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RESULTADO DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO FISCAL

Niterói terá R$ 405 milhões
para investir na retomada
Orçamento aprovado é 24% maior do que o do ano anterior, o que permitirá grandes obras e investimento social
CIDADES\PÁG. 5
Agência Brasil / Arquivo

Festa no céu
para saudar o
Ano Novo
Pontos e bairros em que ocorrerá
a queima de fogos em Niterói
• Barreto: Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) Barreto.
• Vila Ipiranga, Fonseca e
Engenhoca: Escola Municipal
Marilza Medina.
• Caramujo: Parque Esportivo e
Social.
• Santa Rosa: Monumento de
Nossa Senhora Auxiliadora.
• Ingá e Morro do Palácio: MAC/
MACquinho.
• Morro do Cavalão: Reservatório
Icaraí.
• Jurujuba: Forte do Pico.
• Badu e Pendotiba: Reservatório
Itaipu.
• Itaipu: Praça Boanerges
Evangelista.
• Camboinhas: Reservatório
Camboinhas.
CIDADES\PÁG. 4
Espetáculo acontecerá de forma simultânea em toda a cidade. Niteroienses não precisarão sair de seus bairros para acompanhar a queima de fogos do Réveillon da Esperança

Lideranças
falam de metas
e desaﬁos

ESPORTES

CULTURA
Divulgação

Festival Rio Bossa Nossa/Divulgação

CIDADES\PÁG. 3

IPTU de Niterói:
carnês chegam
até dia 15
Segunda via poderá ser retirada no
Portal de Serviços ou nos totens de
autoatendimento da Secretaria de
Fazenda.

Mangaratiba
abre concurso
com 647 vagas

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 4

Festival também terá atividades
esportivas e culturais

Maracanã, criticado pelo estado do gramado, foi mais um retrato do irregular ano dos cariocas

Rio de altos e baixos no futebol

Muita bossa
no caminho
de 2022

Futebol carioca que começou 2021 sonhando alto com o grande time
do Fla, terminou celebrando o título da Série B do Bota. O RubroNegro não levantou taça importante, o Flu teve um ano regular e o
Vasco não conseguiu deixar a segunda divisão.

O festival “Rio Bossa Nossa”
está de volta à Ipanema com
uma programação gratuita
até o próximo domingo.

PÁG. 8

PÁG.2

Estado dará
desconto para
inadimplentes
PANORAMA\PÁG. 2

Niterói mantém
máscaras em
locais abertos
CIDADES\PÁG. 4

Proteção social para militares
Lei sancionada pelo governador Cláudio Castro garante benefícios para PMs e bombeiros
PÁG. 5
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Panorama RJ
Desconto para
inadimplentes

POR JEFFERSON LEMOS

Tanguá: orçamento turbinado
Divulgação

Foi publicada no Diário Oficial do Executivo, nesta quinta-feira (30), a Lei 9.532/21, de
autoria do Poder Executivo,
que autoriza a realização de
ofertas para quitação de débitos parcelados ou débitos
inscritos em Dívida Ativa até
31 de dezembro de 2021.
Além de regulamentar
a medida, o texto também
determina que o Executivo
publique em Diário Oficial
o edital convocando os credores dos créditos, com as
condições e os respectivos
abatimentos
“A gestão das finanças públicas em meio a um estado
de calamidade financeira,
como é o caso do Rio de
Janeiro, exige forçosamente
medidas de exceção. Neste
sentido, a proposta prevê a
regulamentação do dispositivo constitucional como
mais uma oportunidade de
amortização da dívida junto à
União, dentro das adversidades financeiras ora enfrentadas”, justificou o governador
Cláudio Castro.

O m u n i c í p i o d e Ta n guá está prevendo um
crescimento de 75% no
orçamento em 2022. A
expectativa é que cerca
de R$181 milhões sejam
administrados na cidade
no próximo ano, recursos
bem superiores aos R$103
milhões desde ano. O Projeto de Lei Orçamentária
Anual da cidade para 2022,

prevê, por exemplo, um
aumento no investimento em Segurança Pública
que ultrapassa 2.000%,
saltando de R$60.000,00
para R$1.536.617,75.
Merecem destaque,
também, a expectativa
de investimentos em
Ur b a n i s m o, q u e t e r á
um orçamento 185%
maior que 2022, saindo
de R$9.195.187,37 para
R$26.256.700,00. Já a Assistência Social, terá um
incremento de 87% e Educação de 72%. Segundo o
prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, parte dos
recursos que reforçarão os
cofres da prefeitura têm
origem em emendas parlamentares conquistadas
em articulações políticas
junto a deputados estaduais e federais e uma série de parcerias firmadas
com o governador Cláudio
Castro.

Força para a política habitacional

Solidariedade

Convocação extraordinária
Divulgação

A Alerj fará uma sessão
extraordinária no dia 5
de janeiro de 2022 para
derrubar o veto do governador Cláudio Castro (PL)
a benefícios aprovados
para servidores da Segurança Pública. Atendendo
a um pedido da deputada
Alana Passos (PSL), o
presidente André Ceciliano (PT ) anunciou a
convocação em grupo de
WhatsApp dos parlamentares, nesta quinta-feira
(30).

Menos imposto para o setor náutico
Divulgação/Alerj

Arquivo/Agência Brasil

Para quem vai passar este início
de ano em Petrópolis, fica uma
dica. O Banco de Sangue Santa
Teresa, no Bingen, está pedindo para as pessoas reservarem
um tempinho para doarem
sangue. O procedimento é rápido, não dói e dura em média
40 minutos. A instituição esclarece que esse é um período em
que há uma queda acentuada
nos estoques sanguíneos, pois,
com as festas de final de ano
e as férias, as pessoas viajam
e deixam a doação de sangue
em segundo plano. Porém, os
pacientes que estão internados
nos hospitais não podem esperar e continuam necessitando
de transfusões. Sem contar
que é um momento em que
aumenta a demanda por hemocomponentes, em função
dos acidentes de trânsito nas
estradas.

O Estado do Rio ganhará
o Sistema de Informações
sobre Habitação de Interesse
Social (SIHABIS), com o objetivo estabelecer diretrizes
para o planejamento, gestão,
monitoramento e avaliação das políticas públicas
de habitação de interesse
social. É o que determina a
Lei 9.534/19, de autoria dos

CARTA DO LEITOR

deputados Waldeck Carneiro
(PT) e Renata Souza (PSol),
que acabou de ser sancionada pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário
Oficial desta quinta-feira
(30/12). Os autores da medida indicam que o déficit
habitacional no estado representa quase meio milhão
de moradias.

Ao publicar no Diário
Oficial a sanção da lei que
cria o Sistema de Proteção
Social dos Militares, aprovada pela Alerj no último
dia antes do recesso, o governador sinalizou o veto
ao aumento da Gratificação de Regime Especial de
Trabalho (GRET) dos praças. Pontos que tratavam
da paridade e não taxação
dos inativos quanto ao desconto previdenciário e reajuste dos soldos pelo IPCA
também foram vetados.

A indústria náutica do Estado do Rio terá um regime diferenciado de tributação do
Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS). É que também acabou de ser sancionada pelo
governador Cláudio Castro,
a Lei 9.526/21, de autoria
original do deputado Márcio Pacheco (PSC). O regime tributário diferenciado
consistirá no diferimento

CULTURA

de ICMS na compra interna
de máquinas e peças; e nas
compras interestaduais e
importações desses mesmos itens, caso não possuam similares no estado.
A tributação diferenciada
também valerá para a compra interna de matéria-prima, outros insumos e
material de embalagem
destinados ao seu processo
industrial.

R$ 10 milhões
para municípios
E por falar no Legislativo, a
Alerj está autorizada a transferir R$ 10 milhões do Fundo
Especial do Parlamento ao
Consórcio Público de Desenvolvimento do Norte e
Noroeste Fluminense (CIDENNF). É o que determina
a Lei 9.514/21, de autoria
original do presidente da
Casa, deputado André Ceciliano (PT), já sancionada
pelo governador Cláudio
Castro.
“O objetivo é subsidiar
a estruturação de uma rota
turística regional que passa
por nove municípios e a qualificação dessas regiões para
que elas possam assumir a
responsabilidade pelo seu
próprio desenvolvimento.
Dessa forma, será possível
consolidar novos roteiros
como produtos turísticos
rentáveis e com competitividade nos mercados nacional
e internacional”, justificou
Ceciliano.

Órgãos públicos
são maiores réus
Dos nove principais réus
nas ações judiciais da Defensoria Pública do Rio
(DPRJ) em 2021, oito são organizações públicas. O Estado responde por 36% dos
processos movidos contra
Pessoas Jurídicas (PJs) neste
ano e ocupa o primeiro lugar no ranking dos maiores
litigantes da instituição. Na
sequência, estão os municípios do Rio e de Campos
dos Goytacazes, presentes
em 18% e 4% dos casos
levados à Justiça, respectivamente.
O município de Teresópolis responde por 2% das
ações judiciais contra PJs
movidas pela instituição. Na
lista, também constam os
municípios de São João da
Barra, Araruama e Paraíba
do Sul – responsáveis por
1%, cada.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Barulho nos quiosques

Costumo frequentar a Praia de Camboinhas durante o
verão e todo ano é a mesma coisa. Os donos de quiosques
colocam o som nas alturas e acabam com a paz e tranquilidade dos banhistas. Pior, obrigam quem está na praia
a ouvir músicas de gosto duvidoso. Se é que podemos
chamar a barulhada que eles fazem de música.
Guilherme Braga

Só na promessa

Mais um ano se encerra e a tão prometida ciclovia do Fonseca não saiu do papel. Até quando vamos ter que colocar
nossas vidas em risco disputando espaço com os carros
na Alameda São Boaventura? Ou vidas não importam?
Renata Freitas

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências 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.

EXPEDIENTE

O festival “Rio Bossa Nossa” está de volta à Praia de
Ipanema com uma programação gratuita que reúne
shows, atividades culturais,
esportivas e de bem-estar.
A classificação é livre e o
evento vai até domingo, a
partir das 7h.
Entre as atrações musicais o público vai poder
assistir a shows dos DJ Thiago e do DJ Gabriel, com
apresentações, na sexta e no
sábado, sempre às 18h. Já no
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‘Rio Bossa Nova’ na
Praia de Ipanema

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Considerada um Patrimônio
da Humanidade, a cidade
histórica de Paraty abriga
Miman – Minimuseu de
Arte Naif, um acervo permanente de trabalhos que
exploram de diversas formas
essa linguagem tão autêntica e cheia de cores das artes
plásticas, com curadoria
da museóloga Jacqueline
Finkelstein. O espaço, que
fica dentro da Galeria André
Cunha, no centro da cidade,
abriga obras de 122 artistas
brasileiros.

domingo, tem a cantora Alice
Citybossa em dose dupla, às
18h e 22h. Também no domingo acontece a dobradinha dos cantores Theo Bial
e Leila Pinheiro, às 22h.
O Rio Bossa Nossa seguirá todos os protocolos contra
a disseminação da covid-19
estabelecidos pela prefeitura
do Rio de Janeiro, parceira do
projeto. Para acessar a arena
do evento será obrigatório
apresentar comprovante de
vacinação.

Festival Rio Bossa Nossa/Divulgação

Evento gratuito vai até domingo e terá atividades esportivas e culturais

Divulgação

CHARME – No sábado, às 22h, acontece o tradicional
baile Charme e Hip Hip no Viaduto de Madureira. Na
ocasião, a Banda Black Up e o Edmon Costa garantem
aquele som de respeito. Nas pick-ups, quem arrasa são
os DJs Michell, Fernandinho, Vig e Gab. Para participar,
é preciso apresentar comprovação de esquema vacinal
em dia. O ingresso custa R$15, no site Sympla.

Acervo permanente Miman –
Minimuseu de Arte Naif, em Paraty

CINEMA – Uma opção de diversão para a garotada
é o filme “Turma da Mônica: Lições”, em cartaz nos
cinemas. Na trama, Mônica, Cebolinha, Magali e
Cascão cometem um erro na escola e, por isso, devem
encarar as consequências – e elas não serão poucas.
Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real sentido
da palavra amizade.
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Planos, metas e desaﬁos
para o ano que vai chegar
Representantes do poder público, iniciativa privada, instituições e de setores falam de suas perspectivas
2021 não foi fácil. Embora desacelerando nos últimos meses, a pandemia continuou gerando medo, tristeza e dor, além de reflexos desastrosos para a economia. Apesar do cenário preocupante, a Região Leste do Estado se mostrou forte, resiliente, apostando suas fichas na ciência, no conhecimento, no trabalho e na inovação. Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí contabilizam
avanços, e também os serviços públicos, a educação, a saúde e a defesa e o direito do cidadão. O FLU oferece a seus leitores um painel das principais metas desses líderes e dirigentes para 2022.

Divulgação

Chegamos ao fim de
2021, um ano muito
difícil, de desafios e
superação. A vacina nos
devolveu a esperança e a
conscientização salvou
vidas. Só tenho a agradecer
a cada um que usou
máscaras, manteve o
distanciamento e cumpriu
o calendário de vacinação.
A pandemia ainda não
acabou mas, juntos, vamos
superar este que é o maior
desafio da nossa geração.
Vamos seguir em frente.
Viva Niterói! Que venha
2022!

Divulgação

Antonio Claudio Lucas
da Nóbrega
Reitor da Universidade Federal
Fluminense - UFF

Axel Grael
Prefeito de Niterói

Divulgação

“Nossa energia está
nas pessoas, nos
nossos clientes. Temos
o compromisso de
seguir avançando na
melhoria da qualidade
do serviço nos 66
municípios de atuação
da concessionária no
Estado do Rio. Em
2022, assim como temos
feito nos últimos anos,
nossa prioridade será a
modernização da rede
elétrica, usando o que
há de mais avançado
em tecnologias para
distribuição de energia.”

Divulgação

Águas de Niterói seguirá
em 2022 trabalhando dia
e noite para continuar
oferecendo um serviço
de saneamento de
excelência e contribuindo
para a qualidade de
vida da população. Nos
orgulhamos de apoiar o
Réveillon, há mais de 10
anos, proporcionando
um grande espetáculo na
virada do ano. Desejamos a
todos um ano novo de paz,
saúde e prosperidade.

Divulgação

“Sabemos que o nosso papel
como empresa vai muito além
de levar água potável e coletar e
tratar esgoto nas cidades onde
atuamos. Queremos mudar
a história do saneamento
no estado do Rio de Janeiro,
movimentar vidas e contribuir
com o desenvolvimento
econômico, social e ambiental
em nossa área. Os desafios
são grandes, mas trazem com
eles as oportunidades para
melhorarmos a qualidade
de vida daqueles que estão
à margem do acesso a esses
serviços”.

Redes sociais

Sérgio Braga
Diretor-superintendente
da Águas do Rio na região

Redes sociais

“No ano que vem, a nossa
meta é entregar 5 mil cartões
da moeda social Pedra
Bonita. Essa iniciativa vai
circular dentro da cidade,
trazendo mais renda para
as famílias e incentivando
o comércio. Além do
transporte gratuito que já
foi desenvolvido e aprovado
pela Câmara de Vereadores.
Em parceria com o Governo
do Estado, teremos a
revitalização da Avenida 22
de Maio. Vamos aplicar com
responsabilidade os recursos
que conseguimos em Brasília
ao longo deste ano. Será o
melhor ano para Itaboraí”
Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí

Depois de tudo que
passamos em 2020 e
2021, o ano de 2022 para
a advocacia será de
valorização e motivação.
Certamente um ano de
muitos desafios, pois
enfrentaremos dificuldades,
mas com a certeza que
iremos exercer a profissão
com segurança, liberdade
e prosperidade, trazendo
justiça a sociedade!

Pedro Gomes
Presidente eleito da OAB Niterói
São Gonçalo

Felipe Turon
Diretor da Águas de Niterói

Carlos Leandro / Divulgação

O gonçalense pode ter a
certeza de que teremos um
2022 ainda melhor, com
muito trabalho e dedicação
para que, juntos, possamos
ter muito orgulho de nossa
cidade. Temos a certeza
de estarmos trabalhando
muito, com afinco e
dedicação, e seguiremos
assim, cientes da enorme
responsabilidade que é
administrar esta cidade
que tanto amamos. O
gonçalense terá uma
vida melhor, com mais
dignidade e confiança no
poder público.
Capitão Nelson
Prefeito de São Gonçalo

Anna Paula Pacheco
Presidente da Enel Distribuição Rio

Divulgação

“Eu espero e pretendo
colaborar para que seja um
ano de recuperação, diante
desse cenário da pandemia,
do fortalecimento da
ciência como base das
decisões e da democracia
e solidariedade na forma
de coexistir. Será ainda
um ano desafiador, mas
repleto de otimismo e
determinação para mais
realizações em prol da
sociedade, valorização da
educação e da ciência.”

É um ano de recomeço.
Importante avançarmos
com as políticas sociais,
protegendo renda,
emprego e, acima de
tudo, construindo uma
cidade que abrace e
inclua as pessoas. O poder
público precisa tocar nas
pessoas mais vulneráveis
e fortalecer o pequeno
negócio que faz a cidade se
vitalizar. Esse é um desafio
e os nossos programas vão
caminhar nessa direção.”

Fabiano Horta
Prefeito de Maricá

Divulgação

“Nos últimos dois anos
vivemos momentos difíceis,
em especial, na área da
saúde. Mas o esforço da
medicina e da ciência tem
se mostrado eficaz para
salvar vidas e promover
a saúde. Em 2022 o
Complexo Hospitalar de
Niterói (CHN), da Dasa,
continuará seu processo
de expansão e empenhado
com a medicina de
qualidade e humana em
prol da entrega de valor aos
seus pacientes.”
Marcus Vinicius Ribeiro
de Souza Martins
Diretor-geral do CHN
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A espontaneidade
Dom José Francisco*

Thiago Maia/ Divulgação

De tudo o que irá ficar
em nossa vida, o mais
relevante serão a verdade
e o perdão. Mas a rota
desses sentimentos é a
espontaneidade quem dá.
Se você fizer um balanço
do ano, pergunte sobre o
perdão, mas também sobre a verdade que faz do
perdão um gesto espontâneo. Pode haver gestos
de perdão que não sejam
verdadeiros, não é?

Niterói monta esquema
especial para o Ano Novo
Município quer estimular a permanência dos moradores em seus bairros
Divulgação / Prefeitura de Niterói

Não seria escusado perguntar de onde teria saído
Jesus de Nazaré entra em dinheiro para um gesto
cena no século I como um tão caro, nem como foi
profeta misericordioso, obsequiada a entrada em
em atos e palavras, cheio ambiente tão refinado. Por
de compaixão e de perdão. acaso, ela mesma não faria
Mas ele jamais renunciou parte da história daqueles
à espontaneidade da ver- mesmos homens, de quem
dade.
tão sisudamente recebia condenação?
Um dia, na Galileia,
Senão, como estaria
ele se encontrava em
ali, como faria parcasa de um
te, como se
t a l Si m ã o,
aproximaria
Se você fizer um do convidafariseu: ambiente herbalanço do ano, do principal?
meticamenpergunte sobre Se nada sate fechado,
o perdão, mas
dispensado
bemos, tudo
dizer. De retambém sobre a calamos.
pente, entra
verdade que faz Que ela foi
uma mulher
do perdão um
reconhecida
corajosap e l o s h o - gesto espontâneo m e n t e e s mens sérios
pontânea e
como pecaverdadeira,
dora pública, um codinão há como duvinome para prostituta.
dar: onde for proSem mais, ela se aproclamado o Evangexima, quebra um vaso
lho seu gesto será
e inunda os pés de Jesus contado.
com um perfume raro.
Era a conquista de tempos
Os corpos se levantam das bons, nos quais a verdade
cadeiras, os olhos injetam se impõe por si mesma,
sangue. A irrupção da mu- abertamente, sem medo
lher com seu comporta- de aparecer, porque conta
mento provocante teve o com o perdão, cuja maior
ruído de uma bomba no verdade é a de perdoar.
deserto. Mas a mulher,
ela mesma, permaneceu Bom Ano para todos!
silenciosa. Tudo o que
se propunha a dizer, na *Dom José Francisco
verdade, não disse: ela fez. Mitra Arquidiocesana de Niterói

Morre a escritora
Lya Luft, aos 83
A escritora gaúcha Lya Luft,
de 83 anos, morreu na quinta-feira (30), em sua casa,
em Porto Alegre. Nascida em
Santa Cruz do Sul, enfrentava um melanoma, um tipo
de câncer de pele que havia
sido descoberto há sete
meses, já com metástase.
Ela chegou a ficar internada,
mas recebeu alta para passar o Natal com familiares.
Luft nasceu em 15 de setembro de 1938. De origem
alemã, a autora se formou
em letras pela PUC do Rio
Grande do Sul e fez dois cursos de mestrado. Começou
sua carreia literária aos 25
anos escrevendo poemas,
que foram reunidos no livro
Canções de Limiar (1964),
sua primeira publicação.
Em 1972, foi publicado
seu segundo livro de poemas, intitulado Flauta Doce.
Em 1978, foi lançada sua
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primeira coletânea de contos, Matéria do Cotidiano.
Em 1981, publicou A Asa
Esquerda do Anjo e, no ano
seguinte, Reunião de Família. Em 1984, lançou duas
obras: O Quarto Fechado e
Mulher no Palco. Em 1987,
lançou Exílio; em 1989, o
livro de poemas O Lado Fatal; e, em 1996, o premiado
O Rio do Meio, livro que
reuniu ensaios.
Sua obra de maior editorial, Perdas e Ganhos, foi
lançada em 2003, e vendeu
cerca de 1 milhão de cópias.
Permaneceu na lista dos
mais vendidos durante dois
anos e foi publicada no exterior. A obra também era um
misto de ensaio e memórias
da escritora.
Ela deixa o marido, o
engenheiro Vicente de Britto Pereira, dois filhos, além
netos e netas.
Arquivo/Agência Brasil

A Prefeitura de Niterói montou
um esquema especial operacional para a virada de ano na
cidade. Sem a tradicional queima de fogos na Praia de Icaraí,
o município quer estimular a
permanência dos moradores em
seus bairros colocando 10 pontos de fogos de baixo estampido
em pontos específicos da Zona
Norte, Sul e Região Oceânica.
Tradicionalmente fechada
ao trânsito, neste ano a Praia
de Icaraí contará com um fluxo
normal de veículos. A população
deve ficar atenta às mudanças
de horários de estacionamento
nas vias. Para quem for se deslocar, a Prefeitura recomenda a
utilização de transporte público.
A Defesa Civil do município
montou um esquema especial
para atendimento de emergências.
A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) elaborou um
esquema especial de trânsito
para organizar a circulação de
veículos nos bairros e locais específicos para estacionamentos.
A Secretaria de Ordem Pública
(Seop) estará nas ruas com mais
de 250 guardas municipais e
agentes da Seop garantindo o
ordenamento público.
A queima de fogos acontecerá nos seguintes locais: Barreto
(ETE do Barreto); Vila Ipiranga/
Fonseca/Engenhoca (Mirante
daVila Ipiranga); Caramujo (Par-

Mais de mil profissionais estarão envolvidos para garantir tranquilidade da população

que Esportivo e Social); Santa
Rosa (Monumento de Nossa
Senhora Auxiliadora); Ingá (Maquinho / Morro do Palácio);
Morro do Cavalão (Reservatório); Jurujuba (Forte do Pico);
Badu/Pendotiba (Reservatório);
Camboinhas (Reservatório de
água) e Itaipu (Loteamento
Boavista, em frente ao Corpo de
Bombeiros).
Os agentes públicos contarão com apoio do Centro

Integrado de Segurança Pública
(Cisp) que conta com 522 câmeras monitorando a cidade 24
horas. Uma base de apoio operacional será montada ainda, na
Praça Getúlio Vargas, em Icaraí,
para apoiar os órgãos públicos.
Durante a virada do ano,
operadores da NitTrans estarão
posicionados em pontos estratégicos da cidade para garantir
a ordem no trânsito. Também
haverá interdição e proibição de

PM reforça efetivo para a noite
da virada em todo o estado
Maior contingente será direcionado para a capital e Região dos Lagos
Divulgação PM

O plano especial de policiamento montado pela Polícia
Militar para o réveillon mobilizará 18.045 mil policiais
e 2.280 viaturas, atuando
em todo o estado. O maior
reforço de efetivo será na
capital e cidades litorâneas
com grande afluxo de turistas, sobretudo da Região dos
Lagos.
Mesmo com os festejos na
capital e no interior programados pelas prefeituras com
limitações impostas pela
crise sanitária, o comando
da corporação empregará
um efetivo 17% superior ao
mobilizado na passagem de
2019 para 2020, antes do início da pandemia de covid-19.
Em relação ao número de
viaturas o aumento foi de
14%. O esquema especial de
policiamento começa às 8h
de hoje (31) e se estende até
as 20h de sábado (1º).
Apesar do cancelamento
dos shows e das restrições
de acesso em direção à orla
da capital, o planejamento

Equipes de patrulhamento estarão equipadas com câmeras portáteis

de segurança para os festejos em Copacabana prevê
um reforço maior de efetivo
para o bairro e o emprego de
duas inovações tecnológicas
inéditas. Serão empregados
2.482 policiais militares para
atuar tanto na orla da Aveni-

da Atlântica como nas ruas
internas, um efetivo 21%
maior ao que foi mobilizado
no réveillon do bairro na
passagem de 2019 para 2020.
Pela pr imeira vez, as
equipes de patrulhamento
estarão equipadas com câ-

Prefeitura de Mangaratiba:
concurso com 647 vagas
Inscrição começa nesta sexta-feira. Cargos são para todos os níveis

A gaúcha Lya Luft faleceu em Porto Alegre, vítima de câncer de pele

estacionamento.
Está proibido estacionar,
desde 22h de quinta-feira (30)
até às 8h do dia 1º de janeiro
em toda a extensão da Praia de
Icaraí e da Praia das Flechas,
compreendendo o trecho entre
a Estrada Fróes e a Rua Paulo Alves, no Ingá. Nesta sexta-feira, é
proibido estacionar na Av. Quintino Bocaiúva, no trecho entre as
avenidas Presidente Roosevelt
e Rui Barbosa, e na Av.Prefeito
Silvio Picanço, entre a Av. Rui
Barbosa e R. Juiz Alberto Nader,
em Charitas, das 8h às 21h.
Serão implantadas duas faixas reversíveis em direção a São
Francisco na Avenida Roberto
Silveira das 17h às 22h no dia 31.
A montagem da faixa reversível
poderá ser reduzida para uma
faixa ou mesmo suspensa de
acordo com o fluxo de veículos.
Ao todo, 50 operadores de
trânsito estarão distribuídos
pelas principais vias da cidade
e na reversível montada na Avenida Roberto Silveira. Também
haverá um operador em cada
ponto de queima de fogos, a fim
de garantir a fluidez do trânsito
na virada do ano.
Além da disposição dos operadores em pontos estratégicos,
haverá reforço na orientação
do trânsito nas orlas das praias
de Piratininga, Camboinhas,
Itaipu, Itacoatiara, São Francisco
e Charitas.

A Prefeitura de Mangaratiba publicou ontem (30) no
Diário Oficial do Município
o edital do novo concurso
público para a administração municipal. Estão sendo
oferecidas 647 vagas imediatas para preencher cargos dos níveis fundamental
(completo e incompleto),
médio, médio técnico e superior. As inscrições começam nesta sexta-feira, dia
31, e vão até 14 de fevereiro
de 2022.
De acordo com o edital,
as vagas são direcionadas
para preencher cargos nas
secretarias de Saúde; Edu-

cação, Esporte e Lazer; e Administração. Ao todo, são 215
oportunidades para o ensino
fundamental, 276 nos níveis
médio e médio técnico e 156
para nível superior. Pessoas
com deficiência também
poderão concorrer.
As remunerações variam
de R$ 971,84 (os valores serão equiparados ao mínimo
nacional pela administração
municipal) a R$ 2.121,62 e
as cargas horárias de 20 a 40
horas semanais, de acordo
com o cargo escolhido. Já
as taxas de inscrição são de
R$ 65 (nível fundamental),
R$ 85 (nível médio e mé-

dio técnico) e R$ 105 (nível
superior).
As provas estão previstas
para 15 de maio para cargos
de nível superior, em 22 de
maio para cargos de nível
médio e nível médio técnico
e no dia 29 de maio para o
nível fundamental.
O edital pode ser conferido no site do Instituto de
Avaliação Nacional (IAN),
organizador do concurso,
através do link: www.ian.
org.br e também está disponível no Diário Oficial do
Município pelo link https://
mangaratiba.rj.gov.br/.../
publicacoes/dom-1499.pdf

meras portáteis. O mesmo
equipamento será utilizado
pelos policiais da Operação
Lei Seca. A outra novidade
será o registro de ocorrência
pelo sistema BOPM On-line.
Ainda em Copacabana, todo
o trabalho será coordenado
por operadores posicionados
em dois carros de comando,
um na Av. Princesa Isabel e
outro em frente à Rua República do Peru.
Serão instaladas em pontos estratégicos 30 torres de
observação (15 no calçadão
e 15 na areia), para auxiliar
as equipes do policiamento
dinâmico.
Além de Copacabana,
haverá significativo reforço
de policiamento em outros
nove locais da capital onde
a prefeitura programou queima de fogos: Aterro do Flamengo, Piscinão de Ramos,
Ilha do Governador, Igreja
da Penha, Parque Madureira,
Bangu (Moça Bonita), Praia
de Sepetiba, Recreio e Barra
da Tijuca.

Máscaras
até janeiro
O aumento de casos da
influenza na Região Metropolitana e o avanço
da variante Ômicron no
cenário internacional
fez a Prefeitura de Niterói reavaliar as medidas
previstas para janeiro
pelo Programa Novo
Normal Niterói e manter a obrigatoriedade
do uso de máscaras em
ambientes externos em
janeiro de 2022.
Após reunião de avaliação de técnicos da
secretaria municipal
de saúde e do comitê
científico, a Prefeitura
de Niterói decidiu não
liberar o uso de máscaras em ambientes externos.

Sexta, 31/12/21, sábado, 1º/01, domingo, 2/01 e segunda-feira, 3/01/2022
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Niterói terá investimentos
de R$ 405 milhões em 2022
Valor indica forte retomada econômica. Orçamento total aprovado pela Câmara é de R$ 4,3 bilhões
Arquivo

O Projeto de Lei Orçamentária Anual da Prefeitura de
Niterói para 2022 foi aprovado por unanimidade pela
Câmara Municipal. Agora
transformada em lei, a LOA
prevê um orçamento total
de R$ 4,3 bilhões e investimentos na ordem de R$ 405
milhões, o que significa que
o município terá uma forte
retomada econômica no ano
que vem.
Nos dias 10, 13 e 14 de
dezembro, os vereadores e a
população civil debateram o
Projeto de Lei em audiências
públicas do Poder Legislativo,
formularam perguntas e entenderam como se deu a elaboração do PLOA 2022, bem
como trouxeram importantes
debates à tona.
A formulação do PLOA
foi orientada pelas diretrizes
e metas previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO), que está em consonância com o disposto
no Plano Plurianual (PPA).
Também há integração com
os demais instrumentos de
planejamento municipal,
como o Planejamento Estratégico Niterói Que Queremos

Nos dias 10, 13 e 14 de dezembro, os vereadores e a população civil debateram o Projeto de Lei em audiências públicas

2013-2033 (NQQ), a Carteira
de Projetos e o Plano de Metas Anual.
O ano de 2022 em Niterói
virá com diversos projetos no

campo social, como a implementação da Moeda Social
Arariboia, que visa proteger
os mais vulneráveis nesse
momento de pós-pandemia

e fomentar a economia local. São centenas de projetos
contemplados pelos R$ 4,3
bilhões previstos na LOA.
“Isso é fruto de um traba-

IPTU: carnês serão enviados
pelos Correios até o dia 15
Guias também podem ser obtidas no Portal de Serviços ou totem de autoatendimento
Divulgação

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) anunciou ontem
que os carnês do Imposto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU) 2022 serão enviados
pelos Correios até o dia 15 de
janeiro de 2022, mas a segunda via já está disponível no
Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói por meio do
endereço eletrônico https://
servicos.niteroi.rj.gov.br/.
De acordo com o órgão
municipal, os contribuintes
que optarem por quitar a cota
única até o dia 7 de fevereiro
terão 10% de desconto. Caso
estejam incluídos no benefício da Lei do Bom Pagador,
o desconto chega a 14,5%. O
desconto estará discriminado
no carnê, na folha “Ficha de
Lançamento 2022”.
Segundo a secretária de
Fazenda de Niterói, Marilia
Ortiz, no próximo ano os
contribuintes contarão com
uma novidade: três totens
de autoatendimento serão
disponibilizados no hall de
entrada do Palácio Arariboia,

Inclusão no
transporte
O governador Cláudio Castro sancionou
a Lei 9.529 para que
as concessionárias de
serviços públicos de
transportes disponibilizem letreiros com os
horários das composições aos usuários com
deficiência auditiva. Publicado no Diário Oficial
de quinta-feira (30), o
texto determina que as
empresas instalem os
equipamentos em todas
as estações.
Os letreiros, digitais
ou analógicos, terão
sempre que estar com
os horários atualizados e de acordo com os
anunciados no sistema
de alto-falantes.

Três totens de autoatendimento estarão disponíveis na Secretaria de Fazenda

na Rua da Conceição.
“Os totens de autoatendimento vão permitir que
o cidadão, em poucos cliques, acesse a segunda via
do IPTU, que será impressa
na hora, ou agende o atendimento presencial ou remoto.
Estamos avançando com a
modernização e digitalização

dos serviços, proporcionando
agilidade e permitindo que
o cidadão ganhe autonomia
para acessar os serviços oferecidos pela Secretaria de
Fazenda”, explicou.
A Secretaria de Fazenda
de Niterói também informa
que, para os contribuintes
que optarem pelo pagamento

em onze parcelas mensais
iguais, de fevereiro a dezembro, o primeiro vencimento
será no dia 11 de fevereiro. O
desconto “Bom Pagador” vale
tanto para quem optar pelo
pagamento em cota única
quanto pelo parcelamento.
Para quaisquer esclarecimentos sobre o IPTU, o
contribuinte poderá procurar
a Central de Atendimento ao
Cidadão, na sede da secretaria
ou enviar sua mensagem para
o e-mail cac@fazenda.niteroi.
rj.gov.br.
A 2ª via do IPTU 2022
também poderá ser retirada
nas administrações regionais
Para evitar aglomeração
na sede do órgão, em função
das medidas de combate à
Covid-19, os contribuintes
também poderão emitir a
segunda via do carnê do IPTU
2022 em dez administrações
regionais, o horário de atendimento será das 9h às 16h.
O contribuinte deverá ter
o número da matrícula do
imóvel.

Governador cria o Sistema de
Proteção Social dos Militares
Norma cumpre exigência federal e prevê conquistas para PMs e bombeiros
O governador Cláudio Castro
sancionou a Lei 9.537, que
cria o Sistema de Proteção
Social dos Militares do Estado
do Rio de Janeiro. De autoria
do Poder Executivo, a medida
altera regras para os bombeiros e PMs irem para a inatividade, seguindo exigência
da União. Além disso, a nova
legislação garante conquistas
aos militares, como benefícios para ativos, inativos e
pensionistas.
“A criação do Sistema de
Proteção Social dos Militares é uma conquista para os
nossos PMs e bombeiros, que
vêm trabalhando bravamente

pela segurança e proteção
dos cidadãos fluminenses”,
disse o governador Cláudio
Castro.
Uma das conquistas previstas na lei estadual alcança
pensionistas de militares.
Todos que ganham abaixo do
teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), atualmente em R$ 6.433,57, voltam a ser isentos do desconto
previdenciário de 10,5%.
Com a nova legislação, o
auxílio-fardamento passa a
ser considerado verba de caráter indenizatório, e não será
mais concedido aos militares
como empréstimo. Outro ga-

nho é que o PM ou bombeiro
ativo que for responsável por
criança com deficiência física
ou intelectual terá direito
a um adicional de 20% no
soldo.
Bombeiros e PMs ativos,
inativos e pensionistas terão
a garantia de pagamento da
Gratificação de Tempo de
Serviço a partir de 1º de janeiro de 2022. Também será paga
indenização a militar inativo
de valores referentes a férias e
licença-especial não tiradas.
Para ter direito ao benefício, o
prazo é de cinco anos, a contar da data da passagem para
a inatividade remunerada.

lho robusto na gestão fiscal
do município, iniciado no
ano de 2013 e continuado e
fortalecido pela gestão atual.
Temos grandes expectativas
para o ano de 2022, com a
retomada econômica e o
avanço da cidade de Niterói, que vem se destacando
como a melhor gestão fiscal
do Estado do Rio de Janeiro
desde o ano de 2016 segundo
o Ranking do Índice Firjan de
Gestão Fiscal (IFGF)”, reforça
Ellen Benedetti, secretária de
Planejamento, Orçamento e
Modernização da Gestão.
Em 2022, a expectativa
de arrecadação de receitas
é de mais de R$ 4 bilhões,
orçamento 24% maior que
o do ano anterior e que deve
viabilizar obras com investimentos na ordem de mais de
R$ 400 milhões. Dentre esses
investimentos, destacam-se
as obras relativas à nova
Alameda São Boaventura, a
implementação da Concha
Acústica, a conclusão do
Parque Orla Piratininga, entre
outros.
O orçamento para 2022
em ações voltadas à Assistência Social é de aproxima-

damente R$ 123,5 milhões,
136,5% maior que o orçamento de 2021. Serão feitos
investimentos em iniciativas
fundamentais para a retomada da cidade, como a aplicação de recursos no Programa
Ecosocial, implementação
de novo restaurante popular
na Zona Norte, implementação de auxílio social para
mulheres em situação de violência, dentre diversas outras
ações voltadas à assistência
social.
No âmbito da Saúde, projeta-se um orçamento de
mais de R$ 699 milhões para
continuidade da operacionalização e qualificação de
serviços, como a reforma
da Maternidade Alzira Reis,
ampliação do atendimento
no Hospital Oceânico, transformação digital na rede de
saúde, entre outros.
O orçamento previsto para
2022 voltado à Educação é de
R$ 582 milhões. Além disso,
na área de Ciência e Tecnologia, há ainda a retomada
e a ampliação do programa
Plataforma Urbana Digital,
com expectativa de gastos de
7,5 milhões.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 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.
Dia: 05/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Coronel Miranda - Ponta da Areia - Niterói
16520909
13:00 às 17:00 Rua Oirton Dantas - Ponta da Areia - Niterói
16520909
13:00 às 17:00 Rua São Diogo - Ponta da Areia - Niterói
16520909
13:00 às 17:00 Rua Castro Alves - Fonseca - Niterói
16521275
13:00 às 17:00 Travessa Fonseca Portela - Fonseca - Niterói
16521275
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo
16486819
12:00 às 16:00 Rua Estrada Meia Noite - Santa Izabel - São Gonçalo
16486819
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Eduardo Gomes dos Santos - Santa Izabel
16486819
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário José Gomes de Barros - Sacramento
16486819
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Walmir - Santa Izabel - São Gonçalo
16486819
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Wilson Ribeiro Bonfim - Bairro Alegre
16486819
12:00 às 16:00 Rua João Gomes de Barros - Santa Izabel - São Gonçalo
16486819
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Bairro Alegre - São Gonçalo
16486819
12:00 às 16:00 Rua Walmir E Holder - Sacramento - São Gonçalo
16486819
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Esteves - Mutondo - São Gonçalo
16488997
13:00 às 17:00 Rua Mario Sete - Colubandê - São Gonçalo
16488997
MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassai - Maricá
16521001
13:00 às 17:00 Rua João Cunha Abreu - Condomínio Vivere Jardim Residencial 16521001
São José Imbassai - Maricá
13:00 às 17:00 Rua José Abreu - São José Imbassai - Maricá
16521001
13:00 às 17:00 Rua Projetada - São José Imbassai - Maricá
16521001
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Gu - Maricá
16521231
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Gu - Maricá
16521231
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Maricá
16521231
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá
16521231
13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Praia das Lagoas - Maricá
16521231
13:00 às 17:00 Ruas 34, 35, 36 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá
16521231
14:00 às 17:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Maricá
16521175
14:00 às 17:00 Rua 24 - Ponta Grossa - Maricá
16521175
Dia: 06/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 10:00 Avenida 7 de Setembro - Santa Rosa - Niterói
16492815
09:30 às 13:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - São Francisco - Niterói
16525745
09:30 às 13:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Niterói
16525745
09:30 às 13:00 Rua João Batista - Charitas - Niterói
16525745
09:30 às 13:00 Rua Clotilde M L Pinsk - Parque Anchieta - São Francisco - Niterói
16525745
09:30 às 13:00 Rua D - São Francisco - Niterói
16525745
09:30 às 13:00 Rua Mad Maria Victória - Charitas - Niterói
16525745
09:30 às 13:00 Rua Marechal Raul de Albuquerque - Charitas - Niterói
16525745
09:30 às 13:00 Travessa Oscar Pereira Batista - Charitas - Niterói
16525745
09:30 às 13:00 Travessa Rangel - Charitas - Niterói
16525745
13:00 às 17:00 Estrada do Muriqui Grande - Muriqui - Niterói
16522617
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Aristídes Melo - Maria Paula - Niterói
16522617
13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói
16525987
13:00 às 17:00 Travessa Doutor Leitao - Morro Preventor - Charitas - Niterói
16525987
13:00 às 17:00 Travessa São Vicente - Charitas - Niterói
16525987
13:00 às 17:00 Travessa Santa Cândida - Preventório - Charitas - Niterói
16525987
13:00 às 17:00 Rua Doutor Leitão - Charitas - Niterói
16526095
13:00 às 17:00 Travessa Doutor João Leitao - Charitas - Niterói
16526095
13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói
16526095
13:00 às 17:00 Travessa São Fidélis - Charitas - Niterói
16526095
13:00 às 17:00 Rua 12 - São Francisco - Niterói
16527095
13:00 às 17:00 Rua Albino Pereira - São Francisco - Niterói
16527095
13:00 às 17:00 Rua Vereador Otto Bastos - São Francisco - Niterói
16527095
13:00 às 17:00 Travessa Ronaldo G Menezes - São Francisco - Niterói
16527095
14:00 às 18:00 Rua Barra Mansa - Sapê - Niterói
16527495
14:00 às 18:00 Rua Cambuci - Sapê - Niterói
16527495
14:00 às 18:00 Rua Penedo - J B Vista Tap - Tapera - Sapê - Niterói
16527495
14:00 às 18:00 Estrada Buraco - Sapê - Niterói
16527611
14:00 às 18:00 Estrada Sapê - Sapê - Niterói
16527611
14:00 às 18:00 Estrada Washington Luiz - Sapê - Niterói
16527611
14:00 às 18:00 Rua Pastor Erasmo Braga - Sapê - Niterói
16527611
14:00 às 18:00 Rua 1 - Sapê - Niterói
16527611
14:00 às 18:00 Rua Barra Mansa - Sapê - Niterói
16527611
14:00 às 18:00 Rua Margarida - Largo da Batalha - Niterói
16527611
14:00 às 18:00 Rua São Fidélis - Sapê - Niterói
16527611
14:00 às 18:00 Rua 1 - Sapê - Niterói
16527611
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Capitão Crisanto Bastos - Mutuaguaçu - São Gonçalo
16495371
12:00 às 16:00 Rua Itaparica - Marambaia - São Gonçalo
16495371
13:00 às 17:00 Rua Nelson da Costa Barros - Rio do Ouro - São Gonçalo
16492663
13:00 às 17:00 Rua Adão Constantino - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo
16492663
13:00 às 17:00 Rua Antônio Marcirio de Brito - Ipiyba - Rio do Ouro - São Gonçalo
16492663
MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua 1º de Maio - Caju - Graciena - Jardim Graciema - Maricá
16526349
13:00 às 17:00 Rua 1º de Julho - Flamengo - Centro - Jardim Graciema - Maricá
16526349
13:00 às 17:00 Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano - Lot Jardim Graciema 16526349
Araçatiba - Jacaroá - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Centro - Flamengo - Caju - Maricá
16526349
13:00 às 17:00 Rua Soares de Souza - Centro - Maricá
16526349
13:00 às 17:00 Ruas 17, 18, 20 - Lot Rincão Mimoso - Itaipuaçu - Rincão Mimos 16526409
Itaocaia Valley - Maricá
13:00 às 17:00 Rua 3 - Lm RI - Itaipuaçu - Estrada Itaipuaçu - Rincão Mimoso
16526409
Itaipuaçu - Itaocaia Valley - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Mimoso - Itaocaia Valley - Maricá
16526409
13:00 às 17:00 Ruas 2, 5, 7 - Caju - Jardim Atlântico - Jardim Interlagos - Gambôa
16526543
13:00 às 17:00 Lot 29 - Gamboa - Maricá
16526543
13:00 às 17:00 Ruas 40, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 62 - Jardim Interlagos - Gambôa 16526543
- Interlagos - Guaratiba - Jardim Atlântico - Jardim Balneário Interlagos - Maricá
13:00 às 17:00 Ace 23 - Condado Maricá - Maricá
16526685
13:00 às 17:00 Ruas 2, 23, 24 - Centro - Parque Ubatiba - Condado Maricá 16526685
Condado Bom Jardim - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Babaçu - Plant - Condado de Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 16526685
13:00 às 17:00 Rua Bouganvile - Condado Maricá - Maricá
16526685
13:00 às 17:00 Rua Buritis - Condado - Maricá
16526685
13:00 às 17:00 Rua dos Juritis - Condado - Maricá
16526685
13:00 às 17:00 Rua Z - Condado Bom Jardim - Parque Ubatiba - Maricá
16526685
14:00 às 17:00 Ruas 33, 71, 72, 73 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
16526475
14:00 às 18:00 Ace 1, 5 - Caxito - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Avenida Acesso 1 - Caxito - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Avenida Marquês de Maricá - Caxito - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Rua do Caxito - Lot Estâncias de M - Caxito - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Rua Melchior - Caxito - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Lot Estâncias de Maricá - Centro - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Ruas 1, 3, 5, 6, 9 - Itapeba - Lot Estâncias - Caxito - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Rua Mechior Caxito - Centro - Maricá
16527495
14:00 às 18:00 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá
16527495

Estamos com você, mesmo à distância.
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São Gonçalo fecha o ano
com mais empregos
Município colhe frutos de gestão focada em atrair novos negócios
Divulgação

Fechando o ano de 2021, São
Gonçalo recebeu na quarta-feira (29) mais uma unidade do Assaí Atacadista, em
Tribobó, a segunda aberta
na cidade em apenas uma
semana, gerando cerca de mil
empregos diretos e indiretos.
O número se soma aos mais de
5 mil postos de trabalhos formais criados em São Gonçalo
entre janeiro e novembro deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED).
Na inauguração do atacadista, o prefeito de São
Gonçalo, Capitão Nelson, foi
representado pelo secretário
de Gestão Integrada e Projetos
Especiais, Douglas Ruas, que
estava acompanhado do secretário de Desenvolvimento
Econômico, Marcio Picanço,
do chefe de Gabinete, Eugênio
Abreu, e do deputado federal
Altineu Côrtes.
“O prefeito Capitão Nelson, desde o início da gestão,
tem cobrado dos secretários
estratégias que tornem São
Gonçalo um ambiente favorável para investimentos
para que possamos retomar a
economia. O Assaí acreditou
nessa proposta do prefeito e
já abriu duas lojas na cidade,
gerando mais de mil empregos
para os gonçalenses. Queremos tirar o rótulo de cidade-dormitório de São Gonçalo
e, para isso, precisamos atrair
empresas e gerar emprego no
município”, destacou o secretário de Gestão Integrada e
Projetos Especiais, Douglas
Ruas.
“Para se ter uma ideia da
representatividade do nosso

comercial@ofluminense.com.br

O secretário Douglas Ruas destacou o trabalho para se atrair novos negócios

plano de investimento em São
Gonçalo, investiremos mais de
R$ 360 milhões e vamos ficar
com cinco unidades na região,
o que significa que estamos
investindo uma média de R$
300 para cada habitante”, disse
Belmiro Gomes, presidente do
Assaí Atacadista.
Empregos - Os dados do
Caged mostram o reaquecimento da economia em
São Gonçalo, depois de um
cenário de alto desemprego
provocado pela pandemia da
covid-19, agravado pela falta
de estratégias para desenvolver os setores econômicos.
São Gonçalo fechou o ano de
2020 no vermelho, com o saldo negativo de mais de 3,7 mil

postos de trabalho fechados.
Apenas no primeiro ano
de gestão do prefeito Capitão Nelson, o município já
acumula o saldo positivo de
mais de 5 mil novas vagas
formais criadas entre janeiro
e novembro de 2021, reflexo
do trabalho integrado para
atrair novos negócios, gerar
emprego e renda à população.
Neste período, o setor de
destaque é o do comércio,
um dos mais impactados durante o período de isolamento
social, que já registra 2.127
novos postos de trabalho, ou
seja, 42% do total de empregos formais criados este ano
na cidade; enquanto o setor
de serviços gerou 1.791 vagas
entre janeiro e novembro.
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Desfile de moda agita
centro de Itaboraí
Itaboraí ganhou ainda mais
glamour às vésperas da virada
de ano. A escadaria da Igreja
Matriz de São João Batista,
localizada na Praça Marechal
Floriano Peixoto, foi palco
do desfile de lançamento da
coleção “Revive” Do lixo ao
luxo, do estilista Guilherme
Tavares. O evento ocorreu
na última quarta-feira (29) e
marcou o encerramento oficial
da programação do Natal Luz,
na cidade.
O lançamento dessa nova
coleção tem como objetivo
principal chamar atenção para
questões voltadas para o meio
ambiente, principalmente
sua preservação. Para isso
Guilherme Tavares se inspirou
na Era Imperial, com criações
clássicas, contemporâneas e
peças confeccionadas a base
de materiais recicláveis.
A principal praça da cidade
foi escolhida como cenário
para o evento por ser um ambiente de características típicas do interior, o que reforça a
proposta do desfile. Guilherme
Tavares é natural do Rio de
Janeiro e veio de uma família
formada por artesãos e alfaiates, o que indica que o dom

está em seu DNA e foi dessa
forma que o estilista aprendeu
a fazer moda. Com o passar do
tempo, Guilherme conseguiu
unir duas paixões: moda e
causas ambientais.
Em 2007 foi convidado pelo
fotógrafo Fernando Torquatto
para fazer o “Calendário Natureza Vivo”, no qual nomes
como Preta Gil, Mariana Weickert, Eliana, Danielle Winitis
e Camila Morgado vestiram
roupas feitas com ferro, papel,
plástico, alumínio, filtros de
café, papelão e embalagens,
levantando a bandeira da
importância da reciclagem
e da preservação ambiental.
Enquanto preparava os modelos, o estilista falou sobre
o sentimento de lançar esse
trabalho e a importância disso
estar acontecendo em Itaboraí.
“Essa noite é muito importante, porque desde 2007 eu
venho fazendo várias ações
sociais em prol do meio ambiente. Ser precursor de algo
que pode impactar o mundo
e mudar a consciência das
pessoas a respeito desse comportamento está sendo uma
grande honra”, expressou Guilherme.
Divulgação

Desfile de moda em Itaboraí levou conscientização para o público
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Maricá:
doação para
desabrigados
na Bahia
A Prefeitura de Maricá recebeu na quinta-feira (30)
mais de três toneladas de
alimentos doados pela sede
Supermarket para as vítimas
das enchentes na Bahia.
A lista de doação contém
arroz, feijão, macarrão, sal,
açúcar, água, leite em pó,
biscoito, farinha, fubá e sabonete. Todos os produtos
foram levados para o Centro
Educacional Maricá (CEM)
Joana Benedicta Rangel,
local onde estão sendo armazenadas as doações no
Centro.
Lançada há três dias, a
Campanha de Solidariedade já arrecadou, até agora,
mais de sete toneladas de
doações, sendo quatro conseguiram encher o primeiro
caminhão, que seguiu na
última quarta-feira (29)
para a Bahia, com intuito
de ajudar os 16 mil desabrigados e quase 20 mil desalojados pelas chuvas que
atingiram diversos municípios.
O prefeito Fabiano Horta
recebeu as doações e agradeceu a contribuição da
rede de supermercados para
a campanha de arrecadação
de alimentos.
“Agradeço à rede e a todo
comércio local e aos maricaenses que têm colaborado
com a nossa campanha.
Vamos seguir na busca para
continuar ajudando o povo
da Bahia a mitigar essa dor
que eles têm passado. Força Bahia e obrigado Maricá! Vamos juntos construir solidariedade viva e
prática”, declarou Fabiano
Horta.

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS
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Futebol do Rio passado a limpo
Fla: da expectativa à frustração Bota volta à elite com taça e festa
Vitor Silva / Botafogo

Alexandre Vidal / Flamengo

O futebol brasileiro sofreu
com os reflexos da pandemia
em 2021 e viu a temporada
anterior entrar ano a dentro.
O Brasileirão de 2020 só terminou no fim de fevereiro e,
embora com uma campanha
irregular, o Flamengo faturou
o bicampeonato.
Credenciado mais uma
vez para disputar a Supercopa
do Brasil, o Flamengo encarou o Palmeiras, campeão
da Copa do Brasil, em abril e
faturou o bi nos pênaltis.
Já o Estadual foi mais uma
vez decidido contra o Fluminense. E o Fla conquistou o tri
com autoridade.
No Brasileirão, o Fla sofreu
com os constantes desfalques
por conta de convocações

Flamengo amargou o vice-campeonato do Brasileiro e da Taça Libertadores

para as Eliminatórias.
O time acabou perdendo várias oportunidades de
se aproximar do campeão
Atlético-MG. Além disso, foi
eliminado em casa de forma
vexaminosa para o Athletico-PR, na semifinal da Copa
do Brasil.

O foco do time passou a
ser a final da Libertadores,
contra o Palmeiras, disputada
no Uruguai. Mas o time fez
uma partida apática, marcada
pelo erro fatal do meia Andreas Pereira na prorrogação,
e viu ruir o sonho do tri da
América.

Ano regular e vaga na Liberta

O Botafogo iniciou a temporada de 2021 da pior forma
possível. Por conta da pandemia, o Brasileirão de 2020
terminou apenas em fevereiro
e com o time na lanterna e
rebaixado.
Para o início da temporada, a aposta foi no técnico
Marcelo Chamusca e o clube
optou por fazer do Carioca
um laboratório na formação
do plantel que brigaria na
Série B.
Com um elenco fragilizado, o Glorioso patinou na
competição. Empatou oito
dos 15 jogos que disputou,
ganhando seis deles. Além
disso, sequer foi para as semifinais, acabando em 6º lugar.
Na Copa do Brasil, o time foi

Botafogo, do meia-atacante Chay, ficou com o título incontestável da Série B

eliminado na segunda fase
para o ABC.
Após um início irregular
na Série B, Chamusca foi
demitido e para seu lugar
chegou Enderson Moreira,
que mudou a trajetória do
time na competição.
Ele emendou uma sequên-

Nau vascaína afunda novamente

Mailson Santana / Fluminense

O Fluminense começou a
temporada empolgado pela
classificação para a Libertadores. Com isso, a diretoria
reforçou o elenco mirando
uma boa campanha na competição sul-americana.
O Tricolor iniciou o Estadual buscando acabar com
a hegemonia do arquirrival
Flamengo. Mas mesmo com
equilíbrio nas finais, o título
foi para a Gávea.
O Flu na Copa do Brasil
parou nas quartas de final.
O time foi eliminado para o
Atlético-MG, que viria a ser
o campeão da Série A e da
própria competição.
Na Libertadores, o Flu
avançou em 1º lugar em seu
grupo e se classificou sem

Felipe Melo é até o momento o grande reforço do Fluminense para 2022

problema nas oitavas de final. Só que na fase seguinte
encontrou o Barcelona-EQU,
acabando sendo eliminado
da competição.
No Brasileiro, a campanha
tricolor foi de altos e baixos.
O técnico Roger Machado
foi substituído por Marcão.

O ídolo da torcida conseguiu
reerguer o Flu, que passou a
brigar no G-6.
No fim, uma vitória sobre
a Chapecoense recolocou o
Fluminense na competição
sul-americana, onde começará sua caminhada disputando
a fase preliminar.

cia de quatro vitórias seguidas
e depois vieram algumas outras sequências de triunfos.
O retorno foi selado com
três rodadas de antecipação
e a conquista do título na penúltima rodada. O ano mostrou um Botafogo que foi do
lixo ao luxo em dez meses.

Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

O Vasco começou a temporada com o objetivo de se reerguer novamente após mais
um rebaixamento no Brasileiro. Só que os cruz-maltinos
sucumbiram e ficaram longe
do retorno à elite.
No Carioca, uma equipe
de garotos foi usada nas primeiras rodadas. Só que os
maus resultados fizeram com
que o Vasco antecipasse a estreia dos principais jogadores.
No fim, o Vasco não foi
para a fase final do Estadual.
Como consolação, os cruz-maltinos ficaram com o
título da Taça Rio.
Na Copa do Brasil, o Vasco
sucumbiu nas oitavas de final
para o São Paulo, com duas
derrotas para os paulistas que

Fernando Diniz não conseguiu levar o Vasco de volta à Série A do Brasileiro

acabaram com a campanha
da equipe na competição.
Já na Série B, com Marcelo
Cabo, o Vasco se mostrava
muito irregular e ele acabou
sendo substituído por Lisca.
Em nenhum momento, o
Vasco do técnico gaúcho chegou perto do G-4. O próprio

treinador pediu para deixar o
comando da equipe.
A última esperança foi a
chegada de Fernando Diniz.
Só que mais uma vez o time
foi irregular e uma sequência
de maus resultados acabou
por implodir a chance da
equipe de voltar à Série A.

