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Governo do Estado fará ações 
sociais em cidades afastadas 
da capital do RJ

Governo do Estado inicia obra de colégio em Guaratiba
O governador Cláudio Cas-

tro e os secretários de Infraes-
trutura e Obras (Seinfra), Max 
Lemos, e de Educação, Ale-
xandre Valle, assinaram nesta 
quinta-feira (20/01), em Gua-
ratiba, na Zona Oeste da ca-
pital fluminense, a ordem de 
início da obra do Colégio Esta-
dual Zilda Arns. O investimen-
to é de R$ 14 milhões e o prazo 
de conclusão é de 240 dias.

O projeto consiste em um 
equipamento modular, de 
construção mais rápida, com 
acessibilidade para pessoas 
com deficiência e observando 
as normas de sustentabilida-
de. O colégio terá biblioteca, 
laboratórios multidisciplina-
res, salas de arte e multimídia, 
quadra poliesportiva e pátio 
cobertos. 

Para o governador Cláudio 
Castro, investir em educação 
é sempre um caminho seguro 

para a transformação da reali-
dade da população e a expec-
tativa é que, a partir do início 
efetivo da obra, o colégio seja 
concluído em oito meses.

- Educação é o grande motor 
de transformação da socieda-
de e, dar início às obras de um 
colégio, significa investir no 
futuro de nossos jovens. Tem 
muitas regiões da capital que 
são maltratadas, e Guaratiba é 
uma delas. Nosso governo tem 
se preocupado em tratar todos 
com condição de igualdade. O 
jovem de Guaratiba tem que 
ter a mesma oportunidade do 
estudante da Zona Sul e da 
Barra. Lançamos o Cidade In-
tegrada justamente para que 
os mais pobres voltem a ter 
esperança no futuro. Aqui em 
Guaratiba estamos atacando 
o mal da falta de sonhos e de 
oportunidades. Asfalto, ponte 
e prédio dão alegria para gente 

unicípios afas-
tados da cida-
de do Rio de 
Janeiro vão re-
ceber mutirões 
sociais do go-
verno estadual. 
As ações foram 
incluídas no 
orçamento de 
2022 através de 

emendas apresentadas pelo deputado 
Anderson Alexandre (SDD) em benefí-
cio das cidades de Araruama, Itaboraí, 
Rio Bonito e Silva Jardim.

As chamadas emendas de priorida-
de foram aprovadas pela Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), asseguran-
do que façam parte do cronograma de 
atividades do governo.

M
Anderson Alexandre justifica que é 

fundamental facilitar o acesso de mora-
dores de municípios do interior a docu-
mentos, sem necessidade de se desloca-
rem até outras cidades.

As emendas aprovadas e incluídas no 
orçamento são para que a Fundação Leão 
XIII promova ações para a emissão de 1ª 
e 2ª via de documentos como RG, certi-
dões de nascimento, óbito, casamento; 
além de promover a realização do progra-
ma “Um Novo Olhar”, que realiza exames 
de vista e entrega de óculos.

“Grande parte da população perdeu 
renda e enfrenta muitas dificuldades 
econômicas agravadas pela pandemia da 
Covid-19. Fazer o Estado chegar às cida-
des através de serviços gratuitos reduz 
longos deslocamentos em transporte pú-
blico, evitando gasto de dinheiro, além 

e satisfação. A escola dá legado" 
, frisou Cláudio Castro.

Já o secretário Max Lemos 
ressaltou que a construção do 
equipamento educacional pos-
sibilitará mais qualidade de vida 
e oportunidade de formação e 
trabalho, especialmente para os 
jovens da região. 

"Os anos passaram e parecia 
que  a região de Guaratiba não 
era enxergada. Essa parceria 
com a Educação vai beneficiar 
milhares de alunos da região 
com uma unidade modular 
nova, moderna e acessível. Va-
mos assumir a construção de 
um equipamento de qualidade 
e entregar à população em 240 
dias. Construir estrada, asfaltar 
ruas e fazer pontes como temos 
feito por esse estado afora dá 
um orgulho muito grande, mas 
ser parceiro para construir uma 
unidade educacional, esse orgu-
lho é dobrado. Muda a história 
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de favorecer a saúde”, afirma o deputa-
do Anderson Alexandre.

Na volta do recesso parlamentar, 
em fevereiro, o deputado intensi-

ficará as conversas com o governo 
estadual para que os mutirões so-
ciais iniciem ainda no primeiro se-
mestre de 2022.

e a vida das pessoas que pas-
sam a ter uma perspectiva de 
futuro de verdade. Estamos 
ampliando os investimentos 
em infraestrutura na Educa-
ção. Na próxima semana, va-
mos assinar o contrato para 
a construção de uma escola 
estadual na Cidade de Deus", 
anunciou Lemos. 

O secretário de Educação, 
Alexandre  Valle também fa-
lou da importância da unida-

de para os moradores. "Essa é 
uma demanda de mais de 10 
anos. A região de Guaratiba 
tem uma necessidade de ter 
uma escola de Ensino Médio. 
Serão 2,7 mil alunos, 23 salas 
de aula, quadra esportiva e 
biblioteca. A política é feita 
de gestos e ações e o início 
dessas obras representa o 
compromisso do governo do 
estado com nossos jovens", 
destacou Valle.
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Eles receberão o livro infantil-ju-
venil “Arte dos contos” lançado pela 
Multirio, na semana passada, com 
prefácio feito pelo escritor Carlos 
Nejar e conteúdo de professores e 
demais funcionários das escolas da 
rede municipal de educação. Tam-
bém serão exibidos vídeos, produ-
zidos pela Multirio, em homena-
gem ao Nejar, com leitura de poesia 
do imortal e informações sobre os 
27 anos da campanha.
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSimples Nacional: 

C o m i t ê 
Gestor do 
Simples Na-
cional de-
cidiu nesta 
sexta-feira 
(21) prorro-
gar por mais 
dois meses 
o prazo para 

as empresas regularizarem os dé-
bitos pendentes.

Com a decisão, o prazo pas-
sa de 31 de janeiro para 31 de 
março. Uma resolução com a 
nova data será publicada no 
"Diário Oficial da União".

Em nota, o comitê disse que a 
medida visa "propiciar aos contri-
buintes do regime o fôlego neces-
sário para que se reestruturem, 
regularizem suas pendências e 
retomem o desenvolvimento 
econômico afetado devido à pan-
demia da Covid-19".

O Simples Nacional é o regi-
me simplificado de tributação 
destinado a microempresas e 

O
empresas de pequeno porte. No 
caso das microempresas, o limi-
te de faturamento anual é de 
até R$ 360 mil. Para as empre-
sas de pequeno porte, o valor é 
de até R$ 4,8 milhões.

Já o prazo de adesão ao Sim-
ples Nacional permanece até 
31 de janeiro de 2022. Segundo 
o comitê, esse prazo não pode 
ser alterado por portaria porque 
está previsto em lei.

Veto ao Refis
A decisão de prorrogar o prazo 

para regularização de débitos do 
Simples Nacional acontece após 
o presidente Jair Bolsonaro ter ve-
tado integralmente o projeto que 
previa a criação de um programa 
de renegociação de dívidas para 
pequenos negócios (Refis).

Segundo o relator do texto 
na Câmara, deputado Marco 
Bertaiolli (PSD-SP), 16 milhões 
de pequenas empresas pode-
riam renegociar uma dívida de 
R$ 50 bilhões. O veto causou 

Com a decisão, o prazo passa de 31 de janeiro para 31 de março. Uma resolução com a nova data será publicada no "Diário Oficial da União"

reação no Congresso e entre os 
pequenos empresários.

Na semana passada, o governo 
lançou dois programas de renego-
ciação de dívidas de microempre-
endedores individuais (MEIs) e de 
pequenas empresas optantes do 
Simples Nacional, mas os progra-
mas abrangem somente as dívidas 
inscritas na Dívida Ativa da União.

Com isso, parlamentares da 
Frente Parlamentar do Empreen-
dedorismo (FPE) e o Sebrae Nacio-
nal pediram ao governo a prorro-
gação do prazo para regularização 
de débitos do Simples Nacional.

Segundo o deputado Marco 
Bertaiolli, que também é presi-
dente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, o objetivo 
agora é derrubar o veto do presi-
dente ao projeto do Refis para os 
pequenos negócios.

Assim, caso o veto seja derru-
bado, os pequenos empresários 
podem aderir ao programa de 
refinanciamento, parcelando 
suas dívidas com descontos de 
até 90% nas multas e nos juros e 
de até 100% no caso dos encar-
gos legais. E, quando a Receita 
Federal foi analisar se a empre-

sa optante do Simples Nacional 
tem débitos pendentes, a em-
presa estará regularizada e não 
será excluída do regime.

"350 mil empresas estavam 
sendo excluídas por terem débi-
tos. Agora, as empresas, mesmo 
tendo dívidas, podem fazer o 
pedido de reinserção no Sim-
ples Nacional até 31 de janeiro, 
porque a Receita vai analisar 
somente em 31 de março [a re-
gularidade da empresa], o que 
nos dá o tempo necessário para 
analisar o veto ao Refis e derru-
bá-lo", explicou Bertaiolli .

O secretário municipal de 
Saúde Daniel Soranz garantiu 
que a reunião do Comitê Cien-
tífico da próxima segunda-fei-
ra (24) não baterá o martelo 
sobre a realização dos desfiles 
das escolas de samba na Sa-
pucaí. Segundo Soranz, ou-
tros temas serão prioritários, 
como estratégias para ampliar 
a testagem e o atendimento 
na rede pública, diante do au-
mento de casos de covid-19. 

"A gente considera preco-
ce para discutir Carnaval. Não 
teremos ainda nessa segunda 
definições sobre o Carnaval. A 
variante Ômicron mudou todo o 
cenário epidemiológico. Primei-
ro, temos de entender quanto 
essa curva vai durar, e se de fato 
essa variante vai continuar se 
comportando de maneira leve. 
Nossa preocupação é proteger 
os não vacinados, e evitar ao 
máximo que tenham pessoas 
não vacinadas. Para que, depois, 
a gente possa planejar o que vai 
acontecer daqui a 40 dias. Ao 

meu ver, é precoce a gente pre-
ver qualquer coisa", afirmou So-
ranz, que esteve na manhã desta 
sexta-feira (21) no centro de tes-
tagem municipal do CIEP Nação 
Rubro-Negra, no Leblon.

O Comitê Especial de En-
frentamento à Covid-19 (CEEC) 
do Rio havia adiado para o dia 
24 de janeiro a decisão sobre o 
Carnaval da Sapucaí. Em reu-
nião com a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), os espe-
cialistas decidiram postergar a 
decisão sobre a manutenção, 
cancelamento ou adiamento da 

Decisão sobre Carnaval na Sapucaí não 
será tomada no dia 24, diz secretário
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Beija-Flor de Nilópolis na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2020

festa no Sambódromo. Marca-
dos para os dias 25, 26, 27 e 28 
de fevereiro, os desfiles das es-
colas de samba seguem manti-
dos pela Prefeitura do Rio.

Segundo o secretário Muni-
cipal de Saúde do Rio, Daniel 
Soranz, o número de casos 
graves do novo coronavírus, 
o aumento de transmissão e 
a vacinação com a dose de re-
forço serão os três principais 
indicadores analisados pela 
prefeitura para decidir sobre a 
realização, ou não dos desfiles 
das escolas de samba.

Comitê prorroga até março 
prazo para empresas 
regularizarem dívidas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, nos termos do Parágrafo quarto. Do artigo 20º, os 
Associados do BRS BANK - BRASIL SOLIDÁRIO, associação civil de 
direito privado, sem fins lucrativos, devidamente registrada no RCPJ – 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.173.296/0001-70, com sede social estabelecida na Avenida Presiden-
te Wilson, 231 – 9º Andar – Salão 902 Parte – Centro – Rio de Janeiro 
-RJ. CEP 20030-905, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
em vídeo conferência, por ocasião da Pandemia ter ocasionado o Isola-
mento Social. Nos reuniremos no dia 31 de janeiro de 2022, em primeira 
convocação às 10 horas, sendo a segunda, caso não haja quórum, às 10 
horas e 30 minutos, para tratar da seguinte pauta de ordem do dia:

1) Aprovação de contas
2) Exclusão de membros 
3) Indicação de novos membros
4) Criação do conselho consultivo
5) Eleição da chapa para o próximo quadriênio
6) Contratação de empresa especializada em serviços financeiros, 

e fornecimento de plataforma “White Label”
7) Alteração de nome – Razão social e nome fantasia

E para que chegue ao conhecimento de todos, o presente foi anexado 
na sede do BRS BANK - BRASIL SOLIDÁRIO e publicado no Jornal, 
para conhecimento de todos os associados.

Foto: Divulgação

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2022. 
 

Simone da Conceição Furtado de Albuquerque 
Presidente
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s dois pro-
cessos se-
letivos do 
I n s t i t u t o 
Brasileiro de 
Geografia e 
Estatística 
(IBGE) com 
mais de 
200 mil va-

gas temporárias para quem quer 
trabalhar no Censo Demográfico 
de 2022 — cujas inscrições se en-
cerram nesta sexta-feira (dia 21) — 
atingiram a marca de um milhão 
de inscritos. O balanço final do 
total de candidatos, no entanto, 
somente será conhecido após 16 
de fevereiro, último dia para o pa-
gamento da taxa de inscrição.

As seleções chegaram a ter as 
inscrições prorrogadas uma vez, 
ampliando ainda mais o número 
de candidatos interessados.

São oferecidas 183.021 vagas 

O
para recenseador, com taxa de 
inscrição de R$ 57,50. A função 
exige apenas nível fundamen-
tal. Neste caso, os selecionados 
ganharão uma remuneração de 
acordo com a produção. A prova 
será aplicada na manhã do dia 
27 de março de 2022.

Há outras 18.420 oportuni-
dades para agente censitário 
supervisor, com salário previs-
to de R$ 1.700. Existem ainda 
5.450 vagas para agente censitá-
rio municipal, com rendimento 
de R$ 2.100. Nos dois casos, os 
interessados — que devem ter 
ensino médio — terão que pagar 
uma taxa de participação de R$ 
60,50. A prova será realizada 
também em 27 de março, mas 
na parte da tarde.

As vagas são distribuídas por 
4.409 municípios do país (no 
caso de agentes) e 5.297 cidades 
(para recenseadores).

As inscrições para as vagas temporárias do Censo 2022 foram prorrogadas, mas terminam hoje

Vagas de recenseador
As inscrições são feitas no 

site da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). No ato de inscrição, o can-
didato precisa escolher em qual 
cidade realizará a prova e a futura 
área de trabalho, se aprovado. As 
áreas de trabalho podem corres-
ponder a um ou mais bairros, ou 
a comunidades.

Por exemplo, para a cidade 
do Rio de Janeiro, há 6.480 va-
gas em 70 áreas de trabalho, in-

clusive em comunidades como 
Complexo da Maré (120 vagas), 
Vigário Geral (113), Rocinha (65), 
Complexo do Alemão (60), Cida-
de de Deus (35), morro do Borel 
(8) e Vidigal (6).

A ideia é que os morado-
res dessas áreas se inscrevam 
no processo seletivo para po-
derem atuar nas imediações 
de suas residências. Assim, o 
IBGE contará com recensea-
dores ambientados com sua 

região de trabalho. No Estado 
do Rio, há 16.115 vagas.

Como os recenseadores são 
remunerados por produtivi-
dade, o IBGE preparou um si-
mulador on-line, que calcula 
quanto o profissional vai re-
ceber de acordo com a quanti-
dade de residências visitadas 
e pessoas recenseadas. A pre-
visão é que os aprovados tra-
balhem por até três meses na 
coleta domiciliar.

O Banco Central informou 
nesta sexta-feira (21) que houve 
vazamento de dados de "na-
tureza cadastral" relacionados 
com o PIX de clientes da insti-
tuição financeira Acesso Solu-
ções de Pagamento.

De acordo com o BC, esse 
vazamento ocorreu devido a 
"falhas pontuais em sistemas" 
da empresa.

O BC informou que o total de 
chaves potencialmente expos-
tas é de 160.147, o que corres-
ponde a 159.603 pessoas físicas. 
Isso ocorre porque uma pessoa 
pode ter mais do que uma cha-
ve PIX registrada.

Esse é o segundo incidente 
de vazamento de informações 
relacionadas com o PIX reve-
lado pelo BC. Em setembro do 
ano passado, a instituição infor-
mou o vazamento de chaves do 
PIX que estavam sob a guarda e 
a responsabilidade do Banco do 
Estado de Sergipe (Banese).

"Não foram expostos dados 
sensíveis, tais como senhas, in-
formações de movimentações 
ou saldos financeiros em con-
tas transacionais, ou quaisquer 
outras informações sob sigilo 
bancário. As informações obti-
das são de natureza cadastral, 

que não permitem movimenta-
ção de recursos, nem acesso às 
contas ou a outras informações 
financeiras", acrescentou.

Segundo o Banco Central, as 
pessoas que tiveram seus da-
dos cadastrais vazados serão 
notificadas "exclusivamente 
por meio do aplicativo ou pelo 
internet banking de sua institui-
ção de relacionamento".

"Nem o BC nem as institui-
ções participantes usarão quais-
quer outros meios de comuni-
cação aos usuários afetados, tais 
como aplicativos de mensagem, 
chamadas telefônicas, SMS ou 
e-mail", informou.

Além disso, o BC informou 
que foram adotadas "ações ne-

Bolsonaro deve sancionar Orçamento 
com fundo eleitoral de R$ 4,9 bi, mas 
com espaço para aumento

PIX: BC relata vazamento de dados cadastrais de 
159,6 mil clientes da Acesso Soluções de Pagamento

Pequenos negócios apostam no pix para vender mais

cessárias para a apuração deta-
lhada do caso e aplicará as me-
didas sancionadoras previstas 
na regulação vigente".

A instituição esclareceu que, 
entre as penalidades aplicáveis, 
estão multas ou "inabilitação 
para atuar como administrador 
e para exercer cargo em órgão 
previsto em estatuto. "

Ainda de acordo com o 
BC, as informações expostas 
podem ser utilizadas para 
aplicação de golpes de en-
genharia social, como, por 
exemplo, o golpista tentar 
persuadir a vítima de que 
é um funcionário do banco 
para tentar obter as creden-
ciais de senha do usuário.

Seleções do IBGE com mais de 200 mil 
vagas para trabalhar no Censo 2022 
atingem um milhão de inscritos

O presidente Jair Bolsonaro 
deve sancionar o Orçamento 
de 2022 com uma previsão de 
R$ 4,9 bilhões de reais para o 
fundo eleitoral. Entretanto, o 
governo deixará aberta a pos-
sibilidade para o fundo ser au-
mentado posteriormente a até 
R$ 5,7 bilhões, de acordo com 
membros do governo. O prazo 
para sancionar o Orçamento 
termina nesta sexta-feira.

Segundo fontes do Congres-
so, o aumento no valor para 
o fundão poderá ser incluído 
posteriormente durante o re-
ajuste da peça orçamentária, a 
partir de um projeto de lei do 
Congresso (PLN) enviado pelo 
governo. O entendimento é 
que essa reajuste não pode par-
tir de parlamentares, que apro-

varam o valor de R$ 4,9 bilhões.
O valor de R$ 4,9 bilhões foi 

estabelecido pelo Congresso na 
Lei Orçamentária Anual (LOA), 
o texto que define o Orçamen-
to de fato. Entretanto, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
que estabelece parâmetros para 
a elaboração do Orçamento, o 
fundo eleitoral ficou em R$ 5,7 
bilhões. Por isso, há dúvidas se 
o governo precisa seguir a LDO 
nesse ponto.

No ano passado, Bolsonaro 
chegou a vetar o artigo da LDO 
que abria espaço para o valor de 
R$ 5,7 bilhões. O presidente pro-
pôs que o fundo ficasse em R$ 
2,1 bilhões. Entretanto, o veto 
foi derrubado pelo Congresso 
em dezembro, quando a LOA já 
estava sendo discutida.
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g o v e r n a -
dor Cláudio 
Castro vi-
sitou o Ja-
c a r e z i n h o 
nesta sex-
ta-feira de-
pois de se 
reunir com 
secretários 
na Cidade 

da Polícia. Nas redes sociais, 
Castro disse que caminhou pe-
las ruas do Jacarezinho e escre-
veu que "a população precisa 
saber que aqui tem um governo 
parceiro e disponível para ouvir 
suas necessidades".

Em um vídeo publicado no 
Instagram, Castro voltou a 
pedir um "voto de confiança" 
dos moradores.

O
— A proposta é que a gente 

possa integrar essa comuni-
dade, ouvir essa comunidade. 
Outros governadores não vie-
ram aqui dialogar com vocês. 
Precisamos sim de um voto de 
confiança. A gente entende que 
muito foi prometido no passa-
do e pouco foi efetivamente fei-
to — disse Castro no vídeo em 
que aparece com moradores.

Na manhã de ontem, Castro 
pediu que a população do Jacare-
zinho desse um "voto de confian-
ça" no governo sobre o programa 
Cidade Integrada, que começou 
na quarta-feira com a presença 
de policiais civis e militares na 
região, e que ele disse que só de-
talhará no próximo sábado.

— Queria mandar um recado 
antes de falar do projeto pra 

Governador visitou o Jacarezinho nesta sexta-feira 

cada morador do Jacarezinho e 
da Muzema, confiem na gente. 
A gente está pedindo um voto 
de confiança. É um programa 
para trazer a paz, para trazer o 

bem para essas comunidades. 
A comunidade será ouvida, 
será respeitada. No sábado ago-
ra a gente vai destrinchar todo 
o programa. A gente vai mos-

trar o que vai acontecer, o que 
vai entrar, como vai ser o diálo-
go, as fontes de custeio, a gente 
pede que vocês esperem só um 
pouquinho — afirmou.

Uma criança morreu e outras 
nove pessoas ficaram feridas 
em um acidente envolvendo 
um ônibus da empresa Rio Ita, 
no quilômetro dois da Via La-
gos, a RJ-124, no bairro Boquei-
rão, em Rio Bonito, na Região 
Metropolitana do Rio. De acor-
do com CCR, que administra a 
via, o caso aconteceu às 14h57 
desta quinta-feira (20), na pista 
sentido Rio de Janeiro.

Ainda segundo a concessio-
nária, o menino, que ainda não 

teve a identidade divulgada, 
estava no acostamento, quan-
do foi atropelado pelo ônibus e 
morreu. Em seguida, o veículo 
tombou, mas não em cima da 
criança. Uma equipe médica da 
CCR socorreu nove pessoas, ne-
nhuma delas em estado grave. 
Os feridos foram encaminhados 
para hospitais de Rio Bonito e 
Bacaxá, distrito de Saquarema, 
na Região dos Lagos.

Um homem de 62 anos e uma 
mulher de 54 foram levados para 

Caso Henry Borel: equipe de 
advogados do ex-vereador 
Jairinho deixa o caso 

Ônibus atropela e mata criança e 
deixa nove feridos na Via Lagos

Foto: Reprodução

Ônibus atropelou menino e tombou, em seguida

o Hospital Municipal Porphirio 
Nunes de Azeredo, em Bacaxá, 
com escoriações, onde foram 
atendidos e liberados. Apesar 
do acidente, não houve reten-
ção de tráfego no local, segun-
do a concessionária. De acordo 
com a Polícia Militar, equipes 
auxiliaram no isolamento da 
área e no fluxo de trânsito. Pro-
curada, a Polícia Civil ainda não 
se pronunciou sobre o caso. A 
reportagem do Dia tenta conta-
to com a Rio Ita.

Três dias após ocupação, Três dias após ocupação, 
Cláudio Castro visita Cláudio Castro visita 
JacarezinhoJacarezinho

A equipe de advogados 
que defende o ex-vereador 
Dr. Jairinho das acusações en-
volvendo a morte do enteado, 
Henry Borel, de 4 anos, infor-
mou na noite de quinta-feira 
(20) que vai deixar o caso. De 
acordo com o advogado Braz 
Sant'anna, a renúncia se deu 
por questão de foro íntimo. 
Ao DIA, ele afirmou que a 
equipe vai continuar no caso 
por mais dez dias ou até a con-
tratação de um outro advoga-
do, o que acontecer primeiro. 

"Tenho certeza de que há 
nos autos do processo elemen-
tos de provas bastante favorá-
veis ao Jairinho, por isto acre-
dito que o profissional que nos 
substituirá, fará uma excelente 
defesa", disse. Para a 2ª Vara 
Criminal do Rio de Janeiro, Jai-
rinho ainda não nomeou uma 
nova defesa. A saída da equipe 
de Braz acontece pouco menos 

de uma semana depois que Mo-
nique Medeiros, mãe de Henry, 
disse ter sido coagida dentro da 
cadeia por uma advogada liga-
da ao ex-vereador, identificada 
como Flávia Pinheiro Fróes. O 
caso teria acontecido no dia 7 de 
janeiro deste ano.

A advogada em questão não 
pertence ao grupo Braz Sant'an-
na e foi contratada pela família 
do ex-vereador para fazer uma 
investigação defensiva. Flávia 
protocolou na última terça-feira 
(18) uma queixa-crime contra a 
defesa de Monique. A petição 
acusa de calúnia os advogados 
Thiago Minagé e Hugo Santos. 
O até então advogado de Jai-
rinho não informou se a saída 
teria ligação com a suposta ati-
tude da advogada da família.

A equipe de Braz Sant'anna 
estava na defesa de Jairinho 
desde 14 de abril, seis dias de-
pois da prisão do casal.
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irmado em 
julho do 
ano passa-
do, a Pre-
feitura de 
R e s e n d e , 
por meio 
da Contro-
l a d o r i a -
-Geral do 

Município (CGM) e da Secre-
taria Municipal de Educação, 
tem executado ações a partir 
do Programa ‘UPT – Um por 
Todos e Todos por Um! Pela 
Ética e Cidadania’ em 12 uni-
dades da Rede Municipal de 
Ensino, envolvendo 1.436 
alunos. O UPT Pela Ética e Ci-
dadania, realizado pela Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU) em parceria com o 

F
Instituto Maurício de Sousa, 
faz parte do Programa ‘Time 
Brasil’, com prazo de duração 
de um ano.

A execução efetiva ocor-
reu a partir de setembro, 
em 12 unidades: Escola Mu-
nicipal Sagrado Coração; E. 
M. Maria Dulce; E. M. Ge-
raldo da Cunha Rodrigues; 
E. M. Abrahão Hermano Ri-
benboim; E. M. Marieta Sal-
les Cunha; E. M. Maria de 
Assis Barboza; E. M. Santa 
Maria; E. M. Augusto de Car-
valho – CIEP – 489; E. M. Ade-
laide Lopes Salgado; E. M. 
Hetelvina Carneiro; E. M. Rio 
Preto; e E. M. Moacir Coelho 
da Silveira.

Resende ficou entre as 
cinco escolhidas do Estado 

A prefeita Drª Fernanda Ontiveros também comemorou a parceria

do Rio de Janeiro para a im-
plementação do programa 
federal que utiliza atividades 
on-line como caça-palavras; 
palavras cruzadas e enigmas 
para propor experiências de 
aprendizagem relacionadas à 

ética e à cidadania. “O progra-
ma é um conjunto de ações 
de capacitação e gestão de co-
nhecimento para as crianças 
e os adolescentes, conhecido 
como ‘Educação Cidadã’. O 
público infantojuvenil tem 

a possibilidade de experiên-
cias no processo de aprendi-
zagem relacionados à ética e 
à cidadania. Estes estudantes 
e toda a comunidade escolar 
serão multiplicadores das 
ideias”, frisa.

A saúde em Belford Roxo está 
presente de todas as maneiras. 
E para provar isso, a equipe do 
Centro de Atenção Psicossocial 
(Caps II) esteve nesta quinta-fei-
ra (20-01) na Clínica da Mulher 
fazendo o matriciamento (novo 
modo de produzir saúde em 
que duas ou mais equipes, num 
processo de construção com-
partilhada criam uma proposta 
de intervenção pedagógico-te-
rapêutica) com a equipe da uni-
dade. A saúde mental está sendo 
apresentada para as unidades de 
saúde da cidade para levar infor-
mações, dividir experiências e 
mostrar os serviços e perfil dos 
pacientes. A equipe do Caps AD 
foi para o Hospital Municipal e o 
Capsi para a UPA do Bom Pastor.

De acordo com a administra-
dora do Caps, Hanna Nazário, 
muitas unidades não conhecem 
o trabalho do equipamento e 
encaminham pacientes que não 
são o perfil do local. “Explicamos 
para os funcionários e pacientes 
presentes quem somos, como é o 
tipo de acompanhamento que re-
alizamos e o que deve ser feito em 
uma situação de crise”, explicou.

“Para complementar, tam-
bém fizemos uma ação do Ja-
neiro Branco voltada à saúde 

mental do trabalhador, cuidando 
de quem cuida. Vimos como está 
esse profissional, as pressões 
que ele sofre, pois entendemos 
que também tem seus proble-
mas e precisamos trabalhar isso 
já que estão na porta de entrada 

Hoje terá vacinação para crianças de 10 e 11 anos 
e testagem para covid-19 em duque de caxias

Caps II e Clínica da Mulher trabalham em conjunto
para mostrar  informações sobre saúde mental
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Durante a solenidade desta manhã, o prefeito falou animado sobre os planos para o hospital

fazendo o primeiro acolhimen-
to dos pacientes. Vamos fazer 
palestras, dinâmicas e ir às uni-
dades para continuar ouvindo 
e, dependendo de suas necessi-
dades, já encaminhá-los”, con-
cluiu Hanna.

Prefeitura de Duque de caxias e governo do 
estado anunciam a canalização o rio roncador, 
em nova campinas, nesta sexta-feira

As crianças de 10 e 11 anos 
e aquelas com comorbidade 
ou deficiência permanente 
(5 a 11 anos), poderão vacinar 
em sete unidades de saúde, 
neste sábado. A testagem 
rápida para a Covid-19 acon-
tece na Praça do Pacificador, 
Centro do município. Confi-
ra a programação

 A Prefeitura de Duque de 
Caxias fará vacinação infan-
til neste sábado (22), das 8h 
às 12h, para crianças com 10 
e 11 anos e para aquelas com 
comorbidades ou deficiência 
permanente (de 5 a 11 anos), 
mediante a apresentação de 
laudo médico. A Secretaria 
Municipal de Saúde alerta aos 
responsáveis sobre a obrigato-
riedade de levar documento 
de identificação com CPF ou 
Cartão do SUS, e Carteira de 
Vacinação da criança.

A vacinação infantil aconte-
ce neste sábado, das 8h às 12h, 
com atendimento para pedes-
tres, nas seguintes unidades:

- Hospital Municipal Du-
que - UPH Xerém - UPH 
Equitativa – UPH Saracuruna 

- UPH Imbariê - UPH Campos 
Elíseos - UPH Pilar

Testagem rápida para Co-
vid-19 na Praça do Pacificador

O sábado (22) também 
será de testagem rápida para 
a Covid-19, na Praça do Pa-
cificador, Centro do muni-
cípio, das 8h às 12h. O aten-
dimento será limitado às 
senhas distribuídas no local.

A orientação é de que pes-
soas que apresentem sinais 
respiratórios agudos ou, pelo 
menos, dois dos sintomas lis-
tados, façam o teste rápido: 
febre, calafrios, dor de gar-
ganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza e distúrbios olfativos 
ou degustativos. A testagem 
também é recomendada para 
todos aqueles que tiveram 
contato recente com casos 
positivos de Covid-19.

Foto: Divulgação
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e acordo com as 
pesquisas da Or-
ganização Mun-
dial da Saúde 
(OMS), a catarata 
é a principal cau-
sa de cegueira 
reversível no 
mundo.

A Catarata é 
uma condição normal da idade 
na maioria dos casos devido um 
processo oxidativo do cristalino! 
Todo mundo que viver tempo 
suficiente terá! Embora existam 
sim outras causas de catarata 
como medicamentos, trauma, 
profissões, choque e etc…

Com o avançar da idade, as 
fibras do cristalino perdem a 
sua elasticidade e capacidade de 
acomodação provocando a prin-
cípio presbiopia, a popular vista 
cansada. É por isso que a maioria 
das pessoas com mais de 40 ou 
45 anos precisa usar óculos para 
enxergar de perto.

E é como se a catarata fosse a 
fase seguinte desse processo – a 
lente natural - cristalino, além de 
perder a elasticidade, vai se tornan-
do opaca. Aos poucos, vai emba-
çando a visão até que o indivíduo 
passa a enxergar apenas vultos e 
luzes, podendo ocorrer a cegueira 
afetando imensuravelmente sua 
qualidade de vida.

Segundo o médico Oftalmolo-
gista, Drº Alan Coelho, especialista 
em Catarata, não é possível evitar a 

D
genética e nem o envelhecimento, 
mas é possível tomar algumas me-
didas preventivas para prolongar 
ou postergar o tempo do seu surgi-
mento e tratar o mais precocemen-
te possível dando ao paciente uma 
melhor qualidade de vida e talvez 
até a independência dos óculos!

“Existem cuidados básicos que 
são importantes quando se fala de 
prevenção. No dia a dia, é impor-
tante sempre proteger os olhos 
dos raios solares. Utilizar óculos 
de sol com proteção UVA e UVB, 
principalmente entre 10h e 16h, 
horário em que os raios ficam mais 
intensos. A dispersão dos raios e 
da claridade nas nuvens devem 
ser tão importantemente conside-
rados quanto na neve, onde os es-
quiadores costumam usar óculos 
com lentes polarizadas. O uso do 
acessório deve ser feito mesmo em 
dias menos ensolarados. “Explica.

Ainda de acordo com o especia-
lista, deve-se evitar o consumo de 
álcool e tabaco, diminuindo a pro-
dução de radicais livres que acele-
ram o envelhecimento.

Manter uma alimentação rica 
em vitaminas é um dos hábitos 
que trará diversos benefícios para 
a saúde dos seus olhos. Um cardá-
pio com frutas, legumes e vegetais 
pode afastar doenças ou minimi-
zar seus danos, como cegueira 
noturna, degeneração macular 
relacionada à idade, síndrome do 
olho seco e catarata.

Quando se fala em tratamento 
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Culturando 

O grupo carioca, carrega na bagagem mais de 30 anos de carreira

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCatarata: conheça as causas, prevenção e tratamento

para catarata não há nenhum medi-
camento em forma de comprimido 
ou algum colírio. Em relação aos 
óculos, também já não são eficazes, 
pois de toda forma a opacidade que 
está dentro do olho - cristalino in-
terferirá na acuidade visual. Desta 
forma, o único tratamento para ca-
tarata é a cirurgia.

Na maioria dos casos, a cirurgia 
é segura, nunca devemos tratar 
como simples uma microcirurgia 
com escalas micrométricas e mui-
tas etapas interdependentes, rápida 
e feita com anestesia local.

E com sedação leve para muitos 
profissionais como o próprio espe-
cialista costuma operar. O conforto 
para o paciente é imprescindível 
ainda que ele não sinta dor na cirur-
gia (explica). Seu objetivo é substi-

tuir o cristalino que foi perdendo 
a transparência por uma lente 
artificial que executa as mesmas 
funções. Essas lentes intraoculares 
podem ser monofocais, esféricas ou 
ascéticas, tóricas e até trifocais de-
vendo o cirurgião em parceria com 
o paciente escolher qual a melhor 
opção para cada caso ou paciente.

Serviço:
Dr. Alan Daividson Coelho For-

mado pela Universidade Federal do 
Espírito Santo em 2005.

Fez Oftalmologia pela Benefi-
cência Portuguesa de São Paulo en-
tre 2010-2013

Especializou-se em catarata pela 
USP de 2015 a 2018.

Militar da Força Aérea Brasi-
leira como 1º tenente onde atua 

como oftalmologista cirurgião de 
catarata desde 2018.

E trabalha como oftalmologis-
ta especialista em catarata em sua 
clínica, OftalmoLÓGICA (situada à 
Rua Pirapitingui 80, sala 1505, Li-
berdade)

Instagram: @dr_alan_coelho
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B o t a f o g o 
a n u n c i o u 
mais um 
r e f o r ç o 
para a tem-
porada de 
2022. Se 
trata do 
a t a c a n t e 
Erison, de 
22 anos. 
D e s t a q u e 

do Brasil de Pelotas na última 
edição da Série B, que o alvi-
negro se sagrou campeão, o 
jogador marcou oito gols em 
19 jogos na temporada.

Com contrato de dois anos 
com o clube, Erison chega 
para reforçar o setor ofensivo 
da equipe de Enderson Morei-
ra. Se no ano passado, o time 
tinha Rafael Navarro em gran-
de fase e o experiente He-Man 
como reserva, nesse início de 
temporada a equipe contava 
somente com os jovens Ga-
briel Conceição e Matheus 
Nascimento para a posição de 

O
Botafogo anuncia atacante Erison como novo reforço para a temporada

Botafogo anuncia atacante 
Erison como novo reforço 

centroavante. Dessa forma, o 
reforço, que será apresentado 
ainda nesta sexta-feira, chega 
pronto para jogar e com gran-
des chances de acumular mi-
nutos nesse início de ano.

Erison é o quinto reforço 
do Botafogo para 2022. Antes 
dele, o clube já havia anun-
ciado as contratações do za-
gueiro Klaus, dos volantes Fa-
binho e Breno, e do atacante 
Vinicius Lopes, que passou 
recentemente por procedi-
mento cirúrgico para corri-
gir fratura no pé esquerdo. O 
Bota não deu previsão para o 
retorno do atleta.

Próximo de estrear no 
Campeonato Carioca, já que 
enfrenta o Boavista no dia 25, 
no Estádio Nilton Santos, o 
Botafogo ainda tenta alguns 
reforços para esse início de 
temporada. O clube tem con-
versas com o volante Rafael 
Carioca, do Tigres-MEX, e 
com os atacantes Elkeson e 
Luiz Adriano.

Principal nome do Flamengo 
desde 2019, Gabriel Barbosa é 
constantemente ligado a clubes 
europeus. A imprensa inglesa 
colocou o atacante no radar de 
quatro clubes da Premier Lea-
gue, por exemplo. Em entrevis-
ta ao "ge", nesta sexta, Junior 
Pedroso, empresário do camisa 
9 rubro-negro, confirmou que 
houve uma sondagem do New-
castle e uma proposta de em-
préstimo do West Ham - a qual 
foi recusada imediatamente 
pela diretoria do Flamengo.

"Temos um grande parceiro 
inglês, um agente, que fez uma 
consulta informal através do 
Newcastle a respeito do Gabriel. 
O nosso objetivo e nosso papel 
é passar as informações e fazer 
as coisas fluírem. Não passamos 
ao Flamengo essa possibilidade 
pois isso não foi formalizada 
pelo Newcastle, então fica só na 
especulação. Não é dessa forma 

que trabalhamos", afirmou, an-
tes de seguir:

"Outro clube que andou com 
a formalização de uma oferta de 
empréstimo foi o West Ham. Eu 
nem conduzi essa oferta ao Ga-
briel, conduzi diretamente ao 
Flamengo, que deu uma nega-
tiva porque não enxerga como 
possibilidade alguma de em-
préstimo, mesmo pagando uma 
fortuna. A gente também não 
consideraria um de emprésti-
mo neste momento", afirmou 
Junior Pedroso.

Após atuar por empréstimo 
em 2019 e ser decisivo nas con-
quistas do Carioca, Brasileirão 
e Libertadores, Gabriel Barbosa 
foi comprado pelo Flamengo 
da Inter de Milão, da Itália, e 
assinou contrato com o clube 
até dezembro de 2024. Ídolo da 
Nação, o atacante também tem 
sido convocado pela Seleção 
Brasileira.

O Fluminense comuni-
cou a saída do técnico Edu-
ardo Oliveira da categoria 
Sub-20. O treinador recebeu 
uma proposta do Cuiabá, 
para fazer parte da equipe 
profissional na próxima 
temporada, e pediu desliga-
mento do clube nesta sexta-
-feira (21/1).

Não é a primeira vez que 
Eduardo Oliveira foi procu-
rado pelo Cuiabá. Anterior-
mente, antes de Jorginho 
assumir o clube no returno 
do Brasileiro de 2021, ele 
também recebeu proposta, 
mas recusou.

Guilherme Torres, que 
estava à frente do Sub-17, 
assumirá o comando da 
categoria.

Eduardo Oliveira chegou 
ao Tricolor em 2017 como 
coordenador metodológico 
da base, e assumiu a equi-

pe Sub-17 em maio de 2018, 
conquistando a Copa do Pa-
raguai e dois estaduais da 
categoria

O treinador começou 
a treinar a equipe Sub-20 
após a Copa RS de 2019. 
Em 2021, conquistou o 
Carioca Sub-20.

Empresário de Gabigol confirma 
que Flamengo recusou proposta 
de clube inglês pelo atacante

Eduardo Oliveira deixa o 
Fluminense e tem proposta 
do Cuiabá
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Gabigol, atacante do Flamengo e da Seleção Técnico Eduardo Oliveira Brasileira


