
Lei Seca: blitz ‘rapidinha’ 
tentará pegar motoristas
Governo anuncia operação volante para driblar ‘dedo duro’ de aplicativos que dão localização dos bafômetros

ESSA VAI ‘DOER’... NO BOLSO
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O monumento do Cristo foi iluminado pela primeira vez em 1931, a partir de um impulso elétrico disparado de Roma, a 10 mil quilômetros de distância. Ontem, o sistema recebeu o mais recente upgrade
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Folia em Niterói: 
escolas vão 
desfilar na orla
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INSS vai 
antecipar 13º a 
partir de abril
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FGTS: saque começa em 20 de abril
Nova retirada vai até 15 de dezembro e permitirá que todo trabalhador retire até R$ 1 mil

CIDADES\PÁG. 5

Cristo tem nova 
iluminação ao 
toque no celular
O Cristo Redentor recebeu ontem, 
durante cerimônia no alto do Mor-
ro do Corcovado, novo sistema de 
iluminação que garante maior defi-
nição das imagens projetadas e per-
mite o uso de novas cores. O contro-
le da iluminação pode ser realizado 
tanto do monumento como remo-
tamente, por um smartphone. Pa-
trocinada pela Enel, a nova ilumi-
nação faz parte das homenagens 
e benfeitorias que vêm celebrando 
os 90 anos do monumento, desde 
o ano passado. O número de refle-
tores foi reduzido de 280 para 142, 
mas com um aumento da eficiência 
luminosa e estabilidade da luz, com 
redução de 68% no consumo.

PÁG. 2

CULTURA

O longa-metragem “Explante: Um Novo Olhar Sobre Nossos Cor-
pos”, de Ingrid Gerolimich, é a atração do Teatro Popular Oscar 
Niemeyer, nesta sexta, às 19h. A exibição faz parte da programa-
ção do Mês da Mulher.
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Exibição do documentário acontece nesta sexta, às 19h, no Teatro Popular

Cirurgias estéticas em discussão Pressão no retorno para casa
Eliminado precocemente da Taça Liberadores da América, o Flu-
minense desembarcou ontem no Rio de Janeiro sob protestos de 
torcedores que foram até o Aeroporto do Galeão cobrar os jogado-
res após derrota nos pênaltis para o Olimpia, em Assunção.
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Técnico Abel Braga tenta juntar os cacos do Fluminense visando as semifinais do Carioca
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Violência no Rio
Ano após ano parece que a violência só cresce no Rio de 
Janeiro. É triste abrir os jornais e ver notícias brutais como 
as dessa semana. Primeiro, um motorista de ônibus idoso 
agredido por conta de uma colisão leve de trânsito e tam-
bém um assassinato frio de um homem através de facadas 
por causa de uma briga de bar. Estão banalizando a vida..
Carlos Scórcia

Liberação de máscaras
Grande parte do Brasil já liberou a flexibilização do uso de 
máscaras e Niterói se mantém firme. Acho desnecessário! 
Os números da covid-19 abaixaram bem, já é a hora de 
tentarmos algo novo. Não aguento mais fazer exercícios 
na academia com a máscara.
Suzana corrêa

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.

Filme aborda novo 
olhar sobre o corpo
O longa-metragem “Explan-
te: Um Novo Olhar Sobre 
Nossos Corpos”, de Ingrid 
Gerolimich, é a atração do 
Teatro Popular Oscar Nie-
meyer, nesta sexta, às 19h. A 
exibição faz parte da progra-
mação do Mês da Mulher. 
O filme é um documentário 
que aborda o tema das cirur-
gias estéticas e o crescente 
movimento de mulheres 
que estão fazendo o cha-
mado “explante” – a retirada 
das próteses – seja pela sua 

relação com doenças, como 
também por um exercício de 
maior aceitação do corpo. 

Após a exibição do docu-
mentário, vai ser realizado 
um debate.

A entrada é solidária: 1kg 
de alimento não perecível, 
material de limpeza ou de 
higiene pessoal. A ação faz 
parte da campanha Niterói 
Solidária da Prefeitura. Os 
ingressos podem ser retira-
dos através do site https://
bit.ly/37p7KYQ

CULTURA

Intimista
O “Festival pras bandas de 
cá”, na Sala Nelson Perei-
ra dos Santos, em Niterói, 
recebe, nesta sexta, às 20h, 
a atriz e cantora Tacy, que 
apresenta o show “Quarto 
Mundo”. O show é intimista 
com canções que falam de 
amor e das relações huma-
nas. Concebido durante o 
período de confinamen-
to da pandemia, acontece 
num cenário minimalista, 
com uma banda enxuta. Os 
ingressos custam R$40 (in-
teira), no site Sympla.

NOVIDADE – Cynthia Silveira volta à cena com o single 
“Laços” e ainda prepara seu primeiro álbum para o pri-
meiro semestre deste ano. Em estúdio desde dezembro 
de 2021, e com um bom acervo de canções inéditas e 
autorais, a artista ainda apresenta um romântico vi-
deoclipe, que aborda as decepções do amor, de como 
acreditamos que estamos no caminho certo.

LANÇAMENTO - O cantor e compositor Romisson, que 
transita pelo pop rock, dá mais um passo na carreira 
e apresenta seu novo single: “Você em mim”. Com um 
refrão marcante e um estiloso videoclipe, que explora 
a sua performance no palco, a faixa é um aperitivo do 
segundo álbum do artista que está em fase final de 
gravação. Disponível nas plataformas digitais.
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Exibição do longa acontece nesta sexta, às 19h, no Teatro Popular

Divulgação

Tacy se apresenta no “Festival pras 

bandas de cá”, nesta sexta
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POR JEFFERSON LEMOS

Petrobras fecha 
com Projeto Grael
A Petrobras, através do Pro-
grama Petrobras Socioam-
biental, fechou parceria com 
o Instituto Rumo Náutico e 
irá investir R$ 3,8 milhões 
no Projeto Grael - Mar de 
Oportunidades. Apoiado pela 
Lei de Incentivo ao Esporte 
e a Cultura do Estado do 
Rio, o projeto atenderá nos 
próximos dois anos mais de 
600 crianças e adolescentes 
de comunidades vulneráveis 
de Niterói, São Gonçalo e 
Maricá. As inscrições para as 
primeiras turmas de natação, 
vela, canoagem, carpintaria, 
mecânica e eletroeletrônica 
estão abertas. Ao todo, serão 
selecionados 190 alunos em 
situação de vulnerabilidade 
social, entre 9 e 29 anos. O 
início das aulas está previsto 
para dia 21 de março e acon-
tecerão na sede do Instituto 
Náutico, em Niterói. Os inte-
ressados devem conferir os 
requisitos e documentos ne-
cessários para a inscrição no 
site www.projetograel.org.br. 

Juventude na tribuna da Alerj

A deputada Dani Monteiro 
(Psol) está em maratona 
pelo interior do estado 
para acompanhar o projeto 
Parlamento Juvenil, inicia-
tiva que pretende estimular 
a participação de jovens es-
tudantes do Ensino Médio 
na política institucional. 

Divulgação

Ao todo, foram eleitos 97 
parlamentares juvenis para 
a 13ª edição do projeto. Ao 
todo, a presidente do PJ irá 
acompanhar as atividades, 
nessa primeira rodada, em 
sete municípios, entre eles 
Petrópolis, Vassouras, Volta 
Redonda e Itaperuna. “É 
um desafio e também um 
prazer mostrar a esses jo-
vens o quanto eles podem 
participar da vida política 
em nosso estado, em nos-
so país. São eles, afinal, 
os potenciais articulado-
res das suas regiões e das 
suas comunidades com as 
esferas institucionais. E, 
principalmente, eles são 
formados para entender 
a importãncia dos pro-
cessos democráticos para 
as nossas vidas”, afirma a 
parlamentar. 

Mais mulheres 
na segurança
Mulheres que atuaram nas 
Forças Armadas podem in-
tegrar o programa Segurança 
Presente. A media foi apro-
vada ontem em segunda dis-
cussão, através do Projeto de 
Lei 1.068/2019, da deputada 
estadual Alana Passos (PTB). 
Agora a proposta segue para 
o governador Cláudio Castro 
(PL), que tem 15 dias para 
sancionar ou vetar.  “Nas ope-
rações de segurança e revistas 
de mulheres, a lei determina 
que seja feita por outra mu-
lher. Temos de resolver essa 
carência no Segurança Pre-
sente. Com a sanção da lei, 
o Estado vai tornar o serviço 
ainda mais humanizado com 
a presença feminina, compro-
vadamente reconhecida por 
sua capacidade e empenho 
no exercício das funções”, 
afirma a deputada. 

Niterói veste 
vermelho

Vagas para 
bolsistas

Como já havíamos adiantado 
aqui na coluna,  Niterói será 
palco de uma grande grande 
festa esquerdas no país, co-
memorando os 100 anos do 
Partido Comunista do Brasil, 
com atividades culturais e 
políticas nos dias 25 e 26 
de março. Serão mais de 20 
atrações musicais gratuitas, 
divididas entre dois palcos 
no belo espaço do Caminho 
Niemeyer, às margens da 
Guanabara e com grande 
estrutura para receber as 
caravanas de diversos es-
tados e o público do Rio. 
No palco, uma  mistura de 
rock do Francisco El Hom-
bre, rap de BNegão, MPB de 
Zélia Duncan e samba de 
Mart’nália e Leci Brandão, 
além de Moacyr Luz com o 
Samba do Trabalhador, for-
ró, afoxé, música eletrônica 
e apresentações da cultura 
popular. Além dos shows, 
haverá mostra de cinema, 
lançamento de livros, de-
bates, feira gastronômica, 
encontros e intercâmbios 
diversos. 

Importante complexo de 
ciência, cultura, educação e 
tecnologia da Baixada Flu-
minense, o Museu Ciên-
cia e Vida está com seleção 
aberta para bolsistas com 
graduação em qualquer área 
do conhecimento, que vão 
atuar nos projetos e ações 
pedagógicas e de pesquisa 
do espaço, que é adminis-
trado pela Fundação Cecierj, 
vinculada da Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação. Ao todo são 
420 vagas ofertadas, sendo 
39 para início imediato e 
381 para cadastro reserva. 
As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas ex-
clusivamente no site do Ce-
cierj, até às 17h do dia 15 de  
abril. 

No PL, Rosane Félix mira em Brasília

A deputada estadual Rosa-
ne Felix se filiou, na quarta-
-feira (16), ao PL. O ato em 
Brasília teve ainda anúncio 
da sua pré-candidatura à 
Câmara Federal. Rosane 
chega com força junto às 
principais lideranças da le-
genda, o governador Cláu-
dio Castro, além de Altineu 
Côrtes e Valdemar da Costa 
Neto, presidentes, respec-
tivamente, dos diretórios 
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estadual e nacional do 
partido. Os mandachuvas 
fizeram elogios à deputa-
da, confiantes na sua pré-
-candidatura. Radialista e 
evangélica firmou-se como 
uma das principais vozes a 
apoiadoras do presidente 
Jair Bolsonaro na Alerj, 
trabalhando em defesa da 
família e das liberdades 
individuais, como gosta 
de frisar. 

Panorama RJPanorama RJ

Quem também mudou se 
sigla e vai tentar uma vaga 
na Câmara Federal é o de-
putado estadual Waldeck 
Carneiro. Na quarta (16) 
ele trocou o PT pelos PSB. 
“Fui acolhido de forma 
muito amável pelo pre-
sidente nacional, Carlos 
Siqueira, e pelo meu amigo 
e deputado federal Ales-
sandro Molon, presidente 

estadual do partido no RJ”, 
postou em seu instagram. 
Apesar de ter deixado o 
Partido dos Trabalhadores, 
Waldeck também postou 
uma foto em que aparece 
ao lado de Lula, que diz 
vai derrotar o “monstro de 
duas cabeças”, do “neofa-
cismo” e do “ultralibera-
lismo”. A quem ele estaria 
se referindo?

Waldeck troca o PT pelo PSB
Reprodução do Instagram

Em apoio à decisão do Mi-
nistério da Justiça de proibir 
a exibição em plataformas de 
streaming do filme ¨Como 
se Tornar o Pior Aluno da 
Escola¨, baseado no livro 
homônimo escrito pelo co-
mediante stand-up e apre-
sentador Danilo Gentili, o 
deputado estadual Anderson 
Moraes (PL) protocolou na 
Alerj PL para revogar benefí-
cios fiscais concedidos pelo 

Filme gera polêmica na Alerj
Divulgação Estado às plataformas que 

veicularem conteúdos que 
tenham indícios de crimes 
de pedofilia ou que atentem 
contra a dignidade sexual 
de crianças e adolescentes, 
assim como os que façam 
alusão à intolerância religio-
sa. ̈ É inadmissível conceber-
mos vantagens fiscais para 
empresas que veiculam con-
teúdos que expõem crianças 
e adolescentes à pornografia, 
violando, inclusive, o Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente, a meu ver. O dinheiro 
público dos benefícios fiscais 
é para promover cultura e 
entretenimento, mas que, 
obviamente, não exponham 
crianças e adolescentes à 
pedofilia e à pornografia, 
em claro abuso da liberdade 
de expressão e contra às leis 
de proteção da infância.” 
ressaltou o deputado. 
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Desfile das escolas de samba, que era realizado na Rua da Conceição, passará para o Caminho Niemeyer

Niterói: folia muda de endereço
Este ano, o desfile das esco-
las de samba de Niterói, que 
acontecia, tradicionalmente 
na Rua da Conceição, terá 
novo endereço: o Caminho 
Niemeyer. A novidade foi 
anunciada oficialmente on-
tem (17) pelo prefeito Axel 
Grael, em reunião no seu ga-
binete. O evento será realiza-
do nos dias 21, 23 e 24 de abril. 
Niterói conta atualmente com 
31 agremiações.

“O tradicional carnaval 
de Niterói, vai ganhar um 
novo cenário. Vamos realizar 
essa festa democrática, que 
representa a cultura do nos-
so país e aquece o turismo e 
a economia, de uma forma 
muito mais interessante em 
termos turísticos. O Caminho 
Niemeyer é um dos lugares 
mais lindos de Niterói e pos-
sui uma bela vista da Baía de 
Guanabara, com um pôr do 
sol de tirar o fôlego. Depois 
de um longo período sem 
carnaval na cidade, por conta 
da pandemia do coronavírus, 
vamos promover um evento 
com estrutura e segurança 
para revivermos a alegria des-
sa festa popular, e valorizar o 
trabalho dos integrantes das 
escolas, que atuam com muita 
dedicação e paixão’, afirmou 
o prefeito.

O Grupo A está programa-
do para desfilar no sábado, 

dia 23 de abril, a partir das 
20h, com abertura da escola 
de samba Sabiá, seguida pela 
Alegria da Zona Norte, Mo-
cidade de Icaraí, Magnólia 
Brasil, Experimenta da Ilha, 
Folia do Viradouro, Unidos da 
Região Oceânica, Souza Soa-
res, Unidos do Sacramento e 
Combinado do Amor.

O Grupo B desfilará no dia 

21 de abril, a partir das 21h, 
com a Amigos da Ciclovia, 
União da Engenhoca, Bafo do 
Tigre, Império de Arariboia, 
Banda Batistão, Bem Amado, 
Paraíso do Bonfim, Balanço 
do Fonseca, Cacique da São 
José e Tá Rindo Porquê?.

Encerrando as apresen-
tações, o Grupo C desfila no 
domingo, dia 24 de abril, a 

partir das 19h. A ordem será a 
seguinte: Império de Charitas, 
União do Maruí, Independen-
te do Boaçu, Grilo da Fonte, 
Barro Vermelho, Fora de Casa, 
Garra de Ouro, Unidos do 
Castro, Galo de Ouro e Grupo 
dos 15.

“Estamos tendo uma gran-
de harmonia para fazer este 
evento acontecer graças a 

compreensão de todos em 
função da preocupação que 
estamos vivendo com a saúde 
e com a vida das pessoas por 
conta da pandemia. Todos 
os envolvidos neste processo 
tiveram uma sensibilidade 
grande de entender essa mu-
dança, isso reforçou o quanto 
estamos todos integrados, a 
cidade preocupada com o dia 
a dia da população. Foi muito 
importante este diálogo com 
as agremiações, com o poder 
público. Estamos muito oti-
mistas com este novo cenário, 
com uma grande expectativa. 
Vai ser uma importante festa”, 
pontuou o vice-prefeito, Pau-
lo Bagueira.

O presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, explicou que 
tanto a mudança de data 
como do local exige um pla-
nejamento diferenciado, com 
mais segurança e menos aglo-
meração em função da pan-
demia.

“Nós viemos ao longo dos 

últimos anos melhorando 
muito a qualidade e essa es-
trutura que vai ser montada, 
é uma estrutura de primeira 
linha. O Caminho Niemeyer 
é um local que tem um sim-
bolismo muito grande na 
cidade, além de toda estrutura 
e investimento, estamos em 
um momento de retomada 
econômica”, disse Novaes.

O secretário de partici-
pação social e presidente da 
Comissão de Carnaval de Ni-
terói, Anderson Rodrigues, o 
Pipico, reforçou que este será 
um grande evento e destacou 
o empenho de todos os envol-
vidos para manter a tradição 
do carnaval de rua da cidade.

“Estamos vivendo um mo-
mento importante de valori-
zação do carnaval. Tenho cer-
teza que será um carnaval de 
qualidade, um ganho muito 
grande para a cultura e para o 
carnaval da cidade”, pontuou.

A reunião contou também 
com a participação do se-
cretário municipal de Ações 
Estratégicas, André Diniz, do 
presidente da Emusa, Paulo 
César Carreira, do presidente 
da Liga da União das Escolas 
de Samba de Niterói, Marcelo 
Serpa, do presidente da Liga 
das Escolas de Samba de 
Niterói, Carlos Rodrigues Xo-
roro, dos vereadores Jhonatan 
Anjos e José Adriano Folha.

O evento será 
realizado nos 
dias 21, 23 e 24 
de abril. Niterói 
conta com 31 
agremiações
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Axel Grael afirmou que vai promover um evento com estrutura e segurança para a cidade reviver a alegria da festa popular

Recapeamento 
avança no Alcântara
O processo de recapeamen-
to do Alcântara, que teve 
início no dia 31 de janeiro, 
já está na sua segunda fase. 
O novo asfalto foi colocado 
nas principais ruas e no 
entorno do maior e mais 
movimentado centro co-
mercial de São Gonçalo, 
através do Programa Asfalta 
São Gonçalo, uma parceria 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano, com o 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, através do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem do Rio de Janeiro 
(DER-RJ).

Os trabalhos vêm sendo 
executados durante a noite 
na Rua Thiago Cardoso, via 
que liga a Rodovia RJ-104 
ao bairro Alcântara. Na 
quarta-feira (16), as equi-
pes realizaram a colocação 
do novo asfalto na altura 
da Praça da Bíblia, antiga 
Praça Chico Mendes, no 
bairro Raul Veiga. Para que 
o trabalho fosse realizado, 
a Guarda Municipal fez 
interdições na esquina da 
Rua Lindolfo Collor com a 
Thiago Cardoso e também 
interditou o tráfego para 
os motoristas que seguiam 
da Avenida Jornalista Ro-
berto Marinho para a Rua 

Joaquim Laranjeiras, no 
sentido Raul Veiga.

O trabalho da colocação 
do novo pavimento segue 
agora pela Rua Manoel João 
Gonçalves, uma das princi-
pais vias do bairro.

Ruas como a Clodoaldo 
dos Reis, Gustavo Mayer, 
Augusto Franco, Alfredo 
Brasil, Antônio Sodré, Al-
mirante Nestor Pinto Alves 
e um trecho da Estrada Raul 
Veiga, já estão com a nova 
pavimentação e também 
nova sinalização horizon-
tal.

A execução das obras 
no período noturno foi 
uma determinação do pre-
feito Capitão Nelson para 
minimizar os transtornos 
aos motoristas, moradores 
e comerciantes do bairro. 
As equipes têm trabalhado 
durante a noite e início da 
madrugada para dar celeri-
dade às intervenções.

Acessibilidade na prática 
esportiva na orla de Niterói
A Secretaria Municipal de 
Acessibilidade de Niterói 
estará com um estande de 
apoio para os paratletas que 
vão participar do Campeona-
to Estadual de Velocidade de 
Canoa Havaiana neste final 
de semana, na Praia de São 
Francisco. O objetivo é auxi-
liar os atletas e garantir que 
as categorias de Pessoas com 
Deficiência (PCD) tenham 
o suporte necessário para a 
prática do esporte. O evento 
também conta com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer e da Neltur 
e acontece das 6h às 12h, no 
sábado (19) e domingo (20).

A secretária Jennifer Lynn 
explicou a importância da 
participação da equipe de 
acessibilidade na competi-
ção.

“Essa é a primeira vez que 
o campeonato vai ser acessí-
vel e queremos garantir que 
os atletas tenham o suporte 
necessário. Vemos estar pre-
sentes com nossos serviços 
levando um intérprete de 
libras (Língua Brasileira dos 
Sinais) e colocando à dispo-
sição nossa estrutura do pro-
jeto Praia Sem Barreiras que 
visa garantir a locomoção dos 
atletas na areia, pela esteira, 
até a praia”, disse a secretária.

O campeonato terá a pre-
sença de mais de 400 atletas 
de sete cidades que vão se 
dividir em 150 equipes para 
disputar provas de 250m, 
500m, 1.000m e 1.500m. No 
sábado os competidores par-
ticipam das eliminatórias e 
domingo marca a final da 
competição.

Objetivo é auxiliar paratletas que vão participar de prova de canoa havaiana

Itaboraí: 
adesão 
à Escola 
Federativa
Itaboraí se tornou a pri-
meira cidade do Brasil a 
assinar o Termo de Adesão 
à plataforma Escola Fede-
rativa, programa que visa 
promover educação conti-
nuada, qualificação, capa-
citação e aprimoramento 
de servidores públicos. A 
assinatura aconteceu em 
encontro do prefeito Mar-
celo Delaroli com a minis-
tra-chefe da Secretaria de 
Governo, Flávia Arruda, em 
Brasília.

“Somos a primeira cida-
de do Brasil a levar para os 
servidores uma plataforma 
de agregação de conheci-
mento para capacitação e 
aprimoramento de servi-
dores e agentes públicos. 
Teremos andamento mais 
rápido de processos, segu-
rança da informação, capa-
citação do RH, licitações, 
compras e muitos outros 
serviços”, disse Delaroli.

Projeto de Eficiência Energética da Base Aérea Naval é lançado

Energia: consumo eficiente 
em São Pedro da Aldeia

O projeto de Eficiência Ener-
gética da Base Aérea Naval de 
São Pedro da Aldeia, na Re-
gião dos Lagos, selecionado 
na Chamada Pública de Proje-
tos (CPP) da Enel Distribuição 
Rio, foi lançado. Viabilizada 
com recursos da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), a CPP é uma iniciati-
va realizada anualmente pela 
Enel que permite a clientes 
(de classes residencial, co-
mercial e serviços, industrial, 
rural, poder público, serviço 
público e iluminação pública) 
inscrever projetos com foco 
no consumo eficiente e sus-
tentável de energia elétrica, 
contribuindo para a redução 
do valor das contas de luz.

Com o investimento de 
R$ 968.724,88, foi possível 
substituir 3.465 lâmpadas por 
modelos mais eficientes de 
LED e 32 aparelhos de ar-con-
dicionado para split inverter. 
Como resultado, a conclusão 

do projeto vai gerar redução 
de 73,05 KW em demanda de 
energia e economia de 570,31 

MWh/ano, o que equivale ao 
consumo anual de 317 resi-
dências.

Divulgação

Representantes da Enel e da Base Aérea Naval no lançamento do projeto

Divulgação

Estrutura do projeto Praia Sem Barreiras vai garantir a locomoção na areia

Parceria entre 
a prefeitura 
e o governo 
do Estado vai 
contemplar cerca 
de 54 vias

 Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

O programa Asfalta São Gonçalo avança pelo bairro de Alcântara à noite
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 Philippe Lima/Divulgação

Governador Cláudio Castro participou ontem da inauguração da nova unidade da Faetec Manguinhos, em Benfica

Estado do 
Rio arremata 
Estaleiro 
Caneco
O governo do estado arre-
matou, em leilão, a área do 
estaleiro Caneco, no Caju, 
na Zona Portuária do Rio. 
O objetivo é implantar um 
complexo pesqueiro e um 
condomínio industrial no 
local. A área foi arrematada 
por R$ 96 milhões, 50% do 
valor inicial proposto, de 
R$ 192 milhões.

“A economia do mar faz 
parte do DNA do estado, 
que já ocupou o primeiro 
lugar na pesca extrativa 
marinha brasileira. Temos 
mais de 630 km de costa, 
somos o terceiro litoral 
mais extenso do Brasil e o 
principal consumidor de 
pescado do país. Vamos 
recuperar o protagonismo 
desse importante setor da 
economia, que gera tantos 
empregos para a popula-
ção”, destacou o governa-
dor Cláudio Castro.

A aquisição da área do 
estaleiro está alinhada com 
as iniciativas do Governo 
do Rio em prol do setor 
pesqueiro do estado, como 
o Decreto nº 47.813/2021, 
que institui a Comissão de 
Desenvolvimento da Eco-
nomia do Mar (Cedemar), 
a Lei nº 9.466/2021, que 
cria a política estadual de 
incentivo à economia do 
mar como estratégia de de-
senvolvimento socioeco-
nômico do Rio de Janeiro, 
e a Lei nº 9.545/2022, que 
dispõe sobre a implantação 
do Complexo Pesqueiro do 
Estado do Rio de Janeiro e 
autoriza o estado a buscar 
parcerias público-privadas 
para o empreendimento.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Energia e Relações Inter-
nacionais, Vinicius Farah, 
diz que a criação de um 
Complexo Pesqueiro para 
o estado atende a uma 
importante demanda do 
setor.

‘Territórios Sociais’, das Nações Unidas, atende famílias vulneráveis de toda a capital fluminense

Rio expande programa da ONU

A Prefeitura do Rio, por meio 
do Instituto Pereira Passos, 
assinou, ontem (17), com o 
ONU-Habitat - Programa das 
Nações Unidas para os Assen-
tamentos Humanos -, o termo 
de cooperação que expande, 
para toda a cidade, o progra-
ma Territórios Sociais, que 
atende às famílias mais vul-
neráveis do Rio nas áreas com 
menores indicadores sociais. 
O programa tem como ações 
prioritárias identificar as fa-
mílias em risco social e levar 
a elas diversos serviços públi-
cos básicos; como matrículas 
em escolas; atendimentos de 
saúde; encaminhamento a 
benefícios sociais; diagnós-
tico habitacional; e acesso 
ao mercado de trabalho e à 
cultura.

A expansão começou na 
segunda-feira (14) pelo Morro 
da Providência. A partir de 
agora, o protocolo de aten-
dimento do programa será 
aplicado em 631 favelas, 82 
conjuntos habitacionais e 
159 loteamentos irregulares, 
com prioridade para as zo-
nas Norte e Oeste, somando 
486.060 domicílios e mais de 
um milhão e meio de pessoas 
atendidas. Com a ampliação, 
o Territórios Sociais atenderá, 
até o final de 2023, 652.186 
domicílios, o que equivale a 
33% da população do Rio.”

“Ver esse projeto aconte-
cer na prática é uma imen-
sa satisfação. O Territórios 
Sociais cumpre a função de 
integrar e articular as políti-
cas municipais para resolver 

os problemas que estão es-
palhados por toda a cidade. 
Temos programas que se 
integram ao Territórios So-
ciais, como o Casa Carioca, 
para recuperação individual 
de moradias. Acredito muito 
nesse programa, que é estra-
tégico para a cidade, redu-
zindo a vulnerabilidade das 
famílias em diversas áreas do 
Rio - disse o secretário de Fa-
zenda e Planejamento, Pedro 
Paulo, representando o pre-
feito Eduardo Paes, ao lado 
do diretor regional da ONU 
Habitat para América Latina 
e Caribe, Elkin Velasquez, e 
do secretário municipal de 
Planejamento Urbano e pre-
sidente do Instituto Pereira 
Passos, Washington Fajardo.

A partir de um protocolo 

de atendimento integrado 
e intersetorial, o Territórios 
Sociais atuava, até agora, em 
dez complexos de favelas: 
Rocinha, Alemão, Maré, Lins, 
Jacarezinho, Penha, Chapa-
dão, Pedreira, Cidade de Deus 
e Vila Kennedy.

A gestão do programa é 
feita por um Comitê Gestor 
coordenado pelo Instituto 
Pereira Passos, com repre-

sentantes das secretarias de 
Saúde, Educação, Assistência 
Social, Habitação, Ação Co-
munitária, Cultura, Trabalho 
e Renda, Planejamento Ur-
bano, Juventude e Políticas e 
Promoção da Mulher.

“Hoje demos um passo 
importante na expansão do 
programa Territórios Sociais, 
que tem aspectos fundamen-
tais para que possamos alte-
rar o quadro da desigualdade 
social da nossa cidade. Quere-
mos que ele chegue, cada vez 
mais, em outros lugares e a 
mais pessoas. Queremos que 
o mapa do Rio fique cada vez 
mais humano, que possamos, 
de fato, construir humani-
dade a partir das políticas 
públicas”, disse Washington 
Fajardo.

Vagas de capacitação de 
negros e indígenas da periferia

Uma parceria entre a Secre-
taria Especial da Juventude 
Carioca ( JUVRio), o 1MiO/
Unicef e a agência AKQA vai 
disponibilizar 200 bolsas 
de estudo para formação 
no campo da publicidade a 
jovens indígenas e negros 
moradores da periferia da 
cidade do Rio de Janeiro. A 
formação será realizada por 
meio da plataforma educa-
cional SOMA+ e faz parte 
do programa da área de Im-
pacto da AKQA SP, contem-
plando cursos com duração 
de três meses nas áreas de 
atendimento, estratégia, 
produção e criação.

As aulas são quinzenais, 
a distância e começarão no 

próximo dia 6 de abril. Dos 
alunos que já fizeram a mes-
ma formação anteriormente, 
87% foram chamados para 
entrevistas de emprego e 
40% efetivados.

Para participar, basta ter 
entre 16 e 26 anos e acessar, 
até o dia 21 de março, o link 
https://bit.ly/SOMA_inscre-

va_se. Além de estudantes 
de cursos de comunicação 
em faculdade populares ou 
cursos técnicos, o programa 
também considera para a 
seleção jovens com expe-
riência informal na área ou 
empreendedores sociais com 
ensino médio completo ou 
em curso.

Além do Rio de Janeiro, 
jovens negros e indígenas 
de origem periférica, trans 
ou PCD de todo o Brasil 
serão contemplados nas 
oportunidades, com um foco 
especial para região Norte e 
Nordeste. A iniciativa criará 
um banco de dados de currí-
culos e portfólios dos alunos 
participantes, oferecendo os 

talentos para agências e em-
presas que possam recrutar 
os formados.

A ação conta com o su-
porte da iniciativa “Um Mi-
lhão de Oportunidades” do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) para 
a articulação local e publica-
ção de conteúdos especiais 
com os criadores do 1MiO. 
A plataforma criada em 2021 
pela área de Impacto da 
AKQA SP foi escolhida para 
integrar o Programa Global 
de Equidade Racial da WPP e 
chega à sua segunda edição 
com a meta de ampliar a re-
presentatividade e garantir 
a interseccionalidade dos 
participantes.

Parceria entre JUVRio e 1MiO/Unicef oferece 200 bolsas em publicidade

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem do 
Rio de Janeiro (DER-RJ) 
informa que no próximo 
domingo (20) haverá in-
terdições no trecho das 
obras do Jardim Catari-
na, da RJ-104, em São 
Gonçalo. 
A interrupção total do 
tráfego ocorrerá a partir 
das 14h, em todas as fai-
xas, e deve durar entre 
20 minutos e meia hora. 
A operação se faz neces-
sária para o remaneja-
mento da rede elétrica 
que tem impactado o 
cronograma de obras do 
viaduto.

No horário da in-
tervenção, a Guarda 
Municipal, o BPRv e o 
DER-RJ estarão no lo-
cal sinalizando e orien-
tando os motoristas.  
A rota alternativa é a 
BR-101.

Interdições 
na RJ-104

Expansão 
começou no 
início da semana 
pelo Morro da 
Providência, na 
região central

Aulas para 
moradores da 
cidade do Rio 
serão quinzenais 
e terão início no 
dia 6 de abril

Serão oferecidos diversos cursos profissionalizantes na sede da fundação

Faetec: Manguinhos ganha 
unidade com 1.050 vagas
O governador Cláudio Castro 
inaugurou, ontem (17), uma 
unidade da Faetec em Man-
guinhos, com capacidade 
para atender 1.050 alunos. 
Parte das ações do programa 
Cidade Integrada, a escola 
profissionalizante vai ofere-
cer cursos de empreende-
dorismo; inglês; assistente 
administrativo; maquiador; 
cabeleireiro; barbeiro; ma-
nicure e pedicure; eletricista 
predial; e bombeiro hidráuli-
co. A previsão é que as aulas 
comecem em 22 de abril. 

“Hoje é dia da realização 
de mais um sonho. Aqui, 
são 1.050 pessoas que vão 
ter a oportunidade de ter a 
vida transformada, de ter um 
curso, uma qualificação pro-
fissional, conseguir um em-
prego e melhorar a renda da 
família. Só com capacitação, 
educação e oportunidade, 
vamos melhorar a vida dos 
moradores das comunida-
des”, disse o governador.

As inscrições para os cur-
sos começam na próxima se-
gunda-feira (21), a partir das 
10h, na unidade, que fica na 
Avenida Dom Hélder Câmara, 
1.184, em Benfica. 

O espaço de 560 metros 
quadrados conta com duas 
salas de aula e três labora-
tórios, sendo dois para a ca-
pacitação na área da beleza 
e um voltado para os cursos 
de elétrica e hidráulica. Há 
ainda duas salas destinadas 
à direção, secretaria, coorde-
nação pedagógica e sala de 
professores.

“O programa Cidade In-

tegrada transforma vidas. A 
gente luta para chegar nas 
pessoas que não têm opor-
tunidades. Agora em Man-
guinhos teremos cursos in-
tegralmente gratuitos para 

que as pessoas se capacitem 
e possam se inserir no mer-
cado de trabalho”, ressaltou o 
secretário de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Dr. Serginho.

Novas unidades da Fae-

tec - A unidade da Faetec 
Manguinhos foi a segunda 
entregue este ano. No ano 
passado, foram inauguradas 
seis escolas e outras 20 rece-
beram obras de reforma.

Cerimônia 
realizada ontem 
na Praça da 
Cinelândia 
celebrou 13 anos 
do projeto

Lei Seca: equipes 
serão ampliadas
Foi realizada ontem (17) a 
cerimônia em comemora-
ção ao 13º aniversário da 
Operação Lei Seca, na Praça 
da Cinelândia, no Centro do 
Rio. No evento, o governador 
Cláudio Castro anunciou a 
expansão do programa, am-
pliando o número de equipes 
de 15 para 30 e de agentes de 
261 para 347, incluindo PMs 
e agentes civis. Além disso, a 
operação terá mais seis vans 
e oito motocicletas novas em 
sua frota. A grande novidade 
é a criação da Lei Seca Volan-
te, ainda sem data de início, 
para combater o aplicativo 
que identifica a localização 
das blitzes. A ideia é mudar 
a blitz rapidamente de local, 
caso seja necessário.

Outra novidade que tem 
reforçado a atuação da Ope-
ração Lei Seca nos últimos 
meses é o uso das câme-
ras portáteis (bodycams), 
adquiridas pelo Governo 
do Estado. Atualmente, 96 
equipamentos são utilizados 
nas blitzes para dar mais 
transparência e credibilidade 

às ações.
“O grande intuito da Ope-

ração Lei Seca é atuar de for-
ma educacional e preventiva 
para incentivar as pessoas a 
não ingerirem bebida alcoó-
lica ao dirigir. É uma ação 
que salva vidas. Outro ponto 
importante é o fato de a Po-
lícia Militar estar nas ruas, 
o que certamente ajuda na 
segurança pública”, ressaltou 
Castro.

Durante os 13 anos da 
Operação Lei Seca, mais de 3 
milhões de motoristas foram 
abordados em cerca de 28 
mil blitzes em todo o estado. 
O programa retirou das ruas 
mais de 200 mil motoristas 
embriagados.

 Carlos Magno

Mais de 90 câmeras estão sendo usadas pelos agentes da Lei Seca
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Aposentados e pensionistas 
terão 13º salário antecipado

Pelo terceiro ano seguido, os 
cerca de 30,5 milhões de apo-
sentados e pensionistas do INSS 
receberão o décimo terceiro 
com antecedência. O presidente 
Jair Bolsonaro assinou ontem 
(17) decreto que autoriza a an-
tecipação do pagamento.

Segundo a equipe econô-
mica, a medida injetará R$ 
56,7 bilhões na economia. A 
antecipação não tem impacto 
no Orçamento de 2022 porque 
a medida apenas muda a data 
de pagamento do benefício, 
sem acrescentar o gasto previsto 
para o ano.

A primeira parcela do déci-
mo terceiro será paga entre 25 
de abril e 6 de maio, junto com 
as aposentadorias e pensões da 
competência de abril. A segun-
da parcela será paga de 25 de 
maio e 7 de junho, junto com os 
benefícios relativos a maio. Tra-
dicionalmente, os aposentados 
e pensionistas do INSS recebem 
o décimo terceiro nas compe-
tências de agosto e novembro.

Nos últimos dois anos, o 
pagamento do décimo terceiro 

a aposentados e pensionistas 
tinha sido antecipada, por causa 
da pandemia de covid-19. Em 
2020, o dinheiro foi pago em 
abril e maio. No ano passado, foi 
pago em maio e junho.

A maioria dos aposenta-
dos e pensionistas receberá 
50% do décimo terceiro na  
primeira parcela. A exceção é 
para quem passou a receber o 
benefício depois de janeiro e 
terá o valor calculado propor-
cionalmente.

O Ministério do Trabalho e 
Emprego esclarece que os se-
gurados que recebem benefício 
por incapacidade temporária 
(antigo auxílio-doença) também 
têm direito a uma parcela menor 
do décimo terceiro, calculada de 
acordo com a duração do bene-
fício. Por lei, os segurados que re-
cebem benefícios assistenciais, 
como o Auxílio Brasil, não têm 
direito a décimo terceiro salário.

Empréstimo consignado 
- Microempreendedores indi-
viduais (MEIs) e trabalhadores 
informais terão acesso a uma 
nova modalidade de microcré-

dito lançada nesta quinta-feira 
(17) pelo governo federal. O pro-
grama Microcrédito Digital para 
Empreendedores - SIM Digital 
consta em Medida Provisória 
(MP) assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, durante ceri-
mônia no Palácio do Planalto. 
Idealizado pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência, a inicia-
tiva pode alcançar cerca de 4,5 
milhões de trabalhadores, entre 
pessoas físicas e MEIs.

O crédito será de até R$ 1 mil 
para pessoa física e até R$ 3 mil 
para pessoa jurídica (MEI). No 
caso da pessoa física, a taxa de 
juros será de 1,95% ao mês e o 
empréstimo poderá ser dividido 
em 24 parcelas. O crédito para o 
MEI terá juros de 1,99% ao mês, 
também com quitação em até 24 
parcelas. Somente pessoas jurí-
dicas com atividade produtiva 
com receita bruta anual de até 
R$ 360 mil poderão participar. 

Segundo o presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, a nova modalidade 
estará disponível a partir do dia 
28 de março e as pessoas físicas 

poderão contratar o emprésti-
mo diretamente pelo aplicativo 
Caixa Tem. Mesmo as pessoas 
que estejam com nome negati-
vado para crédito poderão par-
ticipar do programa. O banco 
estatal será o principal agente 
financeiro do SIM Digital.

No caso dos MEIs, inicial-
mente, a contratação de em-
préstimo só poderá ser feita nas 
agências da Caixa, de forma 
presencial. A expectativa que, 
posteriormente, o crédito tam-
bém possa ser contratado de 
forma totalmente digital.

De acordo com o governo, 
o programa não tem impacto 
fiscal e utilizará R$ 3 bilhões em 
recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) 
para aquisição de cotas do Fun-
do Garantidor de Microfinanças 
(FGM) como forma de mitigar 
os riscos das operações.  A nova 
modalidade é voltada para pes-
soas sem histórico creditício e 
que, por isso, têm dificuldade 
de obter financiamento em 
bancos e instituições financeiras 
convencionais.

Os 30,5 milhões de beneficiados poderão movimentar R$ 56,7 bilhões

Medida vai beneficiar 42 milhões e injetará R$ 30 bilhões na economia

FGTS: saque de R$ 1 mil 
liberado até 15 de dezembro 

Até 15 de dezembro, cada 
trabalhador poderá sacar até 
R$ 1 mil de suas contas do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). A me-
dida beneficiará 42 milhões 
de pessoas e deverá injetar 
R$ 30 bilhões na economia 
caso todos os trabalhadores 
retirem o dinheiro.

A autorização para a nova 
rodada de saques do FGTS 
consta de medida provisória 
assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Segundo o 
Ministério do Trabalho e 
Previdência, o saque tem 
como objetivo diminuir o 
comprometimento de ren-
da e o endividamento das 
famílias por causa da crise 
sanitária provocada pela 
covid-19.

Segundo o presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, o calendá-
rio de saques começa em 20 
de abril e vai até 15 de junho. 
O dinheiro ficará disponível 
até 15 de dezembro, quando 
voltará para a conta vincula-
da do FGTS.

Pedro Guimarães tam-
bém informou que o paga-
mento ocorrerá por meio 
do aplicativo Caixa Tem, 
usado para o pagamento 
de benefícios sociais e tra-
balhistas nos últimos anos. 

O dinheiro será depositado 
numa conta poupança digi-
tal, podendo ser transferido 
posteriormente para uma 
conta-corrente por meio do 
celular.

O Ministério do Trabalho 
e Previdência informa que as 
demais possibilidades legais 
de movimentação dos re-
cursos do FGTS continuam 
válidas. O fundo pode ser 
sacado nos seguintes casos: 
despedida sem justa causa, 
extinção da empresa, apo-
sentadoria, falecimento do 
trabalhador, pagamento de 
prestações do financiamen-
to habitacional concedido 
pelo Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH) a pessoas 
com idade igual ou supe-
rior a setenta anos, além de 
doenças graves definidas 
em lei.

Patrimônio

De acordo com a pasta, o 

valor do saque não compro-
meterá a saúde financeira 
do FGTS nem reduzirá o 
apoio aos investimentos 
em habitação, saneamento 
e infraestrutura realizados 
com recursos do fundo. O 
governo apresentou núme-
ros para justificar a medida.

Em novembro do ano 
passado, segundo o balanço 
mais recente, o fundo tinha 
R$ 105 bilhões em patrimô-
nio líquido (diferença entre 
ativos e todas as obrigações). 
Desse total, R$ 29 bilhões es-
tão como saldo de disponibi-
lidade e podem ser sacados. 
Ao considerar as entradas e 
saídas mensais de recursos, 
sobrariam R$ 6,4 bilhões 
caso todos os trabalhadores 
façam o saque.

Segundo o governo, o flu-
xo projetado de saques não 
prejudica a manutenção da 
reserva técnica requerida. 
Esse mecanismo determina 
que o total em aplicações 
em títulos públicos federais 
de médio e longo prazos se 
mantenha em valor superior 
aos saques ocorridos nos 
três meses imediatamente 
anteriores.

Limite

Cada trabalhador poderá 
retirar até R$ 1 mil, inde-

pendentemente do número 
de contas que tenha. A Caixa 
esclareceu que quem ante-
cipou o saque aniversário 
do FGTS e ficou com o valor 
bloqueado na conta não 
poderá retirar o valor. Isso 
porque a nova rodada de 
saques só poderá ser feita 
para contas com recursos 
liberados.

Assim como nas últimas 
rodadas, o calendário de 
pagamento foi definido com 
base no mês de nascimento 
do trabalhador. A partir da 
data da liberação na conta 
poupança digital, os recur-
sos poderão ser retirados até 
15 de dezembro.

Enem: curso técnico 
dará bonificação
As questões abertas ou dis-
cursivas serão valorizadas no 
novo Enem, e os estudantes 
que fizerem cursos técnicos 
terão bonificações na hora de 
concorrer a vagas no ensino 
superior. As novidades foram 
apresentadas ontem (17), em 
entrevista coletiva, pelo Mi-
nistério da Educação (MEC). 
O novo Enem será aplicado a 
partir de 2024.

Segundo o MEC, as pro-
vas, que atualmente são com-
postas apenas pela redação 
e por perguntas objetivas de 
múltipla escolha, passarão a 
contar com outros formatos, 
como as chamadas questões 
abertas ou discursivas, nas 
quais o estudante escreve a 
resposta e não apenas sele-
ciona uma opção. “Estamos 
dando peso grande para a 
produção escrita do estu-
dante”, explicou o secretário 
de Educação Básica do MEC, 
Mauro Rabelo.

O Enem passará por mu-
danças para adequar-se ao 
novo ensino médio, modelo 
que começa a ser aplicado 
este ano em todo o país. Nos 
novos currículos escolares, 
parte das aulas será comum 
a todos os estudantes do 
país e direcionada pela Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Na outra parte da 
formação, os próprios estu-
dantes poderão escolher um 
itinerário para aprofundar 
o aprendizado. As opções 
permitem ênfase em áreas 
de linguagens, matemática, 

ciências da natureza, ciências 
humanas e ensino técnico. 
A oferta de itinerários vai 
depender da capacidade das 
redes de ensino e das escolas 
brasileiras.

O que muda - Para melhor 
avaliação dos estudantes, o 
Enem passará ser composto 
por duas provas. O modelo 
atual de dois dias de aplica-
ção dever ser mantido e, em 
um dos dias, os estudantes 
responderão a questões vol-
tadas para a parte comum, di-
recionadas pela BNCC. Farão 
também a prova de redação.

As questões serão inter-
disciplinares, ou seja, abor-
darão mais de uma área de 
conhecimento e o principal 
foco será em português e ma-
temática. A prova de inglês 
também será integrada às 
demais áreas. “Pode ter uma 
questão de história com o 
texto escrito em língua ingle-
sa para o estudante avaliar”, 
exemplifica Rabelo.

A segunda etapa será vol-
tada para a formação es-
pecífica que os estudantes 
receberão no ensino médio. 
Na hora da inscrição, os can-
didatos poderão escolher 
entre questões de linguagens, 
ciências humanas e sociais 
aplicadas; matemática, ciên-
cias da natureza e suas tecno-
logias; matemática, ciências 
humanas e sociais aplica-
das; ou ciências da natureza, 
ciências humanas e sociais 
aplicadas.

Empreendedores individuais 
terão crédito de até R$ 3 mil

Microempreendedores indivi-
duais (MEIs) e trabalhadores 
informais terão acesso a uma 
nova modalidade de microcré-
dito lançada nesta quinta-feira 
(17) pelo governo federal. O 
programa Microcrédito Digital 
para Empreendedores - SIM 
Digital consta em Medida Pro-
visória (MP) assinada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, durante 
cerimônia no Palácio do Planal-
to. Idealizado pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência, a inicia-
tiva pode alcançar cerca de 4,5 
milhões de trabalhadores, entre 
pessoas físicas e MEIs.

O crédito será de até R$ 1 
mil para pessoa física e até R$ 3 
mil para pessoa jurídica (MEI). 
No caso da pessoa física, a taxa 
de juros será de 1,95% ao mês e 
o empréstimo poderá ser divi-
dido em 24 parcelas. O crédito 
para o MEI terá juros de 1,99% 
ao mês, também com quitação 
em até 24 parcelas. Somente 
pessoas jurídicas com atividade 
produtiva com receita bruta 
anual de até R$ 360 mil poderão 
participar. 

Segundo o presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pe-
dro Guimarães, a nova modali-

dade estará disponível a partir 
do dia 28 de março e as pessoas 
físicas poderão contratar o 
empréstimo diretamente pelo 
aplicativo Caixa Tem. Mesmo 
as pessoas que estejam com 
nome negativado para crédito 
poderão participar do pro-
grama. O banco estatal será o 
principal agente financeiro do 
SIM Digital.

No caso dos MEIs, inicial-
mente, a contratação de em-
préstimo só poderá ser feita 
nas agências da Caixa, de forma 
presencial. A expectativa que, 
posteriormente, o crédito tam-

bém possa ser contratado de 
forma totalmente digital.

De acordo com o governo, 
o programa não tem impacto 
fiscal e utilizará R$ 3 bilhões em 
recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) 
para aquisição de cotas do 
Fundo Garantidor de Microfi-
nanças (FGM) como forma de 
mitigar os riscos das operações.  
A nova modalidade é voltada 
para pessoas sem histórico 
creditício e que, por isso, têm 
dificuldade de obter financia-
mento em bancos e instituições 
financeiras convencionais.

Iniciativa pode alcançar cerca de 4,5 milhões de trabalhadores

Objetivo do 
governo é aliviar 
orçamento da 
população e 
reduzir dívidas 
das famílias

Confira o calendário:

Mês de nascimento e 
Data da liberação

Janeiro - 20 de abril
Fevereiro - 30 de abril

Março - 4 de maio
Abril -11 de maio
Maio - 14 de maio
Junho - 18 de maio
Julho - 21 de maio

Agosto -25 de maio
Setembro -28 de maio
Outubro - 1º de junho

Novembro - 8 de junho
Dezembro - 15 de junho

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: 22/03/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 10:30 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 17063591
09:00 às 13:00 Rua Frei Orlando - Jacaré - Niterói 17067645
09:00 às 13:00 Rua Pedro Ernesto - Tenente Jardim - Niterói 17067645
13:30 às 17:30 Ruas 1, 5, 6, 7 - Morro Mic - Ilha da Conceição - Niterói 17068447
13:30 às 17:30 Rua da Esperança - Ilha da Conceição - Niterói 17068447
13:30 às 17:30 Rua Felipe Augusto - Capela - Ilha da Conceição - Niterói 17068447
13:30 às 17:30 Travessa Crispim - Ilha da Conceição - Niterói 17068447
13:30 às 17:30 Travessa Jurema - Ilha da Conceição - Niterói 17068447
13:30 às 17:30 Travessa Passos - Ilha da Conceição - Niterói 17068447
13:30 às 17:30 Travessa Wellington Viana de Oliveira - Ilha da Conceição - Niterói 17068447
14:00 às 18:00 Estrada da Floraria - Sapê - Niterói 17069591
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17069591
14:00 às 18:00 Ruas 10, 11, 12, 41 - Itaipu - Engenho do Mato - Niterói 17069591
14:00 às 18:00 Rua Cacilda Ouro - Lot J Fluminense - Engenho do Mato - Niterói 17069591
14:00 às 18:00 Rua Doutor Flávio Pinto Severo - Engenho do Mato - Niterói 17069591
14:00 às 18:00 Rua Luiz Leopoldo F Pinheiro - Centro - Niterói 17069591

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17042275
08:00 às 10:59 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 17042275
12:00 às 16:00 Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17068093
12:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 17068093
12:00 às 16:00 Rua Camilo Formige - Jardim Catarina - São Gonçalo 17068093
12:00 às 16:00 Rua Francilvania - Jardim Catarina - São Gonçalo 17068093
12:00 às 16:00 Rua Maximo Fermont - Jardim Catarina - São Gonçalo 17068093
12:00 às 16:00 Rua Transilvania - Jardim Catarina - São Gonçalo 17068093
13:00 às 17:00 Estrada dos Menezes - Alcântara - São Gonçalo 17065167
13:00 às 17:00 Rua Alfredo Backer - Alcântara - São Gonçalo 17065167

MARICÁ
09:00 às 13:00 Estrada do Caju - Caju - Maricá 17067681
13:00 às 17:00 Estrada do Caboclo - Saúde - Maricá 17063889
13:00 às 17:00 Estrada do Silvado - Saúde - Silvado - Silverado - Centro - Maricá 17063889
13:00 às 17:00 Estrada Silveirado - Centro - Maricá 17063889
13:00 às 17:00 Estrada Tenente Celso - Silvado - Praça Cinco - Maricá 17063889
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Maricá 17063889
13:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio Marques Mathias - Itaipuaçu - Jardim Atlântico 17064505
13:00 às 17:00 Rua 124 - Itaocaia Valley - Maricá 17064505
13:00 às 17:00 Ruas 36, 90, 122, 123, 124 - Serviço - Quiosque - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 17064505
13:00 às 17:00 Rua Mario Augusto Garcia - Jardim Atlântico - Maricá 17064505

Dia: 23/03/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 17073997
09:00 às 13:00 Rua Eurico Manuel do Carmo - Charitas - Niterói 17073997
09:30 às 13:00 Alameda Jandira Froes - São Francisco - Niterói 17074167
09:30 às 13:00 Rua Leopoldo Froes - Icaraí - São Francisco - Niterói 17074167
13:00 às 17:00 Rua São José - Fonseca - Niterói 17071213

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17042397
09:00 às 11:59 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 17042397
12:00 às 16:00 Rua Cardeal Arco Verde - Laranjal - São Gonçalo 17068781
12:00 às 16:00 Rua Adalberto Seixas - Laranjal - São Gonçalo 17068781
12:00 às 16:00 Rua Labart - Laranjal - São Gonçalo 17068781
12:00 às 16:00 Rua Padre Prevot - Laranjal - São Gonçalo 17068781
13:30 às 17:30 Rua Fabio Pavane - Rio do Ouro - São Gonçalo 17070839
13:30 às 17:30 Travessa Servidão - Rio do Ouro - São Gonçalo 17070839

MARICÁ
13:00 às 17:00 Condomínio Pedra Branca - Jaconé - Maricá 17074447
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17074447
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 17074447
13:00 às 17:00 Estrada Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 17074447
13:00 às 17:00 Estrada Sampaio Correia - Jaconé - Mariaca - Maricá 17074447
13:00 às 17:00 Estrada Velha Jaconé - Est. do Jaconé - Jaconé - Maricá 17074447
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Jaconé - Praia Lagoas-Co - Ponta Negra - Estrada 

do Jaconé - Maricá 
17074447

13:00 às 17:00 Praça Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17074447
13:00 às 17:00 Rua Amaral - Jaconé - Maricá 17074447
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Cordeirinho - Praia Lagoas-Co - Maricá 17071245
13:30 às 17:30 Avenida Maysa - Maricá - Cordeirinho - Maricá 17071245
13:30 às 17:30 Rua 116 - Praia Lagoas-Co - Cordeirinho - Cordeirinho Maricá 17071245
13:30 às 17:30 Avenida Central - Cordeirinho - Praia Lagoas-Co - Maricá 17071245
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Vasco ainda 
questiona 
pênalti em 
clássico

O Vasco viu a 
vaga para a fi-
nal do Carioca 
ficar mais dis-
tante. A derrota 
por 1 a 0 para o 
Flamengo, na 

última quarta-feira, não foi 
bem aceita pelos cruzmal-
tinos. O técnico Zé Ricardo 
reclamou do VAR, que foi 
determinante no pênalti mar-
cado, que culminou no gol da 
vitória rubro-negra.

“O que deixa a gente cha-
teado é o critério. Em 20 
segundos no jogo passado, 
foi decidido que não tinha 
que ir ao VAR. E agora a gen-
te fica três, quatro minutos 
parado para ir ao VAR. A gen-
te vai falar com alguém da 
arbitragem, eles dizem que 
é interpretativo. Eles falam 
que quando é movimento 
natural, não é considerado 
pênalti. Se o movimento do 
Anderson Conceição subindo 
para disputar uma bola com 
a mão no prolongamento do 
corpo abaixo do peito não for 
natural, como que as pessoas 
querem que ele suba? Com as 
mãos para trás?”, questionou.

Zé Ricardo também falou 
sobre a postura do Vasco. Ele 
admitiu a atuação ruim no 
1º tempo, mas elogiou o time 
no final.

“As duas saídas que tive-
mos o Fla matou, tanto que 
tiveram dois jogadores deles 
amarelados nos primeiros 
minutos. Montamos uma 
estratégia e acabamos não 
sendo tão felizes. Corrigimos, 
fizemos um segundo tempo 
que nos dá a certeza de que 
podemos fazer um grande 
jogo no final de semana”.

Torcedores tumultuaram desembarque do Flu após saída da Libertadores

Eliminado, Tricolor volta 
ao Rio sob protestos

Lucas Merçon / Fluminense

Felipe Melo, que perdeu pênalti no Paraguai, foi um dos mais cobrados pela torcida na chegada ao Rio de Janeiro

O Fluminense 
desembarcou 
na manhã de 
ontem no Rio 
de Janeiro, de-
baixo de pro-

testos da torcida. Um gru-
po de aproximadamente 20 
pessoas esteve no Aeroporto 
Internacional Tom Jobim 
para receber a delegação 
do Tricolor, que voltava do 
Paraguai após ser eliminado 
pelo Olimpia, na noite de 
quarta-feira, pelo jogo de vol-
ta da fase preliminar da Taça 
Libertadores da América. 
Houve briga e confusão entre 
seguranças e torcedores.

Na noite de anteontem, 
no lotado estádio Defensores 

Del Chaco, na capital para-
guaia Assunção, os tricolores 
perderam para os donos 
da casa por 2 a 0 no tempo 
normal. Como no primeiro 
jogo, o Flu venceu por 3 a 1, 
a decisão foi para as penali-
dades, vencidas pelo Olimpia 
por 4 a 1.

“A gente jogou mais retraí-

do, mas entramos com três 
atacantes de velocidade. Não 
dá pra explicar, a desolação é 
grande”, lamentou Abel Bra-
ga, treinador do Fluminense.

Com a eliminação da 
competição continental, o 
Fluminense vai deixar de re-
ceber três milhões de dólares 
(cerca de R$ 15 milhões) de 
premiação da Conmebol. 
No entanto, o Tricolor segue 
classificado em um torneio 
internacional, já que vai dis-
putar a Copa Sul-Americana. 
Mas antes, volta a campo na 
próxima segunda-feira, pelo 
primeiro jogo das semifinais 
do Campeonato Carioca, 
encarando o Botafogo, no 
estádio Nilton Santos.

Mais de 20 
torcedores 
estiveram no 
Galeão e criaram 
confusão com 
seguranças

Paulo Sousa sai em 
defesa de Andreas

Kanu exalta nova 
fase do Botafogo

O Flamengo 
derrotou o Vas-
co, na noite de 
quarta-feira, 
e aumentou a 
vantagem na 

semifinal do Campeonato 
Carioca. Os rubro-negros 
seguem em busca do inédito 
tetracampeonato.

Mais uma vez, os rubro-
-negros criticaram a atuação 
do volante Andreas Pereira. 
O técnico Paulo Sousa saiu 
em defesa do jogador.

“No meu entender, pre-
cisamos dar confiança e 
trabalhar o foco nas toma-
das de decisões. Tudo aquilo 
que passou, já passou e 
não podemos controlar. O 
que vem pela frente, sim, 

O  Bo t a f o g o 
vem mostran-
do que quer 
subir de nível 
no futebol bra-
sileiro e, após a 

assinatura da SAF, já anunciou 
três reforços e deve contratar 
mais nomes.

O zagueiro Kanu elogiou 
a nova fase do clube. Ele foi 
questionado sobre o que mu-
dou em relação ao ano pas-
sado, quando, em uma dis-
cussão com um torcedor em 
Natal, disse que o Alvinegro 
“não iria virar o Real Madrid 
do dia para noite”.

“Essa frase vai ficar duran-
te um bom tempo na memó-
ria, foi um momento difícil 
que passamos. Graças a Deus 

podemos controlar. E tra-
balhamos para que ele seja 
mais lúcido e mais claro para 
eliminar erros que possam 
causar danos para ele e para 
a equipe. É um jogador de 
muita personalidade e com 
capacidade de superar mo-
mentos difíceis”, disse Paulo 
Sousa, admitindo que time 
precisa evoluir.

“Muitas vezes jogamos 
muito para trás e temos 
que superar essa pressão. É 
algo que temos que melho-
rar, sobretudo nos últimos 
minutos de jogo, quando 
temos mais controle. Se sair-
mos dessa pressão, teremos 
mais espaço para encontrar 
capacidade de finalização”, 
declarou.

as coisas têm melhorado, o 
clube caminha para um novo 
cenário. Com muito trabalho 
e empenho, todos que estão 
aqui e os que ainda vão chegar 
têm sido motivados para que 
esse projeto dê certo. Estamos 
empenhados para que o Bo-
tafogo cresça e conquiste um 
novo rumo de vitórias”, disse.

Kanu também falou sobre 
os reforços para esta tempo-
rada: “Eles chegaram muito 
motivados para esse novo 
projeto que está começando. 
Todos que estão aqui sempre 
receberam os jogadores de 
braços abertos, é para isso que 
estamos aqui, para que todos 
se sintam confortáveis para 
fazer o que melhor sabem 
dentro de campo”.


