
Niterói vai lançar aplicativo 
para ajudar empreendedor

Iniciativa, ainda em teste, permitirá abertura de novos negócios pelo celular, entre outras facilidades

NA PALMA DA MÃO
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O recenseador Patrick Emanuel Miranda, de 28 anos, fez ontem sua primeira saída para entrevistar a população para o censo demográfico 2022, do IBGE, na região central do Rio de Janeiro

 Tânia Rego/Agência Brasil
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Censo 2022 
começa com 
novidades
O IBGE lançou oficialmente on-
tem (1°), o Censo 2022, durante 
cerimônia realizada no Museu 
do Amanhã, na Praça Mauá, re-
gião portuária do Rio de Janeiro. 
Neste ano, o censo também vai 
identificar o número de migran-
tes que vivem no Brasil. Além dos 
estrangeiros que moram no país, 
pela primeira vez o levantamento 
vai entrevistar quilombolas e in-
dígenas. Um grupo de recensea-
dores passou por um período de 
quarentena para evitar a conta-
minação dos povos tradicionais. 
Os recenseadores deverão reali-
zar 89 milhões de entrevistas nos 
próximos meses, nos mais de 5,5 
mil municípios espalhados pelo 
país.
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Areia volta a 
fechar o 
Canal de Itaipu

PANORAMA\PÁG. 2
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Planos de Saúde não 
podem limitar número 
de sessões de terapia 

Mostra revela 
a potência da 
mulher negra
Exposição “Presença d´E-
las”, da Codim, está em car-
taz no Shopping Bay Mar-
ket, no Centro.

PÁG.2 

CULTURA

Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

Mostra da Codim está em cartaz, 
diariamente, no Shopping Bay Market

Escolas de Niterói 
vão receber 

professores de apoio
CIDADES\PÁG. 3

Flamengo inicia hoje à noite contra o Corinthians a disputa por uma 
vaga nas semifinais da Taça Libertadores da América. Rubro-Negro vai a 
São Paulo confiante em repetir as últimas atuações do Brasileirão.

PÁG. 8

ESPORTES

Realizando 
sonho de 
menino
Com passagem pelo Bo-
tafogo, o lateral-esquerdo 
Paulo Victor foi apresenta-
do no Vasco revelando ser 
torcedor do Cruzmaltino.

Daniel Ramalho / Vasco

PV vai treinar durante nos próximos 
dias e pode estrear contra a Ponte

Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta e Pedro estão animados com a boa fase do Fla e prontos para enfrentar o Corinthians

Jogo de gente grande na Liberta

Barbeiro José 
Cândido morre 
aos 82 anos

CIDADES\PÁG. 4

Niterói aplica novo 
reforço contra covid 
a partir de 18 anos
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‘Campo minado’ nas calçadas
Não tenho nada contra cachorros, mas acho que o pessoal 
de Niterói anda exagerando com bichos domésticos. As ruas 
de Icaraí são um “campo minado” de dejetos de animais. Os 
cães de apartamentos não são culpados: eles são ensinados 
a não fazer as necessidades fisiológicas em casa e ficam se 
prendendo. Quando saem, lançam cargas ao mar e muitos 
donos seguem alegres e faceiros, sem se preocupar em re-
colher o que o cachorro deixou pra trás. Quem tem bicho 
tem que cuidar, e se responsabilizar pelo o que animal faz.
Ruth Nogueira

Preços pela hora da morte
Noto que os supermercados vão ficando cada vez mais va-
zios. Também, pudera: os preços estão de assustar. Produtos 
essenciais, como carne e leite, saíram da lista de compras. 
Queijo virou artigo de luxo e o jeito é continuar com o fran-
guinho de cada dia, ou ovos. Enquanto dá.
James Barreto Cunha

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.

Potência da mulher 
negra em exposição
Apresentar a presença da 
mulher negra no cotidiano 
em diversos segmentos da 
sociedade. Esse é o objeti-
vo da exposição “Presença 
d´Elas”, organizada pela 
Coordenadoria de Políticas 
e Direitos das Mulheres de 
Niterói (Codim), que está 
em cartaz no Shopping Bay 
Market, no Centro de Ni-
terói.

As imagens foram feitas 
com seis mulheres do muni-
cípio, de diferentes idades e 

áreas de atuação, em locais 
representativos da cidade e 
ficarão expostas no espaço 
cultural do shopping, no 
terceiro piso, até setembro. 

Toda a concepção da 
exposição, que incluiu fo-
tografia, figurino e maquia-
gem, foi feita em parceria 
com profissionais que não 
cobraram pelos serviços. 

A visitação pode ser feita 
de segunda a sábado, das 8h 
às 22h, e aos domingos das 
12h às 20h. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘Rockteria’
Na sexta, às 20h, os amantes 
do rock têm encontro mar-
cado, no Bemdito, em São 
Francisco. Após dois anos 
de interrupção por conta 
da pandemia, está de volta 
a “Rockteria”, a tradicional 
festa de rock de Niterói. Su-
cesso consolidado na cida-
de, a edição de retorno está 
de tirar o fôlego e levará ao 
palco a banda Rio Rocks, em 
um show alucinante repleto 
de clássicos como Van Ha-
len, Bon Jovi, entre outros. 
O ingresso custa R$30.  

SINGLE – Um convite para a celebração diária do 
empoderamento feminino na luta pela existência de 
corpos dissidentes. Esse é o ponto de partida de “Sai 
Boy”, novo single da rapper Dani Nega. Acompanhada 
de clipe, a música é o segundo single de sua carreira 
solo e conta com a participação especial da cantora, 
musicista, compositora e atriz Ellen Oléria. 

FUNK – Após o single “Não Conta Pra Ninguém” com 
Rennan da Penha,  a cantora Julia Bacellar lança a 
sua nova música “I Love p@u na x**a”, em parceria 
com a DJ2F em todas as plataformas digitais. O funk 
proibidão traz certo saudosismo aos hits cantados 
no passado por funkeiras precursoras do movimento 
feminino no funk. 

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

Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

Mostra da Codim está em cartaz, diariamente, no Shopping Bay Market
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A banda Rio Rocks abre a edição de 

retorno em São Francisco 

POR JEFFERSON LEMOS

Democracia
em debate
Às vésperas das eleições que 
vão decidir os rumos do Brasil 
nos próximos quatro anos, a 
Alerj realiza, em parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), seminário em que vai 
debater quais as perspectivas 
e os principais desafios da 
democracia no país. Especia-
listas, intelectuais e cineastas 
abordarão a trajetória do 
governo representativo no 
país, com ênfase na questão 
partidária, no relacionamen-
to entre os poderes Executivo 
e Legislativo, e nas políticas 
públicas. O evento começa 
nesta terça-feira (2/8), a par-
tir das 10h, na sede da Alerj. 
O seminário contará com 
ciclo de debates e sessão de 
cineclube com o documen-
tário ‘Vocação do Poder’. A 
programação acontecerá nos 
dias 2 e 3 de agosto, no audi-
tório do 21º andar da sede da 
Alerj (Rua da Ajuda 5 - Cen-
tro), e no dia 4, no auditório 
318 da sede da FGV (Praia de 
Botafogo 190 – Flamengo). 
A participação é gratuita e 
aberta ao público.

Dia de visita no barracão

A jornalista e escritora 
Luana Genót, fundadora 
e diretora-executiva do 
Instituto Identidades do 
Brasil (ID-BR), que apoia 
empresas e organizações 
no desenvolvimento de 
ações afirmativas para a 
inclusão de negros e indí-
genas, esteve no barracão 

Divulgação

da Viradouro, na Cidade do 
Samba. A convite do presi-
dente Marcelinho Calil e 
de Erika Januza, rainha de 
bateria, Genót conheceu o 
projeto do desfile da escola 
para 2023. O carnavalesco 
Tarcísio Zanon mostrou os 
desenhos das alegorias e 
fantasias. 

Capoeiristas de 
Niterói na internet
A Associação de Capoeira Ki-
lombarte e o Ponto de Cultura 
Rádio Capoeira se reúnem 
nesta terça- feira (2/8) para 
a apresentação do protótipo 
do Portal da Salvaguarda da 
Capoeira de Niterói. O encon-
tro está marcado para às 19h e 
acontece na sede do Sindicato 
dos Profissionais de Educação 
(Sepe), na Rua Marquês de 
Caxias, 49, Centro de Niterói. 
O site tem o objetivo de divul-
gar o trabalho de capoeiristas 
de Niterói. O lançamento 
do Portal da Salvaguarda da 
Capoeira está previsto para 
outubro. Os adeptos da práti-
ca comemoram a iniciativa. A 
capoeira é uma expressão cul-
tural brasileira que luta pelo 
reconhecimento e maiores 
espaços na sociedade. 

Atendimento 
itinerante

PetroTIC: evento 
começa hoje

A Enel Distribuição Rio levará 
a São Gonçalo e Piabetá, em 
Magé, durante este mês, uma 
unidade móvel de atendi-
mento. O objetivo é facilitar o 
acesso dos clientes a serviços 
fornecidos pela companhia 
por meio de uma van itine-
rante. A unidade móvel vai 
oferecer os mesmos serviços 
das lojas físicas, como ade-
sões, troca de titularidade, 
parcelamentos, religações, 
negociações de débitos e 
ligações novas de segunda a 
sexta-feira, das 9h30 às 12h e 
das 13h às 16h. Não é neces-
sário agendar o atendimento. 
Até o dia 5 de agosto, o aten-
dimento em São Gonçalo será 
feito no PAM de Neves, na 
Rua José Augusto Pereira dos 
Santos, 1301. Já em Magé, o 
atendimento será na Praça 7 
de setembro, em Piabetá. 

Hoje a amanhã (2 e 3 de agos-
to), o principal evento de TI, o 
PetroTIC Conference, está de 
volta ao modelo presencial. 
A 12ª edição acontecerá no 
Centro de Convenções RB1, 
no Centro - Rio de Janeiro. 
Realizado pela Assespro – RJ 
(Federação das Associações 
das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação), 
o evento conta com líderes 
da indústria para debater os 
desafios e tendências da tec-
nologia para o setor de óleo, 
gás e energia. O primeiro dia 
trará debates sobre o mercado 
de O&G enquanto o segundo 
dia será dedicado a uma grade 
exclusiva para as tendências 
do setor energético, com o 
Energy Tech Summit, uma 
ferramenta para a discussão, 
atualização e inovações na 
indústria energética, trazen-
do palestrantes de grande 
prestígio para falarem sobre 
o futuro do setor, oportunida-
des de negócios, regulação e 
regulação de riscos. 

Canal de Itaipu volta a fechar

Frequentadores da Praia de 
Itaipu, na Região Oceânica 
de Niterói, informaram que 
o canal que liga a lagoa ao 
mar voltou a se fechar por 
completo. Eles também di-
zem que não têm visto mais a 
máquina que tentava fazer a 
retirada da areia do local para 
impedir que ele se fechasse 
de vez. O fechamento do 
canal impede a entrada da 
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água do mar na lagoa e a sua 
renovação. Como resultado, 
o espelho d’água escurece e 
o mau cheiro toma conta do 
local, devido à grande quan-
tidade de esgoto in nautura 
que ainda é jogado na lagoa. 
Banhistas, moradores da re-
gião e ambientalistas já estão 
se organizando para fazer 
mais um protesto pedindo 
providências. 

Panorama RJPanorama RJ

O Corpo de Bombeiros 
do Estado do Rio de Ja-
neiro conquistou 24 me-
dalhas no World Police & 
Fire Games 2022 (WPFG), 
o segundo maior even-
to desportivo do mundo 
que começou no último 
dia 22, em Rotterdam, na 
Holanda. Destas, 11 foram 
ouro. No domingo, o major 
Miguel Morone foi cam-

peão na meia maratona, 
configurando o resultado 
de melhor bombeiro cor-
redor do mundo. O Brasil 
ficou em 4º lugar com 295 
medalhas. Dez atletas do 
CBMERJ participaram do 
World Police and Fire Ga-
mes, uma das maiores 
competições do mundo, 
ficando atrás somente dos 
jogos olímpicos. 

Bombeiros conquistam medalhas
Divulgação

A advogada e vice-pre-
sidente da OAB-RJ, Ana 
Tereza Basílio, receberá, 
na próxima quinta-feira, 
dia 4, às 18h30, na Câma-
ra de Vereadores do Rio 
de Janeiro, o conjunto de 
Medalhas Pedro Ernesto 
- maior condecoração da 
Legislativo municipal do 

Rio, por sua dedicação 
e luta pela valorização 
da advocacia no Estado 
e pela militância em prol 
das mulheres advogadas, 
e contra todo e qualquer 
preconceito à mulher na 
sociedade. A iniciativa das 
homenagens é do vereador 
Vitor Hugo (MDB). 

Advogada recebe homenagem
Divulgação
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Ferramentas digitais facilitam a abertura de negócios em Niterói. Casa do empreendedor terá novo espaço

Tecnologia ajuda a empreender
O segundo semestre será de 
novidades para microem-
preendedores e aqueles que 
pretendem abrir o seu pe-
queno negócio em Niterói. 
A Casa do Empreendedor, 
que durante o período críti-
co da pandemia da covid-19 
manteve apoio ao segmento, 
passará a funcionar com 
instalações mais modernas e 
com novidades: além do novo 
espaço físico que funcionará 
no Bay Market, será possí-
vel abrir um novo negócio 
na palma da mão. A Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico de Niterói está 
testando um aplicativo, que 
terá funções variadas. O con-
tribuinte também pode fazer 
operações e acessar o portal 
do empreendedor utilizando 
QR Code. Em outra ação para 
melhor atender ao contri-
buinte a Secretaria lançou a 
Meire, nova assistente virtual 
que atende pelo WhatsApp 
(21) 97076-0186.

O aplicativo, que está em 
fase de testes, vai facilitar a 
vida dos empreendedores, 
fazendo a conexão direta com 
os sites do Redesim (Portal do 
Governo Federal), Prefeitura 
de Niterói, Secretaria de Es-
tado de Fazenda (Sefaz-RJ), 
Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro (Jucerja), Re-
ceita Federal, e outros, com 

informações, lembrete das 
obrigações, facilitando a vida 
dos microempreendedores 
de Niterói.

Todo o processo de mo-
dernização e apoio ao em-
presariado que vem de en-
contro às políticas públicas 

da Prefeitura de Niterói que 
está sendo implantada des-
de a inauguração da Casa 
do Empreendedor em 2017 
e, agora, também com o 
objetivo de colaborar para 
a retomada econômica do 
município, gerando empre-

go e renda. O município de 
Niterói tem 50.599 microem-
preendedores individuais. 
De outubro de 2021 a maio 
de 2022, foram 3.377 novas 
formalizações. A Casa do 
Empreendedor contabiliza 
em média 433 atendimentos 

mensais, entre entrada de al-
varás, atendimento via e-mail 
e presencial.

“Tivemos um crescimento 
grande pós pandemia por 
conta de muitos profissionais 
que acabaram perdendo seus 
empregos e buscaram formas 
de ganhar dinheiro para sus-
tentar suas famílias. No pe-
ríodo da pandemia, fizemos 
adaptações com atendimento 
via e-mail, whatsapp e telefo-
ne para apoiar os segmentos 
que precisavam se fortalecer 
neste cenário. Agora estamos 
modernizando a Casa, para 
atender com mais estrutura 
e abrindo outro leque de op-
ções para facilitar a vida de 
quem quer ser empresário”, 
explicou o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Luiz Paulino Moreira Leite.  A 
Casa do Empreendedor está 
desde outubro de 2021 aten-
dendo de forma provisória 
na Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Niterói 
(Seden), na Prefeitura, Rua 
Visconde de Sepetiba, 987 / 
10º andar, com atendimento 
de forma agendada, entre 
10h e 17h. A obra da nova 
Casa do Empreendedor está 
a todo vapor e o novo espaço 
deve ser aberto este mês  em 
novo endereço no Shopping 
Baymarket - Av. Visconde do 
Rio Branco, 360 / 3º piso.

Tecnologia- De acordo com 
o subsecretário de Desen-
volvimento Econômico Igor 
Baldez, que coordena a mo-
dernização do espaço e a 
ampliação de opções, a uti-
lização da tecnologia hoje 
em dia é fundamental para 
ajudar qualquer tipo de linha 
de empreendedorismo.

“Estamos apostando alto 
no aplicativo, que poderá 
oferecer funções diferen-
ciadas incluindo abertura 
de negócios, consulta aos 
portais de empreendedoris-
mo dentre outras coisas. São 
funções que junto com a mo-
dernização da casa e também 
utilização do QR Code vai dar 
agilidade ao empresariado e 
com isso ele terá mais tempo 
para pensar em seu negó-
cio, buscar alternativas para 
melhorar e fazer a economia 
girar. É uma rede de apoio 
que estamos montando”, 
explicou Baldez.

QR Code - Um serviço que 
está sendo estimulado pela 
Secretaria é a utilização do 
QR Code para formalização 
do MEI através do https//
www.gov.br/empresas-e-ne-
gocios/pt-br/empreendedor. 
É só o interessado acessar o 
portal, clicar em quero ser 
MEI, e seguir as orienta-
ções.

divulgação

Aplicativo está em fase de testes e visa apoiar a retomada econômica do munícipio, ajudando a gerar emprego e renda

É necessário respeitar o intervalo de 4 meses da 3ª dose da vacina

C-19: jovens a partir de 18 já 
podem receber o 2º reforço

 A Prefeitura de Niterói já está 
disponibilizando a segunda 
dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19 para jo-
vens com 18 anos ou mais. 
Para receber a imunização é 
necessário o intervalo de 4 
meses da terceira dose, além 
de apresentar carteira de 
identidade, CPF e compro-
vante das doses anteriores. A 
imunização está disponível 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17h, com entrada nas 
unidades de saúde até as 16h.

A consultora Geysielle 
Apostólico, de 24 anos, quis se 
adiantar e tomar a vacina logo 
no primeiro dia liberado para 
a sua faixa etária. Ela explica 
que nunca teve covid-19, mas 
diversos familiares tiveram a 
doença e uma tia faleceu em 
2020, no início da pandemia, 
quando só havia tomado uma 
dose da vacina. Por isso, ela 
acredita na importância de 
manter o calendário vacinal 
em dia.

“Eu sabia que hoje seria o 
primeiro dia para o reforço da 
minha faixa etária e quis vir 

no primeiro dia. Eu acho que 
a covid é uma doença com a 
qual a gente vai ter que con-
viver daqui pra frente. Ainda 
temos índices de casos, mas 
eu acho que é muito impor-
tante continuar mantendo a 
vacinação e se prevenir”.

Já a pesquisadora Ana 
Paula Fernandes, de 27 anos, 
aproveitou a ida ao posto para 
fazer um exame e tomou a 
dose de reforço.

“Vim fazer um teste de 
covid, que deu negativo. Aí, 
aproveitei para tomar a va-
cina. Foi super rápido, super 
tranquilo, não dói nada. To-
mem vacina, pelo amor de 
Deus! É muito importante, 
para a gente sair logo dessa 
situação. Eu já tive Covid, é 
pesado. Não é uma ‘gripezi-
nha’ não”.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
alerta para a importância da 
vacinação.

“A vacina é segura e fun-
damental para evitar casos 
graves da doença. Não deixe 
de receber a imunização e 

manter o esquema vacinal 
completo”.

Outras faixas etárias – O 
município também está rea-
lizando a aplicação da terceira 
dose para adolescentes de 
12 a 17 anos, com intervalo 
de quatro meses da segunda 
dose. Niterói segue em repes-
cagem contínua para aplica-
ção da primeira e segunda 
dose para crianças entre 3 e 
11 anos, adolescentes de 12 a 
17 anos e pessoas a partir de 
18 anos.

Agendamento – Para fazer 
o agendamento basta baixar o 
aplicativo Colab, disponível 
gratuitamente na Play Store 
(Android) e App Store (iOS), 
e realizar o passo a passo de 
cadastro. É necessário ser do 
público alvo e da idade para 
receber a imunização, seguin-
do o calendário, de acordo 
com as diretrizes do Plano 
Nacional de Imunização. 
Também é possível agendar 
pelo site da Prefeitura www.
niteroi.rj.gov.br/agendamen-
tovacina.contato@colab.re.

A Rede Municipal de Educa-
ção de Niterói ganhou um 
reforço na volta às aulas. 
Ontem (1), 70 professores de 
apoio para alunos especiais 
tomaram posse no auditório 
da Secretaria Municipal de 
Educação. Eles vão auxiliar 
na aprendizagem de crian-
ças com necessidades espe-
ciais nas unidades da rede.

De acordo com o secre-
tário Municipal de Educa-
ção de Niterói, Lincoln de 
Araújo, o diálogo constante 
com a comunidade escolar é 
a melhor maneira de avaliar 
as necessidades e planejar 

as melhorias.
“A Educação de Niterói 

vai receber esse ano mui-
tos investimentos. Além da 
contratação, nesta segunda, 
dos professores de apoio, 
teremos a contratação de 
professores, pedagogos e 
merendeiras. O processo 
já está em andamento e 
vai suprir a necessidade da 
rede. No fim do ano teremos 
concurso público para a 
contratação de professores 
permanentes. A prioridade 
é valorizar o profissional da 
Educação, investir no aluno 
e manter sua segurança ali-

mentar”, afirmou.
Lucienne Souza, coorde-

nadora da educação espe-
cial da rede de ensino muni-
cipal, diz que a contratação 
dos profissionais vai garan-
tir as demandas imediatas 
da rede, já que o concurso 
está sendo construído.

“A Educação especial 
trabalha em equipe, todos 
os professores precisam 
estar engajados. Niterói tem 
uma demanda crescente por 
educação especial. Esse au-
mento é o sinônimo de um 
trabalho de qualidade que 
vem sendo feito”, disse.

Reforço na educação especial

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 05/08/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Albertina Campos - Barro Vermelho - São Gonçalo 17925457
12:00 às 16:00 Rua Jacy Menezes - Barro Vermelho - São Gonçalo 17925457
12:00 às 16:00 Rua José Terra - Barro Vermelho - São Gonçalo 17925457
12:00 às 16:00 Travessa Carolina de Assis - Barro Vermelho - São Gonçalo 17925457
12:00 às 16:00 Travessa Eurico Ferreira - Paraíso - São Gonçalo 17925457
12:00 às 16:00 Travessa Helena Pereira - Paraíso - São Gonçalo 17925457
12:00 às 16:00 Travessa Ribeiro - Paraíso - São Gonçalo 17925457
13:00 às 17:00 Estrada Lagoinha - Pacheco - São Gonçalo 17924727
13:00 às 17:00 Estrada Menezes - Alcântara - São Gonçalo 17924727
13:00 às 17:00 Rua Lameira Bittencurt - Lagoinha - Pacheco - São Gonçalo 17924727
13:00 às 17:00 Rua Caravelas - Trindade - São Gonçalo 17926145
13:00 às 17:00 Rua Cuiabá - Trindade - São Gonçalo 17926145
13:00 às 17:00 Rua Curitiba - Trindade - São Gonçalo 17926145
13:00 às 17:00 Rua Humberto S de Carvalho - Trindade - São Gonçalo 17926145
13:00 às 17:00 Rua Lorena - Trindade - São Gonçalo 17926145
13:00 às 17:00 Rua Muqui - Trindade - São Gonçalo 17926145
13:00 às 17:00 Rua Paracatu - Trindade - São Gonçalo 17926145

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Sapucaí - Parque Ubatiba - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Rua Barão de Mauá - Parque Ubatiba - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Rua José A dos Santos - Santo Antônio - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Rua José dos Santos Siqueiras - Marquês de Maricá - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Rua José Santos S Castro - Marquês de Maricá - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Caxias - Marquês de Maricá - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Olinda - Parque Ubatiba - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Parque Ubatiba - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Rua Senhor do Bonfim - Marquês de Maricá - Maricá 17931037
13:00 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Graciena - Maricá 17931165
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Praça Cinco - Maricá 17931165
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IBGE inicia coleta de dados da 
população para o Censo 2022
Pesquisa foi lançada oficialmente no Rio, no Museu do Amanhã. Visitas domiciliares já começaram
O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) lan-
çou ontem (1°), oficialmente, 
o Censo 2022, no Museu do 
Amanhã, na Praça Mauá, 
região portuária do Rio de 
Janeiro. 

A cerimônia contou com 
a presença de representantes 
no Brasil do Fundo de Po-
pulação das Nações Unidas 
(UNFPA), Astrid Bant; do 
Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugiados 
(Acnur), Federico Martinez 
Monge; da Organização In-
ternacional para as Migrações 
(OIM), Socorro Tabosa; e da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), José Ribeiro.

Todos fizeram suas apre-
sentações vestidos com o co-
lete e o boné, que estão sendo 
usados pelos recenseadores e 
destacaram a importância da 
pesquisa demográfica. “Esse 
projeto contribuirá para o 
conhecimento da realidade 
brasileira”, disse Astrid Bant.

Federico Martinez, do Ac-
nur, lembrou que o censo 
também vai identificar o nú-
mero de migrantes que vivem 
no Brasil. “No total, segundo 
informações oficiais do go-
verno brasileiro residem no 
país quase 500 mil pessoas 
refugiadas, solicitantes da 
condição de refugiadas e 
apátridas. São pessoas vin-
das de mais de 121 países”, 

informou.
Além dos estrangeiros que 

moram no país, o diretor de 
pesquisas do IBGE, Cimar 
Azeredo, destaca que, pela 
primeira vez, o levantamento 
vai entrevistar quilombolas, 
além de indígenas. Segundo 
ele, para entrar nas terras 
indígenas, um grupo de re-
censeadores passou por um 

período de quarentena para 
evitar a contaminação dos 
povos tradicionais.

“É tão importante ter o 
mapeamento dessa popu-
lação indígena, quilombola, 
refugiados, e demais outras 
tantas camadas da população 
brasileira, que o IBGE está 
levantando um questionário 
especial para os quilombolas, 

um tratamento específico 
para as terras indígenas. É um 
desafio grande porque tem 
que fazer um questionário 
com intérpretes durante as 
entrevistas. Fazer censo no 
Brasil não é para amador”, 
disse no evento de lança-
mento.

O presidente do IBGE, 
Eduardo Rios Neto, foi a Brasí-

lia para acompanhar a entre-
vista do censo ao presidente 
Jair Bolsonaro, no Palácio da 
Alvorada.

Rio - A dona de casa Esmé-
ria Jane do Valle, 59 anos, mo-
radora de um apartamento 
no Centro do Rio de Janeiro, 
recebeu na manhã de ontem 
(1º), o recenseador Patrick 
Emanuel Miranda de Souza, 
28 anos, no primeiro dia de 
coleta de dados para o Censo 
Demográfico 2022, realizado 
pelo IBGE.

Ela foi uma das primeiras 
brasileiras a responder ao le-
vantamento, que deve realizar 
89 milhões de entrevistas, nos 
próximos meses, nos mais de 
5,5 mil municípios do país.

Esméria contou que já res-
pondeu a um censo anterior-
mente, mas que, desde então, 
muita coisa mudou em sua 
vida. Na época, os três filhos 
eram pequenos, e a família 
morava em uma casa maior, 
em Santa Teresa, bairro vizi-
nho ao atual.Hoje, Esméria 
já é avó de uma menina que 
mora em um apartamento no 
mesmo prédio do Centro. Ela 
conta que já desempenhou 
atividades de Segurança e 
de Cozinha, mas que, com a 
saúde debilitada, atualmente 
cuida da casa e recebe ajuda 
financeira dos filhos.

Ao chegar, o recenseador 
Patrick se identificou, mos-

trou o crachá no colete que 
vestia com a sua identificação 
e não encontrou resistência. 
A entrevista foi rápida e dona 
Esméria, que mora com um 
primo, respondeu questões 
como o tipo do domicílio, 
renda, número de moradores 
no imóvel e ocupação.

A dona de casa ficou sa-
tisfeita em abrir a sua casa 
para o censo, que considera 
muito importante para o país 
e incentivou a participação da 
população: “foi tudo ótimo. 
Tudo maravilhoso. Espero 
que todo mundo coopere 
direitinho para a população 
ficar ciente das coisas que 
estão acontecendo, quantas 
pessoas têm”.

Patrick disse que estava 
desempregado antes de ser 
contratado pelo IBGE e que a 
aprovação no concurso de re-
censeador foi uma alternativa 
de renda. Para além disso, o 
jovem considera fundamental 
a pesquisa que vai retratar a 
população do Brasil.

“Acho muito importante 
participar. A gente está bo-
tando em prática o nosso 
treinamento, mas a expecta-
tiva é boa. As pessoas estão re-
cebendo a gente bem”, disse. 
Patrick, que também mora na 
região, vai fazer entrevistas no 
Centro e no Catete, com a pre-
visão de visitar 300 domicílios 
nas três próximas semanas.

Tania Rego/Divulgação

 O recenseador Patrick Emanuel Miranda entrevistou ontem Esméria Jane do Valle, na casa dela, no Centro do Rio

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DA MARCA 
MERCEDES-BENZ FAMÍLIA ACTROS 6X2 E 6X4.
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos abaixo identifi cados para atender 

à seguinte campanha: 

Sistema envolvido: conjunto de fi xação do tanque de combustível. 

Razões técnicas: em alguns veículos, devido a uma falha no processo de fi xação do suporte do tanque 

de combustível, pode ocorrer a trinca e posterior quebra do suporte.

Risco/implicações: em caso de quebra do suporte de fi xação do tanque de combustível, o tanque poderá 
fi car pendurado, com risco de queda e vazamento de combustível na via de tráfego. Essas circunstâncias 
aumentam o risco de acidentes, podendo causar danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Solução: verifi cação e, se necessário, substituição gratuita do conjunto de fi xação do tanque.

Data de início do atendimento: 15 de agosto de 2022.

Agendamento e local de atendimento do serviço: o serviço deverá ser agendado diretamente com o 
Concessionário de veículos comerciais ou o Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz de sua preferência, 
onde será realizado gratuitamente, com duração aproximada de 2 (duas) horas para verifi cação, totalizando 
até 4 (quatro) horas em caso de necessidade de substituição do conjunto de fi xação do tanque.

Para consultar o endereço dos Concessionários e obter mais informações, acesse o site 

www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes ou entre em contato com a nossa Central de 

Relacionamento com o Cliente pelo telefone 0800 970 9090.

Com esta iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, 
garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca.                

MODELOS ENVOLVIDOS CHASSIS ENVOLVIDOS
(não sequenciais)

PERÍODO DE FABRICAÇÃO

Actros 6x2 e 6x4 9BM 934241 LS 057290 a 

9BM 934241 LS 058905

18 de setembro de 2020 a 

17 de dezembro de 2020

Juntos salvamos vidas.

São elas psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia

Planos: acaba limitação de 
sessões para quatro terapias

A nova resolução normativa 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) que de-
terminou o fim da limitação 
do número de consultas e ses-
sões com psicólogos, fonoau-
diólogos, terapeutas ocu-
pacionais e fisioterapeutas 
começou a valer ontem (1º) 
para todos os planos de saúde 
regulamentados, contratados 
após a Lei 9.656/1998 ou 
adaptados à lei, que tiverem 
cobertura ambulatorial, ou 
seja, de consultas e exames. 

A decisão foi tomada no 
dia 11 de julho em reunião 
extraordinária da diretoria 

colegiada da agência.
“Com essa medida, as ope-

radoras dos planos de saúde 
passam a ter que cobrir todas 
as consultas ou sessões com 
profissionais dessas quatro 
categorias que forem pres-
critas pelo médico assistente 
para pacientes com qualquer 
doença ou condição de saú-
de listada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
como, por exemplo, o trans-
torno do espectro autista, a 
paralisia cerebral, a síndrome 
de Down, a esquizofrenia”, 
disse o diretor-presidente da 
ANS, Paulo Rebello.

Segundo Rebello, este ano, 
houve 22 inclusões de pro-
cedimentos, entre exames, 
tratamentos, e medicamen-
tos, no rol de procedimentos 
obrigatórios da ANS. 

Para a coordenadora do 
Programa de Saúde do Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), Ana Caro-
lina Navarrete, essa resolução 
ocorre após intensa cobrança 
de diferentes instituições de 
pacientes e consumidores 
que já chamavam a atenção 
para a “abusividade” de li-
mitar o número de consultas 
com essas categorias.

José Cândido Trindade morre aos 82, tendo escrito uma bela história de vida

Barbeiro que fez muito mais 
do que cabelo, barba e bigode

Niterói acabou de perder um 
personagem de sua história. 
Faleceu ontem, aos 82 anos, o 
campista José Cândido Trin-
dade, o Candinho, um dos 
barbeiros mais famosos da 
cidade. Ao longo de sua vida, 
cortou o cabelo de diversas 
personalidades, como o ia-
tista Torben Grael, o cirurgião 
plástico Ronaldo Pontes e 
o ex-governador Badger da 
Silveira, irmão do também 
ex-governador Roberto Sil-
veira. Foi ele quem aparou o 
cabelo do jogador Gérson, o 
Canhotinha de Ouro, antes 
de sua partida para a Copa 
do Mundo de 1970.

Candinho começou na 
profissão aos 15 anos, em 
Campos e, em 1959, mu-
dou-se para o Rio de Janeiro. 
Na ainda capital federal, 
instalou-se num lugar privi-
legiado: o salão New York, em 
frente ao Palácio do Catete. 
Mas, como ele sempre gosta-
va de lembrar, o movimento 

do salão caiu pela metade 
com a criação de Brasília. 
Começaria então, naquele 
momento, sua história com 
Niterói.

Mudou-se para o salão 
Ginástico, em Icaraí, e pos-
teriormente para o Oberlan, 
na esquina de Gavião Peixoto 
e Avenida Sete. Acabou dono 
da barbearia e mudou seu 
nome para Magnus. Aposen-

tou-se em 2009, passando o 
ponto para um funcionário.

Além do lado profissional, 
ao longo dos anos dedicou-se 
também à Igreja Adventista 
do Sétimo Dia. Casou-se em 
1961 com a campista Nicéa, 
a mulher de sua vida, com 
quem esteve até os últimos 
momentos.  Construíram 
juntos uma linda família, for-
mada por três filhos - Marcos, 
Magno e Renata -, sete netos 
e dois bisnetos.

“Eu tenho muito orgulho 
de ter formado meus três fi-
lhos com o dinheiro do meu 
trabalho. Uma é formada 
em Direito, outro em Admi-
nistração e o terceiro, em 
Economia”, contou, numa 
entrevista no momento de 
sua aposentadoria.

Marcos e Magno Trindade 
são sócios da FSB Comuni-
cação, a maior empresa de 
Comunicação Corporativa 
da América Latina, com sede 
no Rio.

Divulgação

José Cândido Trindade, o Candinho
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Presidente 
vê Flu na 
próxima 
Libertadores

O Fluminense 
está em ótimo 
momento na 
temporada. 
Os tricolores 
brigam pela 

liderança do Campeonato 
Brasileiro e o presidente Má-
rio Bittencourt está entusias-
mado com o bom momento. 
O dirigente acredita que o 
time estará na próxima Li-
bertadores.

“Nos últimos dez anos 
nos afastamos da prateleira 
de cima, ficamos na página 
2 da classificação do Bra-
sileiro. É um trabalho de 
médio e longo prazo. Tem 
de continuar. Sempre dizia 
que nosso trabalho era voltar 
para a página 1. Disputamos 
três vezes a final do Carioca. 
Depois de dois vices, fomos 
campeões esse ano. As coi-
sas vão acontecendo”, disse.

“Terceiro ano de gestão, 
o trabalho vai se consoli-
dando. Fomos para duas 
Libertadores e tenho certeza 
que iremos para a terceira 
seguida. Vamos ficar nos pri-
meiros colocados e esse ano 
com uma possibilidade real 
de sermos campeões. Falei 
em entrevistas anteriores 
que se terminássemos com 
30 pontos o turno, brigaría-
mos pelo título. Terminamos 
com mais que isso”, conti-
nuou.

Além disso, Mário Bitten-
court ressaltou que o Flumi-
nense ainda sonha com o 
título da Copa do Brasil.

“No mata-mata temos 
chances mais reais ainda. 
Respeitamos muito o For-
taleza. Será um jogo difícil”, 
declarou.

Times fazem hoje, em São Paulo, primeira partida pelas quartas de final

Fla inicia duelo com 
Corinthians pela Liberta

As quartas de 
final da Taça Li-
bertadores da 
América come-
çam hoje. No 
primeiro jogo 

da disputa por um lugar nas 
semifinais, estarão frente a 
frente as duas maiores torci-
das do Brasil. De um lado o 
Corinthians, que receberá em 
seu estádio o jogo de ida, e do 
outro o Flamengo, prometem 
180 minutos de muita emoção 
dentro de campo e nas arqui-
bancadas. A bola vai rolar na 
Arena Néo Química a partir 
das 21h30.

Como já se tornou tradi-

ção, a competição continental 
é a mais ambicionada pelos 
clubes brasileiros, e tanto 
Flamengo como Corinthians 
acreditam ter potencial para 
levantar a taça mais uma vez. 
O Rubro-Negro foi campeão 
em 1981 e 2019, enquanto 
os paulistas têm apenas um 
título, em 2012.

Após um início irregular no 
Brasileirão, o Flamengo vem 
de quatro vitórias seguidas 
na competição e pulou da 14ª 
para a 5ª posição na tabela. Na 
Copa do Brasil, a equipe de 
Dorival Júnior está na disputa 
por uma vaga nas semifinais 
contra o Athletico-PR.

Para chegar até esta etapa 
da Liberta, o Corinthians ficou 
em segundo de seu grupo na 
fase anterior e eliminou o 
Boca Juniors, em plena Bom-
bonera, nas oitavas. Já o Fla 
foi líder em sua chave e deixou 
para trás o Tolima.

Para preservar alguns atle-
tas para o confronto pela 
Libertadores, os dois treina-
dores mandaram a campo 
formações alternativas nos 
duelos do último sábado pelo 
Brasileirão. Mesmo com times 
mistos, Flamengo e Corin-
thians venceram seus jogos e 
chegam em alto astral para o 
jogo desta noite.

Marcelo Cortes / Flamengo

Artilheiro Pedro, do Flamengo, avisa que está pronto para o importante desafio desta noite na Neo Química Arena

PV exalta acerto 
com time de coração

Castro lamenta série 
de problemas no Bota

O Vasco confir-
mou a chegada 
do lateral-es-
querdo Paulo 
Vitor. O jogador 
de 21 anos fica 
por emprésti-

mo até o meio de 2023. PV é 
cria das categorias de base do 
Nova Iguaçu, mas chegou ao 
profissional pelo Botafogo. 
Após boas atuações, o lateral 
foi negociado com o Interna-
cional.

Em sua apresentação, o 
atleta revelou ser vascaíno e 
não escondeu a animação 
por poder atuar no clube do 
coração.

“A ficha ainda não caiu. 
Estou até um pouco nervoso, 
não tem como não estar. É um 

O  B o t a f o g o 
v e m  s e n d o 
uma das equi-
pes que mais 
tem se refor-
çado no Cam-

peonato Brasileiro. Os alvi-
negros trouxeram muitos 
jogadores com o objetivo de 
se manter na Série A.

No entanto, o elenco vem 
sofrendo com muitos pro-
blemas nesta temporada. A 
cada partida, o técnico Luís 
Castro recebe uma “má no-
tícia”. O português admitiu 
que nunca viveu situação 
semelhante na carreira.

“Sempre falo o que meu 
coração diz. Sou um treina-
dor muito positivo. Sempre 
penso que vamos conseguir 

sonho que eu nunca deixei de 
ter, só foi ficando mais madu-
ro. Eu joguei no Botafogo con-
tra o Vasco, deu até um aperto 
no coração. Jogar em outras 
equipes é bom, mas jogar no 
Vasco é uma sensação dife-
rente. É meu clube do coração 
desde pequeno. Espero ajudar 
bastante a equipe”, disse.

Quem também vibrou 
com a vinda de PV foi o pai do 
jogador, Carlos.

“Eu estou em estado de 
graça. Quando eu tive a opor-
tunidade  de trazer o meu filho 
para cá, ele estava dormindo. 
Eu falei: ‘Filho, vamos para o 
Vasco’. Ele abriu o olho”, de-
clarou, aos risos.

PV vai iniciar os treinos 
com o elenco nesta semana.

os objetivos e superar as 
adversidades. Mas confesso 
que tem sido demasiado”, 
iniciou.

“Ao longo da minha 
carreira nunca tive tantas 
adversidades como venho 
tendo no Botafogo. Conti-
nuo positivo e a acreditar, 
mas a dimensão psicológica 
não existe somente para os 
jogadores. Existe também 
para o treinador e para to-
dos. Há momentos que te-
nho que lutar. Perdemos o 
Eduardo a poucos minutos 
do jogo. Para uma equipe 
que está em construção, é 
extremamente difícil. Não 
é uma missão impossível, 
mas é uma missão de muita 
dificuldade”, completou.


