do Ensino: veto é mantido

A Alerj manteve o veto do 
Governo do Estado ao Pro-
jeto de Lei 4.642/21, que 
estabelece que a Reforma 
do Ensino Médio, prevista 
na Lei Federal 13.415/17, seja 
gradualmente implemen-
tada no Sistema de Ensino 
do Estado do Rio a partir do 
ano letivo de 2024. O veto re-
cebeu voto de 45 deputados; 
28 deles votaram pela manu-
tenção, 16 pela derrubada 

Divulgação

e um se absteve. De acordo 
com a proposta, o Conselho 
Estadual de Educação deve-
ria promover, até dezembro 
de 2022, etapas municipais 
e regionais de discussão 
com todos os segmentos da 
comunidade educacional. A 
medida era de autoria dos se-
guintes deputados: Waldeck 
Carneiro (PSB), Carlos Minc 
(PSB), André Ceciliano (PT) e 
Flávio Serafini (PSol).

Solucionando 
controvérsias

Alerj tem noite 
com arco-íris

Apresentada pelo governador e 
o defensor público geral do es-
tado, Rodrigo Baptista Pacheco, 
a Lei 9.629/22, sancionada nes-
ta semana por Cláudio Castro, 
determina a inclusão na legis-
lação da Câmara Administrativa 
de Solução de Controvérsias 
(CASC), que funcionava atra-
vés de decretos do Executivo 
desde 2016. A Câmara é uma 
alternativa à instauração de 
um processo judicial, atuando 
na prevenção e na resolução 
de controvérsias internas entre 
órgãos e entidades da adminis-
tração pública, além de pessoas 
físicas. “A maioria dos processos 
da Defensoria em todo o Estado 
do Rio é contra o próprio esta-
do. O volume de demandas é 
muito grande contra o Poder 
Executivo por muitos anos. 
A regulamentação da CASC 
por lei trará maior segurança 
jurídica àqueles que levam as 
controvérsias para a esfera da 
autocomposição, o que estimu-
lará seu uso”, afirma Pacheco.

Artistas e profissionais que pro-
movem os direitos de cidadania e 
a cultura LGBTI+ no Rio serão ho-
menageados, hoje à noite, em so-
lenidade de entrega da Medalha 
Tiradentes e o Prêmio Cidadania, 
Direito e Respeito à Diversidade 
da Alerj. A solenidade, iniciativa 
do presidente da Comissão de 
Combate às Discriminações , 
deputado Carlos Minc (PSB), será 
dedicada in memoriam a Jane 
Di Castro, cantora e atriz trans 
que idealizou a premiação com 
o presidente do Grupo Arco-Íris, 
Cláudio Nascimento. A Meda-
lha Tiradentes será concedida 
ao estilista e cenógrafo Almir 
França. Já o Prêmio Cidadania, 
Direito e Respeito à Diversidade 
será concedido para a cantora 
Elza Ribeiro, o jornalista Erick 
Rianelli, a atriz Leandra Leal, 
a cantora Leila Maria, a artista 
Lorna Washington, o ator Luís 
Lobianco, o jornalista Dj Thiago 
Araújo, o jornalista Pedro Figuei-
redo e a artista Valeria Fernandez 
Gonzalez.

POR JEFFERSON LEMOS

Aproximação, só com permissão

Instituições financeiras que 
emitirem cartão de crédito 
ou débito por aproxima-
ção podem ser obrigadas a 
realizar consulta expressa 
ao consumidor para auto-
rizar a emissão. A determi-
nação é do Projeto de Lei 
5.083/21, dos deputados 
Lucinha (PSD) e Luiz Paulo 
(PSD), que a Alerj aprovou 
ontem, em primeira discus-

Divulgação/Alerj

são. O texto ainda precisa 
ser votado em segunda dis-
cussão pela Casa. “Em uma 
sociedade globalizada e com 
os avanços na tecnologia 
de informação e comunica-
ção, torna-se cada vez mais 
necessário que se ofereça 
segurança nas transações, 
evitando assim os chama-
dos golpes por esta modali-
dade”, afirmou Lucinha. 

TSE faz parceria com app chinês

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) deu início nesta 
semana a uma parceria 
com o Kwai, app chinês 
de criação e compartilha-
mento de vídeos curtos 
tipo Youtube e Tiktok Uma 
página especial na plata-
forma foi criada com uma 
série de conteúdos que, 
segundo a Justiça Eleitoral, 
tem o objetivo de combater 

 Divulgação

as fake news. O TSE e par-
ceiros de notícias do Kwai 
vão demonstrar, por meio 
de vídeos, o que é fato e o 
que é boato sobre as elei-
ções, com relacionados a 
fraudes na urna eletrônica, 
votos em branco e nulos, 
remuneração para a atua-
ção de mesários e acesso 
à documentação eleitoral, 
entre outros assuntos.

Panorama RJPanorama RJ

Cedae salva as contas do Estado
Divulgação

Neste sábado, dia 9, o Projeto 
Grael estará participando 
do evento “Esporte na Rua”, 
uma iniciativa da Rede de 
Esporte pela Mudança Social 
(REMS) em comemoração ao 
Dia Internacional do Esporte 
para o Desenvolvimento e 
pela Paz. O evento conta com 
atividades gratuitas abertas 
ao público que acontecem 

em pontos espalhados pelo 
país e horários variados. O 
Projeto Grael estará com sua 
equipe na Praia do Cais, em 
Jurujuba, das 9 às 11 horas, 
com aulas de canoagem 
gratuitas para as crianças de 
8 até 13 anos. Para participar 
da atividade basta ir com 
roupa apropriada para a 
prática da canoagem. 

Canoagem para a criançada
Divulgação

O Rio de Janeiro teve o 
melhor resultado orça-
mentário entre os estados 
da federação no balanço 
de 2021. Contudo, mesmo 
tendo maior receita que 
despesa, o estado fechou o 
ano com a taxa de desem-
prego em 14,2%, acima da 
média nacional que foi de 

11,1%. Os dados foram 
apresentados ontem pelo 
secretário estadual de 
Fazenda, Nelson Rocha, 
em audiência pública da 
Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização 
Financeira e Controle, da 
Alerj, presidida pelo de-
putado Luiz Paulo (PSD). 
De acordo com dados 
apresentados, o ingresso 
de R$ 17,4 bilhões da con-
cessão da Cedae teve peso 
significativo, gerando um 
aumento de receita patri-
monial real (descontada 
a inflação) de 176,8% em 
comparação ao último 
quadrimestre de 2020. 
Quanto ao mercado de 
trabalho, apesar de ter 
terminado o ano acima 
da taxa nacional de de-
semprego, foram criados 
em 2021 178,1 mil postos 
de trabalho formais, com-
pensando os 150,7 mil 
postos perdidos em 2020.
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Recursos da União serão utilizados na reconstrução de moradias atingidas por desastres naturais

Ajuda federal para o recomeço
O governo federal vai esta-
belecer diretrizes e procedi-
mentos para que recursos da 
União possam ser utilizados 
na reconstrução de moradias 
destruídas ou interditadas 
definitivamente por desastres 
naturais em municípios que 
tenham obtido o reconheci-
mento federal de situação de 
emergência ou de estado de 
calamidade pública.

A medida, que vale para 
todo o país, foi anunciada 
ontem (5) pelo ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Daniel Ferreira, em visita a 
Angra dos Reis, o municí-
pio com maior número de 
vítimas em decorrência das 
chuvas nos últimos dias.

Segundo a pasta, famílias 
com renda mensal de até R$ 
7 mil poderão ser atendidas 
com a reconstrução de mora-
dias. Para aquelas que vivem 
em áreas rurais, o valor é de 
R$ 84 mil anuais. A iniciativa 
apenas será concedida àque-
les que sejam proprietários 
da unidade afetada e que não 
tenham outro imóvel próprio.

Além disso, não pode-
rão solicitar a nova moradia 
beneficiários de programa 
habitacional do governo fe-
deral ou quem tenha recebi-
do benefícios de subvenção 
econômica com recursos 
da União destinados à ha-

bitação. As novas unidades 
habitacionais só poderão ser 
erguidas em áreas que não 
sejam suscetíveis à ocorrên-
cia de desastres.

Anteriormente, o procedi-
mento passava por repasses 
do Fundo de Arrendamento 
Residencial e pela Secretaria 
Nacional de Habitação. Ago-
ra, os valores também pode-

rão ser repassados a estados 
e municípios diretamente 
pela Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil.

“Passamos a permitir o 
repasse para os municípios 
nesses moldes para que eles 
façam as suas licitações para 
contratar empresas locais 
que tenham interesse em 
fazer obras para reconstruir 

moradias que tenham sido 
destruídas por desastres”, 
disse Daniel Ferreira.

“A reconstrução será li-
mitada pela quantidade de 
moradias efetivamente des-
truídas ou interditadas pelo 
desastre. Caso haja dispo-
nibilidade orçamentária, 
poderão ser atendidas outras 
moradias remanescentes que 

estejam próximas às unida-
des danificadas, desde que 
seja necessária realocação 
das famílias da área afetada. 
Também poderão ser atendi-
das solicitações de interven-
ções para evitar a reocupação 
da zona que foi desocupada”, 
informou a pasta.

De acordo com a portaria, 
o ente solicitante deverá ga-
rantir a infraestrutura neces-
sária às unidades habitacio-
nais a serem reconstruídas, 
como obras e serviços de 
pavimentação, calçamen-
to, drenagem de águas plu-
viais, ligações domiciliares 
de água, rede de coleta de 
esgoto, energia elétrica e 
iluminação, circunscrita à 
área onde estarão situados 
os imóveis.

A solicitação da recons-
trução deverá ser submeti-
da à Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil em 
até 90 dias após a ocorrência 
do desastre que ocasionou o 

reconhecimento federal da 
situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública 
pelo ministério.

Poderão ser construídas 
casas térreas ou sobrepostas, 
ou apartamentos, com áreas 
úteis que variam de 36 m² a 
39 m². O imóvel poderá ter 
adaptações de acordo com a 
necessidade da família, como 
acessibilidade para pessoas 
portadoras de deficiência.

A portaria prevê ainda a 
possibilidade de o ente pú-
blico beneficiário optar pela 
aquisição de imóveis residen-
ciais urbanos já existentes, 
que devem ser regularizados 
e ter as condições de aca-
bamento e habitabilidade 
previstas pela legislação.

Nas situações em que haja 
a possibilidade de as famílias 
serem atendidas pelo Pro-
grama Casa Verde e Amarela, 
a pasta comunicará ao ente 
federativo. 

Mais repasses - O ministro 
também anunciou o repasse 
de mais R$ 740 mil para ações 
de defesa civil em Angra dos 
Reis, atingida pelas chuvas 
nos últimos dias. Ontem (4), 
já tinham sido liberados R$ 
2,4 milhões. 

Em Paraty, o ministro se 
reuniu com os gestores muni-
cipais para tratar das ações de 
resposta ao desastre.

Medida vale 
para todo o país 
e foi anunciada 
pelo ministro do 
Desenvolvimento 
em Angra dos Reis

Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis

Angra dos Reis: ministro Daniel Ferreira também anunciou repasse de mais R$ 740 mil para a Defesa Civil local

Rio: aberto processo 
contra vereador 
Os membros do Conselho 
de Ética e Decoro Parla-
mentar da Câmara do Rio 
se reuniram ontem (5) e 
decidiram apresentar uma 
representação com pedido 
de cassação do mandato do 
vereador Gabriel Monteiro. 
Presidente do Conselho de 
Ética, o vereador Alexandre 
Isquierdo (DEM) afirmou 
que os indícios de edição e 
direcionamento de vídeos, 
com exposição de crianças 
e pessoas em situação de 
vulnerabilidade, podem 
configurar a quebra de de-
coro parlamentar. 

“A decisão foi unânime 
mediante aos fatos já divul-
gados na mídia, mediante ao 
que foi discutido e debatido 
amplamente pelo Conselho 
de Ética”, explicou. 

Segundo Isquierdo, tam-
bém foram consideradas 
informações compartilha-
das em reunião realizada 
com o procurador-geral de 
Justiça do Rio, Luciano Mat-

tos; além de diversos vídeos 
recebidos pelos parlamen-
tares e demais denúncias 
veiculadas pela imprensa. O 
vereador destacou ainda que 
Monteiro terá assegurado 
o seu direito de defesa.  “O 
Conselho de Ética está tra-
tando o assunto com muita 
responsabilidade, muita 
imparcialidade, com total 
isonomia. O vereador terá 
espaço de ampla defesa. De 
forma muito responsável es-
tamos tomando essa decisão 
hoje”, disse Isquierdo.

Agora, a representação 
será dirigida à Mesa Direto-
ra, que analisa seus requisi-
tos formais e a encaminha, 
no prazo de três dias úteis, 
à Comissão de Justiça e 
Redação. 

Participaram da reunião 
os vereadores Rosa Fernan-
des (PSC), Chico Alencar 
(PSOL), Luiz Ramos Filho 
(PMN), Teresa Bergher (Ci-
dadania) e Zico (Republi-
canos).

Detran-RJ: exames 
pelo plano de saúde
Clínicas médicas creden-
ciadas ao Departamento 
de Trânsito do Estado do 
Rio (Detran-RJ) podem 
ser obrigadas a ter con-
vênio com pelo menos 
três empresas de plano de 
saúde. É o que determina 
a Lei 9.623/22, de autoria 
do deputado Luiz Paulo 
(PSD), que foi promulgada 
pelo presidente da Alerj, 
deputado André Ceciliano 
(PT), e publicada no Diá-
rio Oficial do Legislativo 
ontem (5).

“A legislação de trânsito 
determina, em uma nítida 
reserva de mercado que 
deveria ser modificada 
no Congresso Nacional, 
que os exames médicos 
solicitados pelo órgão se-
jam feitos em clínicas cre-
denciadas. Sendo assim, 
nada mais justo que tais 
clínicas passem a acei-
tar planos de saúde. Não 
faz sentido que o cidadão 
que já paga por um plano 
tenha que desembolsar 

mais uma taxa para reali-
zar exames obrigatórios.  
É um monopólio injustifi-
cável”, criticou o autor da 
proposta.

Pelo texto, as clínicas 
serão obrigadas a aceitar 
o pagamento em cartões 
de débito, crédito e pix. O 
trecho da lei que proibia 
a cobrança cumulativa 
de taxas de serviço como 
transferência de proprie-
dade, baixa de gravame, 
i n c l u s ã o  d e  g r a v a m e,  
transformação de com-
bustível e transferência de 
jurisdição foi vetado pelo 
governo.

“Qual o sentido em co-
brar taxas cumulativas para 
modificações que serão 
realizadas de forma conco-
mitante e com uma simples 
alteração no documento 
do veículo? Nenhuma. E se 
já não fazia sentido antes, 
menos sentido faz agora, 
sendo o documento emiti-
do em meio digital”, criti-
cou Luiz Paulo.

Justiça manda soltar Monique 
Medeiros, mãe de Henry Borel

Monique Medeiros, denun-
ciada pela morte do filho Hen-
ry Borel, vai deixar a cadeia. 
A decisão, da juíza Elizabeth 
Machado Louro, do 2º Tribu-
nal do Júri da capital, foi divul-
gada ontem (5). A criança, de 
quatro anos, morreu em 8 de 
março do ano passado.

Monique será monitorada 
por uma tornozeleira eletrôni-
ca e não poderá manter conta-
to com nenhuma testemunha 
do caso. A juíza rejeitou o pe-
dido da defesa de Jairo Souza 
Santos Júnior, o Dr. Jairinho, 
também denunciado pela 
morte da criança, e manteve 
sua prisão preventiva. Ambos 
foram presos em abril de 2021.

Na decisão, a magistrada 
ressaltou os episódios de 
ameaça e agressão sofridos 
por Monique dentro do pre-

sídio. “Ocorre que, mesmo 
em ambiente carcerário, mul-
tiplicaram-se as notícias de 
ameaças e violação do sossego 
da requerente, que, não obs-
tante, não tenham sido com-
provadas, ganharam o fórum 
das discussões públicas na 

imprensa e nas mídias sociais, 
recrudescendo, ainda mais, as 
campanhas de ódio contra ela 
dirigidas”, disse a magistrada.

Ao recusar o pedido de 
soltura de Dr. Jairinho, a juíza 
Elizabeth Louro disse que os 
argumentos utilizados pela 

defesa dele para a revogação 
da prisão já foram analisados 
em outros momentos do pro-
cesso, inclusive por instâncias 
superiores, e que não há nada 
a decidir.

“Mais uma vez, a defesa 
do requerente demonstra, 
sem margem a dúvidas, que 
a ela não cabe alegar excesso 
de prazo na prisão, o qual, se 
vier a existir, somente a ela 
pode ser imputada a causa. 
Embora não haja argumen-
tos a enfrentar, considerando 
a narrativa da denúncia, a 
prova da materialidade até 
aqui consolidada, a extrema 
gravidade concreta do delito 
de que se cuida e a subsistên-
cia dos três pressupostos sob 
os quais veio a ser decretada 
a prisão cautelar”, disse a 
juíza.

Prisão preventiva do padrasto do menino morto, Dr. Jairinho, foi mantida

Caso 
Flordelis: 
julgamentos 
no dia 12
Um ano e sete meses após 
recebida a denúncia pela 
juíza Nearis do Santos 
Carvalho Arce, da 3ª Vara 
Criminal de Niterói, serão 
julgados, no próximo dia 
12, a partir das 9 horas, 
pelo Tribunal do Júri de 
Niterói, cinco dos nove 
acusados de envolvimento 
na morte do pastor Ander-
son do Carmo, marido da 
então deputada federal 
Flordelis. Ele foi executado 
a tiros em junho de 2019, 
na porta da casa onde a 
família morava, em Pen-
dotiba, Niterói.

Na sessão do júri do dia 
12 de abril serão julgados o 
filho biológico de Flordelis, 
Adriano dos Santos Ro-
drigues; os filhos afetivos 
André Luiz de Oliveira, e 
Carlos Ubiraci Francisco 
da Silva e o ex-PM Marcos 
Siqueira Costa e sua espo-
sa Andrea Santos Maia.

Agentes de Carapebus e Quissamã estão sendo treinados pelos colegas

Capacitação para ronda 
escolar em São Gonçalo

A Ronda Escolar da Guarda 
Municipal de São Gonçalo 
está capacitando os agen-
tes municipais das cidades 
de Carapebus e Quissamã 
para ações de atuação em 
unidades escolares. O curso 
teve início ontem, no Cen-
tro Municipal de Formação 
Continuada Prefeito Hair-
son Monteiro dos Santos  
(Crefcon), na Rua Doutor 
Getúlio Vargas, no Barro 
Vermelho. 

A capacitação se encerra-
rá no dia 7, com entrega de 
certificados para os agentes 
que concluíram todo o trei-
namento. Durante as au-
las, foram abordadas ações 
sobre enfrentamento da 
exploração de crianças e 
adolescentes, policiamento 
comunitário escolar, proce-
dimentos de ronda escolar, 
direitos humanos, segurança 
pública sem homofobia e Lei 
Maria da Penha.

Para a coordenadora do 
Ronda Escolar, Andreia Rosa, 
o diálogo é a forma mais efi-
caz para atuação dos agentes 
na escolas. 

“Precisamos pensar a lon-
go prazo. É muito importante 
o papel da Ronda Escolar, 
porque nós trabalhamos 
na formação, na base das 

crianças. Os adolescentes de 
hoje em dia são imediatistas 
e nós precisamos orientá-los 
a respeitar o momento certo 
de falar, ouvir, porque em 
um conflito eles irão reba-
ter. Quando se constrói uma 
comunicação boa, acabamos 
conseguindo resolver as 
questões”, afirmou Andreia.

 Renan Otto/Divulgação

Capacitação para guardas municipais de Carapebus e Quissamã vai até dia 7

Brunno Dantas / TJRJ

Monique: prisão domiciliar e monitoramento por tornozeleira eletrônica
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Receita prorroga prazo 
para entrega do IR 2022
Contribuintes poderão apresentar a declaração de rendimentos até dia 31 de maio

A Receita Federal prorrogou 
para o dia 31 de maio de 2022 
o prazo final para a entrega 
da declaração de ajuste anual 
do Imposto de Renda, que 
tem como base os rendimen-
tos obtidos no ano de 2021.

A nova data consta da Ins-
trução Normativa nº 2.077, 
publicada no Diário Oficial 
da União de ontem (5). O 
prazo previsto anteriormente 
era 29 de abril.

De acordo com a Receita, 
objetivo da prorrogação é 
diminuir eventuais efeitos 
da pandemia da covid-19 que 
possam dificultar o preen-
chimento e envio das de-
clarações, “visto que alguns 
órgãos e empresas ainda 
não estão com seus serviços 
de atendimento totalmente 
normalizados”.

Até o final de março, a 
Receita Federal contabilizava 
quase 6 milhões de declara-
ções de Imposto de Renda de 
Pessoa Física (IPRF) entre-
gues. A expectativa é de que 
34,1 milhões sejam enviadas 
até o final do prazo.

De acordo com as regras, 
estão obrigadas a apresentar 
a Declaração de Ajuste Anual 
os cidadãos que tiveram, em 
2021, rendimentos tributá-
veis com valor acima de R$ 
28.559,70.

A Instrução Normativa 
de ontem mantém o crono-
grama para a restituição dos 

cinco lotes aos contribuintes. 
O primeiro está previsto para 
31 de maio. Os segundo e ter-
ceiro lotes serão restituídos 
no dia 30 de junho e de julho. 
O quarto lote está previsto 
para 31 de agosto; e o quinto, 
para 30 de setembro.

Imposto a pagar - De acor-
do com a Receita Federal, 
o imposto a pagar apurado 

também teve seu vencimento 
adiado para o final do mês de 
maio. “As datas permitidas 
para a opção pelo débito 
automático passam a ser 
10 de maio, para a primeira 
cota, e até 31 de maio para 
as demais. Ou seja, para as 
declarações enviadas após o 
dia 10 de maio, o pagamento 
da primeira cota deverá ser 

realizado com DARF”. 
A taxa de juros cobrada 

para aqueles que optarem 
por parcelar em até oito 
vezes o que é devido é a da 
Selic, que atualmente está 
em 11,75% ao ano.

Auxílio - Em fevereiro, 
quando foram anunciadas 
as regras para a declaração 

deste ano, técnicos da Re-
ceita Federal lembraram que 
o auxílio emergencial, pago 
pelo governo para ameni-
zar prejuízos causados pela 
pandemia, é considerado 
tributável.

Assim, se a pessoa rece-
beu, além do salário, o auxílio 
emergencial e, somando es-
ses rendimentos tributáveis, 
ultrapassar o limite de R$ 
28,5 mil, ela estará obrigada a 
apresentar declaração de IR.

No caso de rendimentos 
considerados “isentos, não 
tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte”, 
quem recebeu valor supe-
rior a R$ 40 mil é obrigado a 
declarar.

Também são obrigados 
a declarar aqueles que, no 
dia 31 de dezembro de 2021, 
possuíam propriedade de 
bens ou direitos, inclusive 
terra nua, acima de 300 mil; e 
pessoas que, na atividade ru-
ral, receberam rendimentos 
tributáveis com valor acima 
de R$ 142.798,50.

Prazo para 
pagamento do 
imposto apurado 
no ano de 2021 
também foi 
prorrogado

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Instrução Normativa com nova data foi publicada no DOU de ontem. Antes, o prazo de entrega era dia 29 de abril 

No Senado, três afirmaram ter sido abordados por pastores para liberação de verba do MEC

Prefeitos confirmam pedido de propina
Em audiência pública na 
Comissão de Educação do 
Senado, ontem (5), três prefei-
tos confirmaram  que foram 
abordados por pastores que 
pediam o pagamento de pro-
pina em troca da liberação de 
verbas do Ministério da Edu-
cação (MEC). A intermedia-
ção, segundo eles, teria sido 
feita pelos pastores Arilton 
Moura e Gilmar Santos, liga-
dos à Igreja Ministério Cristo 
para Todos, de Goiânia (GO).

Segundo o relato do pre-
feito de Luís Domingues 
(MA), Gilberto Braga (PSDB), 
ele foi procurado em abril 
de 2021, quando estava em 
Brasília para participar de 
um evento no MEC com a 
presença do então ministro 
da pasta Milton Ribeiro e de 
diversos prefeitos. Um grupo 

de 20 a 30 pessoas foi almoçar, 
sem a presença do ministro, 
no restaurante Tia Zélia. Nes-
se local, Braga disse que foi 
questionado pelo pastor Aril-
ton Moura sobre quais seriam 
as demandas do município.

O pastor teria orientado o 
prefeito de Luis Domingues a 
pagar R$ 15 mil “para proto-
colar o pedido no MEC”. Além 
disso, após a liberação dos 
recursos, Arilton Moura teria 
dito que o prefeito deveria lhe 
dar “1 quilo de ouro”.

“Ele disse que tinha que 
ver a nossa demanda. De R$ 
10 milhões ou mais, tinha que 
dar R$ 15 mil para ele proto-
colar [no MEC]. E, na hora que 
o dinheiro já estivesse empe-
nhado, era para dar um tanto 
X. Para mim, como a minha 
região era área de mineração, 

ele pediu um quilo de ouro”, 
contou.

Diante do pedido, o prefei-
to acrescentou que não disse 
“nem que sim, nem que não” 
e foi almoçar. Segundo Braga, 
o pagamento não foi feito 
nem as demandas liberadas.

Outro prefeito, Kelton Pi-
nheiro (Cidadania), de Bon-
finópolis (GO), também deu 
detalhes aos senadores de 
uma situação semelhante. 
À Comissão, ele disse que 
os pastores Arilton Moura 
e Gilmar Santos teriam co-
brado propina de R$ 15 mil 
para viabilizar a construção 
de uma escola com 12 salas, 
orçada em R$ 7 milhões, no 
município. A abordagem tam-
bém ocorreu em um almoço 
com prefeitos que estavam 
em Brasília.

“O pastor Arilton chegou 
na minha mesa e me abordou 
de uma forma muito abrupta 
e direta: ‘Olha prefeito, vi que 
no seu ofício o senhor pede a 
escola de 12 salas. Essa escola 
deve custar uns R$ 7 milhões. 
Mas é o seguinte, eu preciso 
de R$ 15 mil na minha mão 
hoje, você faz a transferência 
para a minha conta. Para 
depois não cola comigo, por-
que vocês políticos. São um 
bando de malandros, que 
não tem palavra’. Aquilo me 
deu ânsia de vômito”, disse o 
prefeito Kelton Pinheiro aos 
parlamentares.

O prefeito de Boa Esperan-
ça do Sul (SP), José Manoel 
de Souza (PP), foi mais um 
a denunciar a cobrança de 
propina dos pastores. No 
caso dele, o valor pedido – em 

março do ano passado – foi 
ainda maior, cerca de R$ 40 
mil. No encontro, estariam 
presentes o ex-ministro, os 
dois pastores e o presidente 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), Marcelo Lopes da 
Ponte.

“O pastor Arilton me disse: 
‘Prefeito, você sabe muito 
bem como funciona, né? 
Não dá pra ajudar todos os 
municípios, mas eu consigo 
te ajudar com uma escola 
profissionalizante. Eu faço 
um ofício agora, eu coloco no 
sistema e, em contrapartida, 
você deposita R$ 40 mil na 
conta da igreja evangélica’”, 
relata. “Eu então bati nas 
costas dele [Arilton] e falei 
que para mim não serviria”, 
completou.

Câmara e TSE assinam termo de 
cooperação contra fake news
Os presidentes da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, 
e do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), ministro Edson 
Fachin, assinaram ontem 
(5) um termo de cooperação 
para combater a dissemina-
ção de notícias falsas, as fake 
news, durante as eleições 
deste ano.

A assinatura ocorreu na 
residência oficial da Câmara 
e contou ainda com a parti-
cipação do vice-presidente 
do TSE, ministro Alexandre 
de Moraes. Além do termo 
de cooperação também foi 
assinado um protocolo de 
intenções para o Programa 
Permanente de Enfrenta-

mento à Desinformação 
no âmbito da Justiça Elei-
toral, formado por mem-
bros das duas instituições. 
O termo tem validade de 60  
meses.

No documento, o TSE e 
a Câmara ressaltam que as 
notícias falsas podem repre-
sentar “risco a bens e valores 
essenciais à sociedade, como 
a democracia, bem como 
afetar de forma negativa a 

legitimidade e a credibili-
dade do processo eleitoral 
e a capacidade das eleitoras 
e dos eleitores de exerce-
rem o seu direito de voto  
de forma consciente e infor-
mada”.

Entre as medidas defi-
nidas no termo, estão o de-
senvolvimento de ações e 
projetos, conjuntamente, 
para o enfrentamento da 
desinformação no processo 

eleitoral, além de atividades 
voltadas à conscientização 
da ilegalidade das práticas 
de desinformação.

Também ficou definido 
que as instituições adotarão 
medidas para desestimular 
e denunciar a criação e a 
utilização de redes de desin-
formação e condutas ilegais, 
bem como o envio de disparo 
em massa de mensagens de 
propaganda política duran-
te as eleições. Além disso, 
também foi definido que o 
TSE e a Câmara vão atuar 
“na defesa da integridade 
do Processo Eleitoral e da 
confiabilidade do sistema 
eletrônico de votação”.

Objetivo é evitar condutas ilegais nas eleições, como o disparo de mensagens

Gratificação 
e adicional 
para Seap e 
Degase
O governador Claudio 
Castro sancionou três leis 
que contemplam os servi-
dores da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap). Os textos, todos de 
autoria do Poder Executi-
vo, foram publicados em 
edição extraordinária do 
Diário Oficial na segunda-
-feira (4). Uma das normas 
beneficia ainda os agentes 
do Degase.

A Lei 9.632 cria a Gra-
tificação de Valorização 
Profissional (GVP) de até 
18% sobre o vencimento-
-base para os inspetores 
de segurança. O policial 
penal que atua na ativida-
de-fim passa a ter direito à 
totalidade da gratificação. 
Aos servidores das demais 
áreas da Seap fica garanti-
da a GVP de 12,6% como 
incentivo para o reforço 
dos efetivos nas unidades 
prisionais. A mesma nor-
ma prevê um adicional de 
qualificação aos servido-
res do Degase, que pode 
chegar a 12,5%, e atualiza 
em 18% os vencimentos 
desses agentes.

Pela Lei 9.628, a GVP 
alcança ainda os servido-
res das áreas técnicas (de 
níveis superior e médio) 
da Seap: eles passam a 
receber a totalidade da 
gratificação (18%). Já a lei 
de número 9.627 cria na 
estrutura Seap o cargo de 
Agente de Execução Penal, 
com atribuições de níveis 
superior e médio, inte-
grando os servidores do 
Quadro Técnico Auxiliar 
oficialmente à estrutura 
da pasta.

A Secretaria de Estado 
de Educação do Rio de 
Janeiro promove, hoje 
(6), às 10h30, via online, 
o lançamento do Guia 
“A Seeduc enfrentan-
do o Bullying e Cyber-
bullying” e dá início ao 
workshop que vai orien-
tar os educadores da 
rede estadual de ensino 
quanto aos novos ins-
trumentos de trabalho 
disponíveis nessa área. 
A abertura contará com 
a participação de re-
presentantes do Minis-
tério Público do Estado 
(MPRJ) e da Defensoria 
Pública. 

O workshop vai re-
unir, durante dois dias, 
pelo canal da secretaria 
no Youtube, as equipes 
técnico-pedagógicas 
das unidades escolares 
da rede estadual.

Combate ao 
bullyng

Documento foi assinado pelos 
presidentes da Câmara, Arthur Lira, e 
do TSE, ministro Edson Fachin
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Esportes

Zé Gabriel 
quer iniciar 
Série B com 
o pé direito

O Vasco está 
perto da es-
treia na Série 
B. O cruzmal-
tino recebe o 
Vila Nova, na 
próxima sex-

ta-feira, às 19 horas (de 
Brasília). Em entrevista 
coletiva ontem, o volan-
te Zé Gabriel projetou o 
campeonato da equipe.

“Minha expectativa é 
a melhor possível. Acre-
dito que será uma Série B 
muito disputada. Temos 
nos preparado, sabemos 
que todos os jogos serão 
duros. Teremos mais qua-
tro dias de trabalho para 
começar da melhor forma 
na sexta-feira. Usamos 
esse tempo para nos pre-
parar e jogar com nossa  
torcida será um fator im-
portante ao longo do ano”, 
disse.

Zé Gabriel falou da 
expectativa da estreia do 
Vasco e destacou a im-
portância de começar a 
competição nacional com 
um bom resultado.

“É importante come-
çar com vitória para a 
pontuação e para nossa 
confiança. Começar com 
o pé direito é importante 
para o desenvolvimento e 
ajustar no decorrer o que 
for preciso. Os primei-
ros três pontos terão a  
mesma importância que 
os últimos três pontos. 
Vamos entrar concen-
trados para pontuar em 
casa. É nossa identidade. 
Acredito que sexta-feira 
vai ser uma festa linda”, 
declarou.

Tricolor reencontra torcida após título carioca em jogo contra bolivianos

Embalado, Flu estreia na 
Copa Sul-Americana

Embalado pela 
conquista do 
título do Cam-
peonato Cario-
ca, diante do 
rival Flamengo, 

o Fluminense estreia hoje na 
Copa Sul-Americana. O Trico-
lor encara o Oriente Petrolero 
da Bolívia a partir das 19h15, 
no Maracanã, pela primeira 
rodada do Grupo H.

O torneio não era o sonho 
de consumo dos cariocas, 
pois só estão na fase de gru-
pos porque foram eliminados 
pelo Olímpia do Paraguai na 
pré-Libertadores. Mas mes-
mo assim é a grande chance 
de o Tricolor conquistar o 
primeiro título continental 

de sua história.
O Fluminense bateu na 

trave na edição de 2009. Na-
quele ano o Tricolor chegou à 
final. Entretanto perdeu a de-
cisão para a LDU do Equador. 
O time equatoriano já tinha 
sido o algoz do Fluminense 
um ano antes na finalíssima 
da Libertadores.

Hoje reserva do Tricolor, 
o atacante Fred é o único do 
plantel que jogou a final de 
2009.

O técnico Abel Braga sabe 
que a competição é de gran-
de importância para o seu 
Fluminense. Ele conseguiu 
transmitir isso ao elenco.

“Nós estamos mais con-
fiantes depois do título e 

acreditando que podemos ir 
muito longe na Copa Sul-A-
mericana. O Fluminense de-
seja muito essa taça”, disse o 
artilheiro argentino Germán 
Cano, autor de três gols na 
decisão do Estadual.

Abel só deverá anunciar 
a escalação no vestiário, mi-
nutos antes do confronto. 
Mas um desfalque é certo: o 
volante Felipe Melo operou 
o joelho direito e fica de fora.

Se o Fluminense entrou 
diretamente na fase de gru-
pos, o Oriente Petrolero dis-
putou a etapa eliminatória 
da Copa Sul-Americana. Mas 
sem sustos. Em duelo bolivia-
no despachou o Royal Pari 
com triunfos por 3 a 2 e 3 a 0.

Mailson Santana / Fluminense

Herói do título carioca, o atacante Germán Cano está pronto para enfrentar o Oriente Petrolero hoje à noite no Maracanã

Botafogo terá casa 
cheia no domingo

Fla pode antecipar 
reformulação do time

O Botafogo se 
prepara para 
a estreia no 
Campeonato 
Brasileiro. Os 
alvinegros re-

cebem o Corinthians, no 
próximo domingo, às 16 ho-
ras (de Brasília), no estádio 
Nilton Santos.

Ao que parece, os bota-
foguenses terão o apoio em 
massa de sua torcida. Isso 
porque o clube divulgou 
mais uma parcial de venda 
de ingressos.

Até o momento, já foram 
comercializados 30 mil 
ingressos. Os setores Leste 

A perda do títu-
lo do Campeo-
nato Carioca 
para o Flumi-
nense no últi-
mo sábado fez 

o clima no Flamengo pesar 
nos últimos dias. Com isso, 
a cúpula do futebol passou a 
ser pressionada para realizar 
mudanças.

A reformulação do elen-
co, programada para o fim 
da temporada, pode ser an-
tecipada. Alguns jogadores 
podem deixar o clube nas 
próximas semanas.

A hipótese foi reforçada 
no início desta semana. Isso 
porque o presidente Rodolfo 
Landim e o vice de futebol 
Marcos Braz não viajaram 
com a delegação para a es-
treia na Taça Libertadores.

O lateral-direito Isla, o 

Inferior, Leste Superior e 
Norte já estão esgotados. 
Ainda há entradas para o 
Oeste Inferior e Oeste Su-
perior A.

O setor Oeste Superior B 
teve vendas abertas a partir 
desta terça-feira. Assim, o 
estádio pode ter sua carga 
total de 39.999 ingressos 
comercializados.

A partida contra o Co-
rinthians vai marcar a es-
treia do técnico Luís Castro 
no comando do Botafogo. 
Além disso, alguns reforços 
também podem entrar em 
campo pela primeira vez 
com a camisa alvinegra.

goleiro Diego Alves e o meia 
Diego são os principais no-
mes que podem deixar o 
Flamengo. Isla foi especula-
do no Boca Juniors-ARG. Já 
Diego Alves e Diego Ribas 
devem ter seus contratos 
rescindidos.

Outro que não deve per-
manecer é Andreas Pereira. 
O volante está emprestado 
junto ao Manchester Uni-
ted-ING até o meio do ano. 
A diretoria rubro-negra ne-
gociava a contratação em 
definitivo do jogador, mas 
pode desistir para buscar 
outro atleta.

Medalhões 
devem deixar o 
Rubro-Negro


