
Rio vai aceitar pagamento 
de IPTU em criptomoeda
Capital do Estado será a primeira cidade do País a aceitar dinheiro digital no pagamento do tributo
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Ao todo, são 324 agentes de segurança pública que passaram a patrulhar todos os bairros de São Gonçalo. Os profissionais circulam diariamente por todas as áreas urbanas do município

 Renan Otto/Divulgação

Patrulhamento 
é ampliado em 
São Gonçalo
O São Gonçalo Presente está sen-
do reestruturado na cidade de 
acordo com as informações ob-
tidas com a mancha criminal. 
O objetivo é reduzir ainda mais 
os índices de violência. Com o 
recente aumento do efetivo, os 
profissionais passaram a circu-
lam por todas as áreas urbanas de 
São Gonçalo, atuando com foco 
principal nos roubos de rua, veí-
culos e roubos de carga. As equi-
pes atuam diariamente, das 5h 
às 23h, em motos e viaturas. Para 
atender a todos os bairros, o mu-
nicípio foi dividido em seis áreas 
de patrulhamento, com viaturas 
e motopatrulhas. O programa é 
resultado de parceria entre a pre-
feitura e o Governo do Estado.
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Segurança 
Presente chega 
a Macaé
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Luís Oyama 
de volta ao 
Botafogo
Um dos destaques do título 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro do ano passado, 
Luís Oyama acertou ontem 
seu retorno ao Glorioso.

PÁG.6 

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Volante Luís Oyama foi apresentado 
ontem no estádio Nilton Santos

O ciclo cultural “Modernismo(s): A Semana de 22 e o Depois” apresenta, 
neste sábado, às 19h, a Cia de Ballet de Niterói, no Theatro Municipal de 
Niterói com o espetáculo “Presenças na Ausência”, de Esther Weitzman.  

PÁG. 2

CULTURA

Shows 
gratuitos 
em Niterói 
O “Festival vermelho”, no 
Caminho Niemeyer, tem 
shows gratuitos de Leci 
Brandão e outros artistas a 
partir das 17h.

Divulgação

Leci Brandão é uma das atrações deste 
sábado no Caminho Niemeyer

Sabrina Pivato da Paz/Divulgação

Cia de Ballet de Niterói apresenta o espetáculo “Presenças na Ausência”, no Municipal de Niterói

Dança faz reflexão sobre a ‘Semana 22’

Missas vão ser 
retomadas no 
Bairro de Fátima

PANORAMA\PÁG. 2

PM seleciona para a saúde
Concurso para oficiais e praças especialistas temporários inscreve até dia 4 de abril
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Calor insuportável
O verão parece não querer ir embora. A estação acabou 
mas as altas temperaturas insistem em não dar trégua, 
principalmente para quem  trabalha e depende de con-
dução. Muitos ônibus e carros de aplicativos estão circu-
lando sem ar e com as janelas abertas desde o início da 
pandemia. Assim ninguém aguenta!
Eduardo Santana

Privilégio para taxistas
Sempre que vou até Icaraí encontro muita dificuldade 
para estacionar o carro. Mas ao mesmo tempo, noto que 
há várias vagas no bairro exclusivas para taxistas. Um 
absurdo, visto que hoje a população faz uso de aplicativos 
de mobilidade, que incluem também os táxis, não havendo 
a necessidade de pontos.
Rômulo Abrantes

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.

Balé faz reflexão 
sobre a ‘Semana 22’
O ciclo cultural “Modernis-
mo(s): A Semana de 22 e o 
Depois” apresenta, neste 
sábado, às 19h, a Cia de 
Ballet de Niterói, no Thea-
tro Municipal de Niterói. A 
companhia apresenta seu 
novo trabalho “Presenças 
na Ausência”, uma criação 
da coreógrafa carioca Esther 
Weitzman. 

O espetáculo trata de 
um olhar reflexivo e co-
reográfico sobre a Semana 
de Arte Moderna de 1922. 

Tecendo reflexões entre no 
atual momento histórico e 
as heranças do passado, os 
bailarinos juntamente com 
dois jovens músicos de rua 
da cidade (André Aroeira, 
saxofonista e André Bitto, 
acordeonista) expõem no 
corpo as marcas e as me-
mórias de um Brasil cheio 
de matizes.

A apresentação é gratuita 
e está sujeita à lotação do 
teatro. É preciso o compro-
vante de vacinação

CULTURA

Festival
Neste sábado, o “Festival 
vermelho”, no Caminho Nie-
meyer, em Niterói, recebe 
Leci Brandão, Moacyr Luz 
e Samba do Trabalhador, 
Jongo da Serrinha, Mulhe-
res na Roda de Samba de 
Niterói, Candongueiro + 
Moyseis Marques, além de 
Roda de Rima com MCs e 
Roda de Mestres e Mestras 
de Capoeira e DJ Marcelinho 
da Lua. Os portões abrem às 
15h. O Festival é gratuito e 
terá início a partir das 17h, 
com várias atividades.

CARNAVAL – A exposição “Relembrando os carnavais 
antigos de São Gonçalo”, do artista plástico Vinicius 
Soares, segue em cartaz no Teatro Municipal de São 
Gonçalo. Durante a visitação, que acontece todos os 
dias, das 9h às 21h, o público poderá conferir, gratuita-
mente, mais de 100 peças, entre fantasias e máscaras, 
sendo todas elas originais.

L.O.L – Até o dia 8 de maio, o evento “L.O.L. Surprise! 
Born 2 Travel” reunirá brincadeiras, games e oficinas, 
na Praça de Eventos do Plaza Niterói, no 1º piso. O 
circuito contará com pula-escorrega, cama de gato, 
entre outras atrações para crianças entre 1 a 12 anos. 
De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 
13h às 21h. Valor: R$40, no site Sympla.

Sabrina Pivato da Paz/Divulgação

Cia de Ballet de Niterói apresenta o espetáculo “Presenças na Ausência”

Divulgação

Leci Brandão é uma das atrações do 

o “Festival vermelho”, neste sábado
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Missas retomadas 
em Niterói
A missa em homenagem a 
São Miguel Arcanjo, celebrada 
tradicionalmente no dia 29, 
na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, no Bairro de Fátima, 
em Niterói, está de volta com 
100% de sua capacidade. A 
partir de terça-feira (29), as 
celebrações que acontecem 
às 8 horas, ao meio-dia, e 
às 19 horas não serão mais 
transmitidas ao vivo pelas 
redes sociais, acontecendo de 
forma presencial. De acordo 
com o padre João Cláudio 
Nascimento, responsável 
pelas missas, haverá apenas 
uma gravação de uma das 
celebrações do dia, que será 
transmitida às 22 horas pelo 
Facebook e Youtube. Com um 
intenso e reconhecido tra-
balho pastoral, o padre João 
Cláudio é um dos responsá-
veis pelo renascimento da 
devoção a São Miguel Arcanjo 
no Estado> Antes da pande-
mia, as missas reuniam cen-
tenas de fiéis, todos os meses. 
E na missa de terça-feira, ele 
irá apresentar as novidades 
para o ano. 

Café Connect em Icaraí

No dia 31, às 8h, aconte-
ce na Cafeteria Café Pelo 
Mundo, em Icaraí, Niterói, 
a segunda edição do Café 
Connect, um encontro para 
ajudar empreendedores 
a se autodesenvolverem 
como gestores de pessoas 
e gerar resultados efetivos 
na cultura e nos negócios. 
O tema da vez é Escuta & 

Divulgação

Respostas com a partici-
pação especial da fisiotera-
peuta Tiene Deccache para 
explicar como planejar, 
sustentar e realinhar suas 
expectativas de resultado 
através da escuta ativa. As 
inscrições estão abertas. 
Na foto, Tiene entre Lucy 
Deccache e Marcia Bastos, 
da Conexão Talento.

Marketing
digital
A empresária niteroiense 
Paula Tebett, especialista em 
mídias sociais, abre inscrições 
para seu MasterMind onde 
oferece aos participantes a 
oportunidade de fazer parte 
de seu grupo de marketing 
digital e aprender técnicas 
para aumentar o engajamen-
to e conversões nas redes 
sociais. O curso permite ainda 
a oportunidade de participar 
durante seis meses, de en-
contros semanais e ao vivo 
e todo o suporte do treina-
mento também com grandes 
nomes do mercado, que uma 
vez no mês são convidados 
para compartilhar dicas e 
experiências para o sucesso 
dentro da plataforma. Inscri-
ções pela internet no site da 
empresária.

Almoço com 
empresários

Inclusão

Sergio Moro, ex-ministro 
do governo Bolsonaro, é o 
convidado do Almoço do 
Empresário da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, 
que acontece dia 29 de março, 
às 12h. Hoje pré-candidato 
à presidência da República 
ele pretende apresentar aos 
empresários e membros da 
diretoria da ACRJ sua agenda 
de reformas e ações com foco 
na retomada do crescimento 
econômico no país.

A SoulCode Academy, edtech 
brasileira, oferece cursos gra-
tuitos na área de tecnologia, 
buscando inclusão digital 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e di-
gital. O processo seletivo foi 
aberto para a especialização 
de Salesforce até 29 de mar-
ço. O ensino é feito através 
do programa Bootcamp, que 
traz a oportunidade de ensino 
imersivo e direcionado às ha-
bilidades mais relevantes da 
área, com o intuito de acelerar 
o aprendizado e capacitar 
os profissionais em poucos 
meses. Além da especiali-
zação escolhida pelo aluno, 
aulas de inglês e sessões de 
desenvolvimento de soft skills 
(como linguagem corpora-
tiva, autoestima e senso de 
comunidade). 

‘Justificativa para privatização?’

Em Niterói, o vereador Pau-
lo Eduardo Gomes (PSOL) 
inspecionou nesta sema-
na o Hospital Municipal 
Carlos Tortelly e disse que 
não gostou do que encon-
trou lá. “O tomógrafo, que 
completará em breve dois 
anos de funcionamento, 
está quebrado há mais de 
um mês por conta da falta 
de uma peça que não está 

Divulgação

mais coberta pela garantia. 
Além disso, há grave desa-
bastecimento de insumos, 
desde luvas, seringas e agu-
lhas, até fraldas geriátricas. 
(...) Há um setor do gover-
no interessado na entrada 
de uma Organização Social 
no Hospital e temos razões 
para desconfiar que esse 
abandono é proposital”, 
disse o vereador.

Panorama RJPanorama RJ

O deputado federal e pré-
-candidato a governador 
pelo Novo, Paulo Ganime, 
esteve ontem (25) na Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Nite-
rói, onde foi homenageado 
por sua atuação frente à des-
tinação de recursos oriundos 
do orçamento da União para 
demandas dos estados. No 
ano passado, Ganime lançou 

o Edital de Emendas Parla-
mentares 2021-2022, para 
a escolha de propostas que 
beneficiem o Estado do Rio. 
Ao todo, foram recebidos 
278 projetos das mais varia-
das áreas e valores. Entre os 
contemplados, está a Apae 
de Niterói, com o projeto 
de acessibilidade do prédio 
da associação, no Viçoso 
Jardim.

Apae presta homenagem
Divulgação

O deputado estadual Coro-
nel Salema recebeu em seu 
gabinete o diretor de rela-
ções institucionais da Enel, 
Guilherme Brasil, e questio-
nou sobre os cabos de ener-
gia elétrica que, segundo ele, 
interromperam a constru-
ção do viaduto do Jardim 
Catarina, em São Gonçalo, 

e atrasaram a entrega da 
obra. O parlamentar disse 
que recebeu a promessa de 
que o serviço será agilizado. 
Ele destaca que a concessio-
nária é a responsável pelo 
remanejamento das linhas 
de transmissão aéreas e 
que o posicionamento atual 
pode provocar incidentes. 

Obras serão agilizadas
Divulgação

Digitalização dos 
negócios
Para fomentar a digitaliza-
ção dos negócios e ampliar 
as vendas do comércio de 
bens, serviços e turismo do 
estado do Rio, a Fecomércio 
RJ oferece, em parceria com 
a empresa Convem – Sua Loja 
Online, o serviço “Comércio 
mais conectado”, que dis-
ponibiliza a criação de sites 
institucionais exclusivamente 
para empresas representadas 
diretamente pela Federação.
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A partir do ano que vem, cidade será a primeira do país a oferecer pagamento do tributo via criptoativos 

Rio: IPTU com criptomoeda
A Prefeitura do Rio anunciou, 
na manhã de ontem (253), 
que os moradores da cidade 
poderão pagar o IPTU do ano 
que vem com criptomoedas. 
A novidade foi divulgada 
durante o evento “Criptoati-
vidade Carioca”, organizado 
pelas secretarias municipais 
de Fazenda e Planejamento 
e de Desenvolvimento Eco-
nômico, Inovação e Simpli-
ficação, na Firjan, no Centro, 
com a presença do prefeito 
Eduardo Paes. Na ocasião, 
foi apresentado o relatório 
CriptoRio, elaborado pelo 
grupo de trabalho criado para 
propor ações de estímulo 
ao desenvolvimento de um 
mercado cripto na capital 
fluminense.

Com a iniciativa, o Rio se 
tornou a primeira cidade do 
Brasil a oferecer o pagamento 
de um tributo via criptoativos. 
Para viabilizar a operação, o 
município vai contratar em-
presas especializadas em rea-
lizar a conversão dos ativos 
criptos em reais. Dessa forma, 
a Prefeitura receberá 100% 
do valor na moeda corrente 
nacional. A iniciativa coloca 
o município na vanguarda do 
mercado cripto ao estimular a 
circulação destas moedas na 
economia, oferecendo mais 
uma forma de pagamento 
para o contribuinte carioca.

“Nosso esforço aqui é dei-
xar claro que na cidade do Rio 
temos iniciativas oficiais que 
reconhecem esse mercado. 
Agora quem investe em crip-
tomoeda e mora na cidade do 
Rio vai poder gastar esse ativo 
aqui pagando imposto oficial 
na cidade do Rio. E vamos 

avançar nisso rápido”, afir-
mou o prefeito Eduardo Paes.

De acordo com o secretá-
rio de Fazenda e Planejamen-
to, Pedro Paulo, o objetivo é 
criar um ecossistema para 
o desenvolvimento de um 
mercado sólido dessa nova 
classe de ativos na cidade. E 

conquistar cada vez mais a 
confiança dos investidores.

“Vamos estimular a cir-
culação de moedas criptos, 
integrando-as ao pagamento 
de tributos, como no caso do 
IPTU e, no futuro, isso poderá 
ser ampliado para serviços 
como as corridas de táxi, por 

exemplo. Indo além, vamos 
utilizar esses ativos criptos 
para estimular as artes, a cul-
tura e o turismo, por meio de 
NFTs, e criar uma política de 
governança sólida e respon-
sável para avaliar a realização 
de investimentos criptos”,  
destacou Pedro Paulo.

Também foi anunciado a 
criação do Comitê Munici-
pal de Criptoinvestimentos 
(CMCI), que ficará responsá-
vel por desenvolver e refinar 
uma metodologia, estrutu-
rada em análise de risco e 
rentabilidade, para viabilizar 
investimento de recursos em 
criptoativos, considerando 
as regras e limitações da ad-
ministração pública no uso 
do dinheiro público. Essa 
política deverá observar os 
regulamentos e diretrizes do 
Banco Central e da Comissão 
de Valores Mobiliários.

“Queremos transformar 
o Rio na capital da tecnolo-
gia e inovação do país. Com 

mais esse passo, seguimos 
na vanguarda e mostramos 
ao mundo que a cidade está 
aberta aos investimentos do 
setor.  Além de já ter um forte 
ecossistema na área de crip-
toativos, a cidade tem grande 
potencial para crescer ainda 
mais, pela grande quantidade 
de universidades e centros de 
pesquisa instalados por aqui. 
O universo de criptomoedas é 
mais um importante segmen-
to com um grande potencial 
de desenvolver ainda mais a 
economia do Rio, nessa área 
de inovação e tecnologia”, 
disse o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ino-
vação e Simplificação, Chicão 
Bulhões.

Outra novidade informa-
da foi a realização de uma 
audiência pública para o re-
cebimento e apresentação de 
sugestões da sociedade civil 
para o desenvolvimento de 
NFTs da cidade do Rio. Entre 
as sugestões já apontadas no 
relatório, está a criação de 
NFTs da Prefeitura com ima-
gens de pontos turísticos e a 
criação de espaços para artis-
tas fazerem intervenções que 
depois virariam NFT. As artes 
desenvolvidas iriam para um 
“wallet” de uma blockchain 
escolhida pela Prefeitura, que 
receberia uma porcentagem 
da alienação dos ativos.

 Município 
vai contratar 
empresas 
especializadas 
em realizar a 
conversão 

Criptoatividade - Marcelo Piu

O prefeito Eduardo Paes deixou claro que na cidade do Rio há iniciativas oficiais que reconhecem esse mercado

Porto da Pedra faz 
ensaio de rua em SG
Com aproximação do tra-
dicional ensaio técnico da 
Escola de Samba Unidos do 
Porto da Pedra, a Secretaria 
Municipal de Transportes 
organizou um esquema de 
trânsito para auxiliar na 
circulação de veículos na 
região central da cidade. O 
bloqueio para a realização 
do evento será feito nas 
ruas Doutor Feliciano So-
dré, na esquina com a Rua 
Salvatori, e Doutor Nilo 
Peçanha, até a rotatória 
em frente ao Clube Mauá. 
O ensaio acontece neste 
sábado, 26, e 2 de abril, das 
20h às 22h.

O trânsito será desviado 
para a Rua Salvatori, se-
guindo pelas Ruas Aluísio 
Neiva e General Antônio 
Rodrigues. No decorrer do 
ensaio, agentes da Guarda 
Municipal auxiliarão na 
organização do tráfego de 
veículos.  As ruas Coronel 
Rodrigues, João de Souza, 
Eduardo Vieira de Sou-

za, Jorge Soares e Antonio 
Santos Figueiredo tam-
bém serão interditadas nas 
intersecções com a Nilo 
Peçanha.

Ao longo de todo o even-
to, uma ambulância ficará 
fixada no entroncamento 
das ruas Doutor Felicia-
no Sodré e Carlos Gianeli, 
para dar apoio à população 
que acompanhará o en-
saio. Vale lembrar que não  
será permitido estacionar 
no percurso de interdição 
durante o horário do des-
file.  

Fiscalização - Agentes 
da Subsecretaria de Fisca-
lização de Posturas atuarão 
durante todo o evento. É 
proibida a venda de bebida 
alcoólica em garrafas de 
vidro. Agentes do São Gon-
çalo Presente e policiais do 
7º Batalhão de Polícia Mi-
litar também darão apoio, 
garantindo a segurança da 
população.

Cidadania Itinerante 
em São Gonçalo
A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo vai 
realizar o “Cidadania Itine-
rante” em dose dupla neste 
sábado (26), das 9h às 13h. 
A ação vai acontecer nos 
bairros Paraíso e Venda da 
Cruz. O projeto foi criado 
para levar diversos serviços  
aos moradores das áreas 
mais vulneráveis da cidade 
de forma gratuita. No bair-
ro Paraíso, a ação acontece 
na Faculdade Paraíso. E, na 
Venda da Cruz, será na Praça 
3º BI.

“Nosso empenho é al-
cançar cada vez mais bairros 
da cidade e levar serviços 
gratuitos para toda a po-
pulação. A ideia do projeto 
é aproximar a Prefeitura 
das pessoas mais vulnerá-
veis”, disse o secretário de 
Assistência Social, Ednaldo 
Basílio.

Serão oferecidos os ser-
viços de orientação jurídica, 
instruções sobre o SINE e 
o CRAS, isenção para cer-
tidão de nascimento, ca-

samento e segunda via de 
identidade, orientação ao 
combate à violência contra 
as mulheres, verificação 
sobre o direito à tarifa social 
da Enel e da Águas do Rio, 
aferição de pressão arterial, 
orientação para o Programa 
Auxílio Brasil, odontomóvel, 
corte de cabelo e recreação  
infantil.

Serviço:
Paraíso - Rua Visconde de 
Itaúna, 2671. Sábado (26), 
das 9h às 13h.

Venda da Cruz - Rua Dr. Por-
ciúncula, 395. Sábado (26), 
das 9h às 13h.

S. Gonçalo Presente reformula 
estrutura do patrulhamento

Com a segunda expansão 
do São Gonçalo Presente, 
uma nova estruturação do 
patrulhamento está sendo 
implantada de forma inte-
grada entre a Secretaria de 
Ordem Pública de São Gon-
çalo e o 7º Batalhão de Polícia 
Militar. O novo planejamento 
foi estruturado de acordo 
com as informações obtidas 
com a mancha criminal do 
município, com objetivo de 
reduzir ainda mais os índices 
de violência. Ao todo, são 
324 agentes de segurança 
pública que passaram a pa-
trulhar todos os bairros de 
São Gonçalo.

Com o aumento do efeti-
vo, os profissionais circulam 
por todas as áreas urbanas de 
São Gonçalo, atuando com 
foco principal nos roubos 

de rua, veículos e roubos 
de carga. As equipes atuam 
diariamente, das 5h às 23h, 
em motos e viaturas. Para 
atender a todos os bairros, 
o município foi dividido em 
seis áreas de patrulhamento, 
com viaturas e motopatru-
lhas.

Na região central do mu-
nicípio, as rondas em moto-
patrulhas e viaturas atende-
rão aos bairros do Boa Vista, 
Boaçu, Brasilândia, Camarão, 
Centro, Mutuá, Mutuaguaçu 
e Porto da Pedra.

Os bairros Gradim, Neves, 
Parada 40, Patronato, Porto 
da Madama, Porto Novo, 
Porto Velho, Vila Lage e Zé 
Garoto, passam a contar com 
apoio de equipes de policiais 
circulando nas áreas de gran-
de movimentação e setores 

urbanos.
As áreas centrais do Barro 

Vermelho, Covanca, Engenho 
Pequeno, Pita, Santa Cata-
rina e Sete Pontes também 
recebem o reforço no patru-
lhamento.

As rondas também serão 
estendidas aos bairros do Co-
lubandê, Galo Branco, Lindo 
Parque, Mutondo e Rocha, 
com auxílio de equipes em 
viaturas e motocicletas.

A quinta área de atuação 
dos policiais e agentes civis 
compreende os bairros Al-
cântara, Antonina, Estrela do 
Norte, Nova Cidade, Paraíso, 
São Miguel e Trindade.

E, por último, na região 
classificada como área seis, 
serão patrulhados os bair-
ros Amendoeira, Lagoinha, 
Laranjal, Miriambi, Largo 

da Ideia, Monjolos, Pacheco, 
Raul Veiga e Vista Alegre.

O secretário de Ordem 
Pública, major David Ricar-
do, reforça que a parceria 
entre os órgãos competentes 
é fundamental para a quali-
dade da segurança pública 
dos munícipes. 

“É fundamental para o 
município essa parceria com 
o Governo do Estado, no 
atendimento a todas as áreas 
do município, algo que refle-
te positivamente na seguran-
ça do ir e vir dos gonçalenses. 
Além disso, a cidade tem 
muito a agradecer a parceria 
entre o prefeito Capitão Nel-
son e o governador Cláudio 
Castro, que tem se empenha-
do em melhorar a questão da 
segurança pública”, afirmou 
o major.

Expansão está sendo articulada entre Secretaria de Ordem Pública e 7 BPM

Castramóvel 
com alta 
demanda na 
Muzema
Há seis dias, os donos de 
cães e gatos da Muzema, 
Itanhangá, Morro do Ban-
co, Tijuquinha e outras co-
munidades da Zona Oeste, 
estão castrando seus ani-
mais, no Castramóvel, do 
programa RJPET, do Go-
verno do Estado. A ação faz 
parte do Programa Cidade 
Integrada.

Em apenas cinco dias 
de procedimentos, já fo-
ram realizadas mais de 700 
castrações. 

O ônibus está estacio-
nado na Muzema, na Es-
trada do Itanhangá - 1051, 
onde ficará por um mês. As 
inscrições e agendamento 
devem ser feitas pelo link: 
rjpet.com.br.

A iniciativa, da Secretá-
rio Estadual de Agricultura, 
já castrou, aproximada-
mente 30 mil animais, e o 
objetivo é chegar a 100 mil, 
até o fim do ano de 2022.

Serão 18 PMs para patrulhamento a pé, em motocicletas e viaturas

Programa Segurança 
Presente chega a Macaé 

A Operação Segurança Pre-
sente chegou a Macaé, no 
Norte Fluminense. O progra-
ma foi lançado ontem (25) no 
município, com a presença 
do governador Cláudio Castro 
e do secretário de Governo, 
Rodrigo Bacellar. O reforço 
no policiamento acontecerá 
diariamente, das 8h às 20h, 
por 18 policiais militares. O 
patrulhamento será feito a pé, 
em motos e em viaturas nas 
áreas comerciais e residen-
ciais do Centro e no bairro de 
Imbetiba.

“Tínhamos uma deman-
da urgente para a segurança 
pública aqui em Macaé, e o 
Segurança Presente começa 
a trabalhar hoje. O Governo 
do Estado, de um ano pra 
cá, colocou em dia todos os 
repasses que devia a Macaé 
ao longo dos cincos anos”, 
ressaltou  Castro.

Além de Macaé, a Opera-
ção Segurança Presente tem 

outras 37 bases nos seguintes 
locais: Lapa, Aterro do Fla-
mengo, Méier, Lagoa, Centro, 
Niterói, Leblon, Copacabana, 
Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, 
Laranjeiras, Bangu, Botafogo, 
Austin, Duque de Caxias, Bar-
ra da Tijuca, Recreio, Grajaú/

Vila Isabel, Bonsucesso, São 
Gonçalo, Madureira, Jacare-
paguá, Belford Roxo, Queima-
dos, Irajá, São João de Meriti, 
Magé/Piabetá, Itaguaí, Cristo 
Redentor, Miguel Pereira, 
Paracambi, Japeri, Itaboraí, 
Campos e Miguel Couto.

Divulgação

Cláudio Castro acompanhou a chegada de Segurança Presente em Macaé

A ação da 
Assistência 
Social vai 
acontecer nos 
bairros Paraíso e 
Venda da Cruz



Cidades4 Sábado, 26/3/2022ofluminense.com.br

PM vai selecionar temporários 
voluntários para área de saúde
Concurso para oficiais de nível superior tem 421 vagas e para praças especialistas, 413. Inscrição até 4/4 
A Secretaria de Estado de 
Polícia Militar abriu esta se-
mana as inscrições do Serviço 
Militar Temporário Voluntá-
rio de Saúde (SMTVS) para 
oficiais e praças. O processo 
seletivo simplificado para 834 
vagas temporárias será ope-
racionalizado pela Diretoria 
de Recrutamento e Seleção 
de Pessoal (DRSP), com su-
pervisão técnica da Diretoria 
Geral de Saúde (DGS) e da Di-
retoria Geral de Odontologia ( 
DGO).

Os profissionais de nível 
superior em Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Fo-
noaudiologia, Medicina, Me-
dicina Veterinária, Nutrição, 
Psicologia, Odontologia e 
Serviço Social poderão se 
voluntariar para 421 postos 
voltados ao Quadro de Ofi-
ciais de Saúde (QOS).

A corporação também 
seleciona para 413 vagas do 
Quadro de Praças Especia-
listas em Saúde (QPMP-6) 
destinadas para Técnico em 
Enfermagem, Técnico em 
Instrumentação Cirúrgica, 
Técnico em Farmácia, Téc-
nico em Laboratório, Técnico 
em Anatomia Patológica, 
Técnico em Radiologia, Téc-
nico em Nutrição, Auxiliar 
em Saúde Bucal e Auxiliar de 
Veterinária.

As inscrições seguem até 4 
de abril. A seleção terá etapas 

de entrega de documentos, 
validação documental, ava-
liação curricular, inspeção de 
saúde e avaliação psicológica, 
convocação para entrega de 
documentos originais e habi-
litação à incorporação.

Até a data do início do 

período de inscrição, os vo-
luntários precisarão cumprir 
a exigência de idade mínima 
de 18 e máxima de 35 anos.

Os aprovados participa-
rão do Estágio de Adapta-
ção Militar Especial (EAME) 
com duração de dois meses 

e, após a sua conclusão, as 
remunerações brutas serão 
de R$ 10.854,74 para Oficial 
do Quadro de Saúde e de R$ 
5.692,56 para Praça Especia-
lista em Saúde. Este Serviço 
Militar Temporário Voluntá-
rio de Saúde terá duração de 

12 meses, podendo ser pror-
rogado até completar dois 
anos de serviço ativo.

Os voluntários serão dis-
tribuídos para unidades de 
saúde da Corporação em 
vários municípios do Estado 
do Rio de Janeiro, conside-

rando-se as especialidades de 
interesse da Polícia Militar e 
respeitando-se os requisitos 
específicos exigidos, além das 
reservas previstas em lei para 
negros e indígenas e hipossu-
ficientes econômicos.

Os parâmetros de quali-
ficação profissional, como 
certificados, declarações e 
títulos acadêmicos, e de ex-
periência profissional estão 
indicados no edital, assim 
como as respectivas pontua-
ções atribuídas a cada um 
destes.

Todas as informações so-
bre a seleção estão disponí-
veis no endereço eletrônico 
https://sepm.rj.gov.br/ e em 
publicação no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Os voluntários também po-
derão entrar em contato com 
a DRSP pelos telefones (21) 
2333-6006 ou (21) 2333-6050.

O Serviço Militar Tem-
porário Voluntário de Saú-
de (SMTVS) é regulamen-
tado pela Lei Estadual nº 
9.535/2021 visando comple-
mentar os Quadros de Saúde 
através do ingresso para exer-
cício de atividades específicas 
no âmbito da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro. 
A participação na seleção não 
implica, por parte da PMERJ, 
em qualquer compromisso 
relativo à incorporação nas 
fileiras da corporação.

Divulgação

Voluntários do Serviço Militar Temporário serão distribuídos para unidades de saúde da corporação em vários municípios do estado do Rio de Janeiro

Beach tennis agita a 
orla de Niterói
Niterói vai sediar, nos dias 26 
(sábado) e 27 (domingo) de 
março, a primeira etapa do 
Circuito Niteroiense de Beach 
Tennis, na Praia de São Fran-
cisco. A competição terá mais 
três etapas até o fim de 2022 e 
conta com o apoio da Prefei-
tura de Niterói, por meio da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
(Smel).

“O evento promete ser um 
marco para Niterói, pois vai 
valorizar os atletas da cidade e 
região. Todos os points e esco-
las de Beach Tennis da região 
estarão representados na com-
petição, que tem como objeti-
vo desenvolver ainda mais o 
esporte, que é berço de atletas 
consagrados nacionalmente, e 
fazer com que cada evento seja 
um momento especial para 
todos os participantes, incen-
tivando o surgimento de novos 
atletas”, destaca o secretário 
municipal de Esporte e Lazer, 
Luiz Carlos Gallo.

Serão realizadas quatro 
etapas em 2022, em várias 
praias de Niterói. O circuito 

seguirá o formato e as regras 
oficiais da modalidade, e os 
atletas somarão pontos para o 
Ranking Fluminense de Beach 
Tennis, nas categorias A, B, C 
e D. No fim do ano será feita a 
premiação dos melhores clas-
sificados e também a seletiva 
para o torneio “Rei e Rainha 
de Niterói”.

Além do Beach Tennis, o 
público poderá apreciar uma 
apresentação de tecido acro-
bático com os acrobatas do 
Fantástico Mundo do Circo, 
e no dia 26 de março, sábado, 
a partir das 16h, acontecerá  
uma festa de confraternização 
com  Rock’n Roll, ao som das 
bandas Cafasband e Zivi.

Prefeitura realiza ação 
cidadã na Região Oceânica
A Prefeitura de Niterói reali-
zará uma ação cidadã na Re-
gião Oceânica neste sábado, 
das 8h às 13h. A atividade é 
uma iniciativa da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e Economia Solidária 
em parceria com órgãos mu-
nicipais e outros parceiros. 
Haverá estandes com plantão 
do Núcleo de Atendimento 
ao Empreendedor, orienta-
ção e encaminhamento aos 
serviços de proteção básica 
dos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras), ins-
crição do Cadúnico, balcão 
de informações da Codim Iti-
nerante que leva informações 
sobre os recursos legais dis-
poníveis para combater a vio-
lência doméstica, balcão de 

oportunidades para primeiro 
estágio ou emprego, elabora-
ção de currículo, orientação 
jurídica e encaminhamento 
para serviços, vacinação e 
atendimentos aos Pets, den-
tre outros. A ação acontece na 
Escola Municipal Maralegre, 
em Piratininga.

O secretário de Assistên-
cia Social e Economia Soli-
dária, Elton Teixeira, ressalta 
a importância de levar ações 
sociais a bairros mais afasta-
dos da zona onde os serviços 
se concentram.

 “O poder público precisa 
estar presente na vida das 
pessoas, principalmente nos 
bairros mais afastados da 
região central onde a maior 
parte dos serviços está lo-

calizada. Ao fazer uma ação 
desse tipo, num fim de se-
mana, levamos atendimentos 
aos que trabalham ou ficam 
impossibilitados de acessar 
os serviços públicos em ho-
rário comercial”, explicou o 
secretário.

Entre os parceiros na ação 
deste sábado  estão a Secre-
taria de Participação Social 
e de Desenvolvimento Eco-
nômico, Coordenadoria de 
Políticas e Direitos das Mu-
lheres (Codim), a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
o Centro de Integração Em-
presa Escola (CIEE), Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), Sistema 
Nacional de Empregos (Sine) 
e a Casa da Utopia.

Além dos serviços ofere-
cidos, também terá oficinas 
de música, alongamento e 
dança.

“A prefeitura tem feito 
ações sociais em diversos 
bairros da cidade. É muito 
importante levar à popula-
ção serviços essenciais para 
garantia de direitos. Ações 
como essa facilitam e pro-
movem a cidadania”, disse 
o secretário de Participação 
Social, Anderson Pipico.

Serviço: Ação Cidadã
Data: 26 de março de 2022
Horário: 8h às 13h
Local: Escola Municipal Ma-
ralegre (Rua Vladir Costa, lts 
10 e 11, quadra 87 – Pirati-
ninga).

Evento acontece neste sábado (26), de 8h às 13h, na E. M. Maralegre

O Circuito 
Niteroiense da 
modalidade terá 
mais três etapas 
até o final 
de 2022

Niterói: Políticas e Direitos 
das Mulheres em debate
Ainda em comemoração ao 
mês das mulheres, a Prefei-
tura de Niterói fará uma roda 
de conversa neste sábado 
(26), 17h, no Plaza Shopping 
Niterói. Com tema “Políticas 
e Direitos das Mulheres”, 
a atividade realizada pela 
Coordenadoria de Políticas 
e Direitos das Mulheres deve 
reunir aproximadamente 40 
mulheres ao lado do restau-
rante Balada Mix, no 4º piso. 
Além disso, a Codim também 
vai realizar uma edição es-
pecial do projeto Mulher em 
Movimento no domingo (27), 
às 9h, no Horto de Itaipu.

A secretária de Políticas e 

Direitos das Mulheres, Fer-
nanda Sixel, será a mediadora 
em um bate-papo com cerca 
de 40 mulheres. Ela explicou 
que apenas com informação 
será possível reduzir os casos 
de violência contra as mu-
lheres.

“Neste mês de março, é 
importante refletirmos juntas 
sobre nossas conquistas e 
desafios. A roda de conversa, 
no Plaza, sobre políticas e 
direitos das mulheres será 
mais uma ação de troca, de 
conscientização e de disse-
minação das informações, 
pois só conhecendo nossos 
direitos e toda a rede de pro-

teção destinada às mulheres 
será possível enfrentarmos 
as violências e contribuímos 
para transformar a cultu-
ra do machismo que ainda 
persiste na sociedade”, disse 
Fernanda.

Seguindo a programação, 
no domingo será realizada 
a terceira edição do projeto 
Mulher em Movimento, des-
sa vez no Horto de Itaipu, na 
Região Oceânica. A atividade 
começa às 9h e trará um 
treinamento funcional para 
as participantes. A ação faz 
parte do eixo Saúde, Bem-es-
tar e Maternar, que tem por 
objetivo promover atividades 

com o corpo.

Serviço: Atividades Mês das 
Mulheres
Roda de Conversas com tema 
“Políticas e Direitos das Mu-
lheres”
Data: 26/03
Horário: 17h
Local: Plaza Shopping Niterói 
(ao lado do Balada Mix, 4º 
andar)
Projeto Mulher em Movimen-
to - treinamento funcional
Data: 27/03
Horário: 9h
Local: Horto de Itaipu (R. Dr. 
Pálvaro da Silva, 852 - Itai-
pu).

Roda de conversa acontece neste sábado (26), às 17h, no Plaza Shopping
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Esportes

Flamengo 
conhece 
rivais na 
Libertadores

O Flamengo 
conheceu na 
s e x t a - f e i r a 
seus adver-
sários na fase 
de grupos da 

Taça Libertadores da Amé-
rica. Os rubro-negros terão 
pela frente no início da 
busca pelo tricampeonato a 
Universidad Católica-CHI, 
Sporting Cristal-PER e o 
Talleres-ARG.

A Universidad Católica 
e o Sporting Cristal são 
tradicionais em seus países. 
Já o Talleres tem menos tra-
dição na competição entre 
os argentinos.

O vice-presidente Mar-
cos Braz afirmou que o 
Flamengo tem um elenco 
capaz de passar pelos de-
safios, mas ressaltou que o 
clube deve trazer reforços.

“Você tem que ter um 
elenco qualificado, lógico, 
mas precisa ser grande 
também. Vamos ter que 
gastar mais um pouco, se-
não você não sobrevive”, 
disse.

Vice-campeão da tem-
porada passada, o Fla-
mengo estreia no torneio 
no próximo dia 6 de abril, 
contra o Sporting Cristal, 
em Lima.

Luís Oyama acerta 
retorno ao Botafogo

O  B o t a f o g o 
anunciou on-
tem o retorno 
do volante Luís 
O y a m a ,  e m 
definit ivo.  O 

jogador, emprestado pelo 
Mirassol ao clube carioca na 
última temporada, firmou 
contrato até o final de 2025 e 
já treina com os companhei-
ros de equipe.

No último ano, o atleta 
foi um dos destaques do 
time na conquista da Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Oyama atuou em 31 partidas, 

anotando dois gols e duas 
assistências.

Após o fim de seu emprés-
timo, o Botafogo buscou sua 
permanência para esta tem-
porada, mas não entrou em 

um acordo com o Mirassol. 
O volante, então, retornou 
ao clube paulista e teve boas 
atuações no Campeonato 
Paulista deste ano.

Com a chegada de John 
Textor, o retorno tornou-se 
possível e foi concretizado 
na sexta. Desde a chegada 
do investidor, o clube já 
anunciou, além de Oyama, 
o lateral-direito Saravia, o 
zagueiro Philipe Sampaio, 
o meia Lucas Piazon, ex-
-São Paulo, e o volante Pa-
trick de Paula, que estava no  
Palmeiras.

Vitor Silva / Botafogo

Volante Luís Oyama foi apresentado ontem pelo Botafogo e já iniciou treinamento no estádio Nilton Santos

Oyama foi peça 
importante no 
título da Série 
B conquistado 
no ano passado 
pelo Glorioso

Volante do Flu vibra 
com volta ao Maraca

Vasco aprova 
mudança no estatuto

O Fluminense 
encara o Bota-
fogo amanhã, 
pela partida 
d e  v o l t a  d a 
semifinal do 

Campeonato Carioca. Os 
tricolores têm a vantagem 
de poder perder por um gol 
de diferença para avançar à 
final do Estadual.

A partida vai marcar o 
retorno do Fluminense ao 
Maracanã. O estádio ficou 
fechado neste início de 
temporada para a troca do 
gramado.

O volante André come-
morou poder atuar no Ma-
racanã, onde afirmou que é 
seu estádio preferido.

O Vasco deu 
mais um passo 
rumo à assina-
tura da SAF. Na 
noite da últi-
ma quinta-fei-
ra, o Conselho 

Deliberativo aprovou a  
mudança do estatuto do 
clube.

A mudança visa se ade-
quar às regras para a cria-
ção da Sociedade Anônima 
de Futebol. Os cruzmal-
tinos já têm um acordo 
firmado com a empresa 
americana 777 Partners.

A aprovação do estatuto 
veio com grande maioria. 
Foram 166 votos a favor e 
apenas três contra.

A reunião foi realiza-
da em clima quente, com 

“Se eu não me engano, 
a gente no ano passado  
teve a segunda melhor 
campanha dentro de casa 
no Campeonato Brasileiro. 
O Maracanã é um ambien-
te onde a gente já se sente 
bem, é o estádio que eu 
mais prefiro jogar. Me sinto 
muito à vontade, e creio 
que vai ser muito impor-
tante”, disse.

“Espero que a torcida 
esteja nos apoiando, esteja 
junto os 90 minutos. Temos 
de fazer um ótimo jogo 
independente das circuns-
tâncias. Nosso time está 
muito focado para buscar 
essa vaga na final”, com-
pletou.

algumas discussões. Tan-
to que oito conselheiros 
deixaram o local antes do 
final.

Agora, uma Assembleia 
Geral será reunida para 
ratificar as mudanças do 
Conselho Deliberativo. A 
diretoria do Vasco corre 
para poder agilizar a SAF a 
tempo de reforçar a equipe 
para a Série B.

Estreia do Fla 
na competição 
será no dia 6 
de abril, contra 
o Sporting 
Cristal

Clube deu 
mais um passo 
visando a 
venda da SAF 
para a empresa 
777 Partners

CEU CONSTRUÇÕES E  
ENGENHARIA URBANA S.A.

CNPJ Nº 30.082.267/0001-36 - NIRE: 33.3.0014750-1
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. acionistas 
para a AGO/AGE no dia 25/04/2022, às 15:00 horas 
e às 16:00 horas respectivamente, em nossa sede 
social na Rua Visconde de Uruguai, nº 214, Centro, 
Niterói, RJ. Com a seguinte ordem do dia: 1) Exame 
e aprovação das contas e demonstrações financeiras 
do exercício de 2021; 2) Destinação dos resultados do 
exercício; 3) Exame e aprovação da reforma do Esta-
tuto Social; 4) Assuntos de interesse geral. Outrossim 
informamos que os documentos que se refere o art. 
133 da Lei 6404/76 e o novo Estatuto Social proposto, 
encontram-se a disposição dos senhores acionistas 
na sede da sociedade. Niterói, RJ, 25/03/2022.

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizada pela Credora Fiduciária – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Rio de 
Janeiro – Sicredi Rio RJ, inscrita no CNPJ sob nº 72.128.440/0001-30, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, 
nas datas de 31/03/22 (1º leilão) e 06/04/22 (2º leilão), ambas às 9h15, o leilão do seguinte lote: LOTE 1 
– Rio de Janeiro/RJ. Centro (lançado em ITBI). Av. Passos, 120. Salão 501 (5° andar). Área priv. const. 
estimada no local 247,00m² e fração ideal de 2/36. Mat. 35.908 do 2º RI local. Obs.: Bairro de localização do 
imóvel, área privativa e eventual convenção de condomínio, pendentes de averbação no RI. Regularizações e 
encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Desocupado. (AF) Lance mínimo: 
1º leilão R$ 1.230.000,00. 2º leilão R$ 615.000,00 (caso não haja venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE 
PGTO.: À vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ONLINE: Mediante cadastro prévio no site 
da Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 � Cond. Pgto. e Venda no site: www.leiloes.com.br � imoveis@pestanaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM RIO DE JANEIRO/RJ
Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!


