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Niterói Presente pode ter 
bases na Região Oceânica

Prefeitura de Niterói e Governo do Estado estudam melhorias para a renovação do contrato, em agosto

POLICIAMENTO AMPLIADO

CIDADES PÁG. 3

Zé Renato 
faz show 
no Rival
O artista Zé Renato 
apresenta um show 
intimista ao lado apenas 
do filho, o guitarrista João 
Moschkovich, no Teatro 
Rival Refit, neste sábado, 
às 19h30.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Zé Renato se apresenta ao lado do 
filho, o guitarrista João Moschkovich

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Prefeitura de Niterói começou durante a semana o asfaltamento das pistas, que deverá ser finalizado até o próximo dia 2 de julho

ESPORTES

Flu descarta 
vender zagueiro 
Luccas Claro

Lucas Merçon / Fluminense

Luccas Claro é um dos destaques da zaga

Confronto 
direto por 
vaga no G-4
Botafogo visita o Sampaio 
Corrêa no Maranhão, neste 
sábado, às 16h30, pela sétima 
rodada do Brasileiro da Série 
B, de olho nos três pontos 
para encostar na zona de 
classificação para a elite. 
O Glorioso está na nona 
colocação, com oito pontos. 
Já a equipe maranhense está 
em uma situação melhor, em 
sétimo com um ponto a mais.

PÁG. 8

Vitor Silva / Botafogo

Atravessando grande fase, Chay é uma das armas ofensivas do Botafogo hoje à tarde

Patinação: 
Niterói já busca 
novas medalhas
Após conquistar três medalhas de 
ouro e duas de prata no Cam-
peonato Brasileiro de Patinação, 
este mês, o time niteroiense Star 
Patinação Artística já está pen-
sando nos próximos campeonatos 
dando continuidade a bela cam-
panha quem vem fazendo. A sócia 
e técnica Karen Fritsch relembra o 
feito da equipe, apesar das dificul-
dades por conta da pandemia.

CIDADES\PÁG. 4

Divulgação

Equipe conquistou neste mês três medalhas no Campeonato Brasileiro da modalidade

Governo propõe 
reduzir para 
10% IR de PJ

CIDADES\PÁG. 5

Barreto tem hoje 
feira de adoção 
de animais

CIDADES\PÁG. 4

Ingá: obra na 
Paulo Alves em 

fase final
Já estão em fase final as obras de 
duplicação da Rua Doutor Paulo 

Alves, no Ingá, Zona Sul de Niterói. 
A Prefeitura começou nesta 

semana a pavimentação das pistas 
e já está fazendo o acabamento 

nos pontos onde os postes de 
energia elétrica foram retirados. 
A pavimentação da Paulo Alves, 

do trecho da rua da praia até 
a Fagundes Varela, segundo a 

Emusa, deve ser concluída até a 
próxima sexta-feira, 2 de julho. 

O alargamento da Paulo Alves 
promete melhorar o trânsito 

no eixo viário que liga a Região 
Oceânica e a Zona Sul pela Praia 

de Icaraí em direção ao Centro.

CIDADES\PÁG. 3

Sargento Gurgel: 
foco em projetos 
contra o crime

CIDADES\PÁG. 5

Blitz: motorista 
terá tempo para 
chamar ‘reserva’

PANORAMA\PÁG. 2



Cidades2 Sábado, 26/6/2021ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050

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$ 1,50 Domingo: R$ 2,70

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
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Bom para ‘quase’ todo mundo
A Rua Carlos Cardoso, em Itaipu, mais parece uma pista de 
rally. Com as últimas chuvas, enormes crateras se forma-
ram e acumulam água. Bom para o mosquito da dengue, 
que tem onde se proliferar, para os mecânicos, que terão 
muitas suspensões de carros para consertar e lavanderias, 
que terão muitas roupas cheias de lama para lavar. Já para 
os moradores, não tá nada bom.
Giovanna América

Mau cheiro
Alô prefeitura! Aqui na Ari Parreiras a situação não está 
cheirando nada bem. Há dias o fedor do canal está inco-
modando moradores e quem passa pelo local. Sempre que 
chove é o mesmo problema. Precisamos de providências 
urgentes. O IPTU tá caro e merecemos respeito.
Aluísio Canuto

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.

Zé Renato em show 
intimista no Rival
Zé Renato apresenta um 
show intimista ao lado ape-
nas do filho, o guitarrista 
João Moschkovich, no Tea-
tro Rival Refit, neste sábado, 
às 19h30. O show traz em 
seu roteiro novas parcerias 
com Joyce, Lula Queiroga 
e Thiago Amud, além do 
soneto de Sidney Miller, mu-
sicado recentemente, com o 
título de “Ilusão”.

Não poderiam ficar de 
fora canções dos discos mais 
recentes, debruçados sobre 

os repertórios de Paulinho 
da Viola e Orlando Silva, e 
também do show dedicado 
a Zé Ketti, que completaria 
100 anos em 2021 e a quem 
Zé Renato dedicou um ál-
bum há 25 anos. 

O teatro também mon-
tou um posto de arrecada-
ção de alimentos não pere-
cíveis. Quem for se divertir 
pode ajudar os profissionais 
do setor de entretenimento. 
Ingresso: R$95 (inteira) no 
site Sympla. 

CULTURA FABIANA MAIA

Férias
A EAV Parque Lage abriu 
inscrições para seus cursos 
de férias, que acontecem de 
10 a 31 de julho, sempre aos 
sábados, das 11h às 13h. Se-
rão mais de 20 cursos livres 
on-line. Dentre eles, desti-
nado ao público infantil, o 
curso Manual de instruções 
para perder-se numa flores-
ta com a cineasta Patrícia 
Alves Dias. A temporada 
custa R$ 380. Mais infor-
mações e inscrições podem 
ser obtidas pelo site http://
eavparquelage.rj.gov.br.

CCBB – O público pode conferir a exposição “Nise da 
Silveira: A Revolução pelo Afeto”, em cartaz até o dia 15 
de agosto no CCBB-Rio, presencialmente ou de forma 
virtual. A mostra marca os 22 anos da morte da psi-
quiatra Nise da Silveira (1905-1999), uma das maiores 
cientistas do Brasil, reconhecida internacionalmente. 
Onde: www.eventim.com.br/

LEO RUSSO – O cantor e compositor Leo Russo ga-
nhou um valioso presente da filha de Luiz Carlos da 
Vila: uma composição inédita do pai dela com Noca 
da Portela que se chama “Bota-Fogo, Amor”. O clipe 
da canção, que pode ser conferido no Youtube, traz 
trechos da gravação do próprio Luiz Carlos, que nos 
deixou em 2008.

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

Divulgação

Zé Renato se apresenta ao lado do filho, o guitarrista João Moschkovich

Divulgação

A cineasta Patrícia Alves Dias dará 
um curso para o público infantil

POR JEFFERSON LEMOS

Motorista 
reserva

Motoristas parados em blitz 
com a CNH vencida há mais 
de 30 dias ou sem documento 
não terão o carro apreendido, 
caso chamem outro motorista 
em até 40 minutos. É o que 
determina o PL de lei 4.291/21, 
dos deputados Subtenente 
Bernardo (Pode), Luiz Paulo 
(Cidadania) e Lucinha (PSDB), 
aprovado nesta semana na 
Alerj. O projeto também obri-
ga que as apreensões sejam 
filmadas e fotografadas. “A 
filmagem não serve apenas 
para incriminar, mas também 
para demonstrar que a atua-
ção firme da polícia seguiu os 
parâmetros legais”, argumenta 
Subtenente Bernardo. 

Mais de 500 vacinados

O presidente da OAB Nite-
rói, Claudio Vianna, foi um 
dos primeiros advogados 
a serem vacinados contra 
a gripe nesta semana. A 
ação aconteceu na sede da 
entidade e faz parte da cam-
panha anual de “Vacinação 
Contra a Gripe” promovida 
pela Caarj, realizada em 

Flavia Freitas/OAB

parceria com a OABRJ e o 
Instituto Butantan. Claudio 
Vianna também recebeu os 
presidentes da Seccional 
RJ, Luciano Bandeira; e da 
Caarj, Ricardo Menezes, 
que vieram acompanhar de 
perto a iniciativa, na sede 
da OAB Niterói. Ao todo, 542 
pessoas foram vacinadas. 

Pedalada pela vida
Neste domingo (27), às 8h, 
acontece a 7ª edição da Peda-
lada pela ida em Tanguá, que 
busca chamar atenção para a 
prevenção às drogas. O even-
to é organizado pela Pastoral 
da Sobriedade, em parceria 
com a Associação Terapêutica 
Nossa Senhora da Piedade e o 
apoio da Prefeitura. 

A largada será em frente 
à Caixa de Tanguá. “O com-
bate às drogas é um tema de 
extrema relevância e motivo 
de muita preocupação. Além 
de chamar atenção para essa 
questão, o evento revela o que 
há de melhor no nosso turis-
mo rural”, destaca a presiden-
te da Câmara, Aline Pereira. 

Nem masculino, 
nem feminino

Ato Concertado

A ideia de propor outras for-
mas de se referir às pessoas 
que não sejam necessaria-
mente no masculino e femi-
nino é o tema da live A Palavra 
no Agora: Conversas, que terá 
como convidado o produtor 
de conteúdo LGBTQIA+ Jo-
nas Maria. Com mediação de 
Renata Beltrão, coordenadora 
de comunicação do Museu da 
Língua Portuguesa, o evento 
acontece no dia 29, a partir 
das 19h, no YouTube e no 
Facebook do museu. 

A 1ª e a 2ª Varas de Família do 
Fórum Regional da Barra da 
Tijuca vão poder solucionar 
litígios de forma mais célere, 
eficiente e objetiva, através da 
utilização do Ato Concertado 
Nº 1/2021. O instrumento,  
permite a reunião de dife-
rentes processos em trami-
tação nessas Varas de Famí-
lia envolvendo uma mesma  
entidade familiar em um só 
juízo.  
A medida vai evitar proble-
mas que ocorrem quando 
processos de uma mesma 
entidade familiar tramitam 
em varas diferentes. É o caso, 
por exemplo, de uma decisão 
sobre guarda e convivência 
que não pode ser cumprida 
em razão de outra decisão, 
emitida por outra vara, de 
prisão por falta de pagamento 
de pensão alimentícia. 

Flip: patrimônio do Estado

Reconhecida mundialmen-
te, a Festa Literária Inter-
nacional de Paraty (Flip) 
finalmente poderá ser de-
clarada Patrimônio Histó-
rico, Cultural e Imaterial 
do Estado. Proposto pelo 
projeto de lei 4171/2021, da 
deputada Célia Jordão (Pa-
triota), o título foi aprovado 
pela Alerj nesta semana.  
“A Flip nasceu de um desejo 

Divulgação

que parecia difícil: promover 
em Paraty, uma pequena 
cidade distante das capitais, 
uma experiência de encon-
tro permeada pelas artes. 
Surgiu em um espaço im-
provisado, com pouco mais 
de 20 autores  e se desenvol-
veu tanto que hoje é um dos 
principais festivais literários 
do Brasil e da América do 
Sul”, ressaltou Célia Jordão. 

Panorama RJPanorama RJ

Com intuito de arrecadar ces-
tas básicas para comunidades 
carentes, o Yoga Niterói reali-
za hoje, das 9h  12h30, a Con-
ferência Yoga por uma Socie-
dade de Paz, evento online 
pelo Zoom. A inscrição é pela 
BIO do perfil de Instagram @
yoganiteroi e custa o valor de 
uma cesta básica (R$ 59,90) 
que será encaminhada à 
União Niterói, instituição sem 
fins lucrativos que arrecada, 

gerencia e distribui manti-
mentos a projetos sociais. 
O evento terá convidados 
especiais, expoentes do Yoga 
no Brasil, como André De 
Rose (escritor e palestrante), 
Thiago Leão (coordenador 
do Instituto Hermógenes), 
Maeve Vida (coordenadora 
do Projeto Educação), Ro-
drigo Amaro/foto (Espa-
ço Semear Yoga) e  Ema-
namantra (grupo musical). 

Festival arrecada cestas básicas
Divulgação

Petrópolis ganhará um cen-
tro de formação de cadetes 
do Corpo de Bombeiros. O 
governador Cláudio Cas-
tro sinalizou positivamente 
para a solicitação do de-
putado estadual Marcus 
Vinícius (PTB), que pediu 
a retomada das obras da 
Academia de Bombeiro Mi-

litar Dom Pedro II, na loca-
lidade da Fazenda Inglesa. 
“A partir do momento que 
estruturamos um centro de 
formação de novos cadetes, 
mais bombeiros militares es-
tarão capacitados para pres-
tar um melhor atendimento 
emergencial da população”, 
diz Marcius Vinícius. 

Formação de cadetes em Petrópolis
Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Programa Niterói Presente será renovado em agosto e deverá ter ampliação de ações estratégicas

Niterói: reforço na segurança
O programa Niterói Presente, 
que completa quatro anos em 
dezembro, será renovado em 
agosto e deverá ganhar um re-
forço que permitirá a amplia-
ção das ações estratégicas dos 
agentes de campo. A Prefeitura 
de Niterói e o Governo do Es-
tado estudam a possibilidade 
de implantação de bases fixas 
de apoio às equipes, come-
çando pela Região Oceânica, 
local geograficamente mais 
amplo beneficiado pelo pro-
grama até o momento. Desde 
a sua implantação, já foram 
2.752 ocorrências atendidas 
com sucesso, 667 foragidos 
da justiça foram retirados das 
ruas através de abordagens, 
239 pessoas foram presas em 
flagrante por furto, e 231 por 
posse e uso de drogas, entre 
outras ocorrências.

Para garantir os agentes do 
Programa Segurança Presente 
nas ruas da cidade, o secretário 
municipal de Ordem Pública, 
Paulo Henrique de Moraes, e o 
subsecretário do Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal, 
coronel Maurício Santos de 
Moraes, reuniram-se ontem 
(25), no Palácio Guanabara, 
com o coronel Lima Freire, 
superintendente-geral de 
operações da Secretaria de 
Governo, para alinhar o novo 
contrato.

O coronel Paulo Henrique, 

responsável pelo convênio 
entre a prefeitura com o go-
verno do estado, disse que os 
objetivos do programa estão 
sendo alcançados com suces-
so e apoio da população, o que 
justifica a renovação.

“Quando iniciamos um 
projeto, buscamos mudan-
ças positivas. Resultados que 
justifiquem todo o trabalho 

e os recursos dispendidos. 
Em cada renovação desde a 
sua implantação buscamos 
melhorar ainda mais a forma 
de atuação. A manutenção do 
programa é responsabilidade 
da Prefeitura, enquanto a 
estratégia de policiamento é 
atribuição do governo do es-
tado. Tudo isso é feito através 
de uma análise criteriosa e 

acompanhamento da man-
cha criminal. Para esse novo 
contrato, estamos estudando 
a implantação de bases fixas 
para dar mais suporte aos 
agentes, o que deverá ocorrer, 
primeiramente, na Região 
Oceânica, uma área grande 
de cobertura do programa. O 
importante é continuarmos 
alcançando os objetivos”, ex-

plicou Paulo Henrique.  
Os programas Niterói Pre-

sente e Proeis são resultado 
de convênios da Prefeitura 
de Niterói com o Governo do 
Estado, em que o município 
paga uma gratificação para 
policiais militares que aceitam 
trabalhar nas ruas de Niterói 
nos dias de folga. No caso do 
Niterói Presente, há um efeti-
vo fixo de policiais, alguns já 
reformados, e agentes civis.

Os programas pagos pela 
Prefeitura colocam, em média, 
448 homens por dia nas ruas 
patrulhando a cidade com 
um investimento municipal 
de cerca de R$ 137 milhões 
por ano. Atualmente o Niterói 
Presente atua em Icaraí, São 
Francisco, Jurujuba, Chari-
tas, Centro, Fonseca, Barreto, 
Santa Rosa, além da Região 
Oceânica. Com a atuação 
em turnos diferenciados em 
polígonos traçados estrategi-
camente, o programa permite 
que a PM possa atuar em ou-
tras áreas e em ações de maior 
potencial ofensivo de combate 
à criminalidade.

“A Prefeitura de Niterói 
é parceira da operação e te-
mos o objetivo de renovar o 
contrato para proporcionar 
uma segurança de qualidade 
aos moradores e visitantes do 
município. Trabalhamos para 
oferecer segurança diferencia-

da com policiais capacitados 
e treinados na metodologia 
de policiamento de proximi-
dade” reforçou o superinten-
dente-geral de operações da 
Secretaria de Governo, coronel 
Lima Freire.

Uma das marcas do Pro-
grama Niterói Presente é a 
integração com a população, 
em um trabalho de polícia 
de proximidade. Mediadores 
interagem com moradores 
através do WhatsApp. Todos 
os bairros têm um grupo para 
ajudar a população e agilizar 
determinadas ocorrências. O 
grupo segue regras específi-
cas, e são vedados assuntos 
que não se relacionem à se-
gurança pública.

“A integração e a política 
de aproximação com a popu-
lação são fatores preponde-
rantes. Os moradores confiam 
nos nossos agentes, que se 
integram ao apoio do Cisp 
com as câmeras operadas por 
Guarda Municipal e o apoio 
dos nossos operadores. É um 
trabalho que cresce a cada dia 
e, com isso, a PM pode agir em 
outras áreas. Além de retirar 
foragidos das ruas e efetuar-
mos prisões em flagrante tam-
bém estamos sempre prontos 
para dar apoio a população 
em diversas questões”, deta-
lhou Wellington Moreira, coor-
denador do Niterói Presente.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Há possibilidade de implantação de bases fixas em apoio às equipes de campo, começando pela Região Oceânica

SG Presente: três 
suspeitos presos

Três suspeitos de assaltos 
foram presos por agentes 
da Operação São Gonçalo 
Presente, ontem (25), na 
região do Porto da Pedra. 
As prisões ocorreram após 
os policiais terem sido in-
formados pela população 
sobre os roubos,  por volta 
das 6h20.

Os policiais faziam pa-
trulhamento de rotina, na 
Rua Alonso de Faria, no Zé 
Garoto, quando foram in-
formados por pedestres que 
três homens, em um Logan 
branco, estariam pratican-
do roubos. Em seguida, 

avistaram o veículo com as 
mesmas características e o 
abordaram. No carro foram 
encontrados os pertences 
das vítimas e um aparelho 
celular. 

Os homens foram le-
vados para a 73ª DP (Ne-
ves), onde as três vítimas 
reconheceram os perten-
ces roubados e uma delas 
identificou um dos de-
tidos como  assaltante,  
que estava no banco do 
carona do veículo usado 
no assalto.

Os presos foram autua-
dos por roubo qualificado.

Colubandê pode 
ganhar polo industrial
O município de São Gonça-
lo está mais perto de ganhar 
o seu primeiro Parque In-
dustrial. Após reunião, este 
mês, do do prefeito de São 
Gonçalo, Capitão Nelson, 
com o chefe de Gabinete 
do governador Cláudio 
Castro, Vinicius Sarciá, e o 
presidente da Companhia 
de Desenvolvimento In-
dustrial do Rio de Janeiro 
(Codin), Júlio Andrade, o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico de São 
Gonçalo, Marcio Picanço, 
e o subsecretário, Alex Asth, 
receberam nesta semana 
representantes da Codin 
para uma visita às depen-
dências da antiga fábrica 
de leite CCPL, no bairro do 
Colubandê, para avaliar o  
projeto.

Agora, a Codin vai en-
viar, no início de julho, uma 
equipe de engenheiros e 
arquitetos para analisar as 
estruturas físicas e a área 
de 40 mil m² para verificar a 
viabilidade da implantação 
do Primeiro Parque Indus-
trial de São Gonçalo.

“A área é muito boa, pró-
ximo ao Ceasa. Tem saída 
pela RJ-104 e fácil acesso 
para o Centro da cidade 
pela Água Mineral. Esse 
espaço tem muitos atrati-
vos e um grande potencial 
econômico. Seguimos tra-
balhando para gerar um 
ambiente cada vez mais 
favorável para o empresa-
riado e atrair novas empre-
sas”, disse o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Marcio Picanço.

Conselhos tutelares: R$ 300 
mil investir no atendimento
Niterói receberá cerca de 
R$ 300 mil para a compra 
de equipamentos que serão 
utilizados para melhorar o 
atendimento nos Conselhos 
Tutelares (CTs). Em reunião, 
esta semana, a equipe da Se-
cretaria Municipal de Direitos 
Humanos (SMDH) esteve 
com o Secretário Nacional 
de Infância e Adolescência, 
Mauricio Cunha, em Brasília, 
para agilizar a liberação da 
verba já aprovada.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Direitos Humanos, 
Raphael Costa, os recursos 
foram aprovados no Congres-
so, através de emenda parla-
mentar do deputado federal 
Alessandro Molon.

“Combater as violações 
de direitos contra crianças 
e adolescentes é uma gran-

de prioridade. Os recursos 
das emendas parlamentares 
estavam aprovados, mas, 
através desta cooperação 
com a Secretaria Nacional, 
conseguimos agilizar a com-
pra dos equipamentos”, disse 
Raphael.

Com a verba recebida, se-
rão comprados automóveis, 
computadores e impressoras. 
Os Conselhos Tutelares são 
órgãos permanentes e autô-
nomos com a competência 
de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do 
adolescente, aplicado por lei.

Além do fortalecimento 
dos Conselhos Tutelares, a 
SMDH iniciou parceria com 
a Secretaria Nacional de In-
fância e Adolescência para 
iniciar projetos como Esco-
la Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e 
Minha Primeira Identidade.

O programa Escola Nacio-
nal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (ENDICS) 
busca oferecer treinamento 
e capacitação de qualidade e 
acessível àqueles que fazem 
parte do Sistema de Garan-
tia de Direitos da Criança e 
do Adolescente. Através da 
parceria, a secretaria vai ob-
ter vagas para servidores de 
Niterói realizarem cursos de 
mestrado e especialização 
na área.

Já o projeto Minha Pri-
meira Identidade incentiva 
a emissão do Registro Geral 
(RG) e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) para crianças. 
A emissão do RG é essencial 
para garantir a segurança da 
criança em diversas situa-
ções, pois a inclusão no banco 
de dados facilita a identifica-
ção em caso de desapareci-
mento, o reconhecimento de 
paternidade e o combate ao 
tráfico de menores.

Certidão nas Maternida-
des - A Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos tam-
bém conseguiu a liberação de 
R$ 100 mil, junto à Secretaria 
Nacional da Criança e do Ado-
lescente, para a instalação de 
uma unidade de emissão de 
certidão de nascimento nas 
maternidades do município.

Recursos foram aprovados no Congresso através de emenda do deputado Molon

Direitos 
Humanos 
busca agilizar 
liberação

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo Presente prendeu suspeitos de assaltos no Porto da Pedra

Previsão é que pavimentação da via esteja concluída até 2 de julho

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Rua Paulo Alves começa a 
receber novo asfaltamento

As obras de duplicação da 
Rua Doutor Paulo Alves, no 
Ingá, estão perto do final. 
A Prefeitura de Niterói co-
meçou durante a semana 
o asfaltamento das pistas. 
O trabalho de acabamento 
nos pontos onde os postes 
de energia elétrica foram 
retirados também está sendo 
finalizado. De acordo com 
a Secretaria Municipal de 
Urbanismo (SMU) e a Em-
presa Municipal de Moradia 
Urbanização e Saneamento 
(Emusa), todo o trabalho de 
reurbanização e duplicação 
das pistas já foi concluído.

A pavimentação da Paulo 
Alves, do trecho da rua da 
praia até a Fagundes Varela, 
segundo a Emusa, deve ser 
concluída até a próxima sex-
ta-feira, 2 de julho.

O secretár io munici-

pal de Urbanismo, Renato 
Barandier, ressalta que o 
alargamento da Paulo Alves 
vai melhorar o trânsito no 
eixo viário que liga a Região 
Oceânica e a Zona Sul pela 
Praia de Icaraí em direção 
ao Centro.

“Com as intervenções 
que foram feitas, a Doutor 
Paulo Alves passará de três 
para quatro faixas de rola-
mento para os veículos, no 
trecho entre as ruas Presi-
dente Pedreira e Casimiro 
de Abreu. Isso vai melhorar 
muito o trânsito num dos 
principais corredores viários 
de Niterói”, explica Renato 
Barandier.

A quarta faixa de rolamen-
to da Paulo Alves é exclusiva 
para ônibus. As obras não 
se limitaram às pistas. A rua 
passou por uma reurbaniza-

ção completa, que incluiu a 
requalificação de todos os 
passeios, paisagismo, com 

fiação subterrânea, ilumi-
nação de LED e mobiliário 
urbano novo.

Ampliação da via, no bairro do Ingá, promete melhorias no trânsito
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O avanço da 
integridade e do 
compliance na 

cidade de Niterói
Cristiane Mara 
Rodrigues Marcelino*

No Brasil, a partir da edi-
ção da Lei Anticorrupção, 
que passou a prever a 
possibilidade de respon-
sabilização administrativa 
e civil das empresas pela 
prática de atos lesivos con-
tra a Administração Públi-
ca, e com a possibilidade 
de terem suas penalidades 
reduzidas, caso compro-
vem que adotaram meca-
nismos de integridade, o 
conceito de compliance 
público passou a ganhar 
força.

Em Niterói, após a cria-
ção da Controladoria Ge-
ral, em 2017, passamos a 
avançar, com iniciativas 
proativas e inovadoras, 
em práticas relacionadas 
ao tema, através da utili-
zação de padrões técnicos 
decorrentes de normas 
internacionais (entre eles 
a ABNT NBR ISO 31.000 e 
o modelo das três linhas 
do Institute of Internal 
Auditors), bem como, de 
normas federais, a Lei 
Anticorrupção (Lei nº. 
12.84/13), a Lei das Esta-
tais (Lei nº. 13.303/16), a 
Lei de Governo Digital (Lei 
nº 14.129/21) e a recente 
Lei de Licitações (Lei nº 
14.133/21).

E ainda, através 
do intercâmbio de 
informações 
com contro-
ladorias de 
o u t ro s  e s -
tados e de 
municípios 
que são capi-
tais, através 
do Conselho 
N a c i o n a l 
de Contro-
l e  In t e r n o 
( C o n a c i ) , 
que Niterói 
é membro associado 
desde 2018.

Com a expansão da 
implementação de planos 
de integridade, o Progra-
ma Previne Niterói, em 
toda a administração e 
nas empresas que con-
tratam com o município, 
nosso principal objetivo 
é que sejam produzidos 
mecanismos e estratégias 
que garantam a boa gover-
nança e ajudem a coibir 
atos de fraudes, subornos, 
ilegalidades e erros admi-
nistrativos, especialmente 
àqueles que venham a 
causar danos ao erário e 
desperdícios de recursos 
públicos. Com relação 
às pessoas jurídicas que 
desejarem participar de 
licitações e firmar contra-
tos com a administração 
pública, vamos fomentar e 
incentivar a implementa-
rem seus próprios planos, 
inclusive, fornecendo ca-
pacitações.

Entre os benefícios de 
boas práticas relacionadas 
ao compliance, no gover-
no, podemos citar desde 
a garantia de licitações e 
contrações econômicas, 
transparentes e sem vícios 
ou ilegalidades, passando 
por prestações de con-
tas regulares, com gestão 
contábil, financeira, pa-
trimonial e orçamentária 
com alto nível de exce-
lência, até alcançarmos a 
ausência do nepotismo e 
dos assédios e atos imo-
rais nas relações entre os 
servidores.

Para as empresas, o 
compliance tem sido uma 
temática mais recorren-
te.  Atualmente temos 
diversos nichos de atua-
ção, entre eles podemos 

citar o compliance 
financeiro, o am-
biental, o digital, o 
trabalhista e o re-

gulatório. Os 
ganhos para 
as empresas 
são imensos, 
por exemplo, 
podemos ci-
tar o aumen-
to da produ-
tividade e da 
v a n t a g e m 
competitiva 
além de uma 
r e p u t a ç ã o 
positiva, de-

correntes de uma 
maior eficiência or-
ganizacional, que 
pode ser obtida 

através da identificação e 
tratamento dos principais 
riscos a boa gestão. Nosso 
papel será o de fomentar 
as boas iniciativas de in-
tegridade.

Honestamente, sere-
mos referência para o Bra-
sil. Através de uma atuação 
preventiva e transforma-
dora, queremos propagar 
a cultura da integridade 
em todo o município, não 
somente no governo, mas 
também, em toda a socie-
dade e junto às empresas. 
Acreditamos que somente 
a partir dessa parceria, po-
deremos ter reais ganhos 
na busca por um país mais 
ético, justo e igualitário.

Seremos 
referência com 
uma atuação 
preventiva e 

transformadora 
e uma cultura da 
integridade em 

todo o município

OPINIÃO

*Cristiane Mara Rodrigues 

  Marcelino

Controladora Geral do Município

de Niterói

Divulgação

A Prefeitura de Nite-
rói segue distribuindo 
máscaras de proteção 
gratuitamente. Os equi-
pamentos são de uso 
individual e obrigatório 
nos locais públicos e de 
atendimento à popula-
ção, para proteção con-
tra o coronavírus. Desde 
o início da pandemia, já 
foram entregues mais 
de 2,5 milhões de más-
caras. Neste final de 
semana, as regionais 
farão a distribuição na 
Região Oceânica, Fon-
seca e Largo da Batalha. 
Segundo a secretária de 
Governo, Rubia Secun-
dino, é uma atuação 
para a segurança dos 
niteroienses.

Distribuição 
de máscaras

Até segunda-feira, dia 28, reabrem 52 campos de futebol, quadras e praças

Áreas esportivas públicas
de Niterói são reabertas
A Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconser) começou a 
reabrir, ontem (25), mais de 
50 áreas esportivas de Niterói. 
Os espaços estavam fechados 
como medida de contenção 
do contágio da covid-19 no 
município. Na última quinta-
-feira (24), decreto publicado 
em Diário Oficial autorizou o 
retorno da prática do futebol 
na cidade, obedecendo medi-
das sanitárias.

São 52 campos de futebol, 
praças e quadras sendo rea-
bertos até segunda-feira (28). 
Ao longo deste ano, algumas 
destas áreas receberam me-

lhorias. É o caso dos campos 
da Grota do Surucucu, que 
passou por recuperação da 
mureta, do Palácio que passou 
por pintura de balizas e dos 
equipamentos de ginástica, e 
do Holofote, Peixe Galo e Boa 
Vista, que foram pintados. A 
quadra do Beltrão passou por 
substituição da tela do alam-
brado e colocação das redes 
nas balizas. 

A secretária municipal de 
Conservação e Serviços Públi-
cos, Dayse Monassa, explicou 
que os lacres dos espaços co-
meçaram a ser abertos ontem. 
Já foram reabertos os campos 
do Baldeador, Caramujo, Te-

nente Jardim, Palmeira, Tra-
vessa Barroso, entre outros. O 
decreto 14.064/2021, que libe-
rou a prática do futebol, orien-
ta que seja feita higienização 
com álcool antes do início das 
partidas, cuidados para evitar 
compartilhamento dos mate-
riais esportivos e proibição de 
aglomeração de público nos 
jogos, sejam profissionais ou 
amadores.

Feira de adoção de animais 
acontece neste sábado
 A Prefeitura de Niterói reali-
za, neste sábado (26), às 10h, 
a feira de adoção responsável 
de cães e gatos, “Adotar É o 
Bicho!”, no Horto do Barreto, 
na Zona Norte de Niterói. 
Parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação, o 
Centro de Controle Popula-
cional de Animais Domésti-
cos (CCPAD) e a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
a ação faz parte da programa-
ção do mês do Meio Ambiente 
das escolas da Rede Munici-
pal de Educação de Niterói. 

Durante o mês de junho, 
os alunos participaram de 
diferentes atividades sobre a 
importância da proteção do 
meio ambiente e do cuidado 
com os animais. A partir da 
contação de história com o 
livro “As aventuras de Sam”, 
conheceram as peripécias 
de Sam e seu melhor amigo, 
o seu cachorro adotado. As 
crianças também participa-
ram da oficina do CCPAD 
“Essa Escola é o Bicho!”, onde 
aprenderam brincando sobre 

proteção animal e a impor-
tância de ter um animalzinho. 

“O retorno às aulas pre-
senciais está acontecendo 
de maneira gradual e com 
muito cuidado com a saúde 
mental e física das crianças. 
Estamos realizando muitas 

atividades de acolhimento 
e educativas que vão além 
da sala de aula. Depois dos 
alunos aprenderem sobre a 
importância do cuidado com 
os animais, agora as famílias 
vão poder conhecer alguns 
pets e adotar um bichinho, de 

forma responsável”, afirmou 
o secretário de Educação, 
Vinicius Wu. 

A feira “Adotar É o Bicho!”  
levará cães e gatos resgatados 
das ruas para o Horto do Bar-
reto, das 10h às 13h. Todos os 
animais são castrados e vaci-
nados. Os protocolos sanitá-
rios de combate à Covid-19 
serão seguidos. Nos últimos 
quatro anos de campanha, 
mais de 1.500 animais foram 
adotados. 

“Estivemos nessa semana 
com o jogo ‘Esta Escola é o 
bicho!’ em algumas escolas 
da cidade, levando os direitos 
dos animais de forma lúdica. 
Para finalizar, iremos realizar 
a campanha de adoção de 
animais neste sábado”, disse 
Marcelo Pereira, coordenador 
de Proteção Animal. 

Os requisitos para adotar 
um animal são: ser maior de 
18 anos, apresentar original e 
cópia do RG, CPF e compro-
vante de residência e fazer 
uma entrevista com o prote-
tor responsável pela adoção.

Exposição no Horto do Barreto, Zona Norte de  Niterói, terá início às 10h
Pixabay

“Adotar é o Bicho” terá cães e gatos que foram resgatados das ruas de Niterói

Equipe trouxe 3 medalhas de ouro e 2 de prata do Campeonato Brasileiro

Patinação artística de 
Niterói fatura medalhas
 O Campeonato Brasileiro 
de Patinação Artística, que 
aconteceu em Joinville, entre 
os dias 5 e 13 de junho,  teve 
a participação da equipe Star 
Patinação, escola referencia 
da modalidade, que fica em 
Niterói, estado do Rio de 
Janeiro.

A equipe conquistou três 
medalhas de ouro e duas de 
prata na competição, o time 
niteroiense Star Patinação 
Artística já está pensando nos 
próximos campeonatos dan-
do continuidade a bela cam-
panha quem vem fazendo.

Karen Fritsch, sócia e téc-
nica da escola relembra emo-
cionada o feito da sua equipe 
com as conquistas das me-
dalhas, principalmente, que 
apesar das dificuldades por 
conta da pandemia, ela não 
deixou de acreditar e investir 
no seu time.

“Continuamos a todo va-
por treinando para as pró-
ximas competições que es-
tão por vir, como o segundo 
brasileiro e o sul-americano. 
Atualmente o que ajuda mui-
to para o bom desempenho é 
o nosso novo centro de treina-
mento que fica na Academia 
Central do Corpo, em Itaipu. 
Lá consigo proporcionar o 
melhor para nossas atletas”, 
ressalta a treinadora.

Enaltecendo a equipe 

multidiscplinar da Star, ela 
explica que os atletas con-
tam com o apoio de aulas de 
mobilidade, dança off-skate e 
sessões com psicólogo. Além 
de Karen, integram a equipe 
Michelle Paiva e o técnico 

campeão mundial Gustavo 
Casado. 

“Precisamos continuar 
trabalhando forte em busca 
de mais resultados positivos. 
O mais difícil é patrocínio. 
Felizmente temos o apoio da 

Secretaria de Esporte e Lazer 
de Niterói, através seu secre-
tário Gallo, que tem dado um 
apoio fundamental. Sem isso 
nada seria possivel”, revela 
Karen

Entre os medalhistas se 
encontra Luíza D’Angelo, de 
16 anos. Convocada  para o 
Pan-Americano do Equador 
da modalidade, a atleta ni-
teroiense treina forte para o 
mundial. Ela se encontra en-
tre as pré-selecionadas pela 
Confederação Brasileira de 
Hóquei e Patinação (CBHP).

Classificação das atletas da 
Star Patinação Artística, nas 
suas respectivas categorias:

Luiza D´Angelo - campeã bra-
sileira júnior -16 anos
- Maria Luiza Medina - cam-
peã TN  livre Cadete - 13 anos 
- Sophia Bueno - campeã TN 
free dance infantil. 13 anos
- Alice Quintao - vice campeã    
TN livre Tots - 9 anos
- Eduarda Clemente - vice 
campeã TN livre infantil. 13 
anos
- Ana julia Cano - 4º lugar TN 
livre Mini.  10 anos 
- Melissa Mariano - 4º lugar 
TN livre N1 pjuv - 13 anos
- Manuela Marinho - 5º lugar 
TN livre N1 juvenil -15 anos
- Sophia Bueno - 5º lugar TN 
livre infantil. 13 anos.

Divulgação

Da equipe Star Patinação, Luiza D´Angelo é a campeâ brasileira júnior

A Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer de Man-
garatiba deu prossegui-
mento à desinfecção de 
diversas unidades escola-
res. A ação é preventiva e 
acontece como estratégia 
de combate a covid-19. 
A limpeza aconteceu em 
escolas da Serra do Pilo-
to, Praia Grande e Nova 
Mangaratiba. Além de 
higienizar os espaços, a 
desinfecção ajuda a pro-
teger os profissionais da 
educação.

“A limpeza das esco-
las tem sido um trabalho 
preventivo que estamos 
realizando nas nossas 
unidades. Toda semana 
atendemos um distrito 
diferente com objetivo 
de evitar a propagação da 
covid. É um cuidado extra 
que estamos tendo com 
os funcionários e tam-
bém uma preparação para 
quando voltarmos com 
as aulas”, explicou Brena 
Maia, secretária de Edu-
cação, Esporte e Lazer.

Mangaratiba higieniza em escolas
Prática de 
futebol deve 
obedecer regras



Cidades 5Sábado, 26/6/2021 ofluminense.com.br

Combate ao crime organizado 
e valorização da segurança
Deputado federal Sargento Gurgel (PSL-RJ) tem mais de 10 projetos apresentados com essas temáticas

Coordenador da bancada 
federal do Rio de Janeiro no 
Congresso Nacional, Sargen-
to Gurgel (PSL-RJ) tem sido 
um dos principais nomes na 
Câmara dos Deputados no 
combate ao crime organiza-
do; na luta pela redução da 
impunidade e valorização dos 
agentes de segurança pública. 
São mais de 10 projetos de leis 
apresentados pelo deputado 
federal com essas temáticas.

Sargento Gurgel também 
aprovou recentemente a cria-
ção de uma comissão externa 
para debater políticas que 
visem reduzir mortes de poli-
ciais. A atuação do grupo terá 
violência e Covid-19 como 
focos. A proposta é percorrer 
estados para coletar informa-
ções e elaborar um plano de 
ação para proteger agentes de 
segurança.

Presidente estadual do PS-
L-RJ, o deputado defende que 
a valorização do trabalho dos 
agentes da segurança pública 
passa por mudanças na legis-
lação. Por isso, apresentou 
propostas para tornar mais 
rigorosas a punição a mar-
ginais que atacam policiais e 
aliciam menores.

Através do projeto de lei 
443/2019, Sargento Gurgel 
pede a classificação como ato 
terrorista qualquer atentado 
contra a vida de integrantes 
das Forças Armadas e dos 
órgãos de segurança pública 
– polícias Militar; Civil; Penal; 
Federal; Rodoviária Federal; 
Ferroviária Federal e bombei-
ros militares - , incluindo seus 
familiares até o terceiro grau. 

Para inibir o aliciamento 
de crianças e jovens à prática 
de crimes, seu projeto de lei 

444/2019 dobra a pena de 
adultos que utilizarem meno-
res de 18 anos em homicídio, 
roubo, estupro, tráfico de 
drogas e latrocínio. Uma ou-
tra proposta, o PL 4569/2020, 
pede a tipificação como crime 
o uso de drogas ilícitas na 
presença de crianças ou em 
locais de ambiência familiar 
como praças.

 “Os policiais combatem 
criminosos todos os dias, cor-
rendo risco de morte, invali-
dez por sequelas dos ataques 
terroristas, ou negligência das 
autoridades quando não há 
equipamentos de proteção 
adequados. A nossa luta na 

Câmara dos Deputados é 
para mudar as leis, valorizar 
o trabalho dos agentes de 
segurança pública. Nós pre-
cisamos oferecer maior prote-
ção à vida e inibir a ação dos 
criminosos”, afirma Sargento 
Gurgel, que foi relator da lei 
que criou a Polícia Penal e 
está na luta para aprovação 
do projeto de lei 3024/2020, 
que evita prejuízos financei-
ros  de policiais e bombeiros 
militares nas reformas previ-
denciárias estaduais. 

Solidariedade à viúva de 
policial - O deputado federal 
também expressou solida-

riedade à viúva do policial 
civil André Frias, morto em 
operação no Jacarezinho, dia 
6 de maio. Jaqueline Souza 
escreveu uma carta pública 
repudiando a inclusão do 
nome do marido em projeto 
de memorial a ser erguido na 
entrada da comunidade. Sar-
gento Gurgel concorda que 
seria desrespeito à memória 
de André Frias incluir seu 
nome junto aos 27 mortos, 
apontados pela Polícia Civil 
como criminosos.

“A única vítima naquela 
operação no Jacarezinho foi 
o policial civil assassinado 
pelos terroristas. Meus sen-

timentos à viúva e repúdio às 
pessoas que querem igualar a 
morte de um agente do bem, 
que lutava para libertar a 
comunidade da opressão, às 
mortes de criminosos abati-
dos por confrontar a polícia”, 
conclui Sargento Gurgel, que 
na época da operação apre-
sentou na Câmara dos De-
putados moção de pesar pela 
morte de André Frias, e de 
louvor ao trabalho da Polícia 
Civil no Jacarezinho.

Algumas das propostas de 
Sargento Gurgel

P r o j e t o  d e  L e i  ( P L ) 
5937/2019 - Altera os artigos 
180 e 180-A do Código Penal, 
a fim de aumentar as penas 
cominadas aos crimes de 
receptação e receptação de 
animais.

PL 444/2019 - Altera os ar-
tigos 121, 157, 213 do Código 
Penal e inclui parágrafo único 
no artigo 33 da lei 11.343 de 
agosto de 2006 (lei de drogas) 
qualificando e aumentando 
a pena em até o dobro nos 
casos em que no concurso de 
pessoas houver a participação 
de menor de 18 anos, nos 
crimes de homicídio, roubo, 
estupro, e tráfico de drogas.

PL 5489/2020 - Dispõe so-
bre o policiamento aquaviário 
no mar, nas águas interiores e 
nas áreas portuárias sujeitas à 

jurisdição nacional.
PL 4569/2020- Altera o 

artigo 33 da Lei nº 11.343, de 
23 de agosto de 2006, para 
tipificar o uso de drogas na 
presença de crianças ou em 
locais de ambiência familiar.

PL 4461/2020- Altera a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para 
agravar a pena de homicídio 
nas situações que especifica, 
bem como para vedar a subs-
tituição da pena privativa de 
liberdade pela restritiva de 
direitos.

PL 4345/2020 - Altera a 
redação do artigo 217-A e 
acrescenta o artigo 226-A 
no Código Penal, para punir 
com mais rigor o crime de 
estupro de vulnerável prati-
cado contra menores de dez 
e cinco anos, dentre outras 
providências.

PL 2252/2020- Altera o 
artigo 288 do Código Penal, 
o artigo 35 da Lei n° 11.343, 
de 23 de agosto de 2006, e o 
artigo 2º da Lei n°12.850, de 2 
de agosto de 2013, para criar 
causas de aumento de pena e 
circunstâncias qualificadoras 
dos crimes associativos.

PL 1631/2020- Altera o art. 
20 da Lei nº 7.170, de 14 de 
dezembro de 1983, que define 
os crimes contra a segurança 
nacional, a ordem política e 
social, estabelece seu proces-
so e julgamento e dá outras 
providências.

PL 1632/2020- Altera os 
artigos 14 e 16 do Estatuto do 
Desarmamento para isentar 
de pena o agente público que, 
momentaneamente, não es-
teja de posse documentação 
de arma de fogo regular.

Parlamentar 
propõe tornar 
mais rigorosa 
punição a 
marginais que 
atacam policiais

Divulgação

Deputado Sargento Gurgel também defende rigor contra aliciamento de crianças e jovens à prática de crimes

Governo propõe redução para 
10% do IR da pessoa jurídica

Na segunda fase da reforma 
tributária, o governo propôs 
a redução de Imposto de Ren-
da de Pessoa Jurídica (IRPJ) 
dos atuais 15% para 10%. A 
mudança na alíquota deve 
ocorrer em duas etapas: para 
12,5%, em 2022 e para 10% em 
2023. O texto da reforma foi 
entregue ontem (25) ao Con-
gresso Nacional pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 

A medida vale para empre-
sas de todos os setores, com 
exceção daquelas que ade-
riram ao Simples Nacional, 
que têm regime de tributação 
diferenciado. Além da alíquo-
ta geral, hoje as empresas 
pagam um adicional de 10% 
para lucros acima de R$ 20 
mil por mês. Pelo projeto, esse 

adicional vai permanecer.
Com a redução dos impos-

tos para empresas, a expecta-
tiva do governo é favorecer os 
investimentos e a geração de 
novos postos de trabalho.

Pela proposta, deixa de 
existir a possibilidade de isen-
tar o dinheiro do empresário 
investido na sua empresa, o 
chamado juro sobre capital 
próprio. De acordo com o 
subsecretário de Tributação 
e Contencioso do Ministério 
da Economia, Sandro Serpa, 
essa possibilidade foi criada 
em 1996, quando era difícil ter 
acesso a crédito e as empresas 
precisavam se autofinanciar 
com recursos dos sócios.

“Após todos esses anos, 
foi-se perdendo o objetivo 

dessa medida, com a quan-
tidade de bancos, fintechs, 
as várias possibilidade de 
crédito que as empresas têm, 
os juros mais reduzidos. Com 
as mudanças no mercado 
de crédito, se avaliou não 
ser mais necessário dar esse 
benefício aos sócios”, disse, 
durante entrevista virtual 
para apresentar a proposta 
de reforma.

Pagamento em ações - Os 
pagamentos de gratificações e 
participação nos resultados a 
sócios e dirigentes feitos com 
ações da empresa também 
não poderão mais ser dedu-
zidos como despesas opera-
cionais na declaração de IRPJ. 
Para o governo, a empresa não 
deve ter benefício por remu-

nerar seus executivos com 
bônus em ações. Entretanto, 
os pagamentos a empregados 
ainda poderão ser deduzidos.

“Hoje, é um benefício 
para essas pessoas que têm 
a condição privilegiada de 
ser sócia ou dirigente”, disse 
Serpa. “Com a nova medida, 
entendemos que o sistema 
ficará mais justo. O sócio ou 
dirigente tem outras condi-
ções econômicas e outras 
formas de ganho direto. O 
empregado só tem o salário 
e, eventualmente, essa parti-
cipação [de recebimento em 
ações]”, explicou.

Também fazem parte da 
reforma do Imposto de Renda 
mudanças na reorganização 
de empresas.

Mudança deve ser em duas etapas: de 15% para 12,5% em 2022, e para 10% em 2023

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 01/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
00:00 às 04:00 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói 15372125
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Camboinhas - Niterói 15373377
13:00 às 17:00 Avenida Ens de Itaipu - Camboinhas - Niterói 15373377
13:00 às 17:00 Ruas 10, 11, 16 - Camboinhas - Niterói 15373377
13:00 às 17:00 Rua Edma Rodrigues Valadao - Camboinhas - Niterói 15373377
13:00 às 17:00 Rua Jorge Picanço Siqueira - Camboinhas - Niterói 15373377
14:00 às 18:00 Rua Holanda - Rio do Ouro - Niterói 15340097
14:00 às 18:00 Rua Jean Vallenteau Mouliac - Rio do Ouro - Niterói 15340097
14:00 às 18:00 Rua Luxemburgo - Várzea das Moças - Niterói 15340097

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Visconde de Santarém - Jardim Nazaréth - São Gonçalo 15368649
12:00 às 16:00 Rua Benoni Falcão Gouveia - Tribobó - São Gonçalo 15368649
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Antônio Matias Carmargo - Nova Grécia - São 

Gonçalo 
15368649

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Eliseu José Hipólito - Nova Grécia - São Gonçalo 15368649
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Olavo Soares do Amaral - Nova Grécia - São 

Gonçalo 
15368649

12:00 às 16:00 Rua Francisco Batista Rios - Boaçu - São Gonçalo 15368649
MARICÁ

08:00 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 15369223
08:00 às 12:00 Estrada B Lagoa - Cordeirinho - Pr. Lagoas - Ponta Negra - Maricá 15369223
08:00 às 12:00 Ruas 124, 125 - Cordeirinho - Pr. Lagoas - CO - Cordeirinho Maricá 

- Estrada de Bambuí - Centro - Ponta Negra - Pr. Lagoas - Ponta 
Negra - Maricá 

15369223

08:00 às 12:00 Ruas 32, 33, 49, 50 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15371945
08:00 às 12:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico Central - Maricá 15371945
08:00 às 12:00 Estrada do Silvado - Fazenda Gr Camboata - Silvado - Maricá 15371969
08:00 às 12:00 Ruas 14, 33, 34, 48 - Jardim Atlântico - Estrada Cassorotiba - 

Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 
15371999

08:00 às 12:00 Rua Carlos Ribas Perdigão - Jardim Atlântico - Maricá 15371999
08:00 às 12:00 Rua Pioneiros - Jardim Atlântico - Maricá 15371999
13:00 às 17:00 Ace 1 - Caxito - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Avenida Acesso I - Caxito - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Avenida Mqe de Maricá - Caxito - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Caxito - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Estrada Baltazar - Caxito - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Estrada Caxito - Cond Rural - Caxito - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Estrada Meuchior - Caxito - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 - Cond Três Reis II - Con Estância - Estrada 

Cassorotiba - Ubatiba - Lot Estâncias - Caxito - Maricá 
15373177

13:00 às 17:00 Rua Baltazar - Caxito - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15373177
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá 15373177
13:30 às 17:30 Avenida Central - Ser Cor - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - 

Maricá 
15368045

13:30 às 17:30 Avenida Lit - P Lag Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15368045
13:30 às 17:30 Avenida Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Pr. Lagoas-Co - Pr. 

Lagoas-Gu - Maricá 
15368045

13:30 às 17:30 Ruas 106, 107, 108 - Pr. Lagoas-Co - Centro - Cordeirinho Maricá 
- Ponta Negra - Lot Praia da - Itaipuaçu - Pr. Lagoas-Ba - Pr. Lagoas-
Co - Maricá 

15368045

13:30 às 17:30 Rua 12 - Lot Marinelândia - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15368045
13:30 às 17:30 Rua B - Marinelândia - Cordeirinho Maricá - Maricá 15368045
13:30 às 17:30 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Ba - Cordeirinho 

Maricá - Maricá 
15368045

13:30 às 17:30 Rua Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15368045
13:30 às 17:30 Rua Eulina M Rabello - Cordeirinho - Maricá 15368045
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Vasco nega 
negociação 
com Alex 
Teixeira

Não passou 
de um sonho 
da torcida do 
Vasco a con-
tratação do 
atacante Alex 
Teixeira .  O 

jogador de 31 anos deve 
permanecer na Europa e 
não é visto em São Januário 
como algo viável para esta 
temporada.

Alex Teixeira está espe-
rando alguma proposta do 
futebol europeu. O atleta 
acredita que ainda pode 
jogar em bom nível no fu-
tebol do Velho Continente. 
Além disso, recebeu algumas 
sondagens de clubes da 
Ucrânia.

O Vasco tem um bom 
relacionamento com Alex 
Teixeira. Alexandre Pássaro, 
diretor executivo do clube, é 
amigo pessoal do artilheiro. 
Esta semana os dois foram 
flagrados em uma churras-
caria, o que gerou especu-
lações, negadas pelo clube 
da Colina.

Ele rescindiu contrato 
com o Jiangsu Suning, da 
China. Recentemente, o 
Grêmio fez uma proposta 
pelo jogador, mas Alex Tei-
xeira preferiu esperar para 
receber convites de clubes 
da Europa.

O atacante é cria das 
categorias de base, onde 
conquistou o título da Série 
B do Campeonato Brasileiro 
de 2009. Um ano depois se 
transferiu para o Shakhtar 
Donetsk da Ucrânia, onde 
jogou por seis temporadas, 
conquistando por cinco ve-
zes o título nacional. Depois 
foi para o futebol chinês.

Alvinegro visita na tarde deste sábado o Sampaio Corrêa, no Maranhão

Botafogo tem confronto 
direto por vaga no G-4

O  B o t a f o g o 
volta a campo 
neste sábado, 
às 16h30 (de 
Brasília), con-
tra o Sampaio 

Corrêa, em São Luís. As duas 
equipes duelam para segui-
rem próximas do G-4 do Cam-
peonato Brasileiro da Série B.

Os alvinegros não terão o 
lateral-esquerdo PV e o za-
gueiro Sousa, negociados nes-
ta semana. Para a vaga do late-
ral, que era titular, Guilherme 
Santos deve voltar a atuar em 

sua posição de origem.
O técnico Marcelo Cha-

musca teve a semana livre 
para trabalhar após ter seu 
jogo contra o CSA adiado. 

Com isso, o comandante espe-
ra uma atuação mais segura.

Com oito pontos, os alvi-
negros querem seguir na briga 
pelo acesso para não sofrer 
com a pressão na reta final da 
Série B.

O Sampaio Corrêa atuou 
no meio de semana e ficou no 
empate com o Brusque, fora 
de casa. O resultado motivou 
os donos da casa.

Os maranhenses estão 
com nove pontos e querem 
entrar no G-4 com uma vi-
tória.

Vitor Silva / Botafogo

Chay é uma das boas opções ofensivas do Botafogo para buscar mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro

Glorioso não 
contará mais 
com Paulo 
Vitor e Sousa, 
negociados 
recentemente

Thuler troca o Fla 
pelo futebol francês

Tricolor descarta 
vender Luccas Claro

O  F l a m e n -
go anunciou 
ontem o em-
préstimo do 
zagueiro Ma-
theus Thuler 
ao Montpel-

lier, da França. Segundo 
o Rubro-Negro, o tempo 
de contrato com o clu-
be francês vai até junho  
de 2022.

“Estou muito feliz, vou 
dar o meu melhor pela 
equipe”, disse o jogador ao 
site oficial do Montpellier. 
O defensor usará a camisa 
26 no novo clube.

Thuler, revelado nas ca-
tegorias de base do Flamen-
go, não entrou em campo 
em 2021. Sua última partida 

O Fluminense 
contratou o za-
gueiro Luccas 
Claro na me-
tade de 2019. 
O atleta come-
çou como op-

ção, mas acabou se tornando 
um dos principais jogadores 
do setor defensivo tricolor.

As boas atuações de Luc-
cas acabaram chamando a 
atenção de clubes estran-
geiros. Recentemente, uma 
equipe do mundo árabe teria 
feito uma sondagem pelo 
zagueiro. Porém, a diretoria 
do Fluminense descartou 
negociá-lo, só aceitando uma 
proposta irrecusável para 
liberá-lo.

Atualmente, Luccas Claro 

disputada foi em novem-
bro, contra o Racing, no 
jogo de ida das oitavas de 
final da Taça Libertadores 
da América de 2020.

O maior número de jo-
gos do atleta no Flamengo 
foi em 2019, quando en-
trou em campo 17 vezes. 
Ao todo, Thuler soma 42 
partidas e dois gols pelo 
Rubro-Negro. Seu contrato 
com a equipe carioca vai 
até dezembro de 2024.

forma zaga com Nino, próxi-
mo de desfalcar o time para 
servir a Seleção Brasileira que 
vai disputar os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, e ambos vêm 
sendo elogiados.

Sem Nino, o técnico Ro-
ger Machado terá de contar 
ainda mais com a boa fase 
de Luccas. Dentro de cam-
po, o Fluminense enfrenta 
o Corinthians amanhã, pela 
sétima rodada do Campeo-
nato Brasileiro. A partida será 
em São Januário, às 16h (de 
Brasília).

Zagueiro ficará 
por empréstimo 
no Montpellier 
até 2022

Jogador teria 
proposta do 
futebol árabe


