
Paulo Guedes já admite 
corrigir a tabela do IR

Ministro pretende compensar com excesso de arrecadação e promete nova redução em tarifas de importação

AMANSANDO O LEÃO
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Em São Gonçalo, o secretário municipal de Saúde, Gleison Rocha, recebeu certificado de agradecimento entregue pelo grupo de apoio ao paciente oncológico “Unidas pela Vida”

 Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Polícia faz 
buscas em casa 
de vereador
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SG: Sales deixa 
secretaria e se 
lança a federal

CIDADES\PÁG. 3

Covid-19: nova variante no País
Notificada pelo Butantan, combinação de cepas da Ômicron foi confirmada por ministério
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Luiz Palmier já 
realiza cirurgias 
oncológicas
A rede municipal de São Gonçalo 
realizou ontem as suas primeiras 
cirurgias oncológicas de mama e 
ginecológica. Hoje, serão feitas as 
de tireoide. As intervenções vão 
acontecer, sempre, nas quintas e 
sextas-feiras, no Hospital Munici-
pal Luiz Palmier, no Zé Garoto. Por 
mês, serão realizadas cerca de 45 
operações, a maioria de câncer de 
mama. O secretário municipal de 
Saúde e Defesa Civil, Gleison Ro-
cha, destacou a importância das ci-
rurgias ao lado da auxiliar de labo-
ratório Vanessa Alves de Paula, 39, 
que passou por seis meses de qui-
mioterapia até chegar à cirurgia.
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CULTURA

“Cartas para Gonzaguinha” faz temporada no Theatro Municipal 
de Niterói. O espetáculo  leva para a cena alguns dos incontáveis 
sucessos do artista, como “O que é, o que é?”, “Sangrando”, “Explode 
coração”, “Eu apenas queria que você soubesse”, entre outros.

Aloysio Araripe/Divulgação

Musical reacende os questionamentos e protestos do compositor politizado

A obra de Gonzaguinha Vasco inicia trajetória na Série B 
Disputando a competição pelo segundo ano consecutivo, o Vasco 
recebe o Vila Nova-GO, hoje, às 19 horas, no estádio de São Januá-
rio, disposto a conquistar os três pontos e iniciar com o pé direito 
a caminhada para finalmente retornar à elite do futebol brasileiro.

PÁG. 6

ESPORTES
Daniel Ramalho / Vasco

Nenê terá a responsabilidade de comandar o Vasco dentro de campo na competição
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Tapa-buraco meia bomba
Funcionários da prefeitura de Niterói realizaram hoje 
(ontem) uma operação para tapar os buracos da Rua 
Desembargador Lima Castro, no Fonseca. O problema é 
que ao invés de raspar o asfalto e fazer o trabalho direito, 
eles apenas jogavam o asfalto em cima dos buracos e 
utilizavam um rolo de mão para dar uma pressionada. Já 
deu para notar que o serviço não vai durar muitos dias.
José Renato da Silva Ramos

Tudo parado
Não sei o que está acontecendo com  o trânsito de Niterói 
pela manhã. Quase todo dia está um inferno. Não importa 
a direção em que você vai, sempre está tudo parado. A 
cidade precisa urgentemente de um plano de mobilidade 
sério. Não esse que dizem que andam fazendo por aí.
Renatta Assumpção

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.

Em Niterói, musical 
revive Gonzaguinha  
O Theatro Municipal de Ni-
terói apresenta “Cartas para 
Gonzaguinha - O Musical”. 
O espetáculo fica em cartaz 
por apenas duas semanas, 
de sexta a domingo, até o 
dia 17. 

Musical parte do pro-
cesso criativo de “O que é, 
o que é?”, um dos maiores 
sucessos do cantor e com-
positor, que completa 40 
anos este ano. 

O espetáculo também 
traz para a cena alguns dos 

incontáveis sucessos do 
cantor - como “Sangran-
do”, “Explode coração”, “Eu 
apenas queria que você 
soubesse”, “Grito de alerta”, 
“Recado”, e outras duas can-
ções nunca lançadas pelo 
homenageado. 

As apresentações acon-
tecem às sextas, às 19h, e 
aos sábados e domingos, às 
18h. Os ingressos custam 
entre R$30 e R$60 e  já estão 
disponíveis na bilheteria ou 
pelo Sympla. 

CULTURA

‘TAL VEZ’
A Cia de Ballet Dalal Achcar 
recebe o coreógrafo Alex 
Neoral para uma montagem 
inédita e atemporal, com 
figurino de João Pimenta: 
“TAL VEZ”, que estreia nesta 
sexta, no Teatro Riachuelo 
Rio, para curta temporada 
até o dia 17, com dança 
contemporânea e técnica 
clássica. As apresentações 
acontecem às sextas e sába-
dos, às 20h, e aos domingos, 
às 17h. Os ingressos custam 
a partir de R$10 e estão à 
venda no site Sympla.

FESTIVAL DE COMIDA – De sexta a domingo, das 12h 
às 22h, tem Festival de Comida de Rua no Reserva 
Cultural. Além de muita comida e bebida, o evento 
terá Circuito de Moda Niterói com diversas marcas 
de moda e artesanato. E sempre, às 18h, uma banda 
subirá ao palco para animar o evento. Para as crianças 
está reservada uma área kids.

FÁBIO PORCHAT – O comediante Fábio Porchat se-
gue em cartaz com “Histórias do Porchat”, de sexta a 
domingo, até o dia 1º de maio, na Sala Nelson Pereira 
dos Santos. As sessões acontecem às sextas e sábados, 
às 20h; e aos domingos, às 19h. Os ingressos custam 
R$80 (sexta) e R$100 (sábado e domingo) e estão à 
venda no site Sympla.

Aloysio Araripe/Divulgação

“Cartas para Gonzaguinha - O Musical” faz curta temporada no Municipal

Divulgação

Cia de Ballet Dalal Achcar recebe 

Alex Neoral para montagem inédita

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Governador, pai, 
marido e cidadão

Conciliando o trabalho de 
locutora na Rádio 93 FM 
com o mandato na Alerj, a 
deputada Rosane Felix (PL) 
realiza hoje uma live com o 
governador Cláudio Castro 
(PL), às 21h, direto do Palácio 
Laranjeiras, sede do governo. 
“Estarei conversando com o 
governador e também com 
o Cláudio Castro pai, marido 
e cidadão comum. É muito 
importante sabermos o perfil 
da pessoa, do ser humano que 
está como nosso governante, 
diz Rosane, que pretende no 
próximo pleito trocar a Alerj 
pela Câmara Federal. A trans-
missão será nas redes sociais 
da parlamentar.

Seu Arthur ganha biografia

Na próxima terça-feira, dia 
12, na Livraria da Travessa 
do Shopping Leblon, no Rio, 
acontece o lançamento do 
livro “Arthur Sendas -- Uma 
história de pioneirismo e 
inovação”, uma  biografia 
do empresário que nasceu e 
cresceu em São João de Me-
riti e se tornou referência no 
mundo dos negócios a nível 
nacional, até ser assassinado 

Divulgação

em 2008. Ele não só fundou o 
grupo Sendas, como também 
deu origem ao primeiro sho-
pping da Baixada Fluminen-
se, o Grande Rio. A história 
de Seu Arthur, contada por 
Luciana Medeiros, presenteia 
o leitor com reflexões sobre 
consumo, hábitos, altos e 
baixos da economia, e gran-
des jogadas de negócios e da 
publicidade da época.

Aniversário no
Rio Cricket
Felipe Peixoto, peça-chave do 
prefeito Eduardo Paes à frente 
da revolucionária Coordena-
doria Cidade Inteligente do 
Rio, comemora seus 45 anos 
hoje, em festa no Rio Cricket, 
em Icaraí. Nascido em 11 de 
abril, o ariano têm se destaca-
do no cenário da política flu-
minense, com passagens pela 
Câmara dos Vereadores de 
Niterói, Alerj e secretarias de 
governo. “Depois de um longo 
período de isolamento, contar 
com o carinho dos amigos 
vai ser um grande presente. 
Temos que festejar a vida. não 
só em datas especiais, mas 
todos os dias”, celebra Felipe. 

Pier Mauá em fim 
de temporada

Cristo Redentor: 
topo das atrações

Com cinco navios e aproxima-
damente 68 mil turistas, o Pier 
Mauá encerra a temporada 
2021/2022 nesta sexta-feira. 
O último ilustre visitante que 
se despede da Cidade Maravi-
lhosa é o MSC Prezioza, com 
2835 pessoas a bordo, entre 
passageiros e tripulação. O 
navio segue viagem para Eu-
ropa, iniciando sua viagem 
internacional. A temporada 
2021/2022 vinha sendo mais 
esperada do que nunca por 
conta da inércia que tomou 
conta do setor de turismo 
em todo o mundo devido à 
pandemia. Outra novidade 
foi a retomada de eventos nas 
áreas arrendadas do porto do 
Rio de Janeiro, compreendi-
das pelo prédio do Touring 
Club e os Armazéns 1, 2, 3, 4, 5 
e externo, onde são realizadas 
atividades não operacionais 
portuárias.

A Fundação Getulio Vargas 
está lançando, o livro “Cristo 
90+, De Braços Abertos para o 
Amanhã”, que consolida o pro-
jeto “90+ Cristo Redentor”, em 
celebração às nove décadas de 
inauguração do principal ponto 
turístico carioca, completadas 
em 2021. A publicação, realiza-
da em parceria com o Santuário 
Cristo Redentor e a Arquidio-
cese do Rio de Janeiro também 
elenca as potencialidades do 
Estado, de forma a permitir 
a atração de investimentos 
nacionais e estrangeiros para 
a cidade. O Cristo Redentor é a 
atração mais conhecida entre 
turistas antes de viajar ao Rio, 
sendo citado por 28,3% dos 
entrevistados pela FGV. Ao todo 
79% dos visitantes já tinham de-
cidido incluir a atração no seu 
roteiro antes da viagem. Além 
disso, 72,8 % dos visitantes que 
já estiveram no Cristo atribuem 
ao monumento o primeiro 
lugar no ranking de atrações 
turísticas. 

Ultra exposição em Itaboraí

Idealizada pelo colecionador 
e entusiasta itaboraiense 
Marcos Jardim, de 49 anos, 
a exposição “Ultraman-55 
anos” estará aberta até o dia 
2 de maio na Casa Paulina 
Porto, no Centro de Itaboraí, 
prometendo uma viagem 
ao passado. Quem tem mais 
de 40 lembra do persona-
gem da série japonesa de 
tokusatsu, que abusava de 
efeitos especiais, que hoje 
em dia pareceriam amado-

 Bruno Mooca/Google

res, e que estreou em 1966, 
época em que aqui no País 
os televisores ainda eram 
PB. O secretário municipal 
de Cultura, Roberto Costa, já 
conferiu e elogiou a riqueza 
de detalhes da exposição. 
A visitação é gratuita, de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h. A mostra focará ainda 
no personagem Spectreman, 
série que surgiu na mesma 
época, mas chegou depois 
aqui nas terras tupiniquins. 

Panorama RJPanorama RJ

Andrea Fornes, diretora de 
Parcerias de Produtos de 
Notícias para a América 
Latina, comemora o sucesso 
da Plataforma Google Des-
taques, que tem ajudado 
a alavancar o trabalho de 
grandes e pequenos jornais 
por todo o mundo, prin-
cipalmente os que traba-
lham conteúdos regionais e 
locais. Lançada em 2020, a 
iniciativa conta com aporte 
de R$ 1 bilhão e já firmou 

parceria com mais de 1,2 
mil publicações em diferen-
tes países, sendo a última 
na Eslováquia. No Brasil, 
já são mais de 60 veículos 
parceiros. O diferencial é 
curadoria dos jornalistas na 
seleção das notícias que são 
estacadas na plataforma. 
E vem novidade por aí. Os 
destaques, que hoje contam 
apenas com textos e fotos, 
passarão a incluir também 
vídeos e áudios. 

Parcerias de sucesso
 Bruno Mooca/Google

A professora e escritora 
Márcia Pessanha foi eleita 
presidente da Academia 
Fluminense de Letras. É a 
segunda mulher a presi-
dir a instituição. Mestra e 
doutora em Letras/Litera-
tura pela UFF, cujo corpo 
docente integrou por mais 
de 20 anos, também dirigiu 

a Faculdade de Educação 
e é organizadora e autora 
de vários livros, ensaios e 
artigos, e foi a primeira mu-
lher a presidir o Cenáculo 
Fluminense de História e 
Letras e a Academia Nite-
roiense de Letras. Ela suce-
de Waldenir de Bragança, 
que não disputou reeleição.

Márcia é presidente da AFL
Murilo Lima/Divulgação

Divulgação
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Hospital de São Gonçalo já 
faz cirurgias oncológicas
O Luiz Palmier, no Zé Garoto, teve pacientes de mama e ginecologia operadas. Hoje, o foco é tireoide

No Dia Mundial da Saúde e 
véspera do Dia Mundial da 
Luta Contra o Câncer, São 
Gonçalo deu o primeiro passo 
para o início de procedimen-
tos cirúrgicos nesta área. On-
tem (7), o município realizou 
as suas primeiras cirurgias 
oncológicas de mama e gi-
necológica. Hoje, serão feitas 
as de tireoide. As interven-
ções acontecerão às quintas 
e sextas-feiras, no Hospital 
Municipal Luiz Palmier (HLP), 
no Zé Garoto. Por mês, serão 
realizadas cerca de 45 opera-
ções na cidade, a maioria de 
câncer de mama. 

O secretário municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo, Dr. Gleison Rocha, 
destacou a importância das 
cirurgias e anunciou a che-
gada de um novo hospital, 
que poderá aumentar a pro-
dução das cirurgias. “Hoje, 
começamos um ciclo muito 
importante com o início das 
cirurgias oncológicas. Con-
seguimos ampliar o centro 
cirúrgico do HLP e as enfer-
marias. Mas esse ainda é o pri-
meiro passo. Construiremos 
um novo hospital, com o do-
bro da capacidade do Pronto 
Socorro Central, e que terá a 
ala oncológica, oferecendo os 
tratamentos também aqui. O 
nosso prefeito Capitão Nelson 
não quer que nenhum gon-
çalense saia da cidade para 

fazer cirurgias e tratamentos. 
O paciente é quem mais ga-
nha com esse acolhimento”, 
explicou o secretário. 

O diretor do HLP, Lindem-
berg Soares, confirmou o que 
foi dito pelo secretário. “Es-
tamos preparando tudo, há 
três semanas, para oferecer 
essa assistência aos pacientes 
oncológicos. O gonçalense vai 

ter uma saúde de excelência 
nesse governo. A intenção 
é dar mais dignidade para a 
cidade de São Gonçalo e seus 
moradores. O nome disso é 
gestão. A gente quer alcançar 
a saúde como um todo com 
estrutura de qualidade”, disse 
o diretor. 

Cirurgião responsável pela 
equipe que vai atuar no HLP, 

o oncologista Edmar Lopes 
da Silva Neto elogiou a estru-
tura do hospital e acalmou 
as pacientes que aguardam 
por esses tipos de cirurgias. 
“É importante o fazer bem 
feito. Não é fazer por fazer. 
Esse hospital tem boa estru-
tura, o centro cirúrgico é bem 
montado, com conforto, segu-
rança e a qualidade que estes 

pacientes precisam. A equipe 
toda tem experiência, todos 
são cirurgiões oncológicos e já 
passaram pelo Inca (Instituto 
Nacional do Câncer), o que é 
muito importante. Fizemos, 
no ano passado, 1.020 cirur-
gias de câncer em Rio Bonito. 
E trabalhando bem, teremos 
algo sólido por muitos anos 
em São Gonçalo”, disse o 
médico.

A dona de casa Luciene 
Gonçalves de Lima, de 56 
anos, aguardava para fazer a 
cirurgia de câncer de mama. 
Diagnosticada com a doença 
em novembro do ano passa-
do, ela passou por exames e 
aguardava a cirurgia desde fe-
vereiro. “É um misto de alegria 
e medo estar aqui hoje. Minha 
vida parou com o diagnóstico 
da doença e a minha expecta-
tiva é de voltar à minha vida 
normal. Fiquei muito feliz de 
poder fazer a cirurgia aqui, 
pois estou perto de casa, o que 
ajuda muito”, disse Luciene. 

Outra paciente, a auxiliar 

de laboratório Vanessa Alves 
de Paula, 39, passou por seis 
meses de quimioterapia até 
chegar à cirurgia. “Nem todo 
mundo tem condições de ir 
para Rio Bonito. Ter a possibi-
lidade de fazer a cirurgia den-
tro da minha cidade é muito 
gratificante. Essa iniciativa 
vai facilitar muito, não só as 
gonçalenses, mas as mulheres 
de outras cidades. Que São 
Gonçalo continue com esse 
excelente trabalho. Eu fui 
muito bem assistida por todos 
os locais que passei até chegar 
aqui. Espero que a cidade 
continue com esse trabalho 
de excelência, pois quando 
a gente recebe o diagnóstico 
não é fácil e a doença não 
espera. Eu só tenho a agrade-
cer, pois recebi tratamento de 
primeira”, resumiu.  

Todos os pacientes que 
serão chamados para as cirur-
gias são aqueles que estão na 
fila da Central de Regulação 
do Estado, ou seja, a cidade vai 
atender a pessoas de todos os 
municípios do Estado. 

Para ser inserido no siste-
ma da Central de Regulação 
do Estado, o gonçalense tem 
que estar com o encaminha-
mento médico em mãos e 
procurar a Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil 
de São Gonçalo, que fica no 
estacionamento (G2) do São 
Gonçalo Shopping.

Meta do 
município é 
proporcionar 
tratamento de 
qualidade para 
os pacientes

 Renan Otto/Divulgação

Hospital recebe pacientes que estão na fila da Central de Regulação do Estado. Por mês, serão realizadas 45 cirurgias

Roberto Sales deixa 
avanços em secretaria

Roberto Sales deixou a Secre-
taria de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Assuntos Portuários 
de São Gonçalo após um ano 
e quatro meses de gestão. 
Ele saiu do cargo na última 
sexta-feira e agradeceu ao 
prefeito Capitão Nélson pela 
oportunidade de participar de 
seu governo. Ao deixar a pasta 
anunciou sua pré-candidatu-
ra a deputado federal. 

O principal destaque da 
gestão de Roberto Sales foi a 
revitalização da pasta, esque-
cida por prefeitos anteriores. 
No governo do Capitão Nél-
son, a pasta foi valorizada vol-
tando ao status de secretaria 
municipal. Desde o primeiro 
dia já havia demanda urgente 
e inesperada: atender os mo-
radores da colônia pesqueira 
na praia da Esso, no Gradim. 
Cerca de 40 estruturas de 
madeira foram completa-
mente destruídas durante a 
madrugada de 11 de março 
de 2021, deixando muitos pes-
cadores e suas famílias sem as 
ferramentas para exercer seu 
ofício. Por este motivo, a Se-
cretaria de Pesca foi essencial 
para criar parceria com os ór-
gãos estaduais para ajudar na 
recuperação dos pescadores 
desta região. 

Roberto Sales e sua equi-
pe também desenvolveram 
vários projetos e programas 
em sua gestão, uns ainda em 
fase embrionária e outros já 
em implantação. Os projetos 
em estudo são implantação 

de Horto Municipal; implan-
tação do Jardim Botânico; 
melhoria de estradas vici-
nais; entreposto de ovos de 
codorna e galinha; escola da 
pesca; curso de pequenas 
embarcações para pesca ar-
tesã; implantação de porto 
organizado,; implantação de 
viveiro de mudas; inoculação 
de bovinos e ainda implan-
tação do Mercado Municipal 
de Peixes. 

Outro projeto é o Horta 
nas Escolas, que já contem-
plou duas unidades no mu-
nicípio, e a previsão é que 
seja ampliada para mais oito 
até o fim do semestre. A Horta 
nas Escolas é uma iniciativa 
para que os alunos enten-
dam o processo de produção 
agrícola e a importância dos 
produtos orgânicos, além de 
desenvolver a relação e cons-
cientização com a sustenta-
bilidade e o meio ambiente. À 
frente da secretaria, Sales as-
sinou o termo de cooperação 
técnica com a Fiperj, pelo qual 
a instituição auxiliará na im-
plantação da aquicultura ma-
rinha e continental em São 
Gonçalo, tanto para consumo 
como para criação de peixes 
ornamentais. A inauguração 
da primeira unidade experi-
mental do projeto aconteceu 
em dezembro do ano passa-
do, em Tribobó, onde estão 
sendo criadas tilápias, rãs e 
camarões. Outros acordos 
com o Incra e Emater também 
estão em andamento.

Divulgação

Vereador é acusado de assédio sexual e diz que funcionários vazaram imagem

Lançado manual de direitos 
para pessoas com câncer
Para comemorar o Dia Mun-
dial da Saúde, celebrado on-
tem (7), e o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer, a ser 
lembrado hoje (8), a Fundação 
do Câncer lançou o Manual 
dos Direitos da Pessoa com 
Câncer, para informar, orien-
tar e auxiliar o paciente com 
câncer sobre os seus direitos. 
A publicação pode ser aces-
sada gratuitamente no site da 
fundação. O Dia Mundial da 
Saúde foi instituído em 1948, 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Já o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer foi cria-
do pela União Internacional 
de Controle do Câncer (UICC).

“Hoje (ontem), a gente 
tem no Brasil cerca de 625 
mil a 630 mil novos casos de 
câncer por ano. É um volume 
muito grande, de vários tipos 

da doença. E a gente também 
sabe o impacto que esse volu-
me de pacientes, de pessoas 
doentes, sofre no seu dia a 
dia, tendo que se submeter 
a tratamento, deslocamento 
para hospitais, fazer exames. 
Enfim, uma série de necessi-
dades, inclusive alimentares 
e nutricionais”, disse  o diretor 
executivo da Fundação do 
Câncer, cirurgião oncológico 
Luiz Augusto Maltoni.

Segundo Maltoni, o volu-
me de novos casos de câncer 
gera uma demanda muito 
alta, tanto para o paciente 
como para a família. “Daí a 
ideia de construir o manual 
foi de contribuir para que as 
pessoas conheçam os seus di-
reitos e possam, através disso, 
ter um pouco mais facilitado 
o enfrentamento a essa fase 

de tratamento e acompanha-
mento da doença”, disse o 
especialista.

“A ideia foi reunir em um 
manual todos os direitos, 
hoje já publicados e atualiza-
dos com relação à legislação, 
daqueles pacientes que têm 
câncer. O manual perpassa 
desde direitos sociais, tribu-
tários, direitos ao tratamento 
de saúde, de isenção de tarifas 
de transporte, atendimento 
prioritário na Justiça. Muitas 
vezes, as pessoas não sabem 
que têm esses direitos e po-
dem recorrer a eles”, ressaltou 
Maltoni.

O médico lembrou que, às 
vezes, a pessoa é aposentada 
e, com o diagnóstico de cân-
cer e em tratamento, ela tem 
direito de solicitar isenção do 
pagamento do Imposto de 

Renda na aposentadoria, mes-
mo que a doença tenha sido 
adquirida após a concessão 
da aposentadoria. “As pes-
soas não sabem disso e esse 
pode ser um recurso útil nessa 
fase de tratamento e de vida”,  
disse.

O manual serve não apenas 
para a pessoa com câncer, mas 
atende a toda a família. “Tem 
uma série de direitos que aca-
bam repercutindo também na 
família, que se mobiliza para 
ajudar. Alguns desses direitos 
recaem sobre o dependente”, 
destacou o médico.

Estão contemplados ainda 
na publicação direitos como 
saque do FGTS, PIS/Pasep, 
auxílio-doença, quitação da 
casa própria, aposentadoria 
por invalidez, questões sobre 
impostos.

Objetivo da publicação é orientar e informar pacientes e seus familiares

Busca e apreensão na casa e 
gabinete de Gabriel Monteiro

A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro cumpriu na manhã de 
ontem (7) mandados de busca 
e apreensão em 11 locais rela-
cionados ao vereador Gabriel 
Monteiro (PL) e a assessores 
e ex-assessores dele, incluin-
do a casa do parlamentar na 
Barra da Tijuca, zona oeste 
da cidade, e o gabinete na 
Câmara dos Vereadores, na  
Cinelândia.

A operação é referente à 
investigação do vazamento de 
um vídeo em que o vereador 
aparece fazendo sexo com 
uma menor de idade. Ambos 

alegam que a relação e a fil-
magem foram consensuais, 
porém Monteiro acusa fun-

cionários de vazarem o vídeo, 
que circulou por grupos de 
WhatsApp.

A busca e apreensão foi au-
torizada pelo plantão judiciá-
rio para recolher notebooks, 
computadores, tablets, celu-
lares, kindles, smartphones, 
mídias externas e portáteis tais 
como HDs externos, pendri-
ves, CDs, DVDs e semelhantes.

Também foi autorizado 
pela Justiça o afastamento do 
sigilo telefônico e informáti-
co para todo o conteúdo dos 
aparelhos e mídias apreendi-
dos, bem como a quebra do 
sigilo de dados das mensagens 
contidas em aplicativos nos 
equipamentos.

Vereador é investigado por vazamento de vídeo em que aparece com menor

Divulgação

Roberto Sales: legado importante para agricultura e pesca de São Gonçalo
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Morreu ontem, em São 
Paulo, aos 94 anos, Andor 
Stern, único sobrevivente 
do Holocausto nascido no 
Brasil. Segundo a Confe-
deração Israelita do Brasil 
(Conib), Stern, nascido 
na capital paulista, mu-
dou-se para a Hungria 
ainda criança junto com 
os pais. Foi levado para 
Auschwitz, separado de 
sua família e não voltou 
a revê-la.

“A Conib lamenta sen-
tidamente a morte do 
sobrevivente do Holo-
causto Andor Stern, que 
deu grande contribuição 
à sociedade dedicando 
parte de sua vida a relatar 
os horrores do Holocaus-
to”, destacou a entidade, 
em nota.

Sobrevivente 
do Holocausto

Valores variam conforme a companhia e tipo de voo, doméstico ou não

Aéreas aumentam preços 
dos despachos de bagagem

As maiores companhias aé-
reas do país, Gol, Azul e La-
tam, aumentaram o preço do 
transporte das bagagens des-
pachadas. A companhia Gol, 
nos voos que não oferecem o 
despacho gratuito das malas, 
passou, desde o último dia 5, 
a cobrar preços que variam de 
R$ 95 (1ª bagagem) a R$ 250 
(3ª a 5ª), nos voos domésticos; 
e de R$ 199 a R$ 650, nos voos 
internacionais. Os preços ante-
riores eram, respectivamente, 
de R$ 80 a R$ 250, e de R$ 100 
a R$ 650.

“A Gol afirma que o reajuste 
nos valores para o despacho 
de bagagens se deve ao atual 

cenário de aumento de custos 
na aviação comercial, e ainda 
como forma de adequação aos 
valores praticados pelo mer-
cado”, destacou a companhia 
em nota.

A Latam elevou o preço 
para o despacho de bagagens 
no último dia 14, mas apenas 
para os voos nacionais. O valor 
mínimo passou de R$ 65 para 
R$ 75, e o valor máximo se 

manteve em R$ 160. Segundo 
a Latam, a guerra na Ucrânia 
impactou o preço do petróleo 
e, consequentemente, o preço 
do querosene da aviação, e 
nos custos da empresa. “Esse 
cenário também impacta em 
aumento de preços das passa-
gens e serviços adicionais da 
ordem de 25% a 30%”.

A empresa Azul elevou, 
em 7 de março, o preço da 
primeira bagagem: o valor 
mínimo passou de R$ 80 para 
R$ 90 em trechos domésticos. 
O preço máximo continua em 
R$ 250. Nos trechos internacio-
nais, não houve alteração dos  
preços.

Houve mais 
alterações em 
voos nacionais

Brasil: identificada mais uma 
variante do novo coronavírus
Combinação de cepas da Ômicron foi notificada pelo Butantan e confirmada pelo Ministério da Saúde 
Foi identificado o caso de 
mais uma variante do novo 
coronavírus no Brasil. O Ins-
tituto Butantan informou que 
encontrou uma pessoa infec-
tada com a subvariante deno-
minada XE, que mistura duas 
modalidades da Ômicron.

O caso foi confirmado 
pelo Ministério da Saúde, que 
divulgou nota anunciando 
que recebeu a notificação do 
Instituto Butantan. A pasta 
acrescentou que “mantém o 
constante monitoramento 
do cenário epidemiológico da 
covid-19”.

A variante XE é uma com-
binação de duas cepas di-
ferentes da Ômicron: BA.1 
e BA.2. O primeiro caso foi 
mapeado em Londres, em 
janeiro. Segundo o Instituto 
Butantan, a taxa de cresci-
mento da XE é 10% superior 
à da cepa BA.2.

Contudo, o Instituto in-
forma que ainda não há evi-
dências suficientes acerca 
de mudanças, vantagens e 
desvantagens da circulação 
a nova variante em aspectos 
como gravidade, transmissão 
e eficácia de vacinas já exis-
tentes.

Processo inflamatório cau-
sado pela covid- Um estudo 
com participação de pesqui-
sadores da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) descreveu o 
processo inflamatório causa-
do pelo SARS-CoV-2 em casos 
graves de covid-19. O trabalho 
foi desenvolvido em parceria 
com a Escola de Medicina 
da Universidade Harvard e 
publicado quarta-feira (6) na 
revista Nature, um dos prin-

cipais periódicos científicos 
do mundo.

A contribuição do estudo 
foi explicar o que desencadeia 
o processo inflamatório ex-
cessivo que ocorre nas formas 
graves da doença e como ele 
se desenvolve.

Os pesquisadores observa-

ram que, ao tentar combater 
a infecção pelo vírus SARS-
-CoV-2, o sistema imunológi-
co produz um tipo específico 
de anticorpo, chamado afu-
cosilado.

A ação desse anticorpo 
consegue neutralizar o vírus 
e impedir que ele entre nas 

células epiteliais do pulmão, 
mas também desencadeia um 
processo que leva à produção 
descontrolada de células de 
defesa.

A cadeia de eventos que 
leva à inflamação excessiva 
começa quando os monóci-
tos, que são células de defesa 
do organismo, capturam o 
vírus e o destroem em um pro-
cesso de digestão chamado de 
fagocitose.

Esse mecanismo termina 
com a destruição do próprio 
monócito, o que libera com-
ponentes que causam um 
estado de alerta no organis-
mo. O corpo, então, reforça a 
produção de células de defesa, 
e isso leva a uma inflamação 
cada vez maior, já que quanto 
mais células são produzidas, 
maior é o alerta emitido por 
elas.

É esse processo que leva 
à chamada tempestade de 
citocinas, que são proteínas 

que regulam a resposta imu-
nológica. O descontrole dessa 
resposta com a inflamação 
excessiva cria uma situação 
em que as próprias células 
de defesa causam danos ao 
corpo do paciente, que evo-
lui para um estado de saúde 
crítico.

A pesquisadora Caroline 
Junqueira, do grupo de Imu-
nopatologia da Fiocruz Minas, 
explica que o estudo mostra 
a importância da imunidade 
adquirida pelas vacinas, que 
levam à produção de um tipo 
diferente de anticorpo.

“Muitas pessoas pensam 
que é bom pegar a covid-19 
para se tornar imune. A ques-
tão é que, nesse caso, a pessoa 
vai correr o risco de ter uma 
inflamação sistêmica. Com 
a vacina, não tem essa pos-
sibilidade. Nossa pesquisa 
constatou que o plasma de 
indivíduo vacinado não induz 
a produção do anticorpo afu-
cosilado. Ou seja, a infecção 
gera anticorpos maléficos, e 
a vacina produz anticorpos 
benéficos”, destaca a coorde-
nadora do estudo, em texto 
divulgado pela Fiocruz.  

Como resultado, a pes-
quisa aponta ainda que há 
potenciais candidatos a me-
dicamentos que podem inibir 
essa cadeia de eventos.

Primeiro caso 
da variante 
no mundo foi 
mapeado em 
Londres, em 
janeiro

Pixabay

Variante XE encontrada em uma pessoa infectada combina cepas BA.1 e BA.2 da Ômicron. Caso está sendo estudado

Ministro disse ontem que parte do excesso de arrecadação poderá ser usada para aliviar o bolso do contribuinte

IR: Guedes fala em corrigir a tabela
Pelo menos uma parte do 
excesso de arrecadação de-
corrente da recuperação da 
economia poderá ser usado 
para corrigir da tabela do Im-
posto de Renda Pessoa Física, 
disse ontem (7) o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Em evento promovido pelo 
banco Bradesco, ele também 
prometeu uma nova redução 
do Imposto de Importação.

“Conversamos se corri-
gimos a tabela do IR agora 
ou deixamos para primeira 
ação de novo governo. Não 
queremos usar toda a alta 
de arrecadação de uma vez. 
Vamos devolver apenas parte 
para não corrermos riscos fis-
cais”, disse o ministro durante 
a conferência virtual.

De acordo com Guedes, a 
equipe econômica também 
gostaria de usar a melhoria 
da arrecadação para financiar 
a renegociação de dívidas do 
Simples Nacional e a isenção 
para investidores estrangei-
ros. Ele, no entanto, disse 
que a alteração de medidas 

econômicas pela ala política 
do governo nem sempre via-
bilizam essas medidas.

“Ficam com a parte boa 
das medidas e retiram a parte 
ruim, que é a fonte de re-
cursos. Com isso, acabamos 
tendo que vetar medidas por 
bater cabeça no governo”, 
explicou Guedes.

IPI - Em relação à deso-
neração das importações, o 
ministro disse que o governo 
pretende promover uma nova 
rodada de redução de 10% no 
Imposto de Importação, mas 
ressaltou que a medida de-
pende de acordo para o corte 
adicional que fará o desconto 
no Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) aumen-
tar de 25% para 33%.

Segundo o ministro, 12 
produtos devem ser contem-
plados com a redução das 
tarifas de importação. “Vamos 
abrir a economia respeitando 
nosso parque industrial. Se 
o outro governo for social 
democrata, ele que aumente 

medida foi travada porque 
os governadores não concor-
daram em reduzir o Imposto 
sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 

sobre o diesel.
“Os governadores não re-

duziram o ICMS do diesel, 
como se comprometeram a 
reduzir. Zeramos o imposto 
do diesel do nosso lado e os 
governadores não fizeram do 
lado deles”, afirmou.

Greves - Em relação às 
pressões do funcionalismo 
federal por aumentos sala-
riais, Guedes disse que a ideia 
é populista. Segundo ele, a 
concessão de qualquer rea-
juste num momento em que 
o país ainda se recupera da 
crise econômica gerada pela 
pandemia de covid-19 trará 
mais custos para as gerações 
futuras.

“Se começar a dar reajuste 
para todo mundo, estamos 
empurrando o custo para 
filhos e netos”, declarou. Na 
avaliação do ministro, a re-
posição das perdas da infla-
ção não pode ser feita neste 
momento porque o “mundo 
viveu uma guerra” contra o 
novo coronavírus.

Wilson Dias / Agência Brasil

Paulo Guedes falou ontem em evento que também poderá haver uma redução no Imposto de Importação

os impostos. Para o próximo 
mandato, a prioridade é a re-
forma tributária no primeiro 
dia de trabalho”, explicou.

No início do mês, o go-

verno prorrogou, por 30 dias, 
o corte de 25% no IPI. De 
acordo com Guedes, a equi-
pe econômica queria elevar 
a redução para 33%, mas a 

Niterói: Defesa Civil 
capacita voluntários
A Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Geotecnia de 
Niterói realiza no sábado (9) 
mais uma capacitação de vo-
luntários do Núcleo de Defesa 
Civil (Nudec). O objetivo é 
formar não só moradores de 
comunidades, mas de toda a 
cidade. O projeto conta com 
mais de 2,5 mil participantes 
em 130 núcleos. A capaci-
tação será no Auditório da 
Defesa Civil, no Centro, das 
8h às 17h.

As aulas abordam áreas de 
atuação da Defesa Civil, como 
primeiros socorros, preven-
ção e combate a incêndios, 
noções de proteção e defesa 
civil, análise de risco geológi-
co, avaliação de risco estrutu-
ral, noções de meteorologia, 

sistema de alerta e alarme e 
protocolos de emergência.

“Esse é um importante 
trabalho de conscientização, 
integração e parceria com a 
sociedade. Investir na cul-
tura preventiva é uma tarefa 
essencial para a construção 
de cidadãos conscientes e 
resilientes”, explica o secretá-
rio municipal de Defesa Civil, 
Walace Medeiros.

Entre os pré-requisitos 
para se tornar um voluntário 
do Nudec estão: comprome-
timento, responsabilidade, 
solidariedade, profissiona-
lismo, amor pelo próximo e 
pela cidade. Para se tornar um 
voluntário, basta se cadastrar 
através do site  http://defesa-
civildeniteroi.com.br/ 
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Esportes

Castro diz 
que meta 
alvinegra é 
ficar na elite

Após a assina-
tura da SAF e 
a contratação 
de nomes de 
peso, o Bota-
fogo entra no 

Campeonato Brasileiro com 
enorme expectativa. Porém, 
em entrevista coletiva, o téc-
nico Luís Castro foi cauteloso 
e afirmou que o objetivo ini-
cial da equipe é permanecer 
na Série A.

“Para mim, como John 
Textor disse, é ficarmos no 
Brasileirão, na Série A, e cres-
cermos a cada ano, a cada 
janela de transferência fazer 
crescer a equipe. O objetivo 
é ficar na primeira metade 
da tabela, seria ótimo, vamos 
tentar fazer isso e é com essas 
expectativas que eu parto”, 
declarou.

Castro foi contratado com 
a promessa de implementar 
o “estilo Botafogo” de jogar. 
Mesmo assim, o treinador 
sabe que sua situação depen-
de dos resultados.

“Sabemos que o tempo 
no futebol compra-se com re-
sultados. Tenho consciência 
disso. Queremos um cresci-
mento sustentado do clube 
em termos organizacionais, 
de estrutura. Lançar agora 
uma meta que não seja realis-
ta é criar falsas expectativas. 
Nesse momento, nossa di-
reção é olhar o próximo jogo 
e tentar ganhar o próximo 
jogo. Estamos construindo 
um plantel, infraestrutura, 
estamos em vias de assinar 
com um CT, todos os veto-
res de construção estão em 
manobras. Nesse momento, 
no meio de tudo, temos que 
apresentar resultados”.

Cruzmaltino estreia na segunda divisão recebendo o Vila Nova-GO

Vasco inicia hoje luta 
para retornar à Série A

O Vasco inicia 
hoje sua campa-
nha para buscar 
o retorno à elite 
do futebol bra-
sileiro. Diante de 
sua torcida, em 

São Januário, o Cruzmaltino 
receberá o Vila Nova-GO pela 
primeira rodada da Série B de 
2022. A bola vai rolar a partir 
das 19 horas (de Brasília).

Após o fracasso na ten-
tativa de voltar à primeira 
divisão na temporada pas-
sada, a equipe passou por 
uma reformulação. Agora 
comandada por Zé Ricardo 
e com muitas caras novas, 
o Gigante da Colina vai em 
busca do acesso. Mas o trei-
nador sabe que a equipe não 

terá vida fácil nas 38 rodadas 
da competição e conta com o 
apoio do torcedor.

“O Vila Nova vai impor 
dificuldades como todos os 
outros adversários. Serão 
jogos de altíssimo nível, e 
esperamos que nosso estádio 
seja um grande suporte para 
a gente começar bem a Série 
B”, afirmou o comandante em 

coletiva esta semana.
“Vamos ter um clima de 

apoio, e espero que a gente 
corresponda, que a gente 
faça o torcedor embalar no 
entusiasmo que ele vem mos-
trando nos últimos jogos”, 
completou.

Zé Ricardo ainda não po-
derá contar com a maioria 
dos reforços contratados após 
a eliminação no Campeonato 
Carioca. A exceção será o 
atacante Lucas Oliveira, ex-
-Bangu, que está regularizado 
e vem treinando com o grupo 
há três semanas.

A equipe que vai entrar em 
campo hoje, portanto, deve 
ter a mesma base que chegou 
e perdeu nas semifinais do 
Estadual.

Daniel Ramalho / Vasco

Técnico Zé Ricardo quer o Vasco unido e focado no principal objetivo do clube no ano: voltar à primeira divisão

Time não poderá 
contar hoje 
com a maioria 
dos reforços 
contratados 
recentemente

Flamengo cancela 
reunião com torcida

Abel Braga rechaça 
prioridade do Flu

A semana se-
gue conturba-
da no Flamen-
g o .  O n t e m , 
h a v e r i a  u m 
encontro en-

tre líderes do elenco com 
membros das torcidas or-
ganizadas do clube. No en-
tanto, nesta manhã, a di-
retoria cancelou a reunião. 
Os rubro-negros desistiram 
da ideia após a repercussão 
negativa, principalmente 
entre elenco e conselheiros.

O vice-presidente de fu-
tebol do Flamengo, Marcos 
Braz, foi quem anunciou o 
agendamento da reunião. 
No entanto, o encontro pas-
sou a sofrer ataques, princi-
palmente de conselheiros.

O Fluminen-
s e  c o m e ç o u 
bem na Copa 
Sul-America-
na ao vencer 
o Oriente Pe-

trolero, na quarta-feira, e 
passa a focar na estreia no 
Campeonato Brasileiro.  
Os tricolores recebem o 
Santos, amanhã, no Mara-
canã.

Só que os cariocas vão 
entrar em uma sequência 
de jogos incluindo Série A, 
Sul-Americana e Copa do 
Brasil. O técnico Abel Braga 
foi questionado se vai dar 
prioridade para alguma 
competição.

“Para mim, não. Eu gos-
taria que chegasse alguém 

O meia Éverton Ribeiro 
chegou a afirmar que não 
havia sido informado sobre 
o encontro. Braz rebateu, 
dizendo que falou com os 
jogadores.

“A cobrança no Flamen-
go é natural, a gente precisa 
estar vencendo e melhoran-
do. Gostamos de vencer e 
jogar bem, infelizmente não 
está acontecendo, mas esta-
mos procurando melhorar. A 
gente sabe que a temporada 
será difícil, temos tudo para 
terminar o ano com títulos”.

Agora, os rubro-negros 
passam a focar na estreia 
no Campeonato Brasileiro, 
amanhã, contra o Atlético-
-GO, em Goiânia, às 19 horas 
(de Brasília).

e falasse ‘ó, vamos priorizar 
essa’, mas ninguém fala 
nada, então nós vamos 
jogando. Um dia melhor 
do que o outro. Tem uma 
coisa importante. Nós ge-
ramos um respeito muito 
grande. Perdemos para o 
Olimpia, isso me deixou 
mal, a reação foi imediata, 
mas ninguém vai ganhar 
fácil do Fluminense. Esta-
mos bem esquematizados, 
com a mentalidade muito 
alta”, disse.

A diretoria do Fluminen-
se já adiantou que o clube 
vai em busca de todos os 
títulos possíveis na tempo-
rada. Os tricolores querem 
voltar a disputa da Liberta-
dores em 2023.


