
Auxílio gás dobra e passa 
para R$ 110 neste mês

Pagamento será feito de 9 a 22 de agosto para 5,6 milhões de famílias, junto com parcela do Auxílio Brasil

BOTIJÃO GARANTIDO
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O Plano Niterói 450 anos prevê ações de ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária na cidade. Prefeitura estuda ainda a implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas

Douglas Macedo/Divulgação

Niterói vai 
ganhar novas 

ciclovias
O prefeito Axel Grael assinou 
ontem a ordem de início das 

obras de construção de novas 
ciclovias na Região Oceânica, 

nos bairros de Camboinhas, 
Itaipu, Itacoatiara, Serra Grande, 

Santo Antônio e Piratininga. Ao 
todo, vão ser simplantados 10,5 

quilômetros de ciclovias, com 
investimento de R$ 4.258.171,50. 

A ideia da prefeitura é oferecer 
ainda mais opções de mobilidade 

à população da Região Oceâni-
ca. O objetivo é chegar aos 120 
quilômetros de infraestrutura 

cicloviária em toda a cidade até 
2024. Atualmente, Niterói conta 
com mais de 60 quilômetros de 

malha cicloviária.

Passarelas 
podem ganhar 
câmeras

PANORAMA/PÁG. 2

Procurando reforçar sua equipe, a diretoria do Botafogo está negocian-
do a contratação do atacante Tiquinho Soares, bicampeão português 
com o Porto e que atualmente defende o Olympiacos, da Grécia.

PÁG. 6

MAC recebe 
novas 
exposições
O MAC Niterói abre, no sá-
bado, as exposições: “Ruí-
nas e lembranças: histó-
rias da cidade de Niterói” e  
“O que o olhar evoca”.

PÁG.2 

CULTURA

Karin Schauff/Divulgação

“Ruínas e lembranças: histórias da 
cidade de Niterói” reúne 35 fotos

ESPORTES

Braz elogia 
reforços do 
Flamengo
Clube tem janela de trans-
ferência movimentada 
com as chegadas, por en-
quanto, de Éverton Ceboli-
nha, Vidal, Pulgar e Varela.

Marcelo Cortes / Flamengo

Volante chileno Erick Pulgar chegou 
na semana passada ao Rubro-Negro 

Divulgação / FC Porto

Alvo do Botafogo, Tiquinho Soares, atualmente na Grécia, foi bicampeão português com o Porto

Botafogo de olho em ídolo do Porto

Twitter do IBGE 
é invadido por 
hackers

CIDADES\PÁG. 4

Niterói Cidadã: 
50 vagas para o 
Terceiro Setor

CIDADES\PÁG 3 

PF mira golpe do WhatsApp
Clonagem de aplicativo e outras fraudes contra clientes de bancos ultrapassam R$ 18 milhões

CIDADES/PÁG. 4

CIDADES/PÁG. 3

www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.673  |  R$ 2,00

Niterói, quarta-feira,3 de agosto de 2022
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline



Cidades2 Quarta-feira, 3/8/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Visconde de Itaboraí, 166 - sala 702B - Centro - Niterói/RJ

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Voto
Achei maravilhosa a possibilidade de a gente poder votar 
nessas eleições, mesmo estando em outra cidade. Já que 
nosso voto é digital, nada mais natural que ele também 
seja sem fronteiras. O importante é que ele nos ajude a 
garantir nossa cidadania. 
Márcia Nogueira

Polêmica 
Li que, por causa da série ‘Pacto Brutal’, da HBO Max, o 
agora pastor, Guilherme de Pádua teve que se afastar da 
sua conta no Tik Tok. Parece que, com a nova produção 
sobre o assassinato da atriz Daniella Perez, a geração de 
jovens de hoje ficou chocada com o que  crime que, na 
época, chocou a minha geração.
Marlon Bispo Martins 

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.

MAC recebe duas 
novas exposições
O Museu de Arte Contem-
porânea de Niterói abre, no 
sábado, duas novas exposi-
ções no Mezanino.

“O que o olhar evoca”, de 
Wil Catarina, é um projeto 
luminotécnico assinado por 
Widimar Ligeiro e consiste 
em um conjunto de obras 
inspiradas em 8 fragmentos 
de madeira encontrados na 
natureza, transformados e 
nomeados esculturas, tor-
nando-se provocações com 
base no olhar da artista.

Já “Ruínas e lembran-
ças: histórias da cidade de 
Niterói”, de Giuliana Pacini, 
reúne 35 fotos que mostram 
uma outra face da cidade, 
muito diferente da evocada 
pela modernidade e pela 
concretude do MAC. Uma 
face que pode contar his-
tórias que estavam quase 
apagadas pelo tempo.

Neste dia, a visitação ao 
Museu será gratuita das 18h 
às 20h, por conta do sábado 
estendido. 

CULTURA

Elza Soares
Uma das maiores cantoras 
brasileiras, Elza Soares é a 
nova homenageada do pre-
miado projeto Grandes Mú-
sicos para Pequenos. Com 
texto de Pedro Henrique, o 
musical “A Menina do Meio 
do Mundo – Elza Soares para 
Crianças” estreia, no sábado, 
às 16h, no Imperator, no 
Méier. A peça leva aos palcos 
a relação afetuosa entre Elza 
e sua mãe, além dos desafios 
na criação de uma criança 
com poucos recursos finan-
ceiros. Ingresso: R$50. 

NOVIDADE – A voz feminina do hit número 1 do 
momento, “Ai Preto”, Bianca acaba de lançar mais um 
sucesso. Em parceria com Shark e DJ Maia, “Senta e 
Chora” é um daqueles funks que não deixa ninguém 
parado. Em setembro, ela irá se apresentar no Rock 
In Rio, no palco Supernova. Será a primeira vez que 
Bianca no festival.

CLARICE – Realizado pelo Selo Sesc em homenagem 
ao centenário de Clarice Lispector, celebrado em de-
zembro de 2020, o álbum “Clarice Clarão”, produzido 
por Beatriz Azevedo e Moreno Veloso, já está disponível 
nas plataformas digitais. No disco, Beatriz e Moreno 
reúnem música, teatro e poesia para construir uma 
narrativa em contato com a obra da escritora. 

Karin Schauff/Divulgação

“Ruínas e lembranças: histórias da cidade de Niterói” reúne 35 fotos

Divulgação

“A Menina do Meio do Mundo – Elza 

Soares para Crianças” no Rio

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

Passarelas seguras

O Estado do Rio poderá 
ter o Programa Passarela 
Segura, com ações entre 
órgãos públicos estaduais, 
municipais e federais para 
garantia da segurança nas 
passarelas do estado, onde 
muita gente tem sido as-
saltada, principalmente 
por bandidos de moto. É 
o que determina o Projeto 
de Lei 4.254/21, do de-
putado Anderson Moraes 

Divulgação (PSL), que a Alerj aprovou, 
em primeira discussão, 
nesta terça. A proposta 
ainda precisa passar por 
uma segunda discussão 
no plenário da Casa. O 
projeto também autori-
za o Governo do Estado 
a utilizar equipamentos 
para restringir o acesso de 
motos; a instalar câmeras 
de segurança e garan-
tir a iluminação pública. 
“Por se tratar de um local 
onde a vítima encontra-se 
‘acuada’ devido às restri-
ções para escapar da ação 
criminosa, tal delito tem se 
expandido no Estado, le-
vando pânico à população, 
razão pela qual propomos 
o presente projeto de lei, 
com o objetivo de unir 
esforços para enfrenta-
mento do crime”, afirmou 
o parlamentar. 

Escola de SG 
é premiada

Conferência de 
comunicação

O Ciep 413 Adão Pereira 
Nunes – Intercultural Brasil-
-México, localizado em São 
Gonçalo, é motivo de orgu-
lho e uma referência para 
toda a rede pública estadual 
de ensino do Rio de Janeiro. 
A unidade escolar ganhou 
o Prêmio Ibero-America-
no de Educação Bilíngue 
“Cruzando Fronteiras”, na  
categoria A – representando 
a região Sudeste. O prê-
mio visa reconhecer expe-
riências educacionais de 
interculturalidade e bilin-
guismo nas escolas brasi-
leiras. O trabalho premiado 
– o “Club de Lectores” – foi 
organizado pela profes-
sora Sarah Corrêa. A pre-
miação vai acontecer, em 
Brasília, nos dias 4 e 5 de 
agosto. “Esse prêmio nos  
dá mais uma certeza de es-
tarmos no caminho certo” 
disse o secretário de Estado 
de Educação, Alexandre 
Valle.

A Comissão Organizadora 
da  II Conferência de Comu-
nicação de Niterói (II Confe-
com) realiza debate virtual 
sobre “Comunicação Popular 
em Niterói”, amanhã (4), às 
19h30. O evento faz parte da 
agenda da conferência e é 
aberto a todos os interessa-
dos, que devem  enviar e-mail 
para              conferenciacomu-
nicacaoniteroi@gmail.com.

“A Participação Popular e o 
desafio das políticas públicas 
de Comunicação” é o tema 
central da II Conferência de 
Comunicação de Niterói. 
Após a etapa de lançamento, 
ocorrida  com a solenidade de 
abertura na Câmara Munici-
pal de Niterói, a conferência 
inicia a fase de fomentar 
debates e instigar reflexões 
sobre políticas públicas de 
comunicação, em especial 
as municipais. Eventos da 
organização e das entidades 
interessadas acontecem até 
fevereiro de 2023. 

POR JEFFERSON LEMOS

Bombeiros a postos

Na retomada dos trabalhos 
após o recesso, a Alerj apro-
vou em plenário, nesta terça 
(2/8), a regulamentação da 
Lei 9.112/2020, que obriga a 
manutenção de uma brigada 
profissional composta por 
bombeiros civis em locais 

Dibulgação com grande aglomeração - 
como estádios, shoppings, 
universidades e espaços 
para eventos - além de hos-
pitais públicos ou privados 
e edifícios com acervo his-
tórico. A regulamentação foi 
apresentada pelo líder do 
Governo na Alerj, deputado 
estadual Rodrigo Bacellar 
(PL), através de indicação 
legislativa 583/2022. A pro-
posta segue para publicação. 
“A retomada de eventos com 
público reforça a necessida-
de de regulamentação da 
lei. Nosso objetivo é garantir 
mais segurança em ambien-
tes com grande circulação 
de pessoas. A presença de 
bombeiros civis pode ajudar 
na prevenção de incêndios e 
garantir um rápido socorro 
em acidentes, possibilitan-
do salvar vidas”, explica o 
deputado. 

Chapa 100% feminina

A candidata do MDB à 
Presidência da Repúbli-
ca, Simone Tebet, anun-
ciou ontem (2) o nome da 
senadora Mara Gabrilli 
(PSDB) como vice de sua 
chapa para as eleições de 
2022. O anúncio foi feito 
no Diretório Estadual do 
PSDB em São Paulo, em 
cerimônia transmitida pelo 
Twitter da candidata eme-

Divulgação, Twitter oficial PSDB

debista. O lançamento da 
candidatura foi feito após 
reunião de Simone Tebet e 
Mara Gabrilli com os pre-
sidentes dos três partidos 
da aliança política - Baleia 
Rossi (MDB), Bruno Araú-
jo (PSDB), Roberto Freire 
(Cidadania) - e o senador 
Tasso Jereissati (PSDB), 
que era um dos contados 
para chapa. 

Panorama RJPanorama RJ

Em sua primeira reunião 
após o recesso parlamentar 
de julho, a Comissão de Se-
gurança Pública da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
nesta terça-feira (2) um 
projeto que defende anis-
tia aos policiais militares 
processados ou punidos 
pela atuação no que ficou 
conhecido como Massacre 
do Carandiru, em 1992. 

De autoria do deputado 
Capitão Augusto (PL-SP), 
apesar de ter avançado 
ontem, o texto ainda tem 
longo caminho na Casa. 
Antes de seguir ao plená-
rio, precisa ser votado na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Vencidas 
essas etapas, se aprovado 
pelos deputados, a propos-
ta vai à análise do Senado. 

Anistia ampla, geral e irrestrita
Divulgação

Nesta semana, cinco es-
colas públicas de Itaboraí 
recebem atividades do 
projeto Enel Compartilha 
Energia na Escola. Serão 
quatro dias com palestras, 
oficinas e visitação da Nave 
Educacional Enel - ônibus 
adaptado com recursos au-
diovisuais avançados para 

experiências interativas 
com a comunidade escolar 
da rede municipal em Ca-
buçu, Curuzu, Badureco, 
Cabuis e São José. Haverá 
capacitação de professores 
com aplicação da metodo-
logia do Procel e curso de 
formação, além de entrega 
de material didático.  

Programação eletrizante
Divulgação
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O SEI está permitindo a mudança dos processos da Prefeitura de São Gonçalo do meio físico para o digital

Festas em Niterói 
no fim de semana
Agosto já começou, mas a 
cidade continua em clima 
de festas juninas: no próximo 
fim de semana, a Prefeitura 
de Niterói promoverá o Ar-
raiá de Camboinhas, nos dias 
6 e 7 de agosto, e o Arraiá do 
Baldeador, no dia 6. Os even-
tos são abertos, com entrada 
gratuita, e têm atrações para 
todas as idades.

Em Camboinhas, o arraiá 
terá apresentações dos gru-
pos Brasília e Forró Informal 
no dia 6, e dos cantores Mau-
rício Paraxaxar e do sertanejo 
Thiago Messer no dia 7. Os 
shows acontecem a partir 
das 17h em ambos os dias. A 
festa contará também com 
barraquinhas de comidas 
típicas e com os foodtrucks 
já tradicionais nos eventos da 
cidade. O evento acontecerá 
das 14h às 22h, na Praça Ve-
reador João Batista Petersen 
Mendes

Já no Baldeador, a festa 
terá roda de samba com 
Alexandre Bispo e, além das 

comidas típicas, oferecerá 
brinquedos e atividades para 
o público infantil. O arraiá 
acontece no sábado, das 17h 
às 22h, no Campo da Cova 
da Onça, na Estrada Bento 
Pestana. 

As festas são organizadas 
pela Coordenadoria Geral 
de Eventos (CGE). Em Cam-
boinhas, a organização é em 
parceria com a Adminis-
tração da Região Oceânica, 
Fundação de Arte de Niterói 
(FAN), Secretaria de Cultura 
de Niterói, Neltur e a loja The 
Work Sign. No Baldeador, o 
evento tem apoio da Associa-
ção de Moradores do local.

Economia nas 
residências
Para economizar energia 
elétrica não basta apenas 
usar os eletrodomésticos de 
maneira eficiente. É impor-
tante dar atenção também 
para a iluminação e ao tipo 
de lâmpada que usa em casa. 
Para isso, a Enel Distribuição 
Rio oferece algumas dicas e 
mostra como escolhas certas 
podem ajudar a economizar 
na conta de luz.

Em casa, o ideal é apro-
veitar a luz natural, abrindo 
as janelas e cortinas durante 
o dia, e dar preferência para 
cores claras ao pintar as pa-
redes, pois refletem melhor a 
luminosidade. E ao escolher 
as lâmpadas, o ideal é optar 
pelas de LED que consomem 
menos energia e aquecem 
menos o ambiente.

Para mostrar os bene-
fícios das lâmpadas LED, 
a concessionária traz um 
comparativo com os mode-
los incandescentes e fluores-
centes. Veja a seguir:

- A potência média uti-
lizada pela incandescente 

é de 60W, contra 15W da 
fluorescente compacta e 9W 
da de LED;

- Já a perda de energia em 
calor da incandescente é de 
95%; da fluorescente, 30% e 
5% da LED;

- Com relação à vida útil, 
ela chega a 1.000 horas em 
lâmpada incandescente. Já 
a fluorescente atinge 8.000 
e a LED conta com uma du-
rabilidade maior, de 25.000 
horas.

E quando se fala em re-
dução na conta de luz, a Enel 
lembra que as lâmpadas 
fluorescentes oferecem uma 
economia de até 75% no 
consumo de energia e as de 
LED chegam a 85% menos 
que as lâmpadas tradicio-
nais.

Programa Niterói Cidadã terá 
segunda edição este mês 
Começa neste mês e vai até 
setembro a segunda edição 
do Programa Niterói Cidadã. 
O programa foi criado pela 
Prefeitura de Niterói em se-
tembro de 2021 com o objeti-
vo de fortalecer as entidades 
do Terceiro Setor com foco 
no aprimoramento da gestão 
para que as Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs) 
possam se formalizar, se de-
senvolver, alcançar objetivos, 
captar recursos de forma 
independente e participar de 
editais.

Nesta nova etapa, o Niterói 
Cidadão vai oferecer mais 50 
vagas no curso de capacitação 
para organizações do Terceiro 
Setor. As inscrições vão até o 
dia 10 deste mês e podem ser 
feitas online no Portal de Ser-
viços da Prefeitura: servicos.

niteroi.rj.gov.br.  
A aula inaugural da se-

gunda edição do Programa 
Niterói Cidadã vai acontecer 
no dia 23 deste mês (terça-
-feira), na Sala Nelson Pereira 
dos Santos, com as presenças 
previstas do prefeito de Nite-
rói, Axel Grael, e da primei-
ra-dama da cidade, Christa 
Vogel Grael.

O prefeito destacou que o 
Niterói Cidadã tem o objetivo 
de capacitar as organizações 
para que, cada vez mais, elas 
consigam tornar projetos 
viáveis.

“A questão fundamental 
do programa é fortalecer o 
Terceiro Setor para que as 
organizações tenham uma 
gestão profissional e inde-
pendente. Essa iniciativa tem 
uma relevância muito grande. 

Alcançamos excelentes re-
sultados na primeira edição 
do Niterói Cidadã e temos 
certeza que vamos repetir 
esse bom desempenho na 
segunda edição. Com esse 
programa, vamos incenti-
var mais organizações a se 
aprimorarem”, afirmou Axel 
Grael.

Na nova edição, a novida-
de é a inclusão de dois novos 
módulos: LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados) e ODS 
(Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável). A alte-
ração foi feita após pesquisa 
com as organizações que par-
ticiparam da primeira edição 
do programa. A programação 
vai até o dia 20 de setembro 
e os outros módulos são os 
seguintes: Histórico das Orga-
nizações da Sociedade Civil; 

Governança de OSCs; Gestão 
de Projetos; Captação de Re-
cursos; Prestação de Contas; e 
Comunicação e Redes Sociais.

A segunda edição do Nite-
rói Cidadã terá ainda, de 05 a 
09 de setembro, uma oficina 
na qual as organizações vão 
ter, na prática, a experiência 
de estruturar um projeto. 
Também haverá, em 19 e 20 
de setembro, uma oficina de 
comunicação, onde as entida-
des vão aprender a apresentar 
um modelo de negócios de 
modo efetivo e visual.

A primeira-dama de Ni-
terói, Christa Vogel Grael, 
ressaltou que o Programa 
Niterói Cidadã é fundamental 
para que as organizações do 
Terceiro Setor se consolidem 
e consigam gerar mais em-
pregos.

Serão oferecidas mais 50 vagas de capacitação para o Terceiro Setor

Maricá sedia 
campeonato 
paralímpico de 
tiro com arco
Maricá sedia pela primei-
ra vez o 16º Campeonato 
Brasileiro Paralímpico de 
Tiro com Arco, que será 
realizado de 3 a 7 de agos-
to, na Confederação Bra-
sileira de Tiro com Arco 
(CBTArco), em Itapeba, 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer.  A competição con-
ta com a participação de 
32 atletas de 12 estados, 
incluindo praticantes da 
cidade.  Nesta quarta-feira 
(03/08) acontece o treino 
livre das 7h às 16h, aber-
to ao público. Os cam-
peões serão conhecidos 
na manhã de domingo ( 
07/08).

A competição é realiza-
da ao ar livre, em campo 
aberto, reunindo arquei-
ros com amputações, defi-
cientes visuais, tetraplégi-
cos, paraplégicos ou com 
outras deficiências.

Obras de requalificação já estão acontecendo no bairro Raul Veiga

Praça é demolida em SG para 
melhorar circulação viária
A Praça Chico Mendes, em 
São Gonçalo, já foi totalmente 
demolida e as obras de requa-
lificação viária e urbana estão 
a todo vapor. As equipes já 
deram inicio à duplicação de 
pista, na Rua Lindolfo Collor, 
e que vai facilitar o trânsito 
para o grande fluxo de carros 
que passa pelo local. As árvo-
res do espaço serão mantidas. 
Algumas precisaram ser reti-
radas, mas serão replantadas 
na fase de paisagismo da 
obra.

As intervenções que estão 
sendo feitas pela Prefeitura 
fazem parte do Plano Estra-
tégico Novos Rumos, do Eixo 
Cidade Bem Cuidada e Orga-
nizada, que promove o acesso 
à urbanização e a melhoria do 
espaço público, beneficiando 
moradores do bairro Raul Vei-
ga e outros bairros vizinhos, 
como Coelho e Alcântara.

Toda a estrutura já existen-
te vai receber nova ilumina-

ção, construção de jardinei-
ras e canteiros com plantio 
de vegetação arbustiva, um 
bicicletário, novo mobiliário 
urbano e as árvores que estão 
no local serão preservadas.

Também estão incluídas 
melhorias na drenagem, rea-

dequação dos níveis da praça 
para a garantia da acessibili-
dade, substituição da pavi-
mentação de toda a praça, 
execução de novas áreas de 
lazer como uma academia da 
terceira idade, playground e 
área de estar.

 Renan Otto/Divulgação

Obras na Praça Chico Mendes: iluminação, canteiros e mobiliários novos

SG: Sistema Eletrônico de 
Informações já gera economia
A Prefeitura de São Gonçalo 
avalia que tem registrado resul-
tados significativos com a im-
plementação do Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI). 
Prestes a completar quatro 
meses, foram economizadas, 
segundo a administração mu-
nicipal, mais de 180 mil folhas 
desde a efetivação do sistema. 
A mudança dos processos do 
meio físico para o virtual re-
sultará, ao longo do ano, uma 
economia anual superior a R$ 
1,5 milhão com papel e toners 
de impressão.

“Transparência, agilidade e 
economia foram as principais 
palavras que ouvimos nestes 
últimos meses de mudança e 
de adequação às novas práticas 
da administração moderna. 
Embora alguns processos ainda 
sejam tramitados fisicamente, 
os primeiros passos em direção 
à informatização da Prefeitura 
sugerem um retorno positivo, 
especialmente, em relação ao 
consumo sustentável”, avaliou 
o analista na área tecnológica 
Marcos Paulo Silveira da Silva, 
gestor responsável pela imple-
mentação do SEI.

O SEI tem objetivo de vir-
tualizar processos e docu-
mentos, permitindo atuação 
simultânea entre secretarias, 
ainda que distantes fisica-

mente, reduzindo o tempo de 
realização das atividades e pro-
vendo eficiência administrati-
va. Atualmente, o sistema está 
em 677 unidades, com 1.047 
usuários cadastrados. Foram 
abertos quase 13 mil processos 
e mais de 42 mil documentos 
assinados eletronicamente. 

“Os primeiros resultados re-
lativos à implantação do siste-
ma já mostram que o trabalho 
dos servidores e da administra-

ção municipal está dando cer-
to, ou seja, sem a colaboração 
de todos, o empenho e a con-
fiança nada disso seria possível. 
Lembrando que, para tudo isso 
ocorrer, é fundamental a capa-
citação de todos os servidores 
da Prefeitura que participam 
na criação de documentos e/ou 
processos”, disse Marcos Paulo. 

São Gonçalo é um dos pri-
meiros municípios do Estado 
a adotar o sistema, que já é 

utilizado pelo Governo esta-
dual e outras grandes cida-
des. Os procedimentos foram 
desenvolvidos pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) e o sistema foi cedido 
gratuitamente para instituições 
públicas.

Mais informações sobre o 
sistema ou sobre a abertura de 
processos podem ser conferi-
das em http://www.saogonca-
lo.rj.gov.br/sei.

Em apenas quatro meses deixou de ser gasto R$ 1,5 milhão em papel e toner

Sinal verde para 
novas ciclovias
A Prefeitura de Niterói avan-
ça nos investimentos para 
ampliar o sistema cicloviá-
rio da Região Oceânica. O 
prefeito Axel Grael assinou, 
ontem (2), a ordem de início 
das obras de construção de 
novas ciclovias do lote 2 da 
malha cicloviária da Região 
Oceânica. Serão implemen-
tadas novas ciclovias nos 
bairros de Camboinhas, 
Itaipu, Itacoatiara, Serra 
Grande, Santo Antônio e 
Piratininga. O lote 2 terá um 
total de 10,5 quilômetros, 
com um investimento de R$ 
4.258.171,50.

Além do prefeito Axel 
Grael, a assinatura da ordem 
de início das obras das novas 
ciclovias da Região Oceâ-
nica teve as presenças do 
coordenador do Programa 
Niterói de Bicicleta, Filipe 
Simões; do administrador 
regional da Região Oceânica, 
Binho Guimarães; do secre-
tário municipal de Obras 
e Infraestrutura, Vicente 
Augusto Marins; e do presi-
dente da Empresa Municipal 
de Moradia, Urbanização e 
Saneamento, Paulo César 
Carrera.

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, destacou que 
só a malha cicloviária da 
Região Oceânica terá 60 
quilômetros.

“Já avançamos bastante. 
Estamos avançando confor-
me o planejamento. A meta 
é chegar até o final da gestão 

com 120 quilômetros de ci-
clovias em toda a cidade. Em 
2013, Niterói praticamente 
não tinha ciclovias. Havia 
inclusive uma percepção 
pessimista com relação às 
ciclovias. A bicicleta é um 
elemento novo como opção 
de mobilidade. A cidade 
precisa de um processo de 
adaptação. A gente está con-
seguindo fazer isso muito 
bem”, afirmou Axel Grael.

O sistema cicloviário da 
Região Oceânica começou 
com a implantação de ciclo-
vias na Praia de Piratininga, 
pelas avenidas Almirante 
Tamandaré e Dr. Acúrcio 
Torres e avança pelo Parque 
Orla Piratininga e na Ave-
nida Irene Lopes Sodré. A 
malha cicloviária da região 
se integra à das praias da 
Baía pelas ciclovias do Túnel 
Charitas-Cafubá. 

Investimentos – O obje-
tivo da Prefeitura é chegar 
aos 120 quilômetros de in-
fraestrutura cicloviária em 
Niterói até 2024. Atualmen-
te, a cidade conta com mais 
de 60 quilômetros de malha 
cicloviária, que contemplam 
áreas nos seguintes bair-
ros: Centro, São Lourenço, 
Barreto, Santana, Fonseca, 
São Domingos, Boa Viagem, 
Gragoatá, Ingá, Icaraí, São 
Francisco, Charitas, Cafubá, 
Badu, Piratininga, Engenho 
do Mato, Camboinhas, Itai-
pu e Itacoatiara.

Camboinhas e 
Baldeador terão 
diversas atrações 
musicais nos 
dias 6 e 
7 de agosto

Enel oferece 
algumas dicas 
para economizar 
na conta de luz
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O sabor da liberdade

Dom José Francisco*

Muita gente já perguntou, 
a respeito desta guerra, se 
isso é da vontade de Deus. 
Se for, podemos estranhar 
essa disposição divina. 

Mas, se não for, a situação 
se agrava ainda mais, 
pois como é que algo 
pode acontecer de for-
ma contrária à vontade 
de um Poder Absoluto? 
Qualquer um, mesmo 
investido de autoridade 
suprema, sabe que as 
coisas podem sair em 
desacordo com o projeto 
original. 

Mas, aí, aparece um pro-
blema que sempre ron-
dou os outros pro-
blemas da filosofia e 
da teologia. 
Deus, afinal, 
tem autori-
dade ou tem 
poder?

A diferença 
é simples: a 
autoridade 
ordena que 
a l g o  s e j a 
feito. O po-
der, não: o 
p o d e r  f a z . 
Deus não consultou 
ninguém para criar o 
universo nem pediu 
alvará de licença para 
abrir o Mar Vermelho. Ele 
fez. Não foi?

Agora, se as coisas não 
saem conforme a en-
genharia original, não 
significa que algo tenha 
escapado à vontade di-
vina, e isso que vou dizer 
é de difícil aceitação. É 
que também faz parte 
da vontade divina que as 
coisas possam escapar ao 
ideal primitivo, e por uma 
única razão: Deus fez o 
mundo livre, e o mundo 
acabou se achando tão 
livre, que tentou se livrar 

até do Criador. 

Conhecem aquela mãe, 
que diz aos filhos: “Vocês 
precisam aprender a dei-

xar tudo em ordem 
antes de dormir?” 
Pois é. Mas na sur-
dina da noite, ela 

vai lá e cons-
tata, em ab-
surda con-
t ra ve n ç ã o, 
que todos os 
brinquedos 
estão espa-
lhados pelo 
q u a r t o ;  e 
isso vai con-
tra a vonta-
de dela, que 
preferia ter 
filhos orga-

nizados. Mas, por 
outro lado, foi a 
vontade dela que 
deixou as crianças 

livres para aprenderem 
a se organizar. Foi assim 
que saímos da horda pri-
mitiva!

Mais uma? Ainda que não 
faça parte da pretensão 
inicial, se o professor dei-
xar o dever de casa à es-
pontaneidade voluntária, 
metade dos alunos não 
farão.  Por quê? Porque 
a liberdade sempre falou 
mais alto.

Deus fez o 
mundo livre, 

e o mundo 
acabou se 

achando tão 
livre, que tentou 

se livrar até 
do Criador.

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

A OAB-Maricá, em parce-
ria com o Conselho de Di-
reitos da Pessoa com De-
ficiência, com a Comissão 
de Direitos Humanos e 
Comissão de Educação 
– sob a responsabilidade 
dos presidentes Geanne 
Froede, Jorge Antônio 
Paes Lopes e Rodrigo Tor-
quato, respectivamen-
te, dará início ao Projeto 
Maricá de Portas Abertas 
para PcD, amanhã (4), às 
13h, na sede da entidade, 
em Araçatiba.  Na oportu-
nidade vários grupos liga-
dos à área participarão do 
encontro para apresentar 
suas reivindicações e de-
mandas pertinentes à 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

Direitos 
da PcD

Perfil do instituto apresentava publicação de corretora de criptomoedas

Twitter do IBGE é invadido no 
dia do lançamento do Censo
No dia de lançamento do 
Censo 2022, o perfil do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no Twitter 
foi invadido. Quem acessou 
@ibgecomunica, na segun-
da-feira (1º), às 19h, viu uma 
publicação de uma corretora 
de criptomoedas que perma-
neceu até as 20h50.

No lugar de informações 
do órgão, o perfil do IBGE 
mostrava o nome e foto da 
empresa Exodus Crypto Wal-
let, que tem quase 190 mil 
seguidores.

Na manhã de ontem (2), 
o IBGE informou que o pro-
blema foi solucionado depois 

que gestores de redes sociais 
do instituto alertaram os 
administradores do Twitter 
e acionaram a área de infor-
mática.

“Logo retomamos o perfil, 
com ajuda da nossa Diretoria 
de Informática e da adminis-

tração do Twitter”, informou.
O IBGE começou na se-

gunda-feira, o Censo 2022. 
Durante três meses mais de 
180 mil recenseadores visita-
rão 89 milhões de endereços, 
em todos os 5.570 municípios 
do país.

Eles vão coletar informa-
ções que permitirão fazer um 
retrato da população do Brasil 
incluindo condições de vida, 
saneamento básico, educa-
ção, mercado de trabalho, 
entre outras.

De acordo com o IBGE, 
a estimativa é de que sejam 
contadas cerca de 215 mi-
lhões de pessoas.

Benefício será pago entre os dias 9 e 22 a cerca de 5,6 milhões de famílias

Auxílio Gás será de R$ 110 
em agosto, informa Caixa
Cerca de 5,6 milhões de famí-
lias receberão R$ 110 de Auxí-
lio Gás em agosto, anunciou 
ontem (2) a Caixa Econômica 
Federal. Até dezembro, o be-
nefício terá o valor dobrado 
por causa da emenda consti-
tucional que elevou benefícios 
sociais.

O pagamento ocorrerá de 
9 a 22 de agosto, com base 
no dígito final do Número de 
Inscrição Social (NIS). As datas 
são as mesmas datas das par-
celas do Auxílio Brasil, que teve 
o calendário de pagamento 
deste mês antecipado.

Tradicionalmente, os dois 
benefícios são pagos nos últi-
mos dez dias úteis do mês, sen-
do que o Auxílio Gás é bimes-
tral, pago a cada dois meses. 
Originalmente, a parcela de 
agosto seria paga entre os dias 
18 e 31, mas foi antecipada.

Com a emenda constitu-
cional que elevou benefícios 
sociais, o Auxílio Gás teve o 
valor dobrado, equivalendo a 
100% do valor médio do boti-
jão de 13 quilos nas parcelas de 
agosto, outubro e dezembro. 
Em 2023, o benefício voltará a 
valer metade do preço médio 
do botijão.

Cálculo - Para calcular o 
benefício, a Caixa Econômica 
Federal baseia-se nas pesqui-
sas da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), que até 
o décimo dia útil de cada mês 
divulga o preço médio dos seis 
meses anteriores do botijão de 
13 quilos de gás liquefeito de 
petróleo (GLP). Dessa forma, 
a cada dois meses, o benefício 
muda de valor.

O Auxílio Gás totalizou R$ 
52 em janeiro, R$ 51 em abril e 
R$ 53 em junho, quando equi-
valia a 50% do preço médio 
do botijão. Tradicionalmente, 
o benefício é pago a cada 
dois meses, mas a parcela de 
fevereiro foi antecipada para 
janeiro.

Duração - Com duração 
prevista de cinco anos, o pro-
grama beneficiará 5,6 milhões 
de famílias, até o fim de 2026, 
com o pagamento de 50% do 
preço médio do botijão de 
13 quilos a cada dois meses 
(100% de agosto a dezembro). 
Para este ano, o Auxílio Gás 
tinha orçamento de R$ 1,9 
bilhão, mas a verba subiu para 
R$ 2,95 bilhões com a emenda 
constitucional.

Só pode fazer parte do 
programa quem está incluído 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico) e tenha pelo 

menos um membro da família 
que receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
A lei que criou o programa de-
finiu que a mulher responsável 
pela família terá preferência, 
assim como mulheres vítimas 
de violência doméstica.

Caixa Tem - O Auxílio Gás 
é pago com os mesmos car-
tões e as mesmas senhas do 
Auxílio Brasil, podendo ser 
sacado em lotéricas, termi-
nais de autoatendimento e 
correspondentes bancários 
Caixa Aqui. O benefício tam-
bém pode ser depositado nas 
contas poupança digitais, 
criadas para o pagamento do 
Auxílio Emergencial em 2020, 
e movimentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem.

O beneficiário precisa fi-
car atento. Caso não saque o 
Auxílio Gás em 120 dias após 
a data do pagamento, o di-
nheiro volta para a conta do 
governo. Quem tiver dúvidas 
sobre a situação do benefí-
cio pode fazer uma consulta 
nos aplicativos Caixa Tem e 
Auxílio Brasil ou ligar para a 
central de atendimento da 
Caixa, no número 111. Caso  
tenha dúvidas sobre o cadas-
tro ou sobre o pagamento, 
o cidadão pode ligar para o 
Ministério da Cidadania, no 
telefone 121.

Arquivo / Banco Central

Até dezembro, auxílio será dobrado. Emenda elevou benefícios sociais

Fraudes foram praticadas através de transações digitais e WhatsApp

PF faz operação contra 
golpes a clientes de bancos

Com a ajuda da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), a Polícia Federal defla-
grou ontem (2), em 13 estados 
e no Distrito Federal, a ope-
ração Não Seja um Laranja!  
A finalidade era apreender 
bens de pessoas que cederam 
contas pessoais para receber 
recursos desviados de golpes 
e fraudes contra clientes ban-
cários.

Segundo a Febraban, é a 
primeira vez que é feita uma 
operação de caráter nacional 
para coibir esse tipo de crime.

Crimes - “Entre as ações 
criminosas que serão puni-
das com a lei estão as fraudes 
através de transações digitais, 
além de golpes, como o da 
clonagem do WhatsApp, do 

falso funcionário de banco 
(quando o fraudador entra 
em contato com a vítima se 
passando por um falso fun-
cionário de uma instituição 
financeira), e os golpes de 
phishing (quando crimino-
sos tentam obter dados pes-
soais do usuário através de 
mensagens e e-mails falsos 
que o induzem a clicar em 
links suspeitos)”, explicou a 

federação. Segundo a PF, as 
fraudes bancárias eletrônicas 
investigadas somam R$ 18,2 
milhões. Ao todo, 43 man-
dados de busca e apreensão 
foram cumpridos na Bahia, 
Distrito Federal, Goiás, Ma-
ranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo.

CVC é 
multada 
por falha de 
informação
A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), 
do Ministério da Justiça, 
multou a empresa de turis-
mo CVC por comercializar 
passagens da Avianca, em 
2020, sem informar os con-
sumidores sobre o risco de 
cancelamento dos voos. 
Na ocasião, a companhia 
área estava em processo de 
falência. A multa é no valor 
de R$ 363.046,25. 

No recurso, a CVC ale-
gou que não poderia prever 
que a Avianca enfrentaria 
dificuldades operacionais 
a ponto de interromper 
as atividades. Porém, se-
gundo a Senacon, mes-
mo ciente do pedido de 
recuperação judicial da 
Avianca, a CVC falhou ao 
não informar aos clientes 
sobre os riscos de cancela-
mento de voos e as graves 
restrições nas atividades 
da companhia. Essa falta 
de esclarecimento viola o 
Código de Defesa do Con-
sumidor.

A decisão é definitiva 
e a CVC não pode mais 
recorrer.

Prejuízo é 
estimado em 
R$ 18,2 milhões e 
atinge 13 estados 
mais o Distrito 
Federal

Divulgação

Policiais federais contaram com ajuda da Febraban na investigação

Problema foi 
solucionado 
depois que 
houve alerta a 
administradores 
da rede social

Gabriel Monteiro: 
cassação é pedida
O relatório final do Con-
selho de Ética da Câmara 
Municipal do Rio  pede a 
perda do mandato parla-
mentar do vereador Gabriel 
Monteiro (PL). A apresen-
tação ocorreu ontem (2), 
após reunião dos membros, 
durante entrevista coletiva 
de imprensa.

O relator, vereador Chico 
Alencar (Psol), salientou as 
qualidades requeridas de 
quem detém mandato par-
lamentar, que não se coadu-
nam com o comportamento 
de Gabriel Monteiro.

“Exercício de mandato 
público é respeito à digni-
dade, sobretudo dos mais 
vulneráveis, e não postura 
de manipulação, arrogância 
e mandonismo. Ter poder 
não é abusar dele, nem 
vestir manto para abrigar 

desmandos”, frisou o relator.
Segundo o relatório, Ga-

briel Monteiro praticou, 
ou ordenou que se prati-
casse, atos deploráveis e 
incompatíveis com o decoro 
parlamentar. Entre esses, 
a filmagem de ato sexual 
com uma menor de idade, 
então com 15 anos. Além 
disso, houve a exposição 
vexatória de crianças, por 
vídeos divulgados no canal 
do vereador, supostamente 
em situação de necessidade 
de ajuda.

Houve também expo-
sição vexatória e violência 
física de pessoas em situa-
ção de rua, como a de um 
homem instado a roubar 
a bolsa de uma mulher, na 
Lapa, e depois reprimido 
pela equipe do vereador, in-
cluindo policiais militares.
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Nenê ainda 
reclama de 
expulsão 
pela Série B

O meia Nenê, 
do Vasco, foi 
expulso na úl-
tima partida 
da equipe, em 
que empatou 
com a Chape-

coense, em São Januário. O 
experiente jogador demons-
trou grande insatisfação 
com a punição que recebeu.

Nos minutos finais, Nenê 
fez uma falta e recebeu o pri-
meiro cartão amarelo, po-
rém reclamou com o árbitro 
e foi punido novamente. O 
jogador fez duras críticas 
ao juiz Douglas Marques 
das Flores.

“Eu não falei nada. Em 
nenhum momento me re-
feri a ele. Eu só falei que era 
a minha primeira falta. Mas 
no momento, tenso, falei: 
‘Minha primeira falta, car...’. 
Mas não me referi a ele. 
Perguntei como ele tinha 
coragem de me expulsar. 
É inacreditável. Na minha 
humilde opinião, um dos 
árbitros mais fracos que 
apitou nos meus 22 anos de 
carreira”, disse.

O árbitro informou na 
súmula que Nenê, “após 
ser advertido com cartão 
amarelo por ter cometido 
uma falta temerária no seu 
adversário, protestou acin-
tosamente com gestos” e 
o dirigiu xingamentos. Por 
isso, recebeu o segundo 
cartão amarelo e acabou 
expulso.

Tiquinho Soares teve boa passagem por Portugal e hoje atua na Grécia

Botafogo próximo de 
anunciar atacante ex-Porto

Divulgação / FC Porto

Pouco aproveitado no futebol brasileiro, o atacante Tiquinho Soares ganhou destaque com camisa do Porto

O Botafogo se-
gue em busca 
de reforços para 
a sequência da 
temporada e está 
perto de anun-

ciar Tiquinho Soares. O atacan-
te, que pertence ao Olympiacos, 
da Grécia, já vem conversando 
com os alvinegros.

De acordo com informa-
ções, o acerto está próximo. 
Além disso, ainda vale destacar 
que o jogador de 31 anos tem 
negado conversar com outros 
clubes que estão interessados 
em sua contratação.

A saída de Tiquinho Soares, 

que deve acertar com o Bota-
fogo até 2025, foi facilitada pela 
eliminação do Olympiacos na 
Liga dos Campeões. A equipe 
grega caiu ainda na etapa eli-
minatória e não avançou à fase 
de grupos.

Soares pouco se destacou 
em solo brasileiro e conquistou 
protagonismo no futebol euro-
peu. No Porto, especialmente, 
disputou 140 jogos entre 2016 
e 2020, anotando 65 gols e 18 
assistências. Após período na 
China, ele passou a vestir a 
camisa do Olympiacos, clube 
pelo qual jogou 48 partidas e 
balançou as redes 14 vezes.

Problema - O Botafogo vem 
sofrendo com os desfalques 
nesta temporada e, no último 
fim de semana, perdeu Marçal. 
O lateral-esquerdo saiu logo no 
início da partida contra o Corin-
thians, alegando um incômodo 
na coxa.

O defensor de 33 anos rea-
lizou exame de imagem que 
rechaçou lesão grave. Mesmo 
assim, ele dificilmente irá a 
campo no próximo jogo, contra 
o Ceará, no sábado, às 16h30, no 
estádio Nilton Santos.

O técnico Luís Castro deve 
optar pelo retorno de Hugo 
para o setor.

Braz elogia novos 
reforços rubro-negros

Flu celebra semana 
livre para trabalhar

O Flamengo se 
movimentou 
nesta janela 
d e  t r a n s f e -
rências. Tanto 
que os rubro-

-negros trouxeram qua-
tro novos nomes para a 
sequência da temporada. 
Após Éverton Cebolinha e 
Arturo Vidal, os rubro-ne-
gros confirmaram o volante 
Erick Pulgar e o lateral-di-
reito Varela. A dupla já foi 
confirmada oficialmente 
pelo clube.

O vice de futebol do Fla, 
Marcos Braz, rasgou elogios 
aos reforços do clube.

“O Pulgar é um jogador 

Eduardo Bar-
ros celebrou a 
semana livre 
do Fluminen-
se para tra-
balhar após o 
empate com o 

Santos, por 2 a 2, na última 
segunda-feira. Questionado 
sobre o desgaste do elenco 
após o duelo na Vila Belmi-
ro, o auxiliar de Fernando 
Diniz entende que o perío-
do será “essencial”.

“Tivemos que reverter 
um placar adverso e tive-
mos competência e condi-
ção física para fazê-lo. Pas-

experiente, um jogador de 
seleção chilena. Foi cam-
peão da Copa América, 
mais de 200 jogos na liga 
italiana. A gente está muito 
satisfeito e muito esperan-
çoso do que ele pode fazer 
aqui no Flamengo”, disse.

“E o Varela é um atleta 
que jogou a Copa. Jogador 
que disputou campeonatos 
muito concorridos, duríssi-
mos, e nós tivemos a felici-
dade de trazê-lo. Ambos os 
jogadores com 28/29 anos, 
que hoje é uma idade que 
está chegando no ápice da 
carreira, ou está no ápice 
da carreira. Estamos felizes 
com essas contratações”.

samos mais de 60 minutos 
correndo atrás do resultado. 
Não sei se o desgaste foi de-
terminante para o resulta-
do”, iniciou Eduardo Barros.

“Agora, duas semanas 
abertas depois de uma ma-
ratona dessas será essen-
cial. Não só para descansar 
os jogadores, mas também 
para fazer os ajustes que o 
Diniz quer”, acrescentou.

O Flu ocupa a terceira 
posição do Campeonato 
Brasileiro e soma 35 pontos 
após 20 rodadas. O próximo 
jogo será domingo, contra o 
Cuiabá, no Maracanã.

Esportes


