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SAÚDE: NOVA OPÇÃO
Centro de Diagnóstico Integrado de Niterói teve 

investimento de R$ 25 milhões em obras de 

infraestrutura e equipamentos. P. 2Niterói& região

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO

Prefeitura de São 
Gonçalo inicia a quarta 

entrega de kit para 
47 mil estudantes 

matriculados nas 150 
instituições da rede 

pública municipal. P. 3

PARA QUEM PRECISA



A abertura deste 
Centro de Imagens 
público é uma 
conquista de Niterói, 
do SUS e dos nossos 
profissionais de 
saúde da cidade

RODRIGO NEVES, prefeito

Niterói & região

Secretaria de Fazenda passa a 
disponibilizar serviços online
Contribuintes podem tirar dúvidas, conseguir orientações e 
protocolar alguns processos administrativos em canais digitais

Atendimentos 

podem ser feitos 

pelo celular,  

no site da fazenda 

de Niterói

Com o serviço presencial re-
duzido para evitar a dissemi-
nação do novo coronavírus, 
a Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói disponi-
bilizou uma série de serviços 
online para facilitar o aten-
dimento dos contribuintes 
da cidade. Nos canais digi-
tais da pasta, os niteroienses 
podem tirar dúvidas, conse-
guir orientações e protocolar 
processos administrativos 
sem sair de casa. O site ain-
da conta com uma seção de 
perguntas frequentes. 

Por meio do site www.
fazenda.niteroi.rj.gov.br é 
possível ter acesso à 2ª via 
de IPTU e informações do 
imóvel; consulta e 2ª Via de 
ISS e Taxas; consulta sobre o 
andamento de processos da 
prefeitura de Niterói; Certi-
dão de Débitos Imobiliários; 
Certidão de Débitos Mobiliá-
rios; Emissão de ITBI; Solici-
tação de ITBI; Verificação da 
autenticidade de documen-
tos emitidos pela SMF; con-
sulta pública de alvarás; alí-
quotas de ISS e local da tri-
butação; alvará online; Nota 
Fiscal Eletrônica; e Guia de 
Recolhimento Municipal. 

Além do site, as questões 
tributárias relativas ao IPTU 
e Taxa de Coleta Imobiliá-
ria de Lixo (TCIL) podem 
ser consultadas pelo e-mail 
iptu@fazenda.niteroi.rj.gov.
br. O endereço eletrônico al-
vara@fazenda.niteroi.rj.gov.
br atende a questões de al-
vará eletrônico, atualização 
cadastral, acesso ao sistema 
emissor ou cadastro como 
incentivador cultural. 

Para assuntos relaciona-

Novo Centro de Diagnóstico Integrado 
de Niterói já realizou 40 exames

Previsão é que espaço, aberto ontem, faça 1,2 mil tomografias, 3,3 mil 
raios X digitais, 640 ecocardiografias e 500 ultrassonografias ao mês

O Centro de 

Diagnóstico Integrado 

do Hospital Municipal 

Carlos Tortelly 

pode fazer 1,2 mil 

tomografias todo mês

dos aos auxílios emergen-
ciais oferecidos para mini-
mizar os impactos provoca-
dos pelo novo Coronavírus, 
basta escrever para duvidas.
beneficios@fazenda.niteroi.
rj.gov.br. Os e-mails proto-
colo@fazenda.niteroi.rj.gov.
br; parcelamento@fazenda.
niteroi.rj.gov.br; receita@
fazenda.niteroi.rj.gov.br; 
iss@fazenda.niteroi.rj.gov.
br; itbi@fazenda.niteroi.rj.
gov.br e cartorio@fazenda.
niteroi.rj.gov.br podem ser 
usados para assuntos refe-
rentes a essas questões. As 
demais dúvidas podem ser 
tiradas pelo canal cac@fa-
zenda.niteroi.rj.gov.br. 

Para abertura de processo 
é preciso enviar o formulário 
preenchido e assinado, além 
dos demais documentos ca-
bíveis. Os processos e respec-
tivos formulários podem ser 
acessados em fazenda.nite-
roi.rj.gov.br/site/processos-e-
formularios/. Os documentos 
necessários para cada tipo de 
processo estão indicados nos 
formulários. É importante 
que os anexos estejam em 
formato PDF.

Para abertura de 
processo é preciso 
enviar o formulário 
preenchido e 
assinado, além dos 
demais documentos

O 
novo  Centro  de 
Diagnóstico Inte-
grado do Hospital 
Municipal Carlos 

Tortelly, aberto ontem, em 
Niterói, já realizou 40 exa-
mes de tomografia computa-
dorizada no primeiro dia. O 
espaço teve um investimento 
de R$ 25 milhões em obras 
de infraestrutura e equipa-
mentos, que vai atender toda 
a rede municipal de saúde. 

A previsão é que o Centro 
realize, por mês, cerca de 1,2 
mil tomografias, 3,3 mil raios 

X digitais, além de 640 eco-
cardiografias e 500 ultras-
sonografias. O espaço terá, 
ainda, mamografia, endos-
copia e laboratório de aná-
lises clínicas, com exames 
de imunologia, bioquímica, 
hematologia e microscopia. 

“A abertura deste Centro de 
Imagens público, que vai re-
forçar a retaguarda exames e 

o atendimento à população, é 
uma conquista de Niterói, do 
SUS e dos nossos profissionais 
de saúde da cidade. A inaugu-
ração desse centro de imagem 
é muito importante porque dá 
robustez e consistência à re-
taguarda de exames. Temos 
desafios a superar, mas o im-
portante é saber onde a gente 
quer chegar e, passo a passo, 

vencer os obstáculos”, afirma 
o prefeito Rodrigo Neves. 

Rodrigo lembrou que o 
Governo do Estado tinha um 
projeto para construir um 
centro de imagens na Ave-
nida Marques do Paraná, no 
antigo Hospital Santa Mô-
nica, há cinco anos, mas em 
função dos problemas do es-
tado e da secretaria estadual 

de Saúde da época, o centro 
de imagem não ficou pronto. 

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, ex-
plica que pacientes que che-
gavam com suspeita de AVC, 
precisavam ser transferidos 
para outro hospital para con-
seguir realizar a tomografia 
para o diagnóstico de AVC 
isquêmico ou AVC hemorrá-

gico. Agora, com o centro, é 
possível agilizar o diagnósti-
co e antecipar o tratamento. 

“Esse é um passo funda-
mental para a gente organi-
zar uma linha de cuidados 
dos pacientes. Além da to-
mografia, temos a ampliação 
de exames de colonoscopia, 
endoscopia, ultrassonogra-
fia, ecocardiograma, conjun-
to de outros exames que vão 
contribuir para melhor diag-
nosticar e com isso melhor 
tratar e tratar da forma ade-
quada”, conta o secretário. 
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Prefeitura de São Gonçalo 
volta a distribuir kit merenda

Iniciativa vai 
atender 47 mil 
estudantes 
matriculados 
nas 150 
instituições da 
rede pública 
municipal

A 
prefeitura de São 
Gonçalo começou, 
nesta  semana,  a 
quarta entrega do 

kit merenda escolar para 
os 47 mil estudantes matri-
culados nas 150 instituições 
da rede pública municipal. 
A medida contempla todos 
os estudantes, até as turmas 
de Educação para Jovens e 
Adultos (EJA). As creches 
municipais, inclusive con-
veniadas, receberam o kit 
de forma adiantada em 
outubro. 

A ação é dividida em nove 
polos de distribuição, das 
8h às 18h, de acordo com 
cronograma da Secretaria 
Municipal de Educação (Se-
med). O kit é composto por 

arroz, açúcar, feijão, macar-
rão com ovos, leite integral, 
biscoito doce, biscoito sal-
gado, achocolatado e suco. 

Ao receber os alimentos, o 
responsável pelo aluno assi-
na um termo de recebimento 
e compromisso de não ven-
der ou dar destino diferente 
aos produtos. É necessário 
também apresentar cópia 
de um documento oficial de 
identificação com foto e o 
uso de máscara. 

“Desde o início da pan-
demia tomamos ações para 
oferecer o kit merenda a 
todos os alunos da Rede 
Pública Municipal de São 
Gonçalo, devido à suspen-
são das aulas. Os servidores 
da pasta montaram os kits 

O kit é fundamental 
para a maioria das 
famílias pois, por 
causa da pandemia, 
as crianças estão 
passando o dia 
inteiro em casa
JULIANA CABRAL, mãe de 
aluno

com alimentos não perecí-
veis, que irão suprir a falta 
da merenda escolar, que era 
oferecida aos alunos”, afir-
mou o secretário de Educa-
ção, Maurício Nascimento. 

O kit merenda foi adqui-
rido com a verba do Pro-
grama Nacional de Alimen-
tação Escolar (Pnae), que 
seria destinada à merenda 
escolar em tempos sem pan-
demia. Mãe de duas crian-
ças que estudam no Colégio 
Municipal Castello Branco, 
Juliana Cabral, 34 anos, diz 
que o kit ajuda no comple-
mento da alimentação de 
seus filhos. 

“O kit é fundamental para 
a maioria das famílias pois, 
por causa da pandemia, as 
crianças estão passando o 
dia inteiro em casa. Então é 
importante ter essa ajuda”, 
conta. Os locais e datas para 
a retirada do kit podem ser 
consultadas através do site 
www.saogoncalo.rj.gov.br.

LEI ALDIR BLANC

Artistas de São Gonçalo in-
teressados em concorrer ao 

prêmio de reconhecimento 
artístico e subsídio da Lei 
Aldir Blanc podem se ins-
crever até hoje. Os concor-
rentes devem estar com os 
nomes homologados no Ca-
dastro Artístico Cultural do 
município. O repasse dos re-
cursos é um reconhecimen-
to ao estado de calamidade 
pública, em âmbito nacio-
nal, provocado pela pande-
mia do novo coronavírus. 
As informações sobre o re-
passe em São Gonçalo po-
dem ser conferidas no site 
www.leialdirblancsg.com.
br, pelo e-mail leialdirblanc.
sg.rj@gmail.com, ou pelo 
telefone (21) 3856-7202.

“A prorrogação foi neces-
sária devido à baixa adesão 
da classe artística cultural 
do município. Tudo está 
sendo acompanhado por 
equipe técnica da secre-
taria, que está disponível 
para esclarecer dúvidas e 
orientar produtores e artis-
tas sobre o procedimento”, 
explica Carlos Ney Ribeiro, 
secretário de Turismo e Cul-
tura de São Gonçalo.

Ação da prefeitura contempla 
turmas de Educação para 
Jovens e Adultos (EJA). 
Responsável pelo aluno deve 
assinar termo de recebimento 
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A ação é dividida 
em nove polos de 

distribuição e kit 
tem arroz, açúcar, 

feijão, macarrão, leite 
integral, biscoito, 

achocolatado e suco
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