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Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

Um programa de su-
cesso que vem servindo
de inspiração para vários
estados brasileiros corre
sério risco de ser encer-
rado e ficar de vez na ga-
veta das boas ideias. Es-
tou me referindo às Ope-
rações Segurança Presen-
te, programa do governo
do estado que, desde
2015, vem ajudando a re-
duzir os índices de crimi-
nalidade em vários bairros
cariocas, como Méier,
Lagoa, Aterro do Flamen-
go, Centro - inclusive na
recém-revitalizada Zona
Portuária - e em municí-
pios da Região Metropoli-
tana. Com a ameaça da
Fecomércio de suspender
o financiamento, o futuro
das operações é incerto.
Aliando políticas públicas
de serviço social  ao poli-
ciamento ostensivo e de
proximidade com a popu-
lação, o programa já reali-
zou mais de 10 mil casos
de encaminhamento de
cidadãos em situação de
vulnerabilidade para cen-
tros de acolhimento.

Com atuação de mais
de 500 agentes, entre po-
liciais militares e civis
egressos das Forças Ar-
madas, a operação rendeu
frutos. Logo os resulta-
dos positivos ganharam o
apoio popular e inspiraram
outras prefeituras flumi-
nenses, como a de Nite-
rói, a implantar programas
semelhantes na área de
segurança e bem estar so-
cial.  Em apenas dois anos
de atividades, os agentes
levaram para trás das gra-
des mais de 900 foragidos
da Justiça e efetuaram

mais de 6 mil prisões em
flagrante. Na Lagoa, onde
um médico foi assassina-
do e um atleta do Flamen-
go foi esfaqueado durante
assalto, não foram regis-
trados mais roubos a pe-
destres no ano passado.

Sem contar que na me-
dida em que há uma me-
lhora na segurança nos pon-
tos turísticos e no comér-
cio, a economia toda se
beneficia gerando mais
empregos no estado.  E não
estamos falando de muito
dinheiro. Em dois anos,
foram investidos R$ 44
milhões pela Fecomércio
que tem um orçamento em
torno de R$ 1 bilhão.

O fato é que o programa
deu certo. Os números são
inquestionáveis e nos dão a
confirmação de que boas
iniciativas devem ser preser-
vadas e exportadas para to-
dos os lugares onde o cida-
dão de bem se sente refém
da violência. Infelizmente,
por uma questão burocráti-
ca - a Fecomércio alega que
os recursos devem ser des-
tinados à educação profissi-
onal - querem acabar com o
programa que, pela primeira
vez em muitos anos, garan-
te aos cariocas o direito de
ir e vir.  E isso em um mo-
mento de extrema fragilida-
de na segurança.

Vamos continuar lutando
para que a operação tenha
caráter permanente e seja
levada para outros municí-
pios fluminenses, pelo bem
de toda a sociedade.

_________________________________________________________________________________________________________________________

João Direnna é jornalista e psicólogo. Responsável pelo Blog do Direnna

Segurança
presente: um
futuro incerto
Por Milton Rangel

Artigo
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Aceitamos os principais cartões de débito e crédito

SEM ACORDO
A presidente do Supremo Tri-
bunal e do Conselho de Justiça,
ministra Carmem Lúcia, recebeu,
na segunda-feira (15), o presidente
do Tribunal Regional Federal - o
famoso TRF-4, de Porto Alegre
(RS) - desembargador Carlos Eduar-
do Thompson Flores, para tratar
de vários assuntos relacionados ao
julgamento de Luís Inácio Lula da
Silva, já condenado em primeira ins-
tância por Sérgio Moro. Fato.
Entretanto, corre à boca miú-
da, ou seja, nas muitas mensagens
que circulam nas ferramentas da in-
ternet, precisamente, no WhatsA-
pp, que entre os temas da conver-
sa, possivelmente, estariam ques-
tões de segurança e até possíveis
pressões para que o maior larápio
de dinheiro público da história do
País seja absolvido. Os muitos áu-
dios viralizados, uma vez que o as-
sunto desperta o interesse de algu-
mas centenas de milhares de pes-
soas Brasil afora, sem falar nos
muitos espalhados pelo mundo com
os olhos e ouvidos grudados no ce-
lular, fazem até afirmações de que o
placar será 2 x 1 favorável ao autor
do maior projeto criminoso de po-
der e chefe de uma facção conhecida
hoje como Partido dos Trabalhado-
res (PT), pelo menos, da banda po-
dre que para muitos hoje constitui-
se como a maioria de seus "chefes".
Excetuando-se as muitas 'in-
vencionices' criadas pelos adeptos
do WhatsApp, do facebook, do
twitter e das demais fontes de in-
formação em tempo real, vindas das
mentes criativas ou daqueles que
querem apenas ganhar likes, joinhas
e apenas se projetar ganhando mais
seguidores, não se pode dizer que
não exista uma 'torcidinha' de mui-
ta gente por aí para que Lula saia
bem desta e possa concorrer às pró-
ximas eleições, evitando aquilo que
vem se convencionando chamar de
'grande perturbação da ordem pú-
blica e abalo à paz e harmonia do
Brasil' pelos problemas que podem
advir no caso de uma nova derrota
dele naquele Tribunal.
Que me desculpem os que pen-
sam contrário, mas dane-se a paz e a
harmonia de um País que foi - e ain-
da está pelo PMDB e seus compar-
sas - destruído pelos lavradazes e
inimigos de uma República e que
continuarão apequenados ( o Brasil
e as instituições)  se o resultado for
diferente de uma condenação por 3
x 0 ou 2 x 1 como querem milhões de
brasileiros humilhados e empobre-
cidos pelos corruptos da política,
fora dela e por uma parte da Justiça
que, até o momento, tem tirado a
venda para dar veredictos favorá-
veis aos poderosos.

DE NITERÓI
PARA O MUNDO
O governo de Michel Temer tem
colecionado uma série de derrotas pois
todos sabem que onde tem (P) MDB
tem coisa errada, desvios dos mais
variados, corrupção, muita corrupção
e forçação de barra. Como vem ten-
tando fazer ao insistir na indicação da
deputada Cristiane Brasil como mi-
nistra do Trabalho. Mas só que no
meio do caminho tem Niterói.
Tem Niterói no meio do caminho
e ela, pelo menos até agora, continua
barrada pela Justiça através do juiz
Leonardo Couceiro que concedeu li-
minar em razão de uma ação popular
movida após a divulgação de várias
denúncias contra ela. A ex-futura mi-
nistra tem várias condenações traba-
lhistas, além de ter sido citada na Lava
Jato em delação premiada.
E outro detalhe que por si só deve-
ria fazer com que o governo desistisse
de nomear alguém com tamanho currí-
culo: quem assume como suplente é Nel-
son Nahim - irmão de Anthony Garoti-
nho - condenado a 12 anos por explora-
ção sexual de menores e ela é filha de
Roberto Jefferson, aquele que cumpriu
prisão pela participação no mensalão e
delatou os próprios colegas de parla-
mento com os quais conviveu durante
os muitos anos de bons vinhos, bons
charutos, boa música etc.

CARAS DE PAU
Se fosse instituído o Prêmio Cara
de Pau a políticos brasileiros, o presi-
dente Michel Temer só perderia para o
hours concours Lula da Silva que diz
ser o mais honesto do País. Esta sema-
na, durante as respostas encaminhadas
à Polícia Federal sobre supostas irregu-
laridades na edição de um decreto que
teria beneficiado empresas do setor de
portos, Temer disse que não recebeu
nenhuma oferta de valor para inserir
dispositivos mais benéficos no Decre-
to dos Portos, ainda que em forma de
doação de campanha eleitoral. "Em tal
hipótese, minha reação seria de enérgi-
ca repulsa, seguida da adoção das medi-
das cabíveis (seriam parecidas com as
ações de indenização que ele pediu a
Joesley Batista e que acaba de perder?).
Mas o pior foi o impoluto, o irre-
preensível, o político acima de qualquer
suspeita Temer dizer que a PF vem agin-
do com "agressividade, desrespeito e,
portanto, impertinência com tantas
perguntas descabidas e sem propósi-
to". Esqueceu só de justificar por que
gasta tanto dinheiro público para que
deputados arquivem processos contra
ele quando poderia ser uma grande opor-
tunidade de mostrar sua honestidade,
honradez e patriotismo?

BALÃO DE ENSAIO
As redes sociais têm espalhado um
vídeo com um depoimento de um cara,
supostamente, bem informado, que faz
duas perigosas revelações: Lula será
absolvido na próxima quarta-feira pelo
placar de 2 x 1 e que mesmo assim não
será candidato à presidência.
Pra começar, não creio que os três
desembargadores do TRF-4 de Porto
Alegre tenham revelado o placar nem
pra seus maiores confidentes, tampou-
co, pra presidente do STF, com quem o
presidente daquele Tribunal esteve no
início da semana, pois todo mundo - e
boa parte do planeta - tem acompanha-
do tudo relacionado ao julgamento do
maior larápio da história do País com
muita atenção e possíveis vazamentos
não cairiam como balões de ensaio des-
ta maneira. Segundo a Justiça não vai
deixar passar a oportunidade de confir-
mar a decisão em primeira instância do
juiz Sérgio Moro que conduziu o pro-
cesso com " maestria" revelando fatos
irrefutáveis de condutas criminosas do
autor do maior projeto criminoso de
poder até hoje instalado por uma qua-
drilha e o PT, seu partido.
Por fim, considero que as instituições,
por mais falidas e desacreditadas que este-
jam, não vão tirar alguém na marra por
mais que tenham cometido práticas crimi-
nosas como fez Lula e seus petralhas, muito
menos as Forças Armadas que existem
para preservar a ordem e ainda estão aci-
ma de toda a sujeira política espalhada,
mas que a parte boa da Justiça pretende
começar a erradicar condenando Lula no
dia 24, aliás, algo que a maioria dos brasi-
leiros e brasileiras almejam há muito.

SEM REFORMA
Tudo indica que o governo não vai
conseguir aprovar a Reforma da Previ-
dência nem este ano. Prova da grande
dificuldade que a Câmara teria de rece-
ber pelo menos os 308 deputados ne-
cessários para a aprovação em dois tur-
nos de votação é que até o vice-presi-
dente da Casa, Fábio Ramalho -  a exem-
plo do presidente Rodrigo Maia -, aca-
ba de jogar a toalha ao dizer que, segun-
do levantamentos, o governo teria no
máximo 220 votos (quanto otimismo!).
Mesmo assim, a primeira votação
está confirmada para logo depois do
Carnaval, no dia 19 de fevereiro, e o
cenário tende a ficar ainda mais difícil
para se virar o jogo, mesmo com Mi-
chel Temer conversando ao pé da ore-
lha com líderes evangélicos, empresári-
os, como Sílvio santos que foi lá pegar
seu aviãozinho de dinheiro e liberando
verbas, distribuindo cargos, etc. A ver-
dade é que por ser ano eleitoral, e a
maioria daquela gente que habita e ne-
gocia no Congresso Nacional, ninguém
quer correr riscos por saber que a refor-
ma é uma grande furada e pode dificul-
tar ainda mais seus planos de reeleição.

FRASE DA SEMANA:
Tem gente por aí defen-

dendo que as penas dos la-
drões da República (o MPF
pede 386 anos para Eduardo
Cunha) fossem trocadas por
forcas e cadafalsos.

panorama@gazetanit.com.br
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MPRJ requer na justiça climatização e
aumento da frota de ônibus de Niterói

O Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ), por meio da Promo-
toria de Justiça de Tutela Co-
letiva de Defesa do Consumi-
dor e do Contribuinte de Nite-
rói, ajuizou, na quarta-feira
(17), ação civil pública (ACP)
para que consórcios da área
de transportes cumpram o es-
tabelecido em contrato de con-
cessão firmado com a prefei-
tura. São réus no processo o
Município de Niterói, os con-
sórcios Transnit e Transoceâ-
nico e empresas consorciadas.

De acordo com as investi-
gações do MPRJ, a frota ope-
rada pelas empresas de trans-
porte público municipal é infe-
rior à contratada. Também não
foi cumprida a obrigação de
climatizar 90% da frota até 31
de dezembro de 2016. Diligên-
cias demonstraram que a fro-
ta climatizada estaria aquém
dos parâmetros determinados
pelo Decreto nº 11.812D 2015.

A quantidade de ônibus cli-
matizados é inversamente pro-
porcional às temperaturas que
assolam a região do centro e
zona norte da cidade, que, ape-
sar de padecerem com as altas
temperaturas, são as regiões
com menor número de ônibus

equipados com ar-condicionado.
O vereador Bruno Lessa

(PSDB), que presidiu a CPI
dos Ônibus em 2013, comemo-
rou a ação do MPRJ. “A cli-
matização foi muito questiona-
da durante a CPI.  A atitude
do MP sinaliza o fim da época
em que prefeitura e as con-
cessionárias de ônibus agiam
como quisessem, em detrimen-
to da população. Nosso man-
dato tem lutado por isso, incan-
savelmente, nos últimos anos
e, comemoramos, que muitas
das nossas demandas estão
encontrando eco no MP”, dis-
se o parlamentar.

Para que as empresas ade-

quem a frota, o MPRJ requer
que sejam disponibilizados tan-
tos veículos quanto os necessá-
rios ao cumprimento da frota
contratada, assim como a ins-
talação de equipamento de ar
condicionado nos veículos, sob
pena de multa diária de R$ 5 mil.

A ACP também solicita que
o município seja proibido de
conceder reajustes ou revisões
tarifárias que impliquem no
aumento da tarifa de ônibus
municipal até que os consór-
cios estejam operando com o
número total de veículos con-
tratados e com, pelo menos,
90% da frota climatizada, sob
pena de multa de R$100 mil.

De Horto para Jardim Botânico

Detran: multas poderão ser
pagas no cartão de crédito
Lei permite que
motoristas quitem
seus débitos à vista
ou em parcelas

O Detran permitirá, em
breve, o pagamento de multas
de trânsito com cartão de cré-
dito. A medida será possível
graças à sanção da Lei 7.859,
publicada no Diário Oficial de
terça-feira (16), que permite
a motoristas quitar seus débi-
tos à vista ou em parcelas.

A novidade já era discuti-
da entre o governador Luiz
Fernando Pezão e o presiden-
te do Detran, Vinicius Farah,
para ampliar o leque de possi-
bilidades de pagamento para
os usuários. Atualmente, o
Detran permite o parcelamen-
to de multas em até 12 vezes,
com juros pela Taxa Selic,
acrescida de 1% ao mês.

Facilidade - Em outubro,
o Conselho Nacional de Trân-
sito publicou a Resolução 697,
tornando facultativa a adoção

do pagamento de multas com
cartão de crédito. Mesmo op-
cional, o Rio de Janeiro ado-
tará a medida. “O Detran ne-
gociava essa forma de paga-
mento com o governador, pa-
ralelamente à discussão do
projeto de lei na Assembleia
Legislativa, porque entende
que é uma medida importan-
tíssima para o cidadão. Esta
possibilidade de parcelamen-
to com o cartão de crédito é
mais uma facilidade para os
motoristas. Nós já permiti-
mos o parcelamento de mul-
tas há anos, mas faltava uma
lei sancionando o uso do car-
tão de crédito para que am-
pliássemos essa opção de
pagamento”, explicou o pre-
sidente do Detran.

Com a sanção da lei, será
preciso regulamentar a forma
de pagamento. “Agora, vamos
regulamentar como o cidadão
deverá proceder para pagar e
até parcelar no cartão de cré-
dito as suas multas”, comple-
tou Vinicius Farah.

A transformação do Horto do Fonseca em Jardim Botânico
de Niterói está perto de acontecer. Em visita ao local, o prefeito
Rodrigo Neves anunciou que a última etapa que faltava para este
processo, que é a construção do herbário, começa nas próximas
semanas. “O herbário será um centro de pesquisa na área da
botânica e esta unidade terá a parceria de universidades, como a
Universidade Federal Fluminense (UFF). A previsão é de que a
obra esteja concluída em quatro meses”, afirmou.

Niterói será homenageada na Sapucaí
O Presidente da Neltur ,

José Guilherme Azevedo, re-
cebeu a visita da Presidente da
Escola de Samba Arranco do
Engenho de Dentro, Tatiana
Santos, que veio mostrar o tra-
balho que está sendo feito para
montar seu desfile, cujo enre-
do “Por uma Ponte ao som do
Mar, Cidade Sorriso Vamos
Navegar”, será uma homena-
gem à Niterói, cujo carnava-
lescos são Julio Cesar Farias
e Ilvamar Magalhães. Com

750 componentes e 3 carros
alegóricos, a Arranco tem
como Rainha, Camila Reis e
como destaque João Gomes,
representando Arariboia.

O fechamento do desfile será
com um carro representando o
1º Carnaval, nos anos 20, quan-
do tudo começou em Niterói,
na época do compositor e can-
tor, Ismael Silva (nascido em
Jurujuba, em 1905 - fundador
da 1ª Escola de Samba do Rio
de Janeiro, a Deixa Falar).

Concurso em Niterói
A Prefeitura abriu inscrição para

o concurso público que prevê o
preenchimento de 20 vagas para a
carreira de Analista de Políticas Pú-
blicas e Gestão Governamental e 10
vagas para a carreira de Auditor
Municipal de Controle Interno. Para
se inscrever é preciso acessar o site
www.fgv.br/fgvprojetos/concur-
sos/seplag até as 16h do dia 12 de
março. A taxa de inscrição é R$120.

O salário inicial previsto para as
duas funções é de R$ 5,5 mil po-
dendo chegar a RS 10 mil com a pro-
gressão da carreira.
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APOLOGIA AO CRIME(?)... O
Carnaval desse ano promete:
"Que tiro foi esse, viado? Que
tiro foi esse que tá um
arraso?!... Quer causar, a gente
causa/Quer sambar, a gente
pisa! Quer causar, a gente
causa/Quem olha o nosso
bonde pira..."; com esses
versos de extrema inspiração,
Jojô Todynho (uma espécie de
Preta Gil com tetas
descomunais) promete sambar
na cara da inimiga e fazer da
sua música a melhor do
Carnaval.

APOLOGIA AO ESTUPRO(?)... O
Carnaval desse ano promete
#2: "Brota e convoca as puta/
Brota e convoca as puta/Mais
tarde tem ferro/Hoje vai rolar
suruba/Só uma surubinha de
leve, surubinha de leve com
essas filha da puta/ Taca a
bebida, depois taca a pica/E
abandona na rua..."; com
esses versos de extrema
inspiração, MC Diguinho (uma
espécie de sei lá o quê)
promete tacar nos ouvidos
alheios e fazer da sua música
a melhor do Carnaval.

GEMIDÃO... Que
tal retirar um
pouco de sangue
do braço?
Depois, é só
separar a "parte
boa" do sangue e
colocar nas partes
íntimas
femininas. É
garantia de 45
minutos de prazer
sexual. Tal
procedimento vem
sendo chamado

de "injeção do orgasmo" (O-Shot) e promete
dar esperanças para as mulheres que, por
acaso, estejam insatisfeitas sexualmente.

SOPRADORES DE APITO...
Se no Brasil a arbitragem
não é vista com bons, em
Portugal, o Núcleo de
Árbitros de Futebol criou
um curso para formação
dos juízes. E a polêmica
já começou na divulgação
do curso: uma suposta
árbitra mostra toda
sensualidade num cartaz,
o que provocou a ira de
quem tem relação, no
bom sentido, com a
arbitragem.

A GENTE FAZ AMOR
POR TELEPATIA / NO
CHÃO / NO MAR / NA
LUA / NA MELODIA...
Privacidade hoje é ar-
tigo raro. Se você tiver
R$ 1.600,00 sobrando,
pode comprar um vi-
brador com Wi-Fi. Ele
filma, fotografa e ain-
da transmite as ima-
gens em tempo real
para quem você quei-
ra. Originalmente
concebido pela área
de medicina, o vibra-
dor high tech logo ga-
nhou um espaço de
destaque nas prate-
leiras das sex shops.
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Febre amarela: Estado realiza Dia D de vacinação
Em 27 de janeiro, os 92
municípios estarão
mobilizados na ação

Desde janeiro de 2017, o
Estado vem adotando medidas
preventivas e, antes mesmo de
registrar os primeiros casos no
território fluminense, a secre-
taria iniciou a criação de cintu-
rões de bloqueio, recomendan-
do a vacinação contra a febre
amarela principalmente em
municípios de divisa com Espí-
rito Santo e Minas Gerais (áre-
as de risco para a doença).
Desde julho do ano passado,
todos os 92 municípios já estão
incluídos na área de recomen-
dação da vacina e a campanha
de vacinação permanece.

Até o momento, cerca de
46% do público-alvo da cam-
panha estão vacinados. A se-
cretaria está disponibilizando
boletins diários com a atualiza-
ção de casos da doença.

Em 2018, até o momento,
foram registrados 4 casos de
febre amarela silvestre em hu-
manos: uma morte em Teresó-
polis e três casos em Valença,
sendo dois óbitos.

DOSE FRACIONADA -
No último dia 9 de janeiro, o Mi-
nistério da Saúde anunciou que

Rio de Janeiro, Bahia e São
Paulo vão adotar o fracionamen-
to da vacina contra a febre ama-
rela. No Rio, essa campanha
será realizada em 15 municípi-
os, entre os dias 19 de fevereiro
e 9 de março. Os municípios que
terão doses fracionadas são:
Belford Roxo, Duque de Caxi-
as, Itaboraí, Itaguaí, Japeri,
Magé, Mesquita, Nilópolis, Ni-
terói, Nova Iguaçu, Queimados,
Rio de Janeiro, São Gonçalo, São
João de Meriti e Seropédica.

NITERÓI – Mais de 6 mil
pessoas foram vacinadas con-
tra a febre amarela na quinta-
feira (18) em Niterói, com a
ampliação da campanha de
imunização em mais oito pon-
tos da cidade. No total, 38 lo-
cais distribuídos por todas as
regiões do município estão va-
cinando a população. A Funda-
ção Municipal de Saúde (FMS)
recebeu, na noite de quarta
(17), uma remessa da Secre-
taria de Estado de Saúde com
50 mil doses da vacina, que
estão sendo distribuídas de
acordo com a demanda.

A vacina está sendo aplica-

da de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h, em todas as po-
liclínicas regionais do município
(Centro, Santa Rosa, Fonseca,
Largo da Batalha, Itaipu, Bar-
reto e Engenhoca); na Policlí-
nica Comunitária de Jurujuba;
nas Clínicas Comunitárias da
Família da Teixeira de Freitas,
Ilha da Conceição, Badu e
Várzea das Moças; nos módu-
los do Programa Médico de
Família do Viçoso, Marítimos,
Atalaia, Bernadino, Morro do
Céu, Ititioca, Ponta da Areia,
Vila Ipiranga, Engenho do
Mato, Cantagalo, Sapê, Cafu-
bá II e III, Maravista, Matapa-

ca, Caramujo, Jonathas Bote-
lho, Leopoldina e Maruí; nas
Unidades Básicas de Santa
Bárbara, do Baldeador, Pirati-
ninga, Centro, Engenhoca e
Morro do Estado; e na Policlí-
nica Naval de Niterói.

A DOENÇA – A febre
amarela é causada por um ví-
rus transmitido através da pi-
cada de mosquitos. Os sinais e
sintomas mais comuns da do-
ença são: febre alta, calafrios,
cansaço, dor de cabeça, dor
muscular, náuseas e vômitos
que duram, em média, três dias.
Nas formas mais graves da
doença, podem ocorrer icterí-
cia (olhos e pele amarelados),
problemas no fígado e nos rins,
hemorragia e cansaço intenso.

Por adoecerem primeiro, os
macacos servem de alerta para
o monitoramento da circulação
do vírus. A FMS orienta que,
ao encontrar um macaco mor-
to, o cidadão deve acionar o
Município pela central 153.

Para orientações e informações
sobre a doença, acesse

www.febreamarelarj.com.br

No próximo dia 27 de ja-
neiro, a partir das 9h, a Secre-
taria de Saúde realizará o Dia
D de vacinação contra a fe-
bre amarela. Todos os 92 mu-
nicípios do Rio vão participar
e o objetivo da campanha é
chamar a atenção da popula-
ção para a importância de se
imunizar contra a doença.
Durante a ação, a vacina es-
tará disponível nas Unidades
Básicas de Saúde, UPAs, ins-
talações montadas pela secre-
taria e também nos quartéis do
Corpo de Bombeiros.

“Temos vacinas para todos
os municípios e contamos com
o apoio de todos nessa ação.
Importante destacar que no dia
D a dose que vamos ofertar é
a dose integral da vacina, que
é a que estamos disponibilizan-
do no momento. Só a partir do
dia 19 será feito o fracionamen-
to”,  disse o secretário de Saú-
de, Luiz Antonio Teixeira Jr.
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GESTÃO CONTÁBIL

Profissionais liberais e autônomos a
Receita Federal notificará quem declarou
rendimentos do trabalho recebidos de
outras pessoas físicas e  não recolheram
a contribuição previdenciária

Os contribuintes notificados poderão efetuar espon-
taneamente o recolhimento dos valores devidos, com
os respectivos acréscimos legais, até o dia 31 de janei-
ro de 2018, iniciado os procedimentos de fiscalização
quem não regularizou  situação estará passivo de mul-
tas que podem variar de 75% a 225% da contribuição
devida, além disso, o contribuinte estará sujeito a re-
presentação ao Ministério Público Federal para verifi-
cação de eventuais crimes contra a ordem tributária.

A empresa optante pelo Simples
Nacional, ao vender algum bem ou
direito deverá apurar o ganho de capital.

Por força da Lei 13.259/2016, as alíquotas relativas
ao ganho de capital, a partir de 01.01.2017 (confor-
me ADE RFB 3/2016) serão de:

I – 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que
não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

II – 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cen-
to) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

III – 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que
exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não
ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

IV – 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou
direito, a partir da segunda operação, desde que realiza-
da até o final do ano-calendário seguinte ao da primeira
operação, o ganho de capital deve ser somado aos gan-
hos auferidos nas operações anteriores, para fins da apu-
ração do imposto progressivo, deduzindo-se o montan-
te do imposto pago nas operações anteriores.

Bloqueio administrativo de bens pela PGFN
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)

Estando o  débito tributário federal  inscrito na dívida
ativa da União e o devedor notificado não  pagar em cinco
dias, poderá à Fazenda Pública tornar indisponíveis bens
e direitos do devedor que são levados a registros públi-
cos,  artigo 25 da Lei 13.606, de 2018, acrescentou o arti-
go 20-B a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Informe

O Brasil d’além mar -
pelo voto faxina em outubro

Depois de quatro dias no
Porto, bela cidade portugue-
sa, passeando de barco, an-
dando de bondinho, visitan-
do museus, igrejas e sabore-
ando bolinhos de bacalhau e
pastéis de nata, chego a uma
conclusão óbvia: a vida é
muito mais do que a vergo-
nhosa política brasileira.

Todas as crises que ain-
da acometem o país provo-
caram em nossa gente uma
grave disfunção emocional: a
baixa vertiginosa de sua au-
toestima. Somos hoje uma
nação envergonhada e triste
pela própria sorte, desfrutan-
do de péssima qualidade de
vida, sem estrutura, com um
desemprego enorme, sem
investimentos em saúde, edu-
cação, transporte, segurança.
Para onde vai a gigantesca
carga tributária que paga-
mos? Por que pagamos tan-
to e temos tão pouco?

O Brasil está chorando,
sentindo-se desanimado, en-
tristecido, indignado. Seu
povo sofre em hospitais sem

insumos, sem maca, sem
médicos. Suas crianças po-
bres sofrem sem escolas,
sem presente e sem futuro.
Seus aposentados choram a
perda de poder aquisitivo de-
pois de tantos anos traba-
lhando, isso quando ainda
recebem salários. Seus jo-
vens formados estão desem-
pregados. Suas ruas estão
desertas e suas casas reple-
tas de grades porque a vio-
lência é absurda. Seu povo
agradece todos os dias a
Deus por ter chegado em
casa sem ter sido assaltado,
estuprado, morto. Seus pre-
sídios amontoam cabeças
como se fossem lixo. Suas
autoridades federais dizem
que a responsabilidade é dos
estados e as estaduais di-
zem que a União não repas-
sa recursos. Onde está a
vontade política de melhorar,
efetivamente, a vida de 200
milhões de pessoas? Não há
quem diga, não há quem
faça, e uma nação inteira
chora todos os dias a morte

de pais de família e bebês
que nem nasceram, como
se a vida nada valesse.

Este é um ano crucial
para o Brasil. Ano de elei-
ções, de renovação de qua-
se todo um congresso, de
um novo presidente e no-
vos governadores. Um ano
em que podemos nos sen-
tir soberanos para escolher
quem vai conduzir o país
por mais quatro anos. Pre-
cisamos assumir este com-
promisso com muita res-
ponsabilidade. É imperati-
vo tentar não reeleger polí-
ticos envolvidos em denún-
cias de corrupção e outros
crimes hediondos, sim, pois
atingem toda uma popula-
ção. Podemos e devemos
assumir este compromisso
de norte a sul. É vital ele-
ger gente não apenas nova,
mas que possa ter cobra-
das suas promessas de
campanha. Mais do que um
ano de copa do mundo, que
2018 possa ser um ano de
muita atenção, informação
e conscientização da ne-
cessidade de se votar em
gente que inspire algum
crédito, que tenha caráter,
espírito empreendedor e
responsabilidade com a coi-
sa pública. Essencial tam-
bém é rejeitar quem já mos-
trou tanta ganância e des-
prezo pelo Brasil, para que
possamos começar 2019
arregaçando as mangas e
trabalhando juntos por um
país mais próspero e ordei-
ro. Que assim seja, porque
nossas lágrimas não têm
mais para onde escoar.
Pelo voto faxina em 2018.
_____________________________

Cristina Lebre é autora
dos livros Olhos de Lince
e Marca d’Água – à venda
na Livraria Schöfer, em
Icaraí, ou diretamente por
lebre.cristina@gmail.com
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ÁRIES - Irá se surpreender positivamente
com as pessoas ao seu redor. No amor, não
tenha medo de ousar. Estará exigente. Sorte
em uma nova conquista. Encontrará con-
forto em família.

TOURO - Ótima semana para se dedicar a ati-
vidades físicas. Assuma seus objetivos na
vida financeira. Algo que queria há muito
tempo pode virar realidade e surpreenderá
você. Abra-se para novidades.

GÊMEOS - Ajude quem precisa com atenção e
palavras de carinho. Na profissão, mostre seu
talento com atitudes, e não com palavras.
Descanse mais e fuja de aborrecimentos. No
amor, tudo em paz.

CÂNCER - Pessoas próximas poderão irritar
você, mantenha a calma para não se arre-
pender depois. Pequenas atitudes podem
trazer resultados muito positivos no amor.
Não dê atenção a fofocas.

LEÃO - Não se deixe levar pela opinião dos
outros. A Lua deixará você bastante sensível.
Ouça sua intuição ao resolver problemas. Na
profissão, evite discutir com colegas. Pense
bem antes de agir.

VIRGEM - Estará em destaque na vida social,
pelo seu modo autêntico de agir. No amor,
sintonia total. Mantenha a calma ao lidar
com inimigos ou pessoas negativas. Boa se-
mana para construir novas amizades.

LIBRA - Repense suas atitudes e planos. Cri-
atividade de sobra para ter sucesso na vida
profissional. Curiosidade aguçada. No amor,
estará exigente; cuidado para não magoar
quem ama. Confie em você.

ESCORPIÃO - Com sinceridade e seriedade,
conseguirá o que merece. Tome cuidado para
não sonhar alto demais. Na profissão, não
tente impor sua opinião. Clima de intimida-
de a dois.

SAGITÁRIO - Clima tranqüilo em família. Na
profissão, sucesso em áreas que envolvam o
universo feminino. Não tenha pressa ao to-
mar decisões. Cobrança e pressão podem
aparecer no romance.

CAPRICÓRNIO - Saudade de amigos e paren-
tes distantes falará mais alto essa semana.
No amor, seus sentimentos estarão intensos.
Dê mais atenção à vida espiritual. Reconcili-
ações e acordos favorecidos.

AQUÁRIO - Conseguirá mostrar seu valor na
vida profissional. Dinheiro extra pode apa-
recer. Não tenha receio de se afastar um pou-
co das pessoas e ficar só em alguns momen-
tos. No amor, clima de harmonia.

PEIXES - Carisma de sobra, aproveite! Conte
com o apoio de pessoas próximas em situa-
ções complicadas. No amor, você estará pre-
cisando de mais carinho e atenção. Harmo-
nia em família. Saúde estável.

                    De 20 a 26 de janeiro

Horóscopo da Semana

(21.03 a 20.04)

(21.04 a 20.05)

(21.05 a 20.06)

(21.06 a 22.07)

(23.07 a 22.08)

(23.08 a 22.09)

(23.09 a 22.10)

(23.10 a 21.11)

(22.11 a 21.12)

(22.12 a 20.01)

(21.01 a 19.02)

(20.02 a 20.03)

Tem ‘Samba do Oscar’ dia 26 no Teatro Popular
As rodas de samba conquis-

taram o coração do Teatro Po-
pular Oscar Niemeyer. Suces-
so em 2017, o Samba do Oscar,
realização do Mix Urbano, não
poderia ficar de fora da progra-
mação de Verão no Popular.

Nesta próxima sexta-feira,
dia 26 de janeiro, a partir das
22h, será a vez de Paulo Zer-
bini e Patrick Leonard com o
melhor do samba tradicional.
Ingressos populares a R$ 20
(inteira) e R$ 10 (meia).

Realizado pelo Mix Urbano,
o Samba do Oscar reúne artis-
tas de escolas de samba, grupos
conhecidos do samba em Nite-

Niterói recebe o Bloco Vai Safadão
com Bell Marques neste domingo

No dia 21 (domingo), o Te-
atro Popular de Niterói vai re-
ceber uma micareta fora de
época, um pouco antes do car-
naval: o Bloco Vai Safadão. No
evento, que terá abertura dos
portões às 14h, Wesley Safa-
dão e Bell Marques estarão em
cima de dois trios elétricos dis-
tintos comandando a festa.
Quem comprar o ingresso ga-
nha o abadá, que será o traje
da celebração. Além de Wes-
ley e Bell, a tarde também con-
tará com os DJs Gasparzinho,
Marcus Ponte e Ronaldo.

Um pouco depois da sua
passagem por Niterói, Bell
baterá seu próprio recorde e

terá seu Carnaval mais longo,
tocando de quinta a terça-fei-
ra e sendo o único artista a

tocar todos os dias de festa.
Nos seis dias, o cantor puxará
um bloco pipoca, o Bloco Vum-
bora, que marcou o lançamen-
to de sua carreira solo, em
2014, e vem saindo, desde en-
tão, com abadás esgotados, e
o tradicional Bloco Camaleão.
Além disso, o artista encontra
energia no calor do público e,
após as apresentações nos tri-
os, com cerca de 6 horas de
duração, comanda shows nos
Camarotes Salvador, do Nana
e Parador, em Recife. Após o
Carnaval, o cantor ainda faz
dois shows no Rio de Janeiro,
um deles no Camarote Alle-
gria, no Desfile das Campeãs.
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