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Estado do Rio abriu mais 
de 17 mil postos de trabalho

Além da capital, se destacam os municípios de Campos, São Francisco de Itabapoana, Maricá e Caxias

SINAIS DE RECUPERAÇÃO

Selo nos táxis 
para combater 
os piratas
O selo de segurança “Ande de 
Táxi Legal” foi lançado ontem 
com o objetivo de combater táxis 
piratas e será utilizado nos 33 mil 
táxis que circulam atualmente no 
estado, sendo 30 mil somente na 
capital. O selo será colado do lado 
direito do para-brisa dianteiro, 
facilitando a identifi cação por 
parte do usuário de que se trata 
de um veículo legalizado.

CIDADES\PÁG. 3

Luis Alvarenga/Palácio Guanabara

Fiscais usarão equipamentos com luz ultravioleta para ler código de barras e demais lacres

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (CBMERJ) 
comemorou ontem 165 
celebrando também a 
presença feminina em 
cargos de comando, que não 
para de crescer. Atualmente, 
três mulheres estão à frente 
de quartéis no estado: os do 
Humaitá e Vila Isabel, na 
capital e o de Petrópolis, na 
Região Serrana. Ocupando 
postos de tenente-coronel, 
elas integraram a primeira 
turma que, em 2001, 
acabou com a exclusividade 
masculina na corporação.

CIDADES\PÁG. 4

Mais de um 
motivo para 
comemorar

ESPORTES

Bota encara o 
Avaí querendo 
encostar no G-4
Glorioso tem um difícil 
compromisso hoje em Santa 
Catarina para se aproximar dos 
líderes da Série B.

Vitor Silva / Botafogo

Barreto ganha uma chance no meio-campo do Botafogo com a suspensão de Chay

Fla afi rma que 
lesão de Diego 
não é grave

PÁG. 8

Mostra 
híbrida no 
Janete Costa
Companhia de Ballet da 
Cidade de Niterói oferece 
novas percepções para a 
exposição “Tudo que move 
é sagrado”, em cartaz no 
Museu Janete Costa de 
Arte Popular.

PÁG. 2

CULTURA

Luiz Kerche / Divulgação

Cia de Ballet da Cidade de Niterói 
se apresenta no Janete Costa 

Planetário faz 
exposição de 
meteoritos

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói: Caminho 
Niemeyer será 
reaberto hoje

CIDADES/ PÁG. 3Atualmente cerca 20% dos 12 mil bombeiros do estado do Rio de Janeiro são mulheres, que também já assumiram o comando de três quartéis, em Vila Isabel, Humaitá e Petrópolis

CIDADES\PÁG. 5

Túnel: ciclistas 
ganham área 
de proteção

CIDADES\PÁG. 3

Douglas Macedo/Prefeitura de niterói

Ciclismo de competição passou a contar 
com área segura no Túnel Charitas-Cafubá
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Até quando esperar???
Boa parte da população de Niterói já tomou a primeira 
dose da vacina contra o coronavírus, mas as autoridades 
não falam nada em quando vamos poder deixar de usar 
máscaras. Acho que isso podia estimular as pessoas a 
procurarem mais rápido a imunização, afinal, ninguém 
aguenta mais essa coisa no rosto.
Rita de Cássia Amarante

Filas para tomar vacina
Vários postos de Niterói estão com fila para tomar vacina. 
Isso mostra que a população está buscando se prevenir 
contra a covid-19. Mas o município podia dar uma ajuda 
e colocar mais gente para atender e reduzir o tempo de 
espera. Em outras campanhas, as filas não são comuns.
Ronaldo Sampaio

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.

Mostra híbrida no 
Janete Costa
A Companhia de Ballet da 
Cidade de Niterói, em uma 
ação integrada com o Mu-
seu Janete Costa de Arte 
Popular, vai oferecer novas 
percepções para a exposição 
“Tudo que move é sagrado”. 
As apresentações serão de 
julho a dezembro, sempre 
no primeiro final de semana 
de cada mês. Entre 13h e 
15h, os bailarinos se apre-
sentam com performances 
inspiradas na temática da 
exposição ar, vento e movi-

mento. A mostra, que conta 
com sessenta obras de 30 ar-
tistas brasileiros e curadoria 
assinada por Jorge Mendes, 
será palco para cinco baila-
rinos da CBCN, que tiveram 
como ponto de partida a 
importância do inspirar, 
respirar, mover e viver. O 
Museu Janete Costa fica na 
R. Presidente Pedreira, 178, 
Ingá, Niterói. Em julho, nos 
dias 3, 4 e 31. Das 13h às 15h. 
Entrada gratuita. Telefone: 
2705-3929.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Single
A banda Overdrive Saravá 
está prestes a lançar seu 
segundo álbum “Cigarra”. A 
nova prévia desse trabalho 
é “Ode à terra”, uma poética 
canção sobre como o direito 
à terra é inerente ao direito 
à vida. A música já pode ser 
ouvida em todas as platafor-
mas de streaming. A compo-
sição foi inspirada por uma 
ocupação do Movimento 
dos Sem-Terra em São Gon-
çalo em 2014. Baseada em 
Niterói, a banda está na ativa 
desde 2012.

ON-LINE - A Cinemateca do MAM Rio apresenta a 
mostra Dias, com Viviane Ferreira. Dedicada a uma 
cineasta fundamental para o audiovisual brasileiro, em 
cartaz de 2 de julho a 5 de agosto no canal da Cinema-
teca no Vimeo. Autora de curtas, médias metragens de 
ficção e documentais, videoclipes entre outros, ela foi 
a segunda mulher negra a dirigir um longa no Brasil.

MUSICAL - ‘By The Time You Left’ traz Hugo Bonemer 
e Hugo Kerth na trama que é inspirada no musical off 
Broadway “Ordinary Days” e traz a temática LGBT-
QIAP+ ao mudar a perspectiva da trama original para 
um casal gay. A produção fica em cartaz de forma 
gratuita até 26 de julho. Para assistir, basta acessar a 
Plataforma Sympla para adquirir o ingresso e assistir.

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Luiz Kerche / Divulgação

Cia de Ballet da Cidade de Niterói se apresenta no Museu Janete Costa 

Divulgação

 Overdrive Saravá lança “Ode À Terra”, 
single do segundo álbum da banda

POR JEFFERSON LEMOS

Campeão da 
matemática

O jovem Eduardo Biteti, de 
13 anos, trouxe para Niterói a 
medalha de ouro na Olimpíada 
Canguru de Matemática Brasil, 
considerada a maior competi-
ção de matemática do mundo. 
A disputa anual é destinada 
aos alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental até os da 3ª série 
do Ensino Médio. O prefeito 
de Niterói, Axel Grael, recebeu 
em seu gabinete o jovem me-
dalhista, sua mãe, Cristiane, e 
a avó, Sandra. Eduardo, que já 
coleciona quase dez medalhas 
em competições como a Olim-
píada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica, é aluno do colé-
gio Salesianos. 

Casimiro: verba para saúde...

Cumprindo uma vasta 
agenda de reuniões na ma-
nhã de ontem, o prefeito 
de Casimiro de Abreu, Ra-
mon Gidalte, recebeu a 
visita do deputado federal 
Altineu Côrtes (PL-RJ), que 
esteve acompanhado do 
vice-prefeito do Rio, Nilton 
Caldeira. O parlamentar 

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

anunciou uma emenda de 
R$ 1 milhão para área da 
saúde.
Em conversa com o prefei-
to, além de reforçar o apoio 
à gestão municipal, Altineu 
Côrtes se colocou à dispo-
sição para auxiliar o muni-
cípio em outras demandas 
requisitadas na ocasião. 

‘O segredo do 
Bonzo’ em webinar
No próximo dia 8 de julho, às 
18h30,  magistrados farão a 
leitura do conto “O Segredo do 
Bonzo”, seguida de uma roda de 
conversa. O evento, chamado 
“Livro Aberto”, será via platafor-
mas Zoom e YouTube.

A cada encontro os magistra-
dos são convidados a ler obras 
dos mais renomados contistas 
da literatura brasileira e estran-
geira. Neste webinar, os leitores 
serão os desembargadores Ana 
Maria Oliveira e Heleno Nunes; 
e os juízes Alessandra Aleixo, 
Elizabeth Louro, Elizabeth Saad, 
Renato Charnaux Sertã, Ricardo 
Andrade e Rosana França. Mais 
informações no site da Emerj. 

Conquista dos 
professores

IA no escritório

A Alerj aprovou nesta semana 
o PL 3030/2020, que garante 
a migração de professores da 
Rede Estadual que estão no 
regime de 16h semanais para 
30h semanais. Os professores 
de 16h têm a Gratificação por 
Lotação Prioritária (GLP), 
uma hora extra que possui 
carga horária por vezes até 
maior no que diz respeito à 
sua matrícula e que também 
não entra nos cálculos das 
aposentadorias e de outros 
benefícios, lembra o deputa-
do Waldeck Carneiro (PT), ao 
lado do colega Flavio Serafini 
(PSOL). 

O escritório Marcelo Tostes 
Advogados fechou parceria 
com a Stradigi AI, empresa 
com sede em Montreal (Ca-
nadá), para usar inteligência 
artificial. 

“Essa parceria nos ajudará 
a acelerar nossa transforma-
ção digital, nos colocando na 
vanguarda do campo jurídi-
co”, afirma Marcelo Tostes, 
CEO e CFO do Marcelo Tostes 
Advogados.

O escritório vai usar uma 
plataforma de software de 
IA empresarial para anali-
sar textos de publicações  
como o Diário Oficial e ou-
tros jornais, além de petições 
e registros judiciais, para 
otimizar o serviço de seus 
profissionais. 

Obras para o interior

As regiões Norte, Noroeste e 
Serrana terão atenção espe-
cial para conclusão de obras e 
conservação, informou o se-
cretário estadual de Infraes-
trutura, Max Lemos (PSDB), 
ao vice-presidente da Alerj, 
deputado Jair Bittencourt 
(PP). Em encontro com Max 
Lemos, Bittencourt levou 
demandas dos municípios.” 
Enfatizamos a necessidade 

Divulgação

de investimentos na área de 
infraestrutura para o inte-
rior do Rio, especialmente 
regiões Norte, Noroeste e 
Serrana. Melhorias de ro-
dovias, estradas vicinais, 
saneamento, calçamento e 
equipamentos urbanos que 
gerem mobilidade, para be-
nefício da população, peque-
nos e médios produtores”, 
explicou. 

Panorama RJPanorama RJ

A Fundação Planetário do 
Rio inaugura, hoje, a expo-
sição: “Da Gênese ao Apo-
calipse”, que apresenta 38 
meteoritos no Museu do 
Universo. O conjunto conta 
com parte da coleção do 
Museu Nacional, entre eles 
o meteorito Santa Luzia, se-
gundo maior encontrado no 
país. A exposição será aberta 
pela 1ª edição do “Papo com 

o Extraterrestre”, ciclo de 
encontros mensais sobre 
astronomia e meteorítica.  
O evento conta com as “Me-
teoríticas”, time de mulheres 
cientistas que inclui Maria 
Elizabeth Zucolotto, cura-
dora do Museu Nacional e 
maior autoridade em me-
teoritos, a química Amanda 
Tosi e a astrônoma Diana 
Andrade. 

Meteoros e ‘Meteoríticas’
Divulgação

Ramon Gidalte, também re-
cebeu, ontem, a visita do 
deputado federal Luiz Lima 
(PSL-RJ), que anunciou uma 
emenda de R$ 270 mil para 
aquisição de uma máquina 
retroescavadeira para a Secre-
taria Municipal de Agricultura 
e Pesca e divulgar para o mês 
de setembro a implantação 

da Escolinha de Futebol do 
Projeto “Passaporte para a Vi-
tória”, do Instituto Léo Moura 
Sports. Acompanharam o 
encontro o vice-prefeito Lelei 
da Marmoraria, a secretária 
de Turismo e Eventos Adriana 
Grillo, o secretário de Admi-
nistração Sullivan Berbet e o 
vereador Pedro Gadelha. 

... e também para retroescavadeira
Divulgação

DivulgaçãoBruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói
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Faixas exclusivas para atletas da modalidade no túnel Charitas-Cafubá funcionam diariamente das 4h às 6h

Mais segurança para ciclistas
 Uma Área de Proteção ao 
Cicl ista  de Competição 
(APCC), que se dará através 
de adaptação da operação de 
trânsito nas faixas exclusivas 
de ônibus do sistema BHLS 
da Transoceânica, começou 
a funcionar na última quin-
ta-feira (1/7). No período de 
4h às 6 horas, diariamente, 
o corredor de ônibus ao 
longo do túnel Charitas-Ca-
fubá, em suas duas galerias, 
será direcionado ao treino  
de ciclistas de alta perfor-
mance, com operação de 
trânsito para bloquear a 
entrada de automóveis neste 
trecho e garantir as con-
dições de segurança viária 
necessárias para a prática 
do esporte.

A medida tem como obje-
tivo dar mais segurança aos 
niteroienses em seus treina-
mentos de ciclismo de estra-
da. O município contava com 
uma infraestrutura dedicada 
a esta prática do ciclismo: 
a ciclofaixa temporária em 
São Francisco, ao longo da 
Avenida Quintino Bocaiúva, 
implantada com o intuito 
de ser uma faixa exclusiva 
para o uso da bicicleta, sem 
necessidade de operação de 
trânsito. E que fora do seu 
horário regulamentado, das 
4h às 6h, podia ser usada 
como faixa de rolamento ou 

estacionamento.
O empresário e ex-triatle-

ta olímpico, Armando Bar-
cellos, pedalou na abertura 
da nova APCC no primeiro 
dia de operação.

“Esse é um grande passo 
que Niterói deu para demo-
cratizar o acesso de espaços 
públicos a atletas de alta 
performance, entendendo 

que na alta performance 
estão todos que visam o 
treinamento para melhorar 
no esporte, e não apenas 
para lazer. É uma iniciativa 
importante em direção a 
mais segurança, eficiência e 
tranquilidade para os ciclis-
tas de competição”.  

Responsável pela Coorde-
nadoria Niterói de Bicicleta, 

Filipe Simões destacou que 
a ideia com a criação da 
APCC foi oferecer um local 
de treino com condições 
mais adequadas de seguran-
ça viária que atraia os grupos 
consolidados da cidade e po-
tenciais novos ciclistas. Ele 
explicou que esta era uma 
reivindicação dos ciclistas de 
competição da cidade.

Filipe Simões lembrou 
que com as alterações da 
intensidade do tráfego viário 
nos bairros de São Francisco 
e Charitas, após a inaugura-
ção do túnel Charitas-Cafu-
bá, a ciclofaixa temporária 
de treino teve uma perda 
considerável nas condições 
de segurança, uma vez que as 
avenidas Quintino Bocaiúva 
e Sílvio Picanço tornaram-
-se um dos principais eixos 
de conexão entre a Região 
Oceânica e os bairros cen-
trais da cidade, também para 
a mobilidade por bicicleta.

“Considerando essa mu-
dança significativa no con-
texto da infraestrutura viária 
destes bairros, tornou-se 
necessário alterar o local 
de treino dos ciclistas de 
competição. Assim, foi elen-
cada a via segregada do túnel 
Charitas-Cafubá como uma 
melhor opção para atender 
as condições de segurança 
para o ciclista de competi-

ção”, enfatizou Filipe Simões.
O presidente da NitTrans, 

Gilson Souza, ressaltou que a 
ação faz parte de uma série 
de ajustes viários promovi-
dos, iniciados em maio, ao 
longo dos trajetos por onde 
passam os ônibus que ope-
ram as linhas do BHLS.

“Estamos implantando 
novas medidas para ampliar 
ainda mais a mobilidade, e 
a liberação da orla de São 
Francisco é uma delas. Com 
a mudança da APCC para 
o túnel, os ciclistas terão 
mais segurança viária, já 
que contarão com o apoio 
dos operadores de trânsito 
e com a base operacional da 
NitTrans no Cafubá. Desta 
forma, a Avenida Quintino 
Bocaiuva terá ampliação das 
faixas de trânsito, favorecen-
do o transporte público. O 
ajuste vem ao encontro das 
melhorias na infraestrutura 
viária da cidade”, pontuou 
Souza.

A funcionária pública 
Paula Monteiro, de 44 anos, 
também pedalou na nova 
Área de Proteção e aprovou 
a iniciativa.

“Niterói realmente preci-
sava desse espaço para maior 
segurança de quem usa a 
bicicleta e também dos mo-
toristas que estão trafegando 
na via”, disse.

Criação da 
APCC também 
vai favorecer 
o transporte 
público desta 
região da cidade

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

A Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) no Túnel Charitas-Cafubá começou a funcionar nesta semana

Caminho Niemeyer 
será reaberto hoje
O Caminho Niemeyer, im-
portante área de lazer do 
Centro de Niterói, vai reabrir 
para o público a partir de 
hoje, depois de um longo 
período de fechamento cau-
sado pela pandemia. A rea-
bertura é mais uma etapa do 
Plano de Transição Gradual 
para o Novo Normal imple-
mentado pela Prefeitura.

O espaço estará aberto 
todos os sábados, domingos 
e feriados, das 7h às 19h. 
Mas, ainda por conta das 
medidas de distanciamento 
social, apenas 500 pessoas 
poderão usar o local. Na 
entrada, um funcionário da 
Prefeitura vai controlar o 
número de frequentadores. 
Para entrar será necessário 
ter a temperatura corporal 
verificada e fazer uso de ál-
cool em gel. Não será permi-
tido o ingresso sem máscara.

A presidente do Grupo 
Executivo do Caminho Nie-
meyer, Barbara Siqueira, 
reforça que os visitantes 

devem obedecer aos proto-
colos sanitários.

“Niterói não tem medido 
esforços para conter o avan-
ço da covid-19. Estamos 
trabalhando dentro de prin-
cípios científicos, orientados 
pelo Plano de Transição Gra-
dual para o Novo Normal. 
Nossos espaços públicos 
estão abrindo aos poucos e 
com toda segurança. Com 
o Caminho Niemeyer não 
poderia ser diferente. É um 
local arejado e uma das mar-
cas de Niterói”, disse. 

No Caminho Niemeyer, 
as pessoas poderão cami-
nhar, correr, andar de bi-
cicleta, de skate ou patins, 
entre outras atividades. As 
atividades esportivas indi-
viduais estarão liberadas. O 
Teatro Popular Oscar Nie-
meyer também estará aberto 
ao público para visitação 
com horários determinados, 
o que é uma novidade. O 
mesmo acontecerá com o 
Memorial Roberto Silveira.

Niterói tem mais de 
100 mil imunizados
Mais de 100 mil moradores 
de Niterói já estão com o 
esquema vacinal completo 
contra a Covid-19: duas 
doses da CoronaVac, Pfizer 
e AstraZeneca ou uma dose 
da Janssen - o que represen-
ta um quinto da população 
total da cidade.

A Prefeitura já vacinou 
289.864 pessoas com a pri-
meira dose, o que representa 
mais de 70% do público apto 
(acima de 18 anos) e 56,24% 
da população total da ci-
dade, estimada em 515.317 
habitantes pelo IBGE.

O secretário municipal 
de Saúde de Niterói, Rodri-
go Oliveira, comemora o 
resultado, mas ressalta que 
ainda é necessário manter 
os cuidados.

“Essa é uma boa notícia, 
que demonstra nosso empe-
nho em superar a pandemia. 
É fundamental lembrar que 
não podemos abdicar de 
deveres básicos neste con-
texto: usar a máscara cor-
retamente ao sair, praticar 

o distanciamento social e 
sempre higienizar mãos e 
objetos. E não devemos, de 
forma alguma, esquecer de 
tomar a segunda dose quan-
do a vacina exigir”, reforça o 
secretário. 

Hoje, a vacinação ocor-
rerá nas Policlínicas Regio-
nais do Fonseca e de Itaipu, 
além do drive no Campus 
Gragoatá da UFF. O horário 
é das 8h às 12h, com entrada 
até às 11h. Serão vacinadas 
pessoas a partir de 40 anos.

São Gonçalo- São Gonça-
lo continua a vacinação para 
pessoas com mais de 28 anos 
contra o coronavírus hoje. 
Doze pontos de vacinação, 
quatro deles com drive thru, 
estão disponíveis. Dez locais 
funcionam das 8h às 17h. A 
Clínica Gonçalense do Mu-
tondo e a Clínica Dr. Zerbini, 
no Arsenal, funcionam até 
21h. Nestas duas unidades, 
os gonçalenses devem che-
gar até as 20h30 e nos outros 
locais até 16h30.

Taxistas do estado ganham 
selo para combater piratas
O governador Cláudio Cas-
tro participou, ontem, do 
lançamento do selo de segu-
rança “Ande de Táxi Legal”. 
A iniciativa tem o objetivo 
de combater táxis piratas e é 
uma parceria entre o Instituto 
de Pesos e Medidas do Estado 
do Rio de Janeiro (Ipem/RJ) 
e a Comissão de Transportes 
da Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj). O novo selo será 
utilizado nos 33 mil táxis que 
circulam atualmente no es-
tado, sendo 30 mil somente 
na capital.

O selo será colado do lado 
direito do para-brisa diantei-
ro, facilitando a identificação 
por parte do usuário de que se 
trata de um veículo legaliza-
do. A identificação só poderá 
ser feita por fiscais da Direto-
ria de Táxis do Ipem/RJ, que 

utilizarão equipamentos com 
luz ultravioleta para realizar 
a leitura do código de barras 
e demais lacres de segurança 
impressos no selo.

Durante o evento, o go-
vernador Cláudio Castro des-
tacou a importância do selo 
para os taxistas e para os 
passageiros.

“Com esse selo, morado-
res, turistas e os motoristas de 
táxi se sentirão mais seguros. 
É uma garantia para a popu-
lação de que aquele profis-
sional é acompanhado pelo 
estado. A iniciativa é também 
um ato de justiça social para 
os taxistas regulares, que 
pagam seus impostos, para 
não haja concorrência desleal 
com quem trabalha de forma 
ilegal”, ressaltou.

Para impedir que veículos 

circulem ilegalmente ou com 
uma dupla autorização, o 
Ipem/RJ passará a se basear 
em um cadastro único com 
todos os dados dos proprie-
tários dos veículos, que serão 
fornecidos pelas prefeituras.

“Começamos hoje aqui 
no Rio a identificação com 
esse selo nos táxis que estão 
legalizados. Nossa próxima 
etapa é começar esse trabalho 
em todos os municípios. Se 
no momento de embarcar o 
usuário observar que o taxis-
ta não possui esse selo, não 
entre no carro e ligue ime-
diatamente para a ouvidoria 
do órgão pelo 0800 282 3040 
ou comunique pelo e- mail 
ouvidoria@ipem.rj.gov.br – 
enfatizou o presidente do 
Ipem/RJ, Kennedy Martins.

O presidente da Comissão 

de Transportes da Alerj, depu-
tado Dionísio Lins, explicou 
que o Ipem/RJ vai realizar 
ações itinerantes para ofere-
cer o selo para taxistas de todo 
o estado.

“O taxista terá a sede para 
receber o selo, o posto que 
está sendo aberto na Ceasa 
e, além disso, equipes do 
Ipem vãos e deslocar em dois 
ônibus para outras regiões do 
estado para melhor atender a 
população”, afirmou.

Taxista há 23 anos, Ro-
berto Augusto já conseguiu 
o seu selo.

“O selo de segurança é 
primordial para demonstrar 
a nossa legalidade, é uma 
identidade visual para o pas-
sageiro, que imediatamen-
te poderá nos reconhecer”, 
disse.

Campanha ‘Ande de Táxi Legal’ foi lançada pelo governador Cláudio Castro

Firjan abre 
programa 
para jovens 
vulneráveis
A Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan) manterá abertas 
até o final deste ano as 
inscrições gratuitas para 
turmas 2021 do Programa 
ViraVida: Jovens do Futu-
ro, executado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RJ) e pelo 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RJ). As inscrições são 
para preenchimento de 200 
vagas, voltadas para jovens 
de 15 a 22 anos, moradores 
de comunidades de baixa 
renda e em situação de 
vulnerabilidade social em 
todo território fluminense.

O objetivo do programa 
é desenvolver um processo 
psicossocioeducativo vol-
tado a jovens em situação 
de vulnerabilidade social. 
Ao término do curso, é 
realizado um acompanha-
mento para o mercado de 
trabalho.

Principais alvos das sanções do órgão estadual foram os ônibus (156)

Detro-RJ aplica mais de 230 
multas durante mês de junho

O Departamento de Trans-
portes Rodoviários do Estado 
do Rio de Janeiro (Detro-RJ) 
aplicou 239 multas em ju-
nho. Desse total, 156 foram 
registradas em ônibus, 13 em 
vans intermunicipais e 70 em 
veículos particulares flagrados 
realizando transporte remune-
rado sem autorização do poder 
concedente.

Os agentes atuaram em 
todo o estado. As ações tive-
ram o objetivo de verificar a 
qualidade dos serviços pres-
tados pelos ônibus e vans in-
termunicipais, além de coibir 
o transporte de passageiros 
sem autorização do poder 
concedente.

As principais irregulari-
dades flagradas em ônibus 
foram: mau estado de con-
servação; descumprimento 
de normas sanitárias; não 
cumprimento do quadro de 
horário; descumprimento de 
normas de acessibilidade e 

ausência de documento de 
porte obrigatório. 

A população pode de-
nunciar irregularidades pelo 

e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.
br. Além das ações de inteli-
gência, as informações ajudam 
a nortear as fiscalizações.

Divulgação/Detro

Fiscalização nos ônibus dos agentes do Detro. Mais de 150 coletivos multados
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Planejamento responsável, 
retomada estratégica

Bira Marques*

A Covid-19 estremeceu 
os alicerces da economia 
de todo o mundo, acen-
tuando as desigualdades 
sociais de forma brusca 
e acelerada. São muitos 
os desafios que os gover-
nantes têm em comum 
diante dessa pandemia, 
sobretudo nos estados e 
municípios brasileiros, 
mas lutar contra a pobreza 
extrema está no centro. 
Essa condição deve atingir 
19,3 milhões de pessoas 
no Brasil, de acordo com 
uma pesquisa da Univer-
sidade de São Paulo.

O aumento do desem-
prego, a diminuição da 
atividade econômica e a 
queda da arrecadação são 
apenas alguns dos reflexos 
em escala global da crise 
provocada pela pande-
mia. No primeiro trimestre 
deste ano, o estado do 
Rio atingiu um recorde 
histórico de 1,6 milhão 
de desempregados, como 
aponta o IBGE. Reverter 
esse cenário exige um 
esforço conjunto imedia-
to para tornar as cidades 
mais justas socialmente 
e inclusivas. É hora de 
detectar e explorar 
potenciais, implemen-
tar políticas 
públicas que 
l e v e m  a o 
caminho da 
geração de 
emprego e 
renda, além 
de investir 
na capaci-
tação e edu-
cação para 
diminuir o 
f o s s o  q u e 
a Covid-19 
provocou. Apesar de 
tão desafiador, o atual 
contexto da pande-
mia representa uma 
oportunidade histórica 
de reflexão sobre o modo 
como as cidades estão 
sendo pensadas.

Em Niterói, o planeja-
mento estratégico e o uso 
responsável dos recursos 
permitiram construir um 
caminho menos traumá-
tico. A cidade já é vista 
como modelo e referência 
no enfrentamento aos 
impactos econômicos e 
sociais da pandemia, re-
sultado de programas de 
apoio pioneiros, como o 
Renda Básica Temporária, 
que auxilia 50 mil famílias 
em maior vulnerabilidade 
com R$ 500 mensais, e o 
Empresa Cidadã, iniciati-
va que vem preservando 
24 mil postos de trabalho.

Esses projetos já sur-
tem efeitos. Neste ano, em 
meio à pandemia, foram 
mais de 870 novos postos 
de trabalho na cidade, 
segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados. Niterói tam-
bém é o município com a 

maior renda do estado: R$ 
4.186,51, aponta a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), 
enquanto do outro lado 
da ponte o resultado da 
capital fluminense é 30% 
menor. É um panorama 
que dá a Niterói condições 
de sair na frente na reto-
mada econômica, com 
vantagem na atração de 
investimentos e novos 
negócios.

Agora, Niterói dá um 
passo ainda maior na di-
reção da geração de em-
prego e redução das desi-
gualdades, com a criação 
da Moeda Social Arariboia, 
que será o maior progra-

ma de transferência 
de renda no Brasil. 
Demandando um 
investimento men-

s a l  d e  R $ 
5,6 milhões, 
a iniciativa 
vai contem-
plar 27 mil 
famílias ni-
t e r o i e n s e s 
e m  s i t u a -
ç ã o  m a i s 
vulnerável. 
E m  f o r m a 
de cartão, a 
Moeda Ara-
r i b o i a  p o -

derá ser usada em 
estabelecimentos 
locais cadastrados, 
como padarias, pe-

quenos mercados e hor-
tifrutis, impulsionando a 
economia local, princi-
palmente nas áreas mais 
vulneráveis da cidade.

O projeto também pre-
vê bancos comunitários e 
a primeira agência fica na 
Vila Ipiranga, comunidade 
da Zona Norte de Niterói, 
gerando oportunidades 
de trabalho para morado-
res. Estimular a economia 
local e trazer as comuni-
dades junto ao processo 
de desenvolvimento da 
cidade é avançar rumo 
à igualdade, justiça so-
cial e sustentabilidade. A 
Covid-19 criou um senso 
de urgência, mas tam-
bém uma oportunidade 
de transformação. Pre-
cisamos aproveitar esse 
momento de crise para 
construir um novo cenário 
e, assim, alcançar o tão 
sonhado desenvolvimento 
pleno. 

O atual contexto 
de pandemia 

representa uma 
oportunidade de 
reflexão sobre o 
modo como as 
cidades estão 

sendo pensadas

OPINIÃO

*Bira Marques, 

secretário Executivo da 

Prefeitura de Niterói

Divulgação

Reforma Tributária do Rio 
é aprovada pela Câmara

A Reforma Tributária do Muni-
cípio do Rio foi aprovada por 
unanimidade pela Câmara de 
Vereadores na noite quinta-
-feira (1/7). O texto do projeto, 
enviado ao legislativo em mar-
ço, prevê descontos progres-
sivos no IPTU para os contri-
buintes que pagam o imposto 
em dia, além de mecanismos 
de estímulo para trazer de vol-
ta para a cidade empresários 
que recolhem ISS em outros 
municípios. Com a proposta, 
a Secretaria Municipal de Fa-
zenda e Planejamento do Rio 
espera tornar a arrecadação 
mais eficiente, sem aumento 
da carga tributária.

Segundo a Prefeitura, o 
projeto inclui uma série de 
medidas para facilitar a vida 
de quem quer empreender no 
Rio, além de ações para ala-
vancar a economia da cidade. 
Entre elas estão a moderni-
zação do sistema tributário, 
redução da taxa de juros, sim-

plificação da legislação e revi-
são das regras de retenção do 
ISS. A proposta também prevê 
a revisão de incentivos fiscais 
até 2027.

“São medidas importantes, 
algumas delas temporárias, 

para que a gente possa recu-
perar nossa capacidade de 
atrair empresas, gerando mais 
empregos para a população. 
Vamos dar mais segurança ju-
rídica e simplificar processos 
para quem quer empreender 

na cidade e também vamos 
bonificar os bons pagado-
res de IPTU com descontos 
cumulativos. Outro ponto 
muito importante da nossa 
proposta é estimular quem 
paga ISS em paraísos fiscais 
a voltar a recolher o imposto 
no Rio”, afirmou o secretário 
de Fazenda e Planejamento, 
Pedro Paulo.

De acordo com o projeto, 
a cobrança das taxas de poder 
de polícia, como as de licen-
ciamento e obras, também so-
fre mudanças. Ao contrário do 
que acontece hoje, elas pas-
sam a ter pagamento prévio, 
medida que deve evitar evasão 
e facilitar a fiscalização ao fun-
cionar de maneira semelhante 
ao modelo federal de emissão 
de passaportes, por exemplo. 
Outra medida prevista é a 
Transação Tributária, para 
resolução do contencioso tri-
butário por meio de câmaras 
temáticas de negociação.

Projeto quer trazer de volta  empresários que recolhem ISS fora da cidade
Divulgação/Prefeitura do Rio

Secretário de Fazenda Pedro Paulo explicou o texto enviado ao legislativo

Corporação abre cada vez mais espaço para mulheres no alto escalão

Corpo de Bombeiros chega 
aos 165 anos se renovando
Ao comemorar 165 anos on-
tem (2), o Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro (CBMERJ) teve mais uma 
conquista a celebrar: a presença 
feminina em cargos de coman-
do. Hoje, três mulheres estão à 
frente de quartéis no estado: os 
do Humaitá, Vila Isabel e Petró-
polis. Ocupando postos de te-
nente-coronel, elas integraram 
a primeira turma que, em 2001, 
acabou com a exclusividade 
masculina na corporação. Um 
pioneirismo que gerou frutos, 
pois atualmente cerca 20% dos 
12 mil bombeiros do estado são 
mulheres.

 Há dois meses no comando 
do 11° Grupamento de Bom-
beiro Militar, em Vila Isabel, a 
tenente-coronel Carla Regina 
Lopes Azevedo, 40 anos, acredi-
ta que a chegada das mulheres a 
postos de alto escalão represen-
ta um legado para as próximas 
gerações.

 “Existe uma resistência na-
tural da sociedade quando nós, 
mulheres, ocupamos cargos de 
comando. Porém, essa menta-
lidade vem mudando durante 
os anos, e hoje vemos cada vez 
mais mulheres se destacando 
em diversos segmentos. Sirvo 
com muita honra à popula-
ção, mas sei que também sou 
os olhos das novas meninas 
que um dia vão comandar um 
quartel e sentar nesta mesma 

cadeira”, destaca. 
A tenente-coronel Viviane 

Lenida Moraes Paiva, 38 anos, 
comandante do 1° GBM, no 
Humaitá, desde setembro, res-
salta o fato de as três terem sido 
pioneiras e estarem mudando a 
história da corporação.

“Desde o início da nossa tra-
jetória em 2001, tivemos muitos 
desafios. Mas quando eu olho 
para trás vejo que valeu a pena 
ter passado por todos eles. Sin-

to-me feliz e honrada em estar 
ocupando o posto de coman-
dante. Não há mais espaço para 
uma instituição sem a presença 
de nós, mulheres. Hoje a mu-
lher ocupa seu espaço pelo seu 
talento e determinação”, afirma. 

A terceira comandante é Eli-
sangela Francisca de Matos, de 
41 anos, que tomou posse esta 
semana à frente do 15º GBM, 
em Petrópolis. Para o secretário 
de Defesa Civil e comandan-

te do Corpo de Bombeiros, 
coronel Leandro Monteiro, a 
presença feminina só tende a 
crescer e melhorar ainda mais 
a qualidade da corporação. 

“As mulheres devem assu-
mir o papel que elas desejarem 
na nossa sociedade. Minha 
missão, como comandante do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Rio de Janeiro, é colaborar para 
construir um cenário plural, 
apoiando as decisões e traba-
lhando lado a lado destas mili-
tares como parceiras”, destaca 
o secretário.

História- No dia 2 de julho 
de 1856, o Imperador D. Pedro 
II criou o primeiro Corpo Pro-
visório de Bombeiros da Corte, 
no Rio de Janeiro. Na época, os 
incêndios eram anunciados 
pelo badalar dos sinos das 
igrejas e por tiros de canhão. 
O trabalho era realizado com 
auxílio de bombas e escadas 
manuais, mangueiras e baldes 
de couro, que eram passados 
de mão em mão. 

 Hoje, 165 anos depois, o 
combate às chamas é apenas 
um dos serviços prestados pelo 
CBMERJ. A corporação atua 
na prevenção de desastres, 
salvamentos no mar, socorros 
florestais, resgates a vítimas 
de acidentes de trânsito e uma 
série de outras ações para pre-
servar a vida.

Philippe Lima/Palácio Guanabara

Mulheres já são 20% dos bombeiros no estado. Três comandam quartéis

Agentes da Defesa Civil de 
São Gonçalo iniciaram, na 
última quarta-feira (30), 
uma série de instruções 
nas escolas que funcionam 
como Pontos de Apoio. Os 
locais são pontos estra-
tégicos, sinalizados pela 
Defesa Civil, para onde 
os moradores de áreas de 
risco devem se dirigir em 
caso de chuvas fortes e 
acionamentos das sirenes.

A reunião aconteceu na 
Escola Municipal Professor 
Evadyr Molina e na Umei 
Margarida Maria Garcia 
de Araújo, no bairro Venda 
da Cruz, reforçando a in-
tegração entre a Secretaria 

Municipal de Educação e a 
Defesa Civil na minimiza-
ção do risco de desastres 
no município.

Durante as instruções, 
o Departamento de Mini-
mização abordou proto-
colos para a abertura dos 
pontos de apoio nos casos 
de chuvas fortes, quando 
a situação exigir a mobili-
zação dos moradores em 
áreas de risco a desastres 
para locais seguros. A De-
fesa Civil de São Gonçalo 
realizou, ainda, a Instru-
ção no Cras do Engenho 
Pequeno, que igualmente 
funciona como Ponto de 
Apoio.

SG: Defesa Civil capacita população

Niterói lança plano anual para 
fiscalização de tributos
O Plano Anual de Fiscalização 
2021 já está disponível no site 
da Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói. O docu-
mento, que tem como objetivo 
oferecer mais transparência 
ao contribuinte, divulga os 
principais setores que serão 
objeto de fiscalização este ano. 
De acordo com a Secretaria, 
o momento de pandemia da 
Covid-19 demanda dos fiscais 
de tributos um equilíbrio nas 
atividades fiscalizatórias, que 
aliam o combate à sonegação 
a ações educativas.

“O Plano Anual de Fiscali-
zação é uma ferramenta que 
atende a diversos dos objetivos 

prioritários da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, definidos 
em seu Plano Institucional Par-
ticipativo, em especial os de se 
comunicar com a sociedade de 
maneira clara e transparente e 
de aprimorar o relacionamento 
com o contribuinte”, explica a 
secretária de Fazenda de Nite-
rói, Marilia Ortiz.

Segundo o documento, os 
seguintes setores serão ob-
jeto de fiscalização em 2021: 
serviços de informática e con-
gêneres; serviços relativos à 
fonografia, fotografia, cinema-
tografia e reprografia; serviços 
de programação e comunica-
ção visual, desenho industrial 

e congêneres; serviços de re-
gistros públicos, cartorários e 
notariais.

“Por meio do Plano Anual 
de Fiscalização a sociedade tem 
acesso tanto aos resultados da 
fiscalização de tributos do Mu-
nicípio como ao planejamen-
to de seus próximos passos, 
fomentando as iniciativas de 
autorregularização e confor-
mação à legislação tributária de 
Niterói”, disse o subsecretário 
de Receita, Juan Rodrigues.

O documento também traz 
um relatório das atividades fis-
calizatórias em 2020. Segundo 
o Plano, no ano passado foram 
iniciadas ações fiscais no setor 

de Serviços portuários, aero-
portuários, ferroportuários, de 
terminais rodoviários, ferroviá-
rios e metroviários. O foco prin-
cipal foi apurar operações que 
caracterizaram a tributação de 
Niterói sem a devida apropria-
ção e emissão de notas fiscais, 
ou com apropriação e emissão 
em outro município. Foram 
instaurados 20 procedimentos 
fiscais, dos quais 11 já foram 
encerrados e 9 ainda estão em 
andamento.

O contribuinte poderá aces-
sar o Plano Anual de Fiscaliza-
ção 2021 no site www.fazenda.
niteroi.rj.gov.br/site/plano-a-
nual-de-fiscalizacao.

Documento tem como objetivo oferecer mais transparência ao contribuinte
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Retomada: Estado do Rio abriu 
17.610 novos postos de trabalho
Último levantamento da Firjan destaca salto positivo em todos os grandes setores da economia

O estado do Rio de Janeiro 
abriu 17.610 novos postos de 
trabalho formais em maio, 
quarto resultado positivo 
consecutivo e o melhor de-
sempenho desde novembro, 
de acordo com a plataforma 
Retratos Regionais, da Fede-
ração das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan). O levanta-
mento destaca que houve sal-
do positivo em todos grandes 
setores: serviços (+11.125), 
comércio (+3.211), agrope-
cuária (+2.003) e indústria e 
construção (+1.271).

Com esse resultado, no 
acumulado de 2021, já fo-
ram abertas 49.310 vagas no 
estado do Rio, com serviços 
(+31.082) e o setor industrial 
(+13.643) liderando as con-
tratações. Já a agropecuária 
(+2.775) e comércio (+1.810) 
apresentam saldos menores, 
mas também registram resul-
tado positivo no ano.

Em maio, no setor de ser-
viços, os maiores volumes 
de contratações ocorreram 
nos segmentos de atividades 
de organizações associativas 
(+3.221) e atividades de aten-
ção à saúde humana (+1.399). 
No setor de comércio, desta-

caram-se o comércio varejista 
de produtos farmacêuticos 
para uso humano e veteri-
nário (+618), hipermercados 
e supermercados (+553) e 
minimercados, mercearias e 
armazéns (+426).

Na agropecuária, as con-

tratações se concentraram 
nas atividades de apoio à 
agricultura (+1.169) e no cul-
tivo de cana-de-açúcar (+718). 
Por fim, no setor industrial, a 
construção civil (+599) seguiu 
se destacando, mas registram-
-se também as indústrias ex-

trativas (+272), manutenção, 
reparação e instalação de 
máquinas e equipamentos 
(+256) e fabricação de produ-
tos de minerais não-metálicos 
(+228).

Crescimento também no 
interior - Na análise munici-

pal, 71 dos 92 municípios flu-
minenses apresentaram saldo 
positivo no mês. A capital 
concentrou aproximadamen-
te metade das novas vagas 
(+8.513), seguida de Campos 
dos Goytacazes (+1.488) e 
São Francisco de Itabapoana 
(+1.099), ambos puxados pela 
agricultura, Maricá (+899) e 
Duque de Caxias (+679).

Os primeiros meses da 
pandemia da Covid-19 im-
pactaram profundamente o 
mercado de trabalho nacional 
e fluminense, uma vez que as 
empresas ainda precisariam 
se adaptar aos novos proto-
colos de funcionamento e 
às restrições impostas pelas 
autoridades para conter a 
circulação do vírus. Com isso, 
entre março e julho de 2020, 
o estado do Rio fechou mais 
de 191 mil vagas com carteira 
assinada.

“A partir processo de recu-
peração gradual do emprego, 
entre agosto de 2020 e maio 
de 2021 houve a abertura 
de 116.989 vagas. Em outras 
palavras, isso indica que 6 em 
cada 10 postos de trabalho 
com carteira assinada fecha-
dos nos primeiros meses da 

pandemia já foram reabertos 
no estado”, ressalta o gerente 
de Estudos Econômicos da 
Firjan, Jonathas Goulart.

Na maior parte dos mu-
nicípios, inclusive, as perdas 
observadas no início da pan-
demia já foram mais do que 
compensadas: 56 dos 92 mu-
nicípios do estado apresen-
tam saldo líquido de geração 
de empregos no acumulado 
de março de 2020 a maio de 
2021.

Plataforma Retratos Regio-
nais - A plataforma Retratos 
Regionais da Firjan tem como 
base o saldo de empregos for-
mais disponibilizados no Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia. Em 
painel setorial são disponibi-
lizados dados específicos dos 
setores industriais.

Em painel regional, que 
também permite a busca por 
município, é apresentado o 
cenário geral de empregos, 
incluindo todos os grandes 
setores. A plataforma pode ser 
acessada através deste link: 
www.firjan.com.br/retratos-
regionais .

Arquivo/EBC

No acumulado de 2021, já foram abertas 49.310 vagas no estado, com serviços e o setor industrial liderando contratações

Força-tarefa realiza vistoria
em ferros-velhos de Niterói
Uma força-tarefa de agentes 
da Prefeitura, incluindo equi-
pes da Secretaria Municipal 
de Ordem Pública, Guarda 
Municipal, Departamento 
de Posturas, Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e 
Companhia de Limpeza de 
Niterói (Clin), participou de 
uma grande operação co-
mandada pela Polícia Civil 
ontem (2), em ferros-velhos 
da cidade. As concessionárias 
de serviços Enel e Águas de 
Niterói também acompanha-
ram a fiscalização.

A ação foi deflagrada após 
registro de roubos de buei-
ros, hidrômetros e cabos de 
concessionárias prestadoras 
de serviços em diversos pon-
tos da cidade, que resultou 
numa investigação conjunta 
entre o setor de Inteligência 
do Cisp (Centro Integrado de 
Segurança Pública) e policiais 
da 77ª DP (Icaraí) e 76ª DP 
(Centro).

Dos oito locais vistoriados, 
cinco foram fechados de ime-
diato pelos fiscais de Postura 
por falta de documentação 
necessária e só poderão voltar 

a funcionar quando apresen-
tarem todas as autorizações 
necessárias ao Município.

Fiscais da Secretaria do 
Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilida-
de (SMARHS) lavraram um 
auto de infração em um es-
tabelecimento no bairro de 
São Lourenço por operar em 
desacordo com a licença de 
operação. O local também foi 
notificado sobre a destinação 

do resíduo perigoso (óleo sin-
tético) e tem prazo de 7 dias 
para responder à secretaria.

Na Rua Mário Vianna, em 
Santa Rosa, uma oficina foi 
notificada para adequar o 
armazenamento de resíduos 
oleosos e a área de manuten-
ção de veículos, com prazo de 
60 dias. Outros dois estabe-
lecimentos, nos bairros Vital 
Brazil e Santa Rosa, foram 
notificados para apresenta-

rem documentos sobre des-
tinação dos resíduos encon-
trados. Eles têm sete dias para 
responder às notificações.

O comboio da ação inte-
grada saiu da Cidade da Or-
dem Pública Marcus Jardim, 
no Barreto, em direção aos 
bairros de São Lourenço e 
Santa Rosa e Vital Brazil.

O secretário de Ordem 
Pública de Niterói, Paulo 
Henrique de Moraes, falou da 
importância da fiscalização.

“ O trabalho realizado 
hoje é de extrema impor-
tância. É o que chamamos 
de força de integração e 
repressão qualificada con-
tra o crime. Uma ação que 
começou lá na ponta, com 
uma investigação criteriosa 
unindo os órgãos públicos de 
diversas esferas. O Município 
fez sua parte reunindo áreas 
específicas, os agentes de se-
gurança também foram aos 
locais cumprir o seu papel. 
Tudo feito dentro de crité-
rios concretos, sem disparar 
tiros, mas de forma opera-
cional e investigativa global”, 
observou o secretário.

Ação é motivada por roubo de bueiros, hidrômetros e cabos de concessionárias

Unidade feminina teria sido palco de abusos sexuais praticados por servidores

Direção do Degase é trocada 
após denúncias de abusos

O tenente-coronel PM Mar-
celo Ramos do Carmo é o 
novo diretor-geral do Depar-
tamento de Ações Socioedu-
cativas (Degase). A nomeação 
foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial de ontem 
(2). O militar substitui o ma-
jor Márcio Rocha, exonerado 
ontem.

A nomeação aconteceu 
após a visita do secretário de 
Estado de Educação, Alexan-
dre Valle, na Unidade Socioe-
ducativa Feminina Professor 
Antônio Carlos Gomes da 
Costa, na Ilha do Governa-

dor. Ele foi ao local onde está 
sendo apurada a denúncia 
de abuso sexual por parte de 
servidores.

Na mesma edição do D.O 
de ontem, também foram 
exonerados o diretor da uni-
dade, Leonardo Lúcio de Sou-
za, e o corregedor do Degase, 
Douglas Ultramar Lima.

O governador Cláudio 
Castro determinou ao secre-
tário Allan Turnowski que 
a Polícia Civil apure as de-
núncias com todo o rigor. A 
Secretaria de Vitimados foi 
acionada para prestar todo 

auxílio necessário às internas 
e seus familiares.

Entre as funções estra-
tégicas, Marcelo Carmo, de 
46 anos, exerceu o cargo de 
coordenador do Grupamento 
Especial Tático Móvel (Ge-
tam), foi chefe da Seção de 
Planejamento Operacional 
do Comando de Policiamento 
em Áreas Especiais, foi Secre-
tário-Chefe do Estado Maior 
Geral da PM e passou por ba-
talhões como Niterói, Maricá, 
Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, 
Cachoeiras de Macacu, Silva 
Jardim e Teresópolis.

Ne s t e  1 º  d e  j u l h o, 
o MEI completou 12 
anos de existência. Ser 
microempreendedor 
individual virou uma 
o p o r t u n i d a d e  p a ra 
muitas pessoas abri-
rem seu próprio negó-
cio ou formalizarem a 
sua empresa de forma 
mais barata. Nos cin-
co primeiros meses do 
ano, 84% das empresas 
criadas no Estado do Rio 
de Janeiro foram MEI, 
sendo alimentação fora 
do lar, indústria da base 
tecnológica, construção 
civil, moda e beleza as 
principais atividades 
abertas no período.

MEI: 84% das 
novas empresas

Divulgação

Ao todo, oito locais foram vistoriados e cinco deles foram fechados

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: 08/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Doutor Geraldo M Ourivio - Camboinhas - Niterói 15405807

08:00 às 12:00 Ruas 5, 33, 145 - Camboinhas - Niterói 15405807

08:00 às 12:00 Rua Carlos N Ferreira - Camboinhas - Niterói 15405807

08:00 às 12:00 Rua Dante Laginestra - Camboinhas - Niterói 15405807

08:00 às 12:00 Rua Desembargador Nicolau Mary Junior - Piratininga - Niterói 15405807

08:00 às 12:00 Rua Graça - Camboinhas - Niterói 15405807

08:00 às 12:00 Rua Michelle S de Moraes - Camboinhas - Niterói 15405807

08:00 às 12:00 Rua Nicolau Mary Junior - Camboinhas - Niterói 15405807

08:00 às 12:00 Rua Renato Garcia - Camboinhas - Niterói 15405807

08:30 às 11:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 15393235

08:30 às 11:30 Ruas 1, 15, 51, 154 - Camboinhas - Niterói 15393235

08:30 às 11:30 Rua Doutor Achylles de A Oliveira - Camboinhas - Niterói 15393235

08:30 às 11:30 Rua Nilton Velmovitsky - Camboinhas - Niterói 15393235

13:00 às 17:00 Avenida Doutor Acurio Torres - Piratininga - Niterói 15393287

13:00 às 17:00 Rua 18 - Piratininga - Niterói 15393287

13:00 às 17:00 Rua Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15393287

13:00 às 17:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 15393287

13:00 às 17:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 15393287

13:00 às 17:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15393287

14:00 às 18:00 Ruas 11, 35, 51, 64, 66, 67 - Cafubá - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Ciclovia - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Doutor Hélio Rosa - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Doutor Osiris Pitanga - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Engenheiro Carlos A Quintela - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Flamingos - Cafubá - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Francelino Barcelos - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Gaivotas - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Garças - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Hélio Rosa - Cafubá - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Rua Osiris Pitanga - Piratininga - Niterói 15405583

14:00 às 18:00 Avenida Pescadores - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Ruas 4, 24, 27, 28, 29, 31 - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Abelardo Zaluar - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Alberto Zalvar - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Aloísio Palhano - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua D O da Silva - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Deivid Gebaily - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Golfinhos - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Mariscos - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Pampos - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Pescadores - Jardim Imbui - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Rua Tatuis - Piratininga - Niterói 15410703

14:00 às 18:00 Ruas 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23 - Engenho do Mato - Niterói 15410741

14:00 às 18:00 Rua Augusto Gomes da Silva - Engenho do Mato - Niterói 15410741

14:00 às 18:00 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 15410741

14:00 às 18:00 Rua Everardo Backheuser - Engenho do Mato - Niterói 15410741

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Antenor Monteiro - Pita - São Gonçalo 15404237

08:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15404237

08:00 às 10:59 Rua Mentor Couto - Pita - São Gonçalo 15404237

12:00 às 16:00 Rua Doutor Eugênio Borges - Lj Galpão - Arsenal - Rio do Ouro - 
São Gonçalo 

15404083

12:00 às 16:00 Rua Projetada B - Rio do Ouro - São Gonçalo 15404083

12:00 às 16:00 Travessa Rene - Rio do Ouro - São Gonçalo 15404083

MARICÁ
09:00 às 12:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassai - Maricá 15408865

09:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - São José Imbassai - Maricá 15408865

09:00 às 12:00 Rua João Cunha Abreu - São José de Imbassai - Maricá 15408865

09:30 às 12:00 Avenida Joaquim Rodrigues - Pindobal - Maricá 15409023

09:30 às 12:00 Ruas 3, 6, 7 - Pindobal - Bambui - Maricá 15409023

13:00 às 17:00 Albina Arandas Rego - Balneário Bambui - Maricá 15394387

13:00 às 17:00 Avenida E - Bambui - Estrada de Bambui - Maricá 15394387

13:00 às 17:00 Ruas 89, 90, 118, 119 - Bambui - Estrada de Bambui - Pr. Lagoas-
Co - Maricá 

15394387

13:00 às 17:00 Rua Luiz C Gonçalves - Bambui - Maricá 15394387

13:00 às 17:00 Rua Maria Helena Rosa - Bambui - Maricá 15394387

13:00 às 17:00 Avenida B - Bambui - Estrada de Bambui - Jardim B Bambui - Maricá 15394531

13:00 às 17:00 Ruas 1, 83, 120, 121, 125 - Estrada de Bambui - Balneário de Maricá 
- Centro - Maricá 

15394531

13:00 às 17:00 Ruas 26, 27, 30, 33, 34 - Jardim Atlântico - Bosque Fundo - Maricá - 
Jardim Inoã - Itaipuaçu - Maricá 

15394569

13:00 às 17:00 Rua Arino de Souza Mattos - Inoã - Maricá 15394569

13:00 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Centro - Maricá 15394569

13:30 às 17:30 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15410457

13:30 às 17:30 Ruas 32, 83, 84, 85, 86, 97 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Jardim 
Atlântico Leste - Maricá 

15410457

13:30 às 17:30 Rua Douglas Marques Riente - Itaipuaçu - Maricá 15410457

13:30 às 17:30 Rua Irene Silva Ribeiro - Itaipuaçu - Maricá 15410457

13:30 às 17:30 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15410457

13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Conceição - Praia de Itaipuaçu - Itaipuaçu 
- Maricá 

15410457

13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 15410457

13:30 às 17:30 Ruas 2, 25, 28, 29, 31 - Jardim Interlagos - Gamboa - Maricá 15410583

14:00 às 17:30 Avenida São Lourenço - Bambui - Maricá 15410621

14:00 às 17:30 Estrada Pindobal - Manoel Ribeiro - Maricá 15410621

14:00 às 17:30 Rua Campos do Jordão - Estrada de Bambui - Pindobal - Maricá 15410621

14:00 às 17:30 Rua Lindóia - Estrada de Bambui - Centro - Maricá 15410621

14:00 às 17:30 Ruas 1, 2 - Pr. Amendoeiras - Estrada Velha de Maricá - São José - 
São José Imbassaí - Maricá 

15410659

14:00 às 17:30 Estrada Real de Maricá - Pr. Amendoeiras - Maricá 15410659

14:00 às 17:30 Estrada Velha de Maricá - São José Imbassaí - Pr. Amendoeiras - Maricá 15410659

14:00 às 17:30 Rua A - São José - Centro - Parque São José - Lot Praia 
Amendoeiras - Jardim Inoã - Maricá 

15410659

14:00 às 17:30 Rua Doutor Rafhael Iorio - Pr. Amendoeiras - Maricá 15410659

14:00 às 17:30 Rua Liborio S Fernandes - São José de Imbassaí - Pr. Amendoeiras 
- São José - Maricá 

15410659

14:00 às 17:30 Rua Otavio Fernandes - São José Imbassaí - Maricá 15410659

14:00 às 18:00 Avenida Roberto Silveira - C. Monte Verde - Flamengo - Graciena 
- Maricá 

15404625

14:00 às 18:00 Condomínio Monte Verde - Flamengo - Graciena - Maricá 15404625

14:00 às 18:00 Rua Projetada - Flamengo - Graciena - Maricá 15404625



Sábado, 3/7/2021comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Sábado, 3/7/2021 ofluminense.com.br



Esportes8 Sábado, 3/7/2021ofluminense.com.br

Sob pressão, 
Vasco 
recebe o 
Confiança

O Vasco não 
c o n s e g u e 
embalar na 
S é r i e  B  d o 
Campeona-
to Brasileiro, 
mas ao menos 

tem alcançado resultados 
positivos em casa. Assim, 
tentando usar sua força em 
São Januário, o Cruzmalti-
no recebe o Confiança-SE 
hoje, pela 9ª rodada da 
competição. A partida está 
marcada para às 16h30.

Apenas dois pontos se-
param as duas equipes na 
tabela de classificação. O 
Vasco aparece em 10º com 
dez pontos, enquanto o 
Confiança é o 15º. Além 
disso, ambos vêm de der-
rota na última rodada, por 
1 a 0. O Vasco caiu diante do 
Goiás, fora de casa, e o Con-
fiança perdeu em Aracaju 
para o vice-líder Coritiba.

Vasco e Confiança se 
enfrentaram apenas duas 
vezes na história e o Cru-
z-maltino venceu as duas. 
Entretanto, isso foi há 43 
anos.

O técnico Marcelo Cabo 
tem desfalques e retornos 
para a partida. A equipe, 
então, terá mudanças em 
relação a que atuou em 
Goiânia. Por questões dis-
ciplinares, Bruno Gomes, 
Juninho, Galarza, Léo Jabá 
e Morato estão fora. Já Mar-
quinhos Gabriel, Zeca e 
Rômulo retornam.

O Confiança chegou ao 
Rio na quinta com uma no-
vidade, o atacante Hernane 
Brocador. O ex-Flamengo 
é o mais novo reforço da 
equipe.

Na briga para entrar no G-4, Glorioso visita o Avaí, que vem de duas vitórias

Botafogo tem difícil 
missão em Santa Catarina

O Botafogo en-
tra em campo 
contra o Avaí, 
neste sábado, 
pelo Campeo-
nato Brasileiro 

da Série B. A partida será no 
estádio da Ressacada, em 
Santa Catarina, às 21 horas 
(de Brasília).

Os alvinegros chegam 
para a partida embalados 
pelo triunfo sobre o Vitó-
ria. O resultado recolocou a  
equipe carioca na briga pelo 
acesso.

O técnico Marcelo Cha-
musca terá um importan-
te desfalque. O meia Chay 
recebeu o terceiro cartão 

amarelo e está suspenso. O 
volante Barreto deve ser seu 
substituto.

Em caso de vitória fora 
de casa, o Botafogo vai colar 
no G-4 da Segundona. Com 
11 pontos, os cariocas estão 
quatro atrás do quarto colo-
cado. “A Série B sempre teve 

essa característica de ser uma 
competição de muita transpi-
ração. Está muito atrelado a 
questão de campo, logística, 
sequência de jogos, poder de 
investimento das equipes”, 
disse Marcelo Chamusca, ao 
“Uol”. “Então, é muito im-
portante você competir no 
nível que a competição pede”, 
completou.

Só que o Avaí também está 
motivado. Os donos da casa 
venceram os últimos dois 
jogos e chegaram a 10 pontos 
na classificação.

Os catarinenses confiam 
na boa fase do ataque para 
sair de campo com mais três 
pontos.

Vitor Silva / Botafogo

Com a suspensão de Chay, Barreto ganhará uma oportunidade no meio-campo do Botafogo no confronto de hoje

Técnico Marcelo 
Chamusca 
destacou durante 
a semana a 
dificuldade de 
jogar a Série B

Diego ficará em 
observação no Fla

Marlon volta ao Flu 
após empréstimo

O volante Die-
go foi substi-
tuído no se-
gundo tempo 
do confronto 
com o Cuia-
bá,  na noite 

da última quinta-feira. O 
jogador do Flamengo sentiu 
dores no joelho esquerdo 
e acabou cedendo a vaga 
para Thiago Maia. Sendo  
assim, ele vai ser obser-
vado.

O atleta deixou o grama-
do quando o time já vencia 
por 1 a 0. Ele iniciou o tra-
tamento ainda no banco 
de reservas com gelo no 
local das dores. Entretanto, 
Diego vai precisar passar 
por um período de obser-

O Fluminense 
pode ganhar 
u m  r e f o r ç o 
i n e s p e r a d o 
n a  p r ó x i m a 
semana. Isso 
porque o late-

ral-esquerdo Marlon volta ao 
clube após um período em-
prestado ao futebol europeu.

Marlon estava no Trab-
zonspor-TUR. Só que o con-
trato do jogador se encerrou 
e o jogador ainda não definiu 
seu futuro.

Como vem do exterior, 
Marlon só poderá atuar pelo 
Fluminense em agosto. En-
quanto isso, o lateral vai trei-
nar com o restante do elenco.

A diretoria tricolor não 
descarta emprestar Marlon 

vação. Mas o volante já não  
seria usado contra o Flu-
minense.

“A gente já tinha tomado 
esta decisão antes do jogo 
contra o Cuiabá por con-
ta da sequência de jogos. 
Agora é torcer para que não 
seja nada de grave”, disse 
Rogério.

O departamento médico 
do Flamengo descartou ris-
co de cirurgia para o expe-
riente jogador. Pelas redes 
sociais, Diego comemorou 
pelo fato da lesão não ter 
sido grave.

“Grato a Deus por mais 
esse livramento. Em breve 
estarei de volta firme e 
forte! Obrigado pelas men-
sagens”, escreveu.

novamente. Até porque o 
elenco já conta com Egídio e 
Danilo Barcelos para o setor. 
O jogador tem contrato com 
o Fluminense até o fim de 
2022.

John Kennedy - O Flumi-
nense tem revelado diver-
sos talentos desde a última 
temporada. Só que um deles 
“desapareceu” nos últimos 
dois meses: John Kennedy.

A questão é que John 
Kennedy ainda está em um 
processo de recuperação 
após ter tido covid-19. O 
departamento médico não 
divulga se o jogador teve 
alguma sequela e não dá 
um prazo para o retorno do 
jogador.


