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INSS acaba com exigência 
de prova de vida presencial

Procedimento passa a ser automático, através de cruzamento dados federais, estaduais e municipais

ALÍVIO PARA 36 MILHÕES DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIÁRIOS

CIDADES\PÁG. 5

Nesta quarta, já foi assinada a autorização de publicação do edital para obras em 4 unidades do Médico de Família (Ititioca, Maravista, Palácio e Ponta D’Areia) e do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Mudanças em 
certidões geram 
reações na Alerj

PANORAMA\PÁG. 2

RJ: servidores 
vão receber no 
terceiro dia útil

CIDADES PÁG. 4

De volta aos postos de trabalho
Niterói gera mais empregos no Leste Fluminense em 2021, com 9.672 novas vagas

CIDADES\PÁG. 4

Vindo de uma boa vitória no último domingo, o Botafogo recebe hoje 
o Madureira, no Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato 
Carioca, com o mesmo time que bateu o Bangu por 2 a 0.

Vitor Silva / Botafogo

O jovem Matheus Nascimento, de 17 anos, terá mais uma chance no time titular do Botafogo

Botafogo tenta embalar no Carioca

Fluminense 
duela contra 
o Audax Rio
Ainda tentando encontrar 
seu melhor futebol neste 
início de temporada, o Tri-
color busca mais três pon-
tos no Carioca.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

Saúde: Niterói 
fará reforma em 

68 unidades
Niterói lançou ontem um pacote 

de investimentos de R$ 260 
milhões para a rede municipal 

de saúde. O planejamento inclui 
a reforma de 68 unidades, como 

o Hospital Getulinho e o Orêncio 
de Freitas, além da convocação de 

aprovados em concursos públicos, 
fortalecimento da rede de atenção 

psicossocial e do Médico de Família. 
O evento de lançamento, no Theatro 

Municipal, contou com a presença 
do vice, de todo o secretariado e do 

deputado federal Chico D’Angelo 
(PDT-RJ). A Saúde é o primeiro eixo 
do Niterói 450, um plano que prevê 

R$ 2 bilhões em investimentos na 
cidade entre 2022 e 2024.

CIDADES\PÁG. 3

‘Um giro pelo 
mundo’ no 
CCBB do Rio
O CCBB Rio de Janeiro es-
treia, nesta quinta, a mos-
tra “Um Giro Pelo Mundo 
– Navegando no Cinema 
Infantil”.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Entre os destaques da mostra está a 
animação “A Gruta de Darwin”

Fábio, de 41 anos, alimenta a espe-
rança de estrear hoje pelo Tricolor
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CARTA DO LEITOR

Atenção ao mormaço
Por mais que os dias estejam variando entre céu aberto e 
chuva, o calor permanece de noite e de dia. O povo tem 
que ficar atento ao perigo causado pelos raios solares. 
Além de queimaduras, é importante a prevenção contra 
o câncer de pele e outras doenças. Protetor solar é indis-
pensável no Rio.
Cláudia Soido

Paciência com os semáforos
Acho que Niterói é a cidade com os semáforos mais desa-
linhados do Rio de Janeiro. Muitos trânsitos são causados 
por conta da demora nos sinais para abrirem e fecharem. 
Isso sem contar o povo que desrespeita a sinalização.
Ana Carla Silva

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.

CCBB Rio apresenta 
‘Um giro pelo mundo’
O CCBB Rio de Janeiro es-
treia, nesta quinta, a mos-
tra “Um Giro Pelo Mundo 
– Navegando no Cinema 
Infantil”. Além das sessões 
de cinema, serão realizadas 
diversas atividades recreati-
vas no foyer e o curta suíço 
Me and my Monster ficará 
disponível no site do Centro, 
durante todo o festival, que 
acontece até o dia 26.

Serão apresentados mais 
de 40 títulos que, na sua 
grande maioria, não foram 

exibidos no circuito comer-
cial, de vários países, como 
Alemanha, Benin, Brasil, 
Canadá, Congo, França, 
Gana, Índia, Portugal, Sué-
cia e Suiça – quase todos 
dublados em português ou 
sem diálogos, o que garante 
acesso irrestrito ao público 
infantil. Entre os destaques 
está A Gruta de Darwin.

Os ingressos são gratui-
tos e podem ser retirados 
na bilheteria do CCBB ou no 
site www.eventim.com.br. 

CULTURA

Denise Fraga
Até o dia 20, Denise Fra-
ga, acompanhada por uma 
banda somente de mulhe-
res, comemora 35 anos de 
trajetória artística e estreia 
seu primeiro espetáculo 
solo, no CCBB Rio. “Eu de 
Você” mostra histórias reais, 
costuradas com pérolas da 
literatura, música, imagens e 
poesia. A peça tem apresen-
tações de quartas a sábados, 
às 19h, e aos domingos, às 
18h. Os ingressos custam R$ 
30 (inteira), no site eventim.
com.br ou na bilheteria.

LANÇAMENTO – A cantora carioca Leticia Ramos 
se une ao trapper Lim Hawk no single “Já Superei”, 
composta pela artista, que acaba de ser lançado em 
todas as plataformas digitais. Com caminhos e estilos 
diferentes, a música “Já Superei” acaba mostrando a 
essência dos dois artistas e sendo um novo marco para 
a carreira de ambos. 

LITERATURA – Ao contrário da maior parte dos es-
tudos que tratam da imprensa abolicionista, em “Em 
nome da ordem: o Jornal do Commercio e as batalhas 
políticas da abolição” (Eduff, 2021), o historiador Roger 
Lambert traz a perspectiva do campo conservador da 
imprensa por meio do estudo de um dos jornais de 
maior prestígio da época da abolição.

Divulgação

Entre os destaques da mostra está a animação “A Gruta de Darwin”

Divulgação

Atriz apresenta “Eu de Você”, até o 

dia 20, no teatro do CCBB Rio

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

Tanguá vira set de filmagens

Tanguá foi escolhida como 
cenário de uma das cenas 
da “Rio Connection”, série 
da Globoplay, em parceria 
com a Floresta e Sony. 
Criada, escrita e dirigida 
por Mauro Lima, a série 
vai apresentar a história de 
criminosos europeus que 
estabeleceram no Brasil 
um ponto estratégico do 
tráfico de heroína para os 

Divulgação Estados Unidos. As cenas 
estão sendo gravadas na 
Praça Palmeira Pacheco, 
no bairro da Posse dos 
Coutinhos e na Praça Al-
fredo Torres, em Muriqui,  
narrando fatos que se pas-
sam na década de 70. Os 
locais foram escolhidos 
por apresentar aspecto in-
teriorano, arquitetura rús-
tica e pomares de laranja. 
Dois filmes já haviam sido 
foram gravados na Posse 
dos Coutinhos: a abertura 
do filme “Os Saltimbancos 
Trapalhões” na fazenda 
Herondina, atual WR, em 
1981, e cenas do filme “Os 
Vagabundos Trapalhões”, 
em 1982, com cenas do 
posto Retiro dos Bandei-
rantes. Em 1995, foi grava-
do em Tomascar a novela 
“A Idade da Loba”, exibida 
pela extinta TV Manchete.

Aumento de custos 
atrapalha empresas

Juros podem frear 
retomada

Atualmente, 44% dos pequenos 
empreendedores do Estado 
alegam que o aumento dos 
custos (insumos/mercadorias, 
combustíveis, aluguel e energia) 
são as principais dores para que 
a situação financeira da sua em-
presa volte ao período anterior à 
pandemia. Para 32% o principal 
motivo é a falta de clientes, se-
guida por dívidas com emprés-
timos (8%), com impostos (4%) e 
fornecedores (2%). Para reverter 
a situação, eles pretendem inves-
tir em marketing, capacitação 
e novas soluções. Ao todo 27% 
vão investir na divulgação, 14% 
querem modernizar com novos 
produtos ou processos, outros 
14% visam ampliar mix de pro-
dutos ou serviços, 10% amplia-
rão a capacidade produtiva ou de 
atendimento, 9% investirão em 
capacitações empreendedoras, 
8% reformarão o estabeleci-
mento, 2% farão investimentos 
na capacitação de funcionários 
e 17% não pretendem investir. 
Os dados são do Sebrae.

A Firjan criticou, ontem, o au-
mento da taxa Selic em 1,5%, 
que já era esperado, tendo em 
vista a evolução da inflação. A 
entidade alega, porém, que da-
dos recentes revelam uma eco-
nomia ainda fragilizada e que 
esse aumento dos juros pode 
comprometer sua recuperação.

“Vale destacar que as incer-
tezas quanto à sustentabilidade 
fiscal de longo prazo continuam 
contribuindo para uma per-
cepção ainda muito elevada 
de risco no país, o que reduz a 
confiança de empresários e in-
vestidores. Assim, é impreterível 
o resgate da credibilidade fiscal 
com a aprovação das reformas 
necessárias, que são capazes 
de sinalizar a boa conduta no 
caminho da sustentabilidade 
das contas públicas. Só assim 
conseguiremos resgatar a, já 
muito abalada, confiança dos 
empresários e promover um 
crescimento sólido da atividade 
econômica”, diz comunicado 
divulgado.

POR JEFFERSON LEMOS

Ilha dos Gatos, agora sem gatos

Em uma ação conjunta 
e inédita, a Prefeitura de 
Mangaratiba, em parceria 
com a empresa Amo Vete-
rinária e a Universidade 
Federal Rural (UFRRJ), 

Divulgação estão promovendo nesta 
semana uma mobiliza-
ção para cuidar dos feli-
nos abandonados na Ilha 
Furtada, mais conhecida 
como Ilha dos Gatos, no 
distrito de Itacuruçá. Jun-
tas, as instituições estão 
levando cuidados veteri-
nários, castrações, além 
de cadastrar e inserir os 
animais em um programa 
de adoção. Na Ilha Siri 
Pacheco, em frente a Ilha 
Furtada, foi montado um 
hospital veterinário de 
campanha que servirá de 
base para os trabalhos. A 
Ilha Furtada é totalmente 
selvagem e de vegetação 
densa. Não possui faixa 
de areia, fonte de água po-
tável e nem de alimenta-
ção natural para os gatos, 
provocando prejuízos à 
cadeia alimentar.

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito de Itaboraí, 
Marcelo Delaroli, acom-
panhado do presidente da 
Câmara, Elber Côrrea, e do 
deputado federal Altineu 
Côrtes (PL-RJ) apresenta-
ram ao secretário das Cida-
des do Governo do Estado, 
Uruan Cintra de Andrade, 
mais projetos de infraestru-
tura para cidade, durante 

reunião que aconteceu na 
sede da secretaria estadual, 
nesta última segunda. Os 
projetos irão beneficiar os 
bairros de São Joaquim, 
Gebara, Itambi, Novo Ho-
rizonte, Vila Gabriela, Santo 
Antônio, entre outros, com 
obras de drenagem, sanea-
mento básico, asfalto e toda 
a infraestrutura necessária.

Itaboraí: infraestrutura para bairros
Divulgação

Recente decisão da Defensoria 
Pública do Rio, em parceria 
com a Justiça Itinerante do Tri-
bunal de Justiça, que autoriza 
pessoas que não se identificam 
como homem ou mulher, a 
alterar suas certidões de nasci-
mento diretamente nos cartó-
rios para “não binaries” já está 
causando reações. O deputado 
bolsonarista Filippe Poubel 
(PSL) rapidamente apresentou 
na Alerj o PL 5293/2022, que 
proíbe os cartórios de registrar 

Divulgação menores de 18 anos com sexo 
diferente do masculino ou 
feminino, mesmo com consen-
timento dos pais.

“Devemos assegurar o di-
reito de crianças e adolescentes 
serem o que são e não pré-clas-
sificá-los em heterossexuais, 
homossexuais ou transexuais 
para adequá-los ao que se é 
aceito por parte da sociedade”, 
justifica Poubel. “Não podemos 
permitir que adultos, muitas 
das vezes influenciados por 
modismos, antecipem etapas 
do amadurecimento e cons-
trução da personalidade de 
uma criança. Creio em Deus 
e a ciência demonstra que 
existem apenas dois gêneros, 
masculino e feminino. A sim-
ples identificação da criança 
ou adolescente com o universo 
do sexo oposto não a classi-
fica como apta para mudar o 
gênero, receber tratamento 
hormonal ou até mesmo sofrer 
uma intervenção cirúrgica irre-
versível”, acrescenta. 

Divulgação

‘Não binarie’: deputados reagem

Quem também reagiu com 
indignação foi a deputada Ro-
sane Felix (PSD). Na avaliação 
dela, o Poder Judiciário do Rio 
está ignorando a biologia e 
a Bíblia, além de afrontar as 
famílias. Uma das deputadas 
mais atuantes em defesa da 
família e das liberdades indi-
viduais na Alerj, Rosane Felix 
além de questionar a decisão, 
alertou para as consequências 
legais que podem ocorrer. 
“Toda estrutura jurídica distin-

gue pessoas do sexo feminino 
e masculino. Queiram ou não, 
todo ser humano nasce com 
órgão genital, masculino ou 
feminino. Isso é ciência, é 
biologia, é a criação feita por 
Deus. Infelizmente, essa deci-
são não passa pela aprovação 
de nós deputados estaduais, 
pois existe a separação entre 
os Poderes Legislativo e Judi-
ciário”, escreveu Rosane Felix 
em suas redes sociais.
A deputada lamentou o que 
chamou de “intenção de atin-
gir as famílias”. “Imaginem a 
confusão que muitas famílias 
terão quando um filho jovem, 
até por conta de modismo, 
influência de amigos, mídia, 
começar a alterar suas cer-
tidões? Oremos pelo Brasil, 
vamos nos posicionar como 
cristãos e cidadãos deste país. 
Não vão nos calar”, conclamou 
Rosane Felix, que é presidente 
da Comissão dos Assuntos da 
Criança, do Adolescente e do 
Idoso na Casa. 
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Investimentos fazem parte do Plano Niterói 450, que prevê o maior ciclo de obras da história da cidade

Niterói: pacote para a Saúde 
A Prefeitura de Niterói lançou, 
na manhã desta quarta-feira 
(2), no âmbito do plano Niterói 
450, um pacote de investimen-
tos de R$ 260 milhões para a 
rede municipal de saúde. O 
planejamento inclui a reforma 
de 68 unidades, como o Hos-
pital Getulinho, e o Orêncio de 
Freitas, além da convocação 
de aprovados em concursos 
públicos, fortalecimento da 
rede de atenção psicossocial e 
do Médico de Família. O evento, 
no Theatro Municipal de Nite-
rói, contou com a presença de 
todo o secretariado. A Saúde é 
o primeiro eixo do Niterói 450, 
um plano que prevê 2 bilhões 
de reais em investimentos na 
cidade entre 2022 e 2024. O 
mote é ampliar e qualificar os 
serviços prestados à população 
niteroiense.

Niterói chega aos seus 450 
anos em 2023, e para marcar o 
aniversário da cidade, a Prefei-
tura elaborou um extenso plano 
de investimentos: o Niterói 450. 
A expectativa é que o município 
tenha o maior volume de obras 
de sua história. Nesta primeira 
etapa, os investimentos foram 
divididos em três eixos: Saúde, 
Educação e uma nova e moder-
na região central para a cidade, 
o Centro 450.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembrou que desde 2013 
o município vem se destacando 

em rankings nacionais e inter-
nacionais, tanto na economia, 
quanto em qualidade de vida, 
na transparência e no meio 
ambiente. 

“Isso tudo está no bojo do 
projeto de cidade que nós te-
mos, através do Niterói que 
Queremos, nossa carta de na-
vegação. O Niterói 450 possui 
várias etapas, um dos maiores 
investimentos da história da 
nossa cidade. O foco nesta 
primeira etapa engloba Saú-
de, Educação e a entrega de 
um novo Centro. A estratégia 

de retomada da economia de 
Niterói perpassa diversas áreas 
e a Saúde é uma das nossas 
prioridades. Estamos compro-
metidos e trabalhando pelo 
aperfeiçoamento dos serviços 
de Saúde. Avançaremos com 
esse projeto de cidade, por uma 
Niterói cada vez mais humana, 
sustentável e com justiça so-
cial”, pontuou.

O vice-prefeito, Paulo Ba-
gueira, frisou que o plano Nite-
rói 450 prepara a cidade para as 
próximas gerações.

“Estamos anunciando in-

vestimentos que são possíveis 
graças a um rigoroso planeja-
mento dos últimos anos. Ni-
terói está dando certo porque 
trabalhamos com seriedade, 
pensando sempre no cidadão”, 
disse.  

O primeiro eixo, da Saúde, 
detalhado nesta quarta, inclui 
a reforma de 68 unidades de 
saúde do município, incluindo 
Hospitais, Programa Médico 
de Família, Unidades Básicas 
de Saúde, Policlínicas e Rede 
de Atenção Psicossocial. Serão 
destinados R$ 30 milhões ao 

Hospital Orêncio de Freitas, 
para a reforma do centro cirúr-
gico, ampliação dos leitos de 
CTI e implantação de leitos de 
cuidados intermediários. R$ 33 
milhões vão para a municipa-
lização do Hospital Municipal 
Oceânico Gilson Cantarino e 
também reformas para adap-
tações das instalações para a 
mudança do seu perfil assis-
tencial. Mais R$ 33 milhões 
serão destinados à realização de 
obras emergenciais imediatas 
no Hospital de Jurujuba e pos-
terior modernização completa 
de suas instalações. 

Nesta quarta, já foi assinada 
a autorização de publicação 
do edital para obras em 4 uni-
dades do Médico de Família 
(Ititioca, Maravista, Palácio e 
Ponta D’Areia) e do Hospital 
Psiquiátrico de Jurujuba. Mais 
da metade das obras previstas 
no pacote de investimentos 
começam ainda este ano. O 
secretário municipal de Saúde, 
Rodrigo Oliveira, explicou que 
o pacote de investimentos vai 
preparar a rede de saúde de 
Niterói para os desafios do 
século 21. 

“Esse é um robusto plano de 
investimentos para qualificar as 
unidades de saúde e melhorar 
a forma como nós atendemos 
o cidadão. Todos os países do 
mundo estão fazendo fortís-
simos investimentos públicos 

porque têm clareza que gastar 
bem é gastar no lugar certo, 
para gerar qualidade de vida 
para a população. Traçamos 
esse planejamento enquanto 
lidamos com a maior crise 
desta geração, a pandemia da 
Covid-19. Estamos investindo 
em estrutura e pessoal, na 
reorganização de como o SUS 
cuida de seu povo em Niterói”, 
destacou.

Também subiram ao palco 
o deputado federal Chico D’An-
gelo; o secretário Executivo, Bira 
Marques; a secretária de Fazen-
da, Marilia Ortiz; e a secretária 
de Planejamento, Orçamento e 
Modernização da Gestão, Ellen 
Benedetti. Todo o secretariado 
municipal participou do lança-
mento do plano, que vai envol-
ver todas as esferas do governo.   

Mais informações sobre o 
Plano Niterói 450 estão dispo-
níveis em: https://niteroi450a-
nos.com.br. Para a Educação, 
haverá ampliação da rede, com 
construção de novas unidades 
escolares, reforma de escolas, 
ampliação do programa Pou-
pança Escola e enfrentamento 
ao abandono escolar. No Cen-
tro 450, estão previstas obras 
que transformarão a região 
central da cidade, valorizan-
do a ocupação territorial, o 
patrimônio natural e arquite-
tônico, gerando empregos e  
oportunidades.

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Prefeitura de Niterói lançou nesta quarta-feira pacote de investimentos com R$ 260 milhões para Saúde 

Compromisso social 
é tema de debate 
O terceiro dia do “Niterói 
Compliance Week: o que es-
tamos fazendo por você?” 
teve ontem uma live na qual 
o tema em debate foi compro-
misso social. Com mediação 
do secretário de Participação 
Social, Anderson Pipico, a 
live discutiu a importância 
da cultura de integridade e 
compliance na administração 
pública em áreas da Prefeitu-
ra que têm grande impacto 
social na vida da população. 
Participaram da live o secretá-
rio de Saúde, Rodrigo Oliveira; 
o secretário de Educação, 
Vinícius Wu; e o secretário de 
Direitos Humanos, Raphael 
Costa. Até sexta-feira (4), o 
“Niterói Compliance Week” 
apresenta iniciativas e ações 
de órgãos e entidades da Pre-
feitura no que se refere à inte-
gridade e à transparência na 
gestão municipal.   

O secretário de Saúde, Ro-
drigo Oliveira, destacou que 
o desafio de qualquer gestor 
público é utilizar os recursos 
da forma mais eficiente para 
atender às necessidades dos 
cidadãos. Ele afirmou que o 
uso de recursos precisa ser es-
tudado, justificado e feito com 
absoluta transparência. Rodri-
go Oliveria afirmou que falar 
de saúde é falar de democra-
cia. “A saúde pública é a ação 
estatal sobre os corpos das 
pessoas. Se bem organizadas, 
as ações de saúde represen-
tam a garantia de um direito 
da população. É uma forma de 
democratização da sociedade. 
Para termos saúde para todos 
e, consequentemente, mais 
democracia, precisamos de 
transparência, integridade 
e compliance. Precisamos 
garantir que os recursos cum-
pram integralmente o objetivo 
para o qual foram destinados”, 
disse Rodrigo Oliveira.

O secretário de Educação, 
Vinícius Wu, enfatizou que 
os gestores de políticas edu-
cacionais em escala global 
vivem um período extrema-
mente desafiador em razão 
da pandemia da Covid-19. 
Ao falar sobre o retorno dos 
alunos às aulas presenciais, o 
secretário disse que o objetivo 
é recuperar a capacidade de 
aprendizagem e, principal-
mente, reconstruir os vínculos 
dos alunos com as escolas. 
“É um desafio muito grande 
retomar estes vínculos para 

evitar a evasão escolar. Temos 
agendas importantes neste 
sentido como a inclusão di-
gital e a modernização das 
escolas, a expansão da rede 
municipal e o aumento da 
oferta de educação em tempo 
integral. Além disso, vamos 
aprofundar as práticas artís-
ticas, culturais e esportivas 
para fazer das escolas espaços 
cada vez mais acolhedores. O 
desafio é reduzir os impactos 
da pandemia na educação”, 
afirmou Vinícius Wu.

O secretário de Direitos 
Humanos, Raphael Costa, dis-
se que a cultura da integridade 
e do compliance é fundamen-
tal, já que a atuação da pasta 
está voltada para o atendi-
mento ao público. “Apenas 
no ano passado, foram cerca 
de seis mil vítimas de violação 
dos direitos humanos. Traba-
lhamos com proteção de da-
dos e tratamos de denúncias. 
Estamos elaborando nosso 
Plano de Integridade para ele-
var ainda mais o nosso padrão 
de atendimento. Já temos 
como premissa fundamental 
incentivar a participação da 
sociedade nos temas ligados 
aos direitos humanos. Temos 
vários conselhos e comitês 
de participação social. Assim 
como temos representantes 
da secretaria em outros fó-
runs e conselhos onde estes 
temas são tratados”, explicou 
Raphael Costa.

Ao encerrar a live, o secre-
tário de Participação Social, 
Anderson Pipico, destacou 
que Niterói vem realizando 
um trabalho fundamental 
de ouvir a população sobre 
as políticas públicas. “Esse 
é um diferencial. Os mora-
dores de Niterói são ouvidos 
sistematicamente. Já fizemos 
várias consultas públicas pelo 
Colab. Temos que saber o que 
a população está querendo e 
ainda vamos avançar muito 
neste sentido”, disse Anderson 
Pipico.

O “Niterói Compliance 
Week” é uma iniciativa da 
Controladoria Geral do Mu-
nicípio (CGM), em conjunto 
com secretarias e órgãos da 
Prefeitura, além de parceiros 
externos. O evento é online 
e as atividades são transmi-
tidas pelo canal da Escola de 
Governo e Gestão (EGG) no 
Youtube: https://youtube.
com/c/EGGNiteroi.

UFF Volta Redonda anuncia um 
investimento de R$ 10 milhões 
A Universidade Federal Flu-
minense foi contemplada 
com duas grandes iniciativas 
que vão beneficiar diretamen-
te a comunidade acadêmica 
da Unidade de Volta Redonda: 
uma emenda parlamentar no 
valor de R$ 10 milhões  para 
a construção do Restaurante 
Universitário e a cessão pela 
Prefeitura Municipal de um 
terreno para a instalação da 
Moradia Estudantil.

Ambas as propostas são 
oriundas da articulação da 
gestão da UFF e das Unida-
des Acadêmicas situadas no 
município de Volta Redonda 
junto à bancada de deputados 
federais do estado Rio de Ja-
neiro e também da excelente 
parceria com a Prefeitura de 
Volta Redonda.

O reitor da UFF, professor 

Antonio Claudio Lucas da 
Nóbrega, destaca a impor-
tância das conquistas. “Estes 
são projetos essenciais para 
a permanência de muitos 
estudantes em vulnerabi-
lidade socioeconômica na 
Universidade, em especial 
neste período pós Pandemia, 
em que muitas famílias foram 
impactadas. São conquistas 
que reforçam o perfil inclu-
sivo e social da nossa Gestão 
e da UFF. Articulamos junto 
com os três diretores de Volta 
Redonda com parlamentares 
do estado do Rio de Janeiro 
e também com a prefeitura 
de Volta Redonda, o prefeito 
Francisco Neto, que aco-
lheram as causas específi-
cas, entendendo o valor da 
ciência e da educação para 
o desenvolvimento regional 

e nacional e importância da 
inclusão social para juntos, 
Universidade e poder público, 
construirmos uma sociedade 
mais justa”.

Com o Restaurante Uni-
versitário, pretende-se im-
pactar cerca de 7 mil pessoas, 
entre estudantes e servidores 
técnico-administrativos, do-
centes e terceirizados, que 
circulam pelos Institutos de 
Ciências Exatas e Ciências 
Humanas e Sociais, além da 
Escola de Engenharia Indus-
trial Metalúrgica. A verba 
destinada para as obras é 
fruto de emenda parlamen-
tar, conquistada a partir do 
empenho do reitor da UFF 
e dos diretores de Volta Re-
donda, Júlio César Andrade 
de Abreu, Carlos Eduardo 
Fellows e Nadja Avila, junto 

aos deputados federais, com 
destaque para o maior envol-
vimento de Talíria Petrone e 
David Miranda.

Já a Moradia Estudan-
til atenderá entre 80 e 100 
estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconô-
mica matriculados na Uni-
versidade. O terreno cedido 
pela Prefeitura de Volta Re-
donda encontra-se próximo 
ao Campus do Aterrado e a 
ideia é criar uma ciclofaixa 
para facilitar o deslocamento 
entre os locais. O recurso para 
o início das obras, um prédio 
de até 6 andares, ainda está 
em processo de negociação.

A entrega oficial do terre-
no do Alojamento Estudantil 
será realizada no dia 18 de 
fevereiro, às 14h, na Prefeitura 
Municipal de Volta Redonda.

Recursos vão ser utilizados para a construção de Restaurante Universitário 

SG: Posturas 
orienta 
vendedores 
informais
Em mais uma ação educa-
tiva, a Secretaria de Ordem 
Pública, por meio da Sub-
secretaria de Fiscalização 
de Posturas, orientou os 
vendedores informais das 
ruas Palmira Ninho e João 
Caetano, no Alcântara, na 
manhã desta quarta-feira 
(2). A ação visa garantir 
a organização do espaço 
público e conscientizar os 
comerciantes e varejistas 
autônomos sobre a utiliza-
ção correta das áreas.

Durante a operação, 
agentes do Controle Ur-
bano da subsecretaria en-
tregaram notificações aos 
ambulantes regularizados 
com orientações sobre 
a Lei 017/2003 (Art. 258 
e 262), que proíbe a per-
manência de barracas, 
carroças ou tabuleiros após 
o encerramento das ativi-
dades diárias nos espaços 
públicos.

Espaço em Araçatiba desponta como um dos preferidos da população

Deck Pôr do Sol é a mais 
nova atração de Maricá
A Prefeitura de Maricá inau-
gurou nesta quarta-feira (2) 
o Deck Pôr do Sol, na Lagoa 
de Araçatiba, cuja vista des-
lumbrante aponta o local 
como novo e concorrido  
espaço de lazer e turismo da 
cidade.

Com aproximadamente 
630m² e iluminação acon-
chegante, o lugar, em loca-
lização das mais bonitas de 
Maricá, foi planejado para 
a apreciação do pôr do sol e 
reuniões sociais.

A estrutura foi toda cons-
truída em madeira e tem 
duas choupanas, bancos, 
além de iluminação com 
mais de 200 refletores em led. 
No evento de inauguração, 
o prefeito Fabiano Horta 
agradeceu aos trabalhadores 
da autarquia de Serviços de 
Obras de Maricá que par-
ticiparam da construção e 
revelou-se deslumbrado com 
tanta beleza.

Elogios - Moradora de Cor-
deirinho, Edina Maria da Silva, 
72 anos, esteve na cerimônia 
e elogiou os acabamentos em 
madeira.

“O Fabiano está mudando 
a cidade, sempre melhorando 
para nós moradores aprovei-
tarmos a beleza natural. Estou 
apaixonada por esse lugar! 
Cada detalhe em madeira é 

maravilhoso”, disse.
Marieta Ramos, 77 anos, 

contou que, sempre que pode, 
tenta ver o pôr do sol em Ara-
çatiba. “Esse deck era tudo 
que estávamos precisando 
para conversar com amigos 
aqui, ver o pôr do sol, na-
morar, ver a lua e aproveitar 
bastante a nossa cidade”, 
ressaltou.

Pedro Solis / Prefeitura de Maricá

Deck Pôr do Sol já foi aprovado pelos moradores de Maricá e região
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Leste Fluminense encerra 2021 
com saldo positivo de empregos
Foram criados mais de 17,6 mil postos. Em dezembro, apenas Niterói e SG registraram números favoráveis

Os municípios de Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí, Maricá, 
Tanguá e Rio Bonito acumu-
laram, juntos, saldo positivo 
de 17.658 postos de trabalho 
formais em 2021. A conclu-
são veio a partir da análise 
agregada de todos os setores 
econômicos (indústria, co-
mércio, serviços e agropecuá-
ria) via plataforma Retratos 
Regionais, da Firjan. O me-
lhor resultado anual destes 
municípios situados ao leste 
da Baía de Guanabara ficou 
com Niterói (+9.672) seguido 
de São Gonçalo (+5.233). Em 
2020, por exemplo, a micror-
região fechou o período com 
saldo negativo (-8.478).

A análise específica da 
indústria da região mostra 
que, no acumulado do ano, 
o setor registra saldo positivo 
de 4.278 vagas de trabalho 
formais. Niterói (+3.361) e 
São Gonçalo (+967) represen-
tam os melhores resultados 
industriais do leste metropo-
litano no período de janeiro 
a dezembro do ano passado. 
Os segmentos que impulsio-
naram estes números foram, 
respectivamente, o setor de 
manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e 
equipamentos (+1.615) e os 
serviços de utilidade pública 
(+783).

Análise estadual - A Firjan 
aponta, também através da 

plataforma Retratos Regio-
nais, que a construção civil 
criou 14.207 postos de traba-
lho no estado do Rio em 2021. 
O setor foi o maior respon-
sável pela recuperação das 
vagas perdidas na indústria 
fluminense em 2020 por con-
ta da pandemia de Covid-19. 

Em seguida, com a geração de 
6.297 postos de trabalho, vem 
o segmento de Manutenção, 
Reparação e Instalação de 
Máquinas e Equipamentos. 
Em 2021, a construção civil 
e os segmentos industriais 
tiveram saldo positivo de 36 
mil vagas.

No setor de serviços, os 
principais destaques foram os 
segmentos de Restaurantes e 
Outros estabelecimentos de 
Serviços de Alimentação e 
Bebidas, com 12.147 vagas, 
e Serviços Combinados de 
Escritório e Apoio Adminis-
trativo, com 6.009 vagas. O 

saldo do setor de serviços, 
o mais impactado em 2020 
pela pandemia, foi de 98,5 
mil postos de trabalho em 
2021. Os setores do comércio 
e da agropecuária também 
fecharam o ano com saldo 
positivo, de 42,3 mil e 1,3 mil, 
respectivamente.

O resultado dos setores 
fez com que o estado do Rio 
encerrasse 2021 com saldo 
positivo de 178,1 mil postos 
de trabalho, recuperando as 
mais de 150 mil vagas perdi-
das em 2020. Todas as regiões 
fluminenses registraram saldo 
positivo em 2021. A Capital foi 
responsável pela criação de 
81,4 mil vagas, seguida pelo 
Leste Fluminense (+32,4 mil) e 
pelo Norte Fluminense (+16,7 
mil). Entre os municípios, 89 
dos 92 tiveram saldo positivo.

Retratos Regionais - A pla-
taforma Retratos Regionais 
da Firjan tem como base o 
saldo de empregos formais 
disponibilizados no Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). Em 
painel setorial são disponibi-
lizados dados específicos dos 
setores industriais. Em painel 
regional, que também permi-
te a busca por município, é 
apresentado o cenário geral 
de empregos, incluindo todos 
os grandes setores.

 O melhor 
resultado da 
região ficou com 
Niterói (+9.672) 
seguido de São 
Gonçalo (+5.233)

Pedro Ventura / Agência Brasil

A análise específica da indústria da região mostra que, no acumulado do ano, o setor registra saldo positivo de 4.278 vagas de trabalho formais

Governador Cláudio Castro anuncia novo calendário de pagamento em 2022 para os 460 mil servidores do Estado

Dinheiro na conta no 3º dia útil do mês
Os 460 mil servidores públicos 
ativos, inativos e pensionistas 
do estado do Rio de Janeiro 
passarão a receber seus salá-
rios e benefícios no terceiro 
dia útil do mês seguinte, uti-
lizando recursos do próprio 
mês que estará sendo pago, e 
não mais no décimo dia útil.

O novo calendário foi apre-
sentado nesta quarta-feira (2), 
no Palácio Guanabara, sede 
da administração fluminen-
se, pelo governador Cláudio 
Castro. “Não será usado di-
nheiro do mês seguinte para 
pagar a folha anterior”, garan-
tiu. O salário de janeiro será 
pago no próximo dia 4 deste 
mês, excepcionalmente no 
quarto dia útil, comunicou o  
governador.

Castro afirmou que o Rio 
de Janeiro hoje “é o melhor 
pagador da Federação” e não 

abre possibilidade de deixar 
dívidas para as gestões se-
guintes. Na avaliação do go-
vernador fluminense, quanto 
melhor pagador é o estado, 
mais concorrentes atrai em 
licitações.

Segundo ele, o novo ca-
lendário está associado ao 
aumento da atividade econô-
mica no estado, ao ambiente 
de negócios que atrai mais 
investidores, à maior qua-
lificação do estado, à maior 
arrecadação e, também, à 
melhoria do processo de co-
brança.

Castro lembrou que até 
agosto do ano passado, ano 
em que assumiu o governo, 
o déficit das contas públicas 
superava R$ 100 milhões. À 
época a perspectiva era de 
não pagamento dos salários 
de novembro e dezembro, 

nem do 13º salário.
A partir dali, começou um 

trabalho de ressignificação 
das contas públicas, que per-
mitiu ao governo antecipar o 

pagamento de dezembro de 
2021 para o dia 30 do próprio 
mês, antes da virada para 
2022.

O novo calendário prevê os 

pagamentos de fevereiro em 4 
de março; de março em 5 de 
abril; de abril em 4 de maio; 
de maio em 3 de junho; da pri-
meira parcela do 13º salário 
em 30 de junho; do salário de 
junho em 5 de julho; de julho 
em 3 de agosto; de agosto em 
5 de setembro; de setembro 
em 5 de outubro; de outubro 
em 4 de novembro; de no-
vembro em 5 de dezembro; 
da segunda parcela do 13º em 
20 de dezembro; e do salário 
de dezembro em 4 de janeiro 
de 2023. Castro afirmou que 
o novo calendário permite ao 
servidor ter previsibilidade 
em seus gastos depois de seis 
anos, e não pagar multas, 
como reclamavam muitos 
servidores.

Assassinato de Moïse - O 
governador voltou a lamen-

tar o assassinato do congolês 
Moïse Mugenyi Kabagambe, 
de 24 anos de idade, espanca-
do em um quiosque na praia 
da Barra da Tijuca, zona oeste 
da capital, no último dia 24. 
“Foi realmente uma barbárie”, 
disse Cláudio Castro.

Indagado se não achava 
moroso o tempo para que 
a Polícia Civil chegasse aos 
três suspeitos presos nesta 
quarta-feira (2), Castro ar-
gumentou que processos de 
investigação encerrados em 
curto prazo de tempo podem 
causar erros graves, fazendo 
com que criminosos acabem 
soltos.

Castro disse ainda que o 
governo fluminense vai am-
parar a família do rapaz morto 
por meio de políticas públicas 
existentes para casos de pes-
soas vítimas de violência.

Polícia Militar capacita agentes de segurança e lança programa inédito no País de proteção à diversidade de cultos

Liberdade religiosa no Estado do Rio
O Programa de Proteção à 
Liberdade Religiosa Coronel 
PM Jorge da Silva foi lançado 
hoje (2) pela Secretaria de Es-
tado de Polícia Militar do Rio 
de Janeiro. De acordo com 
a corporação, a iniciativa é 
inédita no país na área de 
segurança pública.

O nome do novo progra-
ma é uma homenagem a um 
dos oficiais precursores da 
defesa ao direito da liberdade 
religiosa. Jorge Da Silva exer-
ceu o cargo de Chefe do Es-
tado-Maior Geral da PMERJ 
e foi Secretário de Estado de 
Direitos Humanos. Faleceu 
no dia 15 de dezembro de 
2020, aos 78 anos.

Segundo o coronel Luiz 
Henrique Marinho Pires, 

atual titular da secretaria, 
o novo programa será de-
senvolvido para capacitar a 
tropa a atender melhor ocor-
rências ligadas à intolerância 
religiosa.

“Precisamos aprender a 
lidar de forma profissional 
com essas questões que dão 
origens a outras atividades 
delituosas. Cada cidadão tem 
o direito de seguir a orien-
tação religiosa que quiser e 
todos devem respeitar”, disse 
o coronel Pires, no evento de 
lançamento.

Na primeira fase, o novo 
programa será implantado 
na área sob responsabilidade 
do 30º BPM (Teresópolis) e, a 
partir de análises de desem-
penho e ajustes, passará a ser 

operado em todo estado.
Os policiais militares que 

atuarão no programa passa-
rão por treinamento especí-
fico, que irá capacitá-los para 
o atendimento especializado.

Presente na reunião de 
lançamento, o comandante 
do 30º BPM, coronel Alex 
Marchito Soliva, será o res-
ponsável pela condução do 
projeto-piloto que, em linhas 
gerais, norteará a conduta 
das demais unidades da cor-
poração ainda neste primeiro 
semestre.

“A ocorrência de três ca-
sos de ofensa religiosa re-
gistrados em Teresópolis 
contra a mesma instituição 
nos chamou a atenção para 
enfrentar esse desafio. Essa 

preocupação sensibilizou o 
comando da corporação e 
hoje estamos lançando mais 
uma iniciativa inovadora da 
Polícia Militar”, disse o coro-
nel Soliva.

De acordo com a presi-
dente do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP), delegada 
Marcela Ortiz, a intolerância 
religiosa está prevista no 
Código Penal, mas, por fal-
ta de conhecimento, não é 
reconhecida pela sociedade 
como um crime muito grave.

“Essa falta de conheci-
mento acaba contribuindo 
para a subnotificação dos 
casos e, consequentemente, 
prejudica a nossa capacida-
de de enfrentar o problema. 
Muitos crimes graves, como 

homicídios, têm origem na 
intolerância religiosa. A ini-
ciativa da Polícia Militar, 
trabalhando de forma espe-
cializada, vai contribuir mui-
to para mudar esse cenário”, 
disse Marcela Ortiz.

“Apesar da subnotificação 
e da falta de detalhamento 
nos registros de ocorrências 
que possam ser motivados 
por intolerância religiosa, 
é possível observar, nos úl-
timos anos, o aumento da 
quantidade de ocorrências 
de diversos tipos de crimes 
contra a liberdade de cada ci-
dadão optar por uma crença. 
No ano passado, o estado do 
Rio de Janeiro teve 33 regis-
tros de ocorrências de ultraje 
a cultos religiosos, segundo 

o ISP. Na comparação com 
2020, o delito apresentou um 
aumento de mais de 43%”, 
informou a PM.

Essa tipificação criminal é 
determinada pela ridiculari-
zação pública, impedimento 
ou perturbação de cerimônia 
religiosa. No total, as delega-
cias da Secretaria de Polícia 
Civil fizeram 1.564 registros 
de ocorrência de crimes que 
podem estar relacionados à 
intolerância religiosa no ano 
de 2021, ou seja, mais de qua-
tro casos por dia. Neste nú-
mero estão incluídos os casos 
de injúria por preconceito 
(1.365 vítimas); e precon-
ceito de raça, cor, religião,  
etnia e procedência nacional 
(166).

 Rogerio Santana/Governo do RJ

Governador Cláudio Castro anunciou ontem a novidade para os servidores
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Em Niterói, arrecadação de ISS 
sinaliza retomada da economia
Em 2021, o município recolheu mais de R$ 360 milhões com o imposto, um crescimento de 31,1%

A quarta edição do Boletim 
de Movimento Econômico 
da Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói (SMF) 
apresentou a arrecadação 
consolidada anual de ISS (Im-
posto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza) no município. 
O imposto apresentou forte 
alta em 2021 e registrou um 
aumento na arrecadação de 
31,1% em comparação com 
o ano de 2020. Só em 2021, 
o município arrecadou mais 
de R$ 360 milhões com o ISS.

Dentre os seis setores que 
mais contribuíram para a 
arrecadação do imposto na 
cidade durante o ano de 2021, 
“Atenção à Saúde Humana” 
foi o que mais recolheu ISS 
para os cofres municipais no 
período analisado: cerca de 
R$ 55 milhões. Em segun-
do lugar está o setor “Naval 
/ Óleo e Gás”, que arreca-
dou cerca de R$ 31 milhões  
de ISS.

O prefeito de Niterói, Axel 
Gael, destacou que o resulta-
do traz excelentes perspec-
tivas para a cidade. “Viven-
ciamos um momento im-
portante de crescimento da 
arrecadação do ISS, superior 
a 30%. Este resultado sinaliza 
a retomada econômica após 
a crise da pandemia e se deve 
também a políticas de preser-
vação de empregos adotadas 
nos anos de 2020 e 2021. O 

ISS é um imposto funda-
mental para a preservação da 
autonomia dos municípios. 
Estamos otimistas com sua 
performance para os próxi-
mos anos, com perspectiva 
de crescimento sustentado 
acima da inflação”, comentou 
Axel Grael.

Emissão de NFS-e registra 

aumento de 22,6% - A quarta 
edição do Boletim também 
trouxe dados relativos ao 4º 
trimestre de 2021 em compa-
ração com o mesmo período 
de 2020 e 2019. De acordo 
com o documento, o número 
de emissões de Notas Fiscais 
de Serviço Eletrônicas (NFS-
-e) aumentou 22,6% em com-
paração ao mesmo período 

de 2019. Só em dezembro de 
2021, foram emitidas cerca de 
670 mil notas fiscais em Nite-
rói. Nesse mês, o volume total 
de operações diárias, consi-
derando todos os segmentos 
econômicos, alcançou uma 
média de 21.601 documentos 
emitidos.

“Tivemos em dezembro o 
melhor resultado da história 

em termos de emissão de 
notas fiscais no município. 
Entendemos que este nú-
mero recorde é resultado do 
fortalecimento de ativida-
des tradicionais da cidade, 
representadas pelo cluster 
naval e de saúde, bem como 
pelo crescimento de setores 
como o de tecnologia da 
informação, cada vez mais 
relevante para a economia de 
Niterói. Além disso, a emissão 
de notas sinaliza o compro-
misso da população com a 
exigência dos documentos 
fiscais e a colaboração das 
empresas no cumprimento 
de suas obrigações”, destacou 
a secretária de Fazenda de 
Niterói, Marilia Ortiz.

De acordo com a Secre-
taria de Fazenda, o trabalho 
é resultado de uma pesquisa 
econômica interna e apre-
senta de forma analítica os 
principais indicadores rela-
tivos à arrecadação do ISS e 
à emissão de notas fiscais no 
município, nos mais variados 
setores da cidade.

“O Boletim de Movimento 
Econômico é uma ferramenta 
muito interessante para ob-
termos informações qualifi-
cadas a respeito da atividade 
econômica do município. 
Estas informações ajudam 
a identificar prioridades de 
atuação da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, seja em 

suas atividades fiscalizató-
rias, seja em medidas de fo-
mento e estímulo”, explicou o 
subsecretário de Receitas da 
SMF, Juan Rodrigues.

Destaques - O Boletim 
de Movimento Econômico 
também apresentou os sete 
bairros de Niterói que mais 
emitiram Notas Fiscais de 
Serviço durante o quarto 
trimestre de 2021. O Centro 
foi o bairro que mais emitiu 
NFS-e no período analisado: 
cerca de 900 mil notas fiscais. 
Na sequência está Icaraí, com 
cerca de 370 mil notas fiscais 
emitidas.

O documento também 
apresentou a análise dos 
sete bairros que mais arreca-
daram ISS durante o quarto 
trimestre de 2021. O Centro 
lidera o ranking com mais de 
R$ 26 milhões arrecadados. 
Na segunda posição está a 
Ilha da Conceição que arreca-
dou cerca de R$ 13 milhões, 
com destaque para o setor 
“Atividades de apoio à extra-
ção de minerais”.

A quarta edição do Bole-
tim de Movimento Econô-
mico da Secretaria Municipal 
de Fazenda de Niterói está 
disponível para download no 
seguinte endereço eletrônico: 
https://www.fazenda.niteroi.
rj.gov.br/site/repositorio-ins-
titucional/boletins/.

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Com atuação em diversas frentes do setor econômico, Niterói segue crescendo e se desenvolvendo na retomada

INSS: mudanças 
na prova de vida
A prova de vida de aposen-
tados e pensionistas do INSS 
será feita, a partir de agora, 
com cruzamento de dados 
das bases do governo. Com 
isso, a pessoa não precisa 
mais fazer o procedimento 
presencialmente. A portaria 
com as mudanças foi assina-
da nesta quarta-feira (2) pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

As bases de dados para 
prova de vida incluem regis-
tros de vacinação, consultas 
no SUS, comprovantes de 
votação, emissão de passa-
porte, carteira de identidade 
ou de motorista. Segundo 
o presidente do INSS, José 

Carlos Oliveira, até transações 
privadas servirão como prova.

Segundo o presidente do 
INSS, mesmo que não seja 
encontrado um movimento 
do cidadão nessas bases, a 
pessoa não vai precisar se 
apresentar presencialmente. 
O instituto fará o atendimen-
to na residência do segurado.

Cerca de 36 milhões de 
beneficiários fazem a prova 
de vida todos os anos. Des-
ses, cerca de 5 milhões têm 
mais de 80 anos de idade. 
Bolsonaro destacou que os 
beneficiários mais velhos têm 
dificuldade para se deslocar 
até as agências.

Alta da Selic encarece crédito 
e prestações, afirma Anefac
A elevação da taxa Selic (juros 
básicos da economia), decidi-
da nesta quarta-feira (2) pelo 
Banco Central, continuará 
a encarecer o crédito e as 
prestações, diz a Associação 
Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac). Ape-
sar de o impacto na ponta 
final ser diluído por causa da 
diferença muito grande entre 
a taxa básica e os juros efetivos 
de prazo mais longo, o toma-
dor de empréstimo sente os 
efeitos do aperto monetário.

Segundo a Anefac, o juro 
médio para pessoa física pas-
sa de 110,17% para 113,03% 
ao ano. Para pessoa jurídica, a 
taxa média sai de 50,93% para 
53,05% ao ano. A Selic passou 
de 9,25% para 10,75% ao ano.

No financiamento de uma 
geladeira de R$ 1,5 mil em 
12 prestações, o compra-
dor desembolsará R$ 13,79 a 
mais com a nova taxa Selic. O 
cliente que entra no cheque 
especial em R$ 1 mil por 20 
dias pagará R$ 0,80 a mais.

Na utilização de R$ 3 mil 
do rotativo do cartão de crédi-
to por 30 dias, o cliente gastará 
R$ 3,60 a mais. Um emprésti-
mo pessoal de R$ 5 mil por 12 
meses cobrará R$ 44,20 a mais 
após o pagamento da última 
parcela. Caso seja feita em 
financeira, a operação sairá 
R$ 28,87 mais cara. No finan-
ciamento de um automóvel 
de R$ 40 mil por 60 meses, o 
comprador pagará R$ 33,11 a 
mais por parcela e R$ 1.986,41 
a mais no total da operação.

Quanto às pessoas jurídi-
cas, as empresas pagarão R$ 
185,81 a mais por emprésti-
mo de capital de giro de R$ 
50 mil por 90 dias, R$ 74,47 
pelo desconto de R$ 20 mil 
em duplicatas por 90 dias e 
R$ 8 a mais pelo uso de conta 
garantida no valor de R$ 10 
mil por 20 dias.

Poupança - A Anefac tam-
bém fez simulações sobre o 
impacto da nova Selic sobre 
os rendimentos da poupan-
ça. Com a taxa de 10,25% ao 
ano, a caderneta só rende 
mais que os fundos de inves-
timento quando o prazo da 
aplicação é curto e a taxa de 
administração cobrada pelos 
fundos, alta.

Segundo as simulações, a 

poupança rende mais que os 
fundos em dois cenários. O 
primeiro é para aplicações de 
até um ano em relação a fun-
dos com taxa de 2,5% ao ano. 
O segundo é para aplicações 
de até dois anos em relação a 
fundos com taxa de adminis-
tração de 3% ao ano.

A vantagem dos fundos 
ocorre mesmo com a cobran-
ça de Imposto de Renda e de 
taxa de administração. Isso 
porque a poupança, apesar de 
ser isenta de tributos, rende 
apenas 6,17% ao ano (0,5% ao 
mês) mais a Taxa Referencial 
(TR), que aumenta quando a 
Selic sobe. Esse rendimento 
da poupança é aplicado quan-
do a Selic está acima de 8,5% 
ao ano, o que ocorre desde 
dezembro de 2021.

Poupança continua a render menos que fundos de investimento

Dólar interrompe quedas e 
fecha praticamente estável
Em um dia de expectativa 
em relação aos juros bási-
cos no Brasil, o dólar fechou 
praticamente estável, com 
a primeira alta após quatro 
quedas seguidas. A bolsa de 
valores caiu 0,87%, em um dia 
de realização de lucros, quan-
do os investidores vendem 
ações para embolsar ganhos 
recentes.

O dólar comercial encer-
rou esta quarta-feira (2) ven-
dido a R$ 5,276, com leve alta 
de 0,07%. Influenciada pelo 
mercado externo, a cotação 
iniciou o dia em alta, che-
gando a R$ 5,31 na máxima 

do dia, por volta das 13h15. A 
moeda, no entanto, desace-
lerou durante a tarde, com a 
perspectiva de que a taxa Selic 
(juros básicos da economia) 
ultrapassasse os 10% ao ano 
pela primeira vez desde 2017.

Mesmo com a alta de hoje, 
a moeda norte-americana 
acumula queda de 2,11% na 
semana. Em 2022, a divisa cai 
5,37%.

A bolsa de valores teve 
um dia mais tenso. O índice 
Ibovespa, da B3, chegou a 
subir nos primeiros minutos 
de negociação, mas inverteu 
o movimento e fechou com 

recuo de 1,18%, aos 111.894 
pontos. Contribuíram para 
a queda o desempenho das 
ações da Petrobras, em meio 
a discussões em torno de pro-
postas para mudar o preço dos 
combustíveis, e de papéis de 
bancos, afetados pela divulga-
ção de lucros menores que o 
previsto no quarto trimestre. 
A expectativa de reajuste da 
Selic também contribuiu para 
o desempenho negativo

Após dias seguidos de que-
da, o dólar subiu em relação às 
principais moedas internacio-
nais. Recentemente, o Federal 
Reserve (Fed, Banco Central 

norte-americano) confirmou 
que começará a aumentar os 
juros básicos da maior eco-
nomia do planeta em março. 
Desde o início da pandemia 
de covid-19, as taxas norte-
-americanas estão entre 0% e 
0,25% ao ano, no menor nível 
da história.

Apesar do aperto mone-
tário nos Estados Unidos, a 
perspectiva de que o Banco 
Central elevasse a taxa Selic 
para 10,75% ao ano na reu-
nião de hoje do Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
aliviou as pressões sobre o 
dólar.

Bolsa cai 1,18%, em dia de ajustes no mercado e muita expectativa
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.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 06/02/2022

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:00 às 09:30 Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro - Centro - Niterói 16769863
10:00 às 11:00 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 16769943

MARICÁ
13:00 às 17:00 Caminho do Cantagalo - Flamengo - Maricá 16755525
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Cunha - Flamengo - Maricá 16755525
13:00 às 17:00 Rua República dos Italianos - Flamengo - Maricá 16755525
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Flamengo - Maricá 16755525
13:00 às 17:00 Rua República dos Italianos - Flamengo - Maricá 16755525
13:00 às 17:00 Rua Santa Catarina - Flamengo - Maricá 16755525
13:30 às 17:30 Avenida Carlos Marighella - Barroco - Jardim Atlântico - Maricá 16754915
13:30 às 17:30 Avenida Vitória Régia - Costa Verde - Maricá 16754915
13:30 às 17:30 Rua Lírios - Itaipuaçu - Maricá 16754915
Dia: 07/02/2022

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:30 às 12:00 Rua Brigido Tinoco - Vila Progresso - Niterói 16758449
13:30 às 17:30 Avenida 2 - Camboinhas - Niterói 16758689
13:30 às 17:30 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 16758689
13:30 às 17:30 Ruas 9, 10, 18 - Condomínio Res Camboinhas - Camboinhas - Niterói 16758689
13:30 às 17:30 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 16758689
13:30 às 17:30 Rua Marcos Otavio Valadão - Camboinhas - Niterói 16758689
14:00 às 18:00 Praça de Itaipu - Itaipu - Niterói 16759627
14:00 às 18:00 Rua B - Condomínio Balneário - Itaipu - Niterói 16759627
14:00 às 18:00 Rua da Amizade - Itaipu - Niterói 16759627
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Flu tenta 
embalar no 
Campeonato 
Estadual

O Fluminen-
se conseguiu 
tranquilidade 
após vencer 
a primeira no 
Campeonato 

Carioca. Nesta quinta-feira, 
os tricolores recebem o Au-
dax, às 20h15 (de Brasília), no 
estádio Luso-Brasileiro.

Os donos da casa tentam 
embalar no Estadual. No 
entanto, o foco do Flumi-
nense é melhorar o nível das 
atuações.

O técnico Abel Braga tem 
sido criticado pelo esquema 
com três zagueiros. Só que 
o comandante pode fazer 
alterações para a partida. 
Uma delas seria a entrada 
do goleiro Fábio, de 41 anos.

“Ter a oportunidade de 
vestir essa camisa consa-
grada do Fluminense é uma 
satisfação. Estou bastante 
feliz, buscando sempre me-
lhorar a minha performance 
no dia a dia e ajudar meus 
companheiros”, disse.

A tendência é a de que Fe-
lipe Melo passe a atuar como 
volante, ao lado de André e 
Yago. O trio ofensivo deve ser 
mantido para o confronto.

Do outro lado, o Audax 
ainda busca vencer a pri-
meira no Estadual. A equipe 
de Angra dos Reis quer sair 
da zona de rebaixamento da 
competição.

Glorioso encara, na noite desta quinta-feira, o Madureira no Nilton Santos

Botafogo quer confirmar 
boa fase no Carioca

O Botafogo vol-
ta a campo nes-
ta quinta-feira, 
às 18 horas (de 
Brasília), con-
t r a  o  M a d u -

reira. A partida no estádio 
Nilton Santos é válida pela 
terceira rodada do Campeo-
nato Carioca.

Os alvinegros chegam 
embalados para o duelo 
após a primeira vitória no 
Estadual. Na última rodada, 
o Botafogo bateu o Bangu e 
chegou a quatro pontos no 
campeonato.

O técnico Enderson Mo-
reira fez alterações na equipe 
e viu o Botafogo crescer de 
produção. Por isso, o coman-

dante pode repetir a escala-
ção visando o entrosamento.

Quem deve ganhar mais 
uma chance entre os titu-
lares é o atacante Matheus 
Nascimento. Mesmo com 
apenas 17 anos, ele afirmou 
que já conversa com os mais 
novos sobre o profissional.

“É normal ficar nervoso, 

mas tem que manter a tran-
quilidade. Falo para ficarem 
tranquilos e jogarem soltos 
que vai dar tudo certo”, de-
clarou.

O Botafogo não quer ficar 
de fora da fase final do Cam-
peonato Carioca. Tanto que 
o técnico Enderson Moreira 
lamentou o atraso na vinda 
de reforços de peso.

Do outro lado, o Madu-
reira foi derrotado pelo Flu-
minense no fim de semana. 
Com isso, o Tricolor Subur-
bano se manteve com três 
pontos na competição.

Os visitantes vão tentar 
surpreender o Botafogo para 
seguirem entre os líderes do 
campeonato.

Vitor Silva / Botafogo

Matheus Nascimento terá hoje, contra o Madureira, no Nilton Santos, mais uma chance entre os titulares do Botafogo

Enderson 
Moreira deve 
manter a equipe 
que derrotou o 
Bangu no último 
domingo

Flamenguista quer 
vingança no Mundial

Torcedor, Yuri vibra 
com chance no Vasco

O brasi le iro 
Br u n o  Co n -
ceição saiu do 
Novorizontino 
e rumou aos 
Emirados Ára-

bes com apenas 18 anos. Hoje, 
consolidado e destaque do Al 
Jazira, o atacante, que torce 
para o Flamengo, sonha em 
conquistar seu primeiro título 
na carreira e se “vingar” do 
Palmeiras em uma possível 
final no Mundial de Clubes.

“Rapaz, se depender de 
mim, eu vou vingar. Eu quero 
isso. Imagina. Já pensou? Seria 
um sonho. É difícil e compli-
cado, mas seria um sonho”, 
disse.

O brasileiro tem o desejo 
de decidir o troféu contra 
o time paulista por conta 

O Vasco trouxe 
vários reforços 
para a tempo-
rada. Um deles 
foi o volante 
Yuri, que esta-
va no CSA. O 

jogador, declaradamente 
torcedor do clube, foi titular 
nas primeiras partidas da 
temporada e exaltou poder 
vestir a camisa cruz-maltina.

“Sentimento que em pa-
lavras é difícil de dizer. Você 
se arrepia. Eu olhava para 
as arquibancadas e via onde 
ficava com meus tios. Só te-
nho a agradecer a Deus por 
estar no Vasco hoje. Espero 
pisar mais vezes em São Ja-
nuário e que a gente vença 

da Libertadores de 2021. Na 
ocasião, o Palmeiras venceu o 
Flamengo por 2 a 1 e conquis-
tou o tricampeonato.

Bruno e sua equipe es-
treiam no torneio hoje. O 
duelo diante do AS Pirae  
acontece às 13h30 (de Bra-
sília), pela primeira fase da 
competição. Quem avançar, 
encontra o Al Hilal nas quartas 
de final.

Com uma “expectativa 
muito grande”, o atacante es-
pera que sua equipe faça uma 
boa campanha no Mundial e 
minimizou as notícias que já 
preveem o Al Jazira na próxi-
ma etapa.

“Expectativa muito gran-
de. Muito mesmo. É um cam-
peonato com muita visibilida-
de”, destacou.

já no próximo jogo”, disse.
Yuri ressaltou que o elen-

co vem crescendo de produ-
ção a cada treino e jogo.

“Acho que estamos nos 
conhecendo a cada dia, 
e a tendência é melhorar. 
Temos trabalhado bastante 
para evitar de levar gols. Va-
mos trabalhar dia a dia para 
que possamos nos entrosar 
mais e que isso não volte a 
acontecer”, declarou.

Volante chegou 
este ano ao 
clube, vindo do 
CSA, de Alagoas

Fábio pode 
fazer sua 
estreia no gol 
tricolor


