
Reorganização das linhas de 
ônibus começa em Niterói

Linha 62A (Caramujo-Charitas) será extinta e seus veículos vão reforçar as frotas das linhas 26 e 26A

PARA OTIMIZAR O TRANSPORTE E MELHORAR O TRÂNSITO
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Segundo a prefeitura, objetivo é reduzir o tempo de espera para os usuários. A principal alteração é na Linha Oceância 3, que deixará de passar pelas avenidas Roberto Silveira, Marquês de Paraná e Amaral Peixoto para chegar ao Terminal

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Viradouro: 75% 
da urbanização 
concluída
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Seletivas da Av. Roberto 
Silveira e Alameda terão 

mais fiscalização

Consórcios voltarão a 
circular com 100% da frota 

pela TransOceânica

Linha Oceânica 3 deixará de 
passar pelo meio de Icaraí. 

Trajeto será pela orla

Time colombiano, que se classificou em segundo lugar no grupo D da Li-
bertadores, será o adversário rubro-negro nas oitavas de final da compe-
tição. Passando, o Fla enfrentará Corinthians ou Boca na próxima fase.

PÁG. 8

Infantil 
relembra 
clássicos
O Teatro Popular Oscar 
Niemeyer apresenta o in-
fantil “As Aventuras do Baú 
do meu Avô”, neste sábado 
e domingo, às 16h.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“As Aventuras do Baú do meu Avô” 
chega no Teatro Popular

ESPORTES

Duelo de 
gigantes na 
Europa
Real Madrid e Liverpool se 
enfrentam hoje, em Paris, 
às 16 horas (de Brasília), 
pela final da Liga dos Cam-
peões da Europa.

Lucas Figueiredo / CBF

O atacante brasileiro Vinícius Júnior 
é um dos destaques do Real Madrid

Paula Reis / Flamengo

Time do Flamengo segue preparação para o clássico contra o Fluminense amanhã

Tolima no caminho do Flamengo

SG lança edital 
de incentivo
à cultura
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Locais para descarte de telefones 
celulares, computadores, termi-
nais, cabos e fios começam a fun-
cionar em Niterói.

www.ofluminense.com.br
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Coleta seletiva 
de eletrônicos 
terá 6 pontos
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Festas
Vai começar a melhor época do ano, na minha opinião. As 
festas juninas e julinas, que este ano têm um sabor ainda 
mais especial, depois do hiato por causa da pandemia. 
Uma das minhas favoritas, na Concha Acústica a festa já 
começou. Bom demais.
Márcia Toledo

Perigo no trânsito
Quer dizer que Niterói está no topo do ranking das batidas 
de carros em postes? Como assim, se o poste fica ali para-
do? Excesso de velocidade? Uso de bebida alcoólica? Qual 
será o motivo? Seja como for, vamos tomar mais cuidado, 
pessoal. Precisamos construir uma cultura de paz no 
trânsito E isso depende de cada um de nós.
Fabrício Silva

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

No palco, clássicos 
da literatura infantil 
O espetáculo infantil “As 
Aventuras do Baú do meu 
Avô” chega no Teatro Po-
pular Oscar Niemeyer para 
uma curtíssima temporada. 
As apresentações aconte-
cem neste sábado e domin-
go, às 16h.

Dois irmãos, Luce e 
Neco, vão passar o fim de 
semana na casa do avô, e 
fazem de tudo para desco-
brir o mistério guardado 
dentro do antigo baú que 
fica na sala. O que eles não 

sabem é que essa busca vai 
virar uma aventura dentro 
de antigos clássicos da lite-
ratura infantil, com muitos 
mistérios e perigos. João e 
Maria, Capitão Gancho e 
Peter Pan e até Chapeuzinho 
Vermelho aparecem nessa 
jornada.

Peça mostra a impor-
tância da livre imaginação 
e o resgate da leitura na 
infância. Os ingressos cus-
tam R$40 (inteira) e estão à 
venda no site Sympla. 

CULTURA

‘Oculus’
A artista plástica Albertina 
Prates apresenta a exposição 
“Oculus”, no Centro Cultural 
Correios do Rio. Mostra reú-
ne pinturas em dimensões 
gigantes, onde sua proposta 
é atemporal, pois fala do ser 
humano. Na composição 
das obras, o nu é o ponto de 
partida e a vestimenta indica 
o tempo, levando o especta-
dor a estabelecer uma rela-
ção entre a natureza, a vida 
humana e sua interferência 
sobre o planeta. De segunda 
a sábado, das 12h às 19h.

OCUPAÇÃO – O projeto “Lugar de Cabeça Lugar de 
Corpo” ocupa o Oi Futuro, no Flamengo, de quinta a 
domingo, até o dia 12 de junho, com três atividades 
artísticas que acontecem em paralelo e abordam a 
Saúde Mental. Trata-se da performance Uma Mulher 
ao Sol, a instalação Arte em Travessia e a intervenção 
cênica Entrada Franca aos Visitantes. 

FESTA – A Festa de Rio Dourado, em Casimiro de 
Abreu, continua. Neste sábado tem muitas atividades 
culturais e o show com Bonde do Forró, às 22h. No do-
mingo, a partir das 9h, acontecem as provas funcionais 
de Bota, Lança e Garupa. Às 10h, vai rolar o encontro 
de Jipeiros. Às 13h, a tradicional cavalgada. A partir das 
19h, o show de Bira Bello encerra a festa.

Divulgação

“As Aventuras do Baú do meu Avô” chega no Teatro Popular neste sábado

Divulgação

Exposição “Oculus” está em cartaz 

no Centro Cultural Correios do Rio

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

Título de Cidadão Maricaense

Maricá comemorou 208 anos 
com uma programação espe-
cial. Um dos eventos foi o de 
entrega dos títulos de Cidadão 
Maricaense, promovido pela 
Câmara Municipal, na quinta 
(26), com a participação do 
prefeito Fabiano Horta (PT). 
No total, 76 personalidades 

Divulgação

foram agraciadas. Entre eles, 
o comandante da 6ª Com-
panhia do 12º Batalhão de 
Polícia Militar, capitão Rafael 
Nunes; o sambista Claudinho 
Guimarães “in Memoriam”, 
representado pela esposa 
Cristiane Bravo; e o ex-depu-
tado Felipe Peixoto (PSD).

Pontos de doações 
nas barcas

Diversão 
acessível

O Instituto CCR, em parce-
ria com a ONG Gerando Fal-
cões, realiza até 31 de julho a 
Campanha Gerando Novos 
Caminhos, para estimular as 
doações de peças de roupas 
em bom estado. Nas Barcas, 
é possível realizar doação nas 
estações Praça XV, Arariboia e 
Charitas. As peças arrecadadas 
serão encaminhadas para o 
Bazar da Gerando Falcões, que 
irá disponibilizá-las em seu 
e-commerce e lojas físicas, ge-
rando renda aos jovens do pro-
jeto e formação cidadã. O valor 
das vendas será revertido em 
programas de transformação 
nas periferias e favelas. “Neste 
ano, a nossa campanha vem ao 
encontro dos nossos objetivos, 
garantindo a transformação 
social e contribuindo para a ge-
ração de renda de jovens parti-
cipantes da Gerando Falcões”, 
destaca Ariane Teles, analista 
de responsabilidade social do 
Instituto CCR e responsável 
pela campanha.

O São Gonçalo Shopping vai 
promover, hoje, em parce-
ria com o TEAcolher Mães, 
o Espaço Azul, a Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo e 
a Playtoy Park, a ação Ponto 
Azul no Playtoy Park. Das 
9h às 10h, o espaço infantil 
vai receber exclusivamente 
crianças com deficiência 
(PcD’s)  para brincarem e 
se divertirem na atração de 
forma gratuita. O evento vai 
proporcionar momentos de 
alegria e interatividade, com 
conforto e segurança para os 
pequenos. A ação é destinada 
a crianças a partir de 10 anos 
e as inscrições devem ser fei-
tas previamente pelo e-mail: 
pontoazuleventos@gmail.
com. O PlayToy Park fica no 
primeiro piso do shopping e 
oferece diversos brinquedos, 
jogos eletrônicos, fliperamas, 
mesas de jogos, boliche e 
espaços interativos para a 
criançada brincar com os 
amigos e a família.

POR JEFFERSON LEMOS

Mais recursos para os municípios

Recursos do Fundo Espe-
cial da Alerj poderão ser 
destinados para investi-
mento na infraestrutura 
em diversas áreas, inclusive 
por meio de consórcios pú-
blicos da União, dos esta-
dos ou dos municípios, ou 
de qualquer instituição di-
retamente vinculada a estes 
entes. Com esse objetivo, 
foi aprovado em plenário 

Divulgação o Projeto de Lei 5945/2022. 
Agora, a proposta apre-
sentada pelos deputados 
André Ceciliano (PT) e Jair 
Bittencourt (foto), do PL, 
segue para o governador 
Cláudio Castro (PL), que 
tem 15 dias para sancionar 
ou vetar. De acordo com o 
PL, havendo aprovação em 
plenário, os recursos decor-
rentes do superávit finan-
ceiro do Fundo Especial 
da Alerj poderão ser apli-
cados na aquisição de bens 
destinados à execução de 
programas ou projetos nas 
áreas de saúde, educação, 
segurança pública, ciên-
cia e tecnologia, cultura, 
além de investimentos de 
estímulo ao turismo flumi-
nense. “Muitos municípios 
carecem de recursos para 
a execução de projetos”, 
destaca Bittencourt.

Jovem Guarda também é patrimônio

O movimento cultural da 
Jovem Guarda pode ser 
reconhecido como Patri-
mônio Histórico Cultural 
Imaterial do Estado do Rio 
de Janeiro. É o que propõe 
o Projeto de Lei 1.780/19, 
da deputada Martha Rocha 
(PDT), que a Alerj aprovou, 
em segunda discussão, nes-
ta semana, e que seguiu 
para apreciação do gover-

Thiago Lontra/Alerj

nador. A deputada explica 
que o movimento surgido 
na década de 1960, mes-
clando música, comporta-
mento e moda, impactou 
profundamente os cenários 
artístico e musical brasileiro 
e fluminense. O movimento 
surgiu a partir do programa 
homônimo comandado por 
Erasmo Carlos, Roberto 
Carlos e Wanderléa. 

Panorama RJPanorama RJ

Projeto mira indústria das multas
Thiago Lontra/Alerj

A secretaria municipal de 
Cultura e Turismo iniciou 
nesta semana, no Observa-
tório de Talentos, o projeto 
Artes nos Muros, com obje-
tivo de criar um corredor ar-
tístico no Centro da cidade, 
com murais e grafites ela-
borados por artistas locais. 
A iniciativa, inspirada nos 
inúmeros murais espalha-
dos por diversas cidades 

brasileiras, visa revitalizar os 
espaços abandonados. Os 
croquis foram elaborados 
pelo artista plástico tan-
guaense Marcelo Gomes e 
a prefeitura fará convites a 
outros artistas locais para 
colaborarem com a inicia-
tiva. Outros locais, além do 
Centro, também receberão 
ilustrações com os mais va-
riados temas.

Tanguá vai ficar mais colorida
Divulgação

A instalação de radares 
eletrônicos fixos para con-
trole de velocidade e apli-
cação de multas poderá 
ser proibida nas rodovias 
estaduais concedidas, em 
especial na Rodovia RJ-
124, conhecida como Via 
Lagos. Nesse sentido, o 
PL 5.848/22, de autoria 
do deputado Dr. Serginho 
(PL), também foi aprovado 

na Alerj durante a semana, 
em primeira discussão. O 
texto, que ainda precisa 
ser votado em segunda 
discussão, estipula que a 
fiscalização de controle de 
velocidade só acontecerá 
de acordo com a resolu-
ção 798/20 do Contran. 
A norma determina que 
haja sinalização viária 
horizontal e vertical que 
informe a velocidade má-
xima permitida na via e 
a existência do controle 
de velocidade por equi-
pamento de fiscalização 
eletrônica. Já os medi-
dores de velocidade por-
tátil somente devem ser 
utilizados por autoridade 
de trânsito ou agente, uni-
formizados, não podendo 
haver obstrução da visibi-
lidade, do equipamento 
e de seu operador por 
placas, árvores, postes ou 
qualquer outra forma que 
impeça a visibilidade.
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Reorganização das linhas começa neste sábado. Objetivo é agilizar o transporte e melhorar trânsito

Mudanças nos ônibus de Niterói
A Prefeitura de Niterói ini-
cia neste sábado (28) um 
plano de reorganização das 
linhas de ônibus da cidade. 
O objetivo das mudanças é 
reduzir o tempo de espera 
para os usuários, diminuir a 
sobreposição de linhas e me-
lhorar o fluxo de veículos pela 
cidade. A principal alteração 
será com a linha Oceânica 3 
(Engenho do Mato-Centro), 
que deixará de passar pelas 
avenidas Roberto Silveira, 
Marquês de Paraná e Amaral 
Peixoto e chegará ao terminal 
Rodoviário João Goulart via 
Praia de Icaraí e Ingá. Além 
disso, terá seu intervalo de 
circulação reduzido de 15 
para 7 minutos.

“Uma pesquisa feita com 
usuários de ônibus na Região 
Oceânica mostrou que 70% 
das pessoas que utilizam o 
transporte público têm como 
destino final a Praia de Icaraí, 
o Ingá e o ponto em frente ao 
Plaza Shopping. Essa mudan-
ça cria uma linha de desejo 
desse público, que terá uma 
opção no Corredor Transo-
ceânico passando por Icaraí”, 
explicou o secretário munici-
pal de Urbanismo e Mobilida-
de, Renato Barandier.

O secretário destaca ain-
da que, como contrapartida 
pela mudança, os consórcios 
voltarão a circular com 100% 
da frota pela TransOceânica. 
Com isso, a Linha Oceânica 1 
(Piratininga-Centro) seguirá 
circulando com intervalo de 
10 minutos, a linha Oceânica 
2 (Itaipu-Centro), reduzirá 
seu intervalo de 15 para 10 
minutos e a Oceânica 3 terá 
intervalo de circulação de 7 
minutos.

Outra mudança em ônibus 

que circulam pela Região 
Oceânica de Niterói envolve 
as linhas 52A (Baldeador-
-Charitas) e 54 (Sapê-Pirati-
ninga). As duas linhas pas-
sarão a circular apenas em 
dias úteis e em horários de 
pico (de 5h às 10h e de 16h às 
20h). Nos demais horários, 
a recomendação é que os 
usuários façam a integração 
utilizando o Bilhete Único 
Municipal, que permitirá que 
os usuários façam o mesmo 
trajeto pagando uma única 
passagem e com um menor 
tempo de espera. O trajeto já 
é coberto pelas linhas 35, 38A 
e 36 e 39A.

A linha 57, que atualmente 

liga Santa Rosa ao Centro via 
Fagundes Varela também será 
alterada. A linha passará a 
ser circular, saindo do termi-
nal rodoviário João Goulart, 
passando pela Rua Fagundes 
Varela e retornando ao Cen-
tro via Rua Miguel de Frias, 
Praia das Flexas e Ingá. Além 
de reduzir a sobreposição de 
linhas que hoje chegam ao 
Centro pela Rua Mario Vian-
na, em Santa Rosa, a medida 
reduzirá o tempo de espera 
de quem mora na Fagundes 
Varela - que só é atendida pela 
linha 57 – de 40 minutos para 
20 minutos.

O replanejamento das 
linhas de ônibus de Niterói 

inclui o remanejamento dos 
veículos que circulam na 
linha 62A, que liga o bairro 
do Caramujo a Charitas, na 
Zona Sul da cidade. Com a 
mudança, os veículos que 
hoje circulam por essa linha, 
que será extinta, reforçarão 
as frotas das linhas 26 e 26A, 
diminuindo o tempo de es-
pera nas saídas de ônibus 
do Caramujo de 40 para 20 
minutos. Os usuários da linha 
62A poderão utilizar a linha 
62B ou fazer o transbordo 
até a Alameda para pegar em 
seguida a linha 62, pagando 
apenas uma passagem caso 
utilizem o Bilhete Único Mu-
nicipal.

“O reforço nas linhas que 
ligam o bairro ao Centro é 
uma reivindicação dos mo-
radores do Caramujo. Com 
essa alteração, poderemos 
diminuir o intervalo de via-
gens até o Centro sem deixar 
de atender o público que se 
desloca para a Zona Sul, que 
seguirá tendo a opção das 
linhas 62 e 62B”, afirmou o 
secretário.

Rio do Ouro – O replane-
jamento nas linhas de ônibus 
prevê ainda uma mudança 
na linha 48, que liga o Rio do 
Ouro ao Terminal Rodoviário 
João Goulart, no Centro. A 
cada três ônibus que saírem 
do ponto final no Rio do Ouro, 
um passará a circular com a 
linha 48SP (Serviço Parcial), 
fazendo o retorno em Icaraí. 
O objetivo é trazer mais re-
gularidade para os horários 
da linha, que tem um dos 
itinerários mais extensos da 
cidade. Mas essa alteração 
só deverá ocorrer a partir do 
próximo sábado (4/6).

“Essa linha passa por qua-
tro regiões da cidade, o que 
cria problemas para se man-
ter uma regularidade de ho-
rários. Com esse retorno ope-
racional em Icaraí em uma a 
cada três viagens, consegui-
mos reduzir tempo de trajeto 
e fazer mais viagens usando 
a mesma frota, mantendo o 
intervalo de circulação em 
10 minutos”, destacou Renato 
Barandier.

Rua Sete de Setembro – A 
Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Mobilidade estuda a 
criação de uma faixa exclusiva 
para ônibus na Rua Sete de 
Setembro, em Icaraí, no tre-

cho entre as ruas Nóbrega e 
Gavião Peixoto. O objetivo é 
melhorar a fluidez do trânsito 
no local, por onde circulam 
seis linhas de ônibus, sendo 
quatro intermunicipais. Após 
conversa com comerciantes 
da rua, a secretaria optou por 
iniciar apenas, neste primeiro 
momento, a restrição dos ho-
rários de estacionamento na 
via. Após o período de teste, 
será avaliada a instalação 
definitiva ou não da faixa 
exclusiva.

Meio Ambiente - Além do 
impacto positivo esperado 
para o trânsito na cidade e 
a redução no intervalo das 
viagens, o secretário Renato 
Barandier ressalta que as 
mudanças também serão be-
néficas para o meio ambien-
te. Segundo ele, um estudo 
mostrou que, apenas com 
o replanejamento, a cidade 
deixará de emitir 90 toneladas 
de CO2 por ano, número que 
equivale ao plantio anual de 
650 árvores.

“Somente com essas al-
terações, reduzindo trajetos 
e deixando de fazer viagens 
com poucos passageiros, 
vamos conseguir melhorar o 
atendimento à população e 
ainda produzir um impacto 
positivo para o meio ambien-
te na cidade”, explicou.

Divulgação

A Linha Oceânica 3 deixará de passar pelas Avenidas Roberto Silveira, Marquês de Paraná e Amaral Peixoto

Viradouro: obras 
75% concluídas 
 As obras de urbanização 
das comunidades do Vira-
douro e União, em Santa 
Rosa, estão com 75% dos 
trabalhos concluídos. A Pre-
feitura de Niterói já realizou 
a contenção de encostas em 
oito pontos da comunida-
de, tem um com obras em 
andamento e mais um para 
ser iniciado. Onze vias já re-
ceberam urbanização, com 
drenagem e pavimentação. 
No momento, mais nove 
recebem as intervenções 
e outras duas vias ainda 
receberão as melhorias. O 
trabalho também acontece 
em duas praças e em uma 
quadra poliesportiva. A re-
vitalização do campo Nossa 
Senhora das Graças será 
iniciada em breve.

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, enfatiza que as 
obras seguem avançando, 
e ressalta que, desde 2013, 
a gestão municipal vem 
promovendo melhorias ur-
banas e de equipamentos 
comunitários em diferentes 

regiões da cidade.
“São regiões que mais 

precisavam desse olhar de 
integração, regiões como as 
comunidades Viradouro e 
União. Essas intervenções 
levam diversos benefícios 
para a população, não ape-
nas na área urbana, mas 
também na área social”, diz.

O projeto de urbanização 
conta com investimento na 
ordem de R$ 40 milhões 
da Prefeitura de Niterói. A 
região também receberá 
uma plataforma digital, nos 
moldes da que funciona na 
Engenhoca. A obra do pré-
dio já foi concluída.

O presidente da Emu-
sa, Paulo César Carrera, 
explica que o projeto da 
prefeitura para esta área 
contempla a construção de 
novos espaços de convivên-
cia com equipamentos de 
lazer, quadras poliesporti-
vas, pavimentação com a 
requalificação das vias, me-
lhoria das calçadas e outras 
benfeitorias.

Food trucks 
têm licença 
na Praça da 
Trindade
A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Subse-
cretaria de Fiscalização 
de Posturas, tem buscado 
levar mais dignidade para 
os profissionais autôno-
mos da cidade. Na noite 
de quinta-feira (26), uma 
equipe da subsecreta-
ria entregou 55 licenças 
aos proprietários de food 
trucks que atuam na Praça 
Leonor Corrêa, na Trin-
dade. 

O “Polo Gastronômico 
Trindade” passa a ser o 
primeiro local regulariza-
do para exercer atividades 
culinárias em veículos. As 
licenças concedidas aos 
proprietários terão prazo 
de validade de seis meses. 
Após o vencimento da do-
cumentação, os profissio-
nais autônomos podem se 
dirigir até a subsecretaria 
e realizar a renovação do 
licenciamento.

Ação da Subsecretaria de Fiscalização aconteceu na Praia das Pedrinhas

Trailers irregulares são 
retirados em São Gonçalo
A Subsecretaria de Fisca-
lização de Posturas de São 
Gonçalo realizou, ontem (27), 
uma ação para retirada de 
trailers irregulares próximo à 
orla da Praia das Pedrinhas, 
no bairro Boa Vista. A ope-
ração, que foi realizada para 
atender a uma solicitação do 
Ministério Público, contou 
com o apoio do Grupamento 
de Defesa e Proteção Am-
biental (GPAm) da Guarda 
Municipal de São Gonçalo. 

Durante a visita dos fiscais 
à orla, uma barraca utilizada 
para venda de pratos típicos 
que ocupava parte do espaço 
público foi removida para 
o depósito. Com auxílio de 
um guindaste, um trailer que 
estava abandonado tam-
bém foi retirado. Na última 
segunda-feira (27), equipes 
da Posturas já haviam per-
corrido o espaço da Praia das 
Pedrinhas, comunicando aos 
responsáveis sobre a remoção 

dos equipamentos em vias 
públicas.

Os comerciantes foram 
orientados e notificados pe-
los fiscais a se dirigirem até 
o prédio da Subsecretaria 
de Fiscalização de Posturas, 

com a finalidade de solicitar 
a licença para utilização da 
calçada durante a execução 
das atividades comerciais. 
Os proprietários foram ins-
truídos sobre as construções 
irregulares à beira da praia.

 Renan Otto/Divulgação

Barraca utilizada para venda de comida foi retirada do espaço público

Ação para coibir irregularidades
Além das mudanças nas li-
nhas, a subsecretaria de Trans-
porte e Trânsito de Niterói vai 
iniciar na próxima segunda-
-feira (30), uma ação com os 
agentes de trânsito que ficarão 
em pontos estratégicos na Av. 
Roberto Silveira e Av. Alame-
da São Boaventura durante 
todo o dia, intensificado a 
participação nos horários de 
maior fluxo (entre 7h e 10h e 
entre 17h e 19h30). O objetivo 
é coibir as irregularidades que 
vêm acontecendo nessas vias, 
onde já houve um trabalho 
educativo. Os agentes vão au-
tuar os veículos que estiverem 
utilizando as faixas seletivas de 
forma irregular. Este serviço 
foi interrompido durante o 
período da pandemia da Co-
vid-19 e voltará para contribuir 

com a melhoria do trânsito na 
cidade.

Rua Sete de Setembro – A 
Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Mobilidade estuda a 
criação de uma faixa exclusiva 
para ônibus na Rua Sete de 
Setembro, em Icaraí, no trecho 
entre as ruas Nóbrega e Gavião 
Peixoto. O objetivo é melhorar 
a fluidez do trânsito no local, 
por onde circulam seis linhas 
de ônibus, sendo quatro in-
termunicipais. Após conversa 
com comerciantes da rua, a 
secretaria optou por iniciar 
apenas, neste primeiro mo-
mento, a restrição dos horários 
de estacionamento na via. 
Após o período de teste, será 
avaliada a instalação definitiva 
ou não da faixa exclusiva.

Meio Ambiente - Além do 

impacto positivo esperado 
para o trânsito na cidade e 
a redução no intervalo das 
viagens, o secretário Rena-
to Barandier ressalta que as 
mudanças também serão 
benéficas para o meio ambien-
te. Segundo ele, um estudo 
mostrou que, apenas com 
o replanejamento, a cidade 
deixará de emitir 90 toneladas 
de CO2 por ano, número que 
equivale ao plantio anual de 
650 árvores.

“Somente com essas al-
terações, reduzindo trajetos 
e deixando de fazer viagens 
com poucos passageiros, va-
mos conseguir melhorar o 
atendimento à população e 
ainda produzir um impacto 
positivo para o meio ambiente 
na cidade”, explicou.

Bilhete Único de Niterói
 O Bilhete Único de Niterói 
foi criado em 2011 pela Lei n° 
2.851/2011 e sua aquisição é 
vinculada ao CPF do usuário. 
Utilizando o Bilhete Único 
de Niterói, os passageiros 
de linhas municipais pagam 
apenas uma tarifa para usar 
dois ônibus municipais em 
sequência, dentro do intervalo 
de duas horas entre o primeiro 
e o segundo embarque.

O benefício também pode 
ser obtido na viagem de volta, 
mas é preciso esperar o inter-
valo mínimo de três horas en-
tre um e outro deslocamento, 
ou serão cobradas passagens 
integrais. Depois da segunda 
utilização, o desconto só vai 
estar disponível no dia se-
guinte.

O Bilhete Único Municipal 

é um benefício que pode ser 
utilizado pelos usuários de 
linhas municipais da cidade e 
deve ser habilitado para utili-
zação em qualquer cartão Rio-
card Mais vinculado a um CPF. 
O usuário que já possui um 
cartão Riocard Mais e deseja 
habilitar o benefício do Bilhete 
Único Municipal deve acessar 
o site cartaoriocardmais.com.
br/paravoce, realizar o login, 
clicar em “Cartões” e “Ca-
dastrar Cartões”. O próximo 
passo é digitar o número do 
cartão, do chip e CPF. Depois, 
basta ir ao menu “Usuários”, 
acessar “Consulta e Alteração”, 
selecionar o usuário desejado 
e em “Alterar”. Em seguida, 
clicar em “Reutilizar cartão 
cadastrado”, selecionar o nú-
mero do cartão e “Confirmar”.

Quem já possui o benefício 
do Bilhete Único Intermuni-
cipal está automaticamente 
habilitado para o Bilhete Úni-
co Niterói. Os usuários que 
ainda não possuem o cartão 
Riocard Mais podem adquirir 
na loja de atendimento ao 
público que fica no Terminal 
Rodoviário João Goulart, no 
Centro de Niterói.

Linha Oceânica 
3 terá o 
itinerário 
remanejado 
para Praia de 
Icaraí e Ingá

Os passageiros 
de linhas 
municipais 
pagam apenas 
uma tarifa para 
usar dois ônibus
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A companhia de limpeza de Niterói já mantém vários ecopontos para coleta seletiva de materiais inorgânicos

Esclerose 
múltipla 
atinge 40 
mil no Brasil
A campanha de 2022 para 
o Dia Mundial da Esclerose 
Múltipla, celebrado em 
31 de maio, visa desafiar 
as barreiras sociais e criar 
conexões entre as pessoas 
afetadas pela doença que, 
segundo a Associação Bra-
sileira de Esclerose Múlti-
pla (ABEM), atinge cerca de 
2,8 milhões de indivíduos 
em todo o mundo. Já no 
Brasil, 40 mil é o número 
estimado de pacientes que 
vivem com a doença.

Segundo o médico Mar-
cus Tulius, neurologista do 
Complexo Hospitalar de 
Niterói (CHN),  a esclerose 
múltipla é uma doença 
neurológica, crônica e au-
toimune, ou seja, as células 
de defesa do organismo 
atacam o próprio sistema 
nervoso central, provo-
cando lesões cerebrais e 
medulares.

“A esclerose múltipla 
(EM) é uma das doenças 
mais comuns do sistema 
nervoso central e afeta o 
cérebro e a medula espi-
nhal. A doença pode apre-
sentar diversos sintomas: 
fadiga intensa; alterações 
ligadas à fala, à deglutição 
e ao equilíbrio da coorde-
nação motora; transtornos 
cognitivos, emocionais 
e sexuais e disfunção in-
testinal e urinária, entre 
outros. A causa da doença 
ainda é desconhecida e, na 
maioria dos casos, o diag-
nóstico acontece entre 20 
e 40 anos, com ocorrência 
duas a três vezes maior 
em mulheres”, explica o 
neurologista.

O médico destaca que a 
esclerose múltipla não tem 
cura, mas os tratamentos 
medicamentosos dispo-
níveis podem modificar 
o curso da doença, pois 
os remédios reduzem a 
atividade inflamatória e as 
crises.

Penalidade foi lavrada pelo Procon Carioca após notificação, devido a diversas irregularidades

Supermercados: multa de R$ 150 mil
O Procon Carioca, vinculado 
à Secretaria Municipal de 
Cidadania, lavrou multa para 
os supermercados Prezunic, 
Extra e Pão de Açúcar que so-
mam R$ 149.395,42. Em abril 
de 2022, os agentes do Procon 
Carioca realizaram diligência 
em uma unidade do Extra e 
constataram produtos sem 
precificação clara e precisa;  
produtos expostos sem as 
informações de fabricação e 
de validade; produto com co-
branças diferentes no interior 
do estabelecimento; limita-
ção da venda a quantidade de 
seis unidades dos produtos 
“óleo de soja Liza 900ml” e 
“óleo de soja Qualitá 900ml”, 
dentre outras. Para esse caso, 
o instituto fixou multa no 
valor de R$ 20.520,11.

Outro supermercado mul-
tado foi o Prezunic. Após en-
contrar produtos sem precifi-
cação clara e precisa, durante 
fiscalização, o Procon Cario-
ca lavrou o auto de infração 
no valor de R$ 28.466,67. Em 
outra unidade do Prezunic, o 
Instituto Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
identificou infrações como 
oferta sem exibição do preço 

dos produtos; oferta de pro-
duto com mais de um preço 
aparente; oferta de produto 
com preço reduzido por estar 
próximo à data de validade, 
sem que essa informação 
estivesse exposta de forma 
clara e ostensiva. A multa 
aplicada foi no valor de R$ 
28.466,67. 

O supermercado Zona 
Sul, do Recreio, também foi 
multado, depois que, no dia 
20 de dezembro de 2021, os 
agentes verificaram ausên-
cia do Código de Defesa do 
Consumidor e ausência de 
licenciamento do Corpo de 
Bombeiros. Com isso, deter-
minaram lavratura do auto 
de infração de R $41.206,67 
(quarenta e um mil, duzentos 
e seis reais e sessenta e sete 

centavos).
Em mais uma diligência, 

os agentes do Procon Carioca 
constataram irregularidades 
em uma filial do Pão de Açú-
car. No dia 20 de dezembro 
de 2021, registraram ausên-
cia do Código de Defesa do 
Consumidor e ausência do 
Certificado de Aprovação do 
Corpo de Bombeiros. Dessa 
forma, ficou determinado o 
valor de R$ 30.735,30 para a 
penalidade. 

De acordo com o diretor 
executivo do Procon Carioca, 
Igor Costa, todos os estabe-
lecimentos foram, anterior-
mente, notificados a prestar 
esclarecimentos e as multas 
só foram aplicadas após essa 
fase do processo. 

“Na fase de notificação, 

quando deveriam apresentar 
esclarecimentos comprova-
dos, as empresas não jun-
taram provas que demons-
trassem o cumprimento às 
regras estabelecidas em lei”, 
contou Igor. 

Os supermercados têm 
prazo de 30 (dias, contados 
a partir das lavratura dos 
autos de infração, para re-
correrem.

Agricultores familiares vão 
suprir merenda escolar
A Prefeitura de Niterói reali-
zou, ontem (27), a primeira 
audiência pública para re-
ceber agricultores familiares 
locais, e de outras regiões do 
estado do Rio de janeiro, com 
o objetivo de estabelecer uma 
relação de proximidade entre 
produtores e identificar quais 
podem atender às demandas 
de fornecimento de itens 
para o cardápio da merenda 
escolar do município. Niterói 
usa o máximo do orçamento 
destinado à merenda escolar 
permitida por Lei Federal, 
32%, com a agricultura fa-
miliar.

Diretora do Departamento 
de Alimentação Escolar da 
Secretaria Municipal de Edu-

cação (SME), Ivone Albertino 
Rosa celebrou o encontro 
no auditório Amaury Pereira 
Muniz, no Centro.

“Estabelecemos uma co-
nexão com os produtores e 
atendemos ao programa Na-
cional de Alimentação Esco-
lar, que determina que se faça 
essa audiência pública entre a 

Prefeitura e agricultores fami-
liares. Foi muito importante 
conhecermos os produtores 
de Niterói e as características 
de sua produção. Haverá uma 
chamada para compra de 
produtos em agosto e, claro, 
se pudermos comprar com 
esses fornecedores, ficaremos 
muito mais felizes. Temos 
uma oferta local de legumes 
e hortaliças e muita banana. 
Mas temos necessidade de 
muitos outros itens”, explica 
a gestora.

Segundo Ivone, os colégios 
do município consomem 
2.800 dúzias de ovos sema-
nalmente, e uma variedade 
grande de frutas: “Há granjas 
locais que estão se compro-

metendo a nos suprir nessa 
demanda. Mas não podemos 
arriscar. Por isso somos muito 
criteriosos”.

Representante da Associa-
ção de Produtores Familiares 
de Santa Rita e região, em Bar-
ra Mansa, Valdiana Marina de 
Oliveira ouviu o apelo da ges-
tora de Niterói e pôde explicar 
que já está se adaptando para 
atender à demanda.

“Oferecemos, em geral, 
hortigranjeiros, mas este ano 
estamos trazendo arroz e fari-
nha de mandioca, por exem-
plo. Estamos organizando 
trocas com produtores de ou-
tros estados a fim de ampliar 
a oferta de itens aqui. É bom 
para todos”, diz Valdiana.

Primeira audiência pública com produtores foi realizada ontem em Niterói

Moradores do Laranjal 
terão acesso aos serviços 
oferecidos pelo “Cidada-
nia Itinerante”, projeto 
desenvolvido pela Pre-
feitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de 
Assistência Social, neste 
sábado (28), das 9h às 
13h. O projeto foi criado, 
em julho do ano passado, 
com o objetivo de levar 
diversos serviços para os 
moradores das áreas mais 
vulneráveis da cidade de 
forma gratuita.

Durante a ação, que 
vai acontecer no Colégio 
Municipal Estephânia de 
Carvalho, a população 
vai contar com serviços 
de orientação jurídica, 
instruções sobre o SINE 
e o CRAS, isenção para 
certidão de nascimento, 
casamento e segunda via 
de identidade e outros 
serviços.

Cidadania no 
Laranjal

Agentes do 
Procon realizam 
ações diárias em 
diversos pontos 
para coibir 
irregularidades

Objetivo foi 
identificar  
proximidade e 
quais podem 
atender a 
demanda

Objetivo é facilitar o acesso para que mais pessoas possam realizar o descarte consciente

Clin passa a receber resíduos 
eletrônicos em seis ecopontos
A partir da próxima semana, 
a Companhia de Limpeza Ur-
bana de Niterói (Clin) passa a 
receber resíduos eletroeletrô-
nicos em seis ecopontos. Esta 
é mais uma iniciativa adotada 
pela Clin para incentivar e 
reforçar a prática da coleta 
seletiva na cidade. A iniciati-
va, desenvolvida por meio de 
uma parceria com a empresa 
E-Ambiental, tem como ob-
jetivo facilitar o acesso para 
que mais pessoas possam 
realizar o descarte de forma 
consciente, evitando a degra-
dação ambiental causada pelo 
despejo incorreto desse tipo 
de material.

Será possível descartar 
aparelhos celulares, mp3, 
computadores, terminais, 
cabos e fios, fax, câmeras 
fotográficas, TV de tubo e 
receptores, webcam e joys-
ticks, nobreak, aquecedores, 
batedeiras, aparelhos de DVD, 
ferros elétricos, unidades de 
CD e DVD, lâmpadas, smar-
tphones e acessórios, Ipods, 
notebooks, fontes e gabinetes, 
monitores de computador, 
impressoras e scanners, es-
tabilizadores, aparelhos de 
ar condicionado, cafeteiras, 
carregadores em geral, mi-
cro-ondas, pilhas, aparelhos 
de som, walkman, telefones, 
teclados, HDs e memórias, 
filmadoras, baterias automo-
tivas, liquidificadores, pen 
drives, disquetes e baterias.

“Os resíduos eletroeletrô-
nicos, quando descartados de 
maneira inadequada, podem 
causar sérios danos ao meio 

ambiente. Estamos felizes em 
poder estabelecer essa parce-
ria e esperamos contar com a 
adesão da população de Nite-
rói”, comenta o presidente da 
Clin, Luiz Carlos Fróes.

Os ecopontos onde poderá 
ser feito o descarte deste mate-
rial ficam no Largo da Batalha, 
Barreto, Fonseca, Itaipu, Santa 
Bárbara e Ilha da Conceição. A 
empresa também disponibi-

liza o serviço Disque Coleta, 
através dos números 98323-
6940 e 3587-8266, em que os 
moradores da cidade podem 
informar o endereço e solici-
tar o recolhimento do resíduo 

eletrônico de forma gratuita.
Comunidade Sustentável 

– Outra iniciativa adotada 
pela Clin é o projeto “Clin Co-
munidade Sustentável”, que 
começou a ser implantado em 
2020. Atualmente, 12 comu-
nidades são atendidas, entre 
elas Zulu (Santa Rosa), Buraco 
do Boi (Barreto), Morro do 
Atalaia (Ititioca), João Nunes 
(Várzea das Moças), Morro 
da Chácara e Arroz (Centro) 
e Jacaré (Região Oceânica). A 
comunidade do Cantagalo foi 
a mais recente contemplada 
com o serviço. A previsão, de 
acordo com a Clin, é que o 
programa seja ampliado para 
outras seis até o fim de 2022.

O Clin Comunidade Sus-
tentável tem como objetivo 
aprimorar a gestão de resíduos 
sólidos em regiões de difícil 
acesso. Os novos contêineres 
são colocados em pontos es-
tratégicos, nas partes baixas 
dessas áreas, e além de facili-
tarem a retirada dos resíduos 
das comunidades, como são 
semienterrados, não há pro-
liferação de insetos e ratos no 
local, proporcionando melhor 
qualidade de vida dos mora-
dores.

Ação vai evitar 
a degradação 
ambiental 
causada pelo 
despejo incorreto 
desse material

São Gonçalo 
de portas 
abertas para 
a cultura
Estão abertas as inscrições 
para o Edital de Chamada 
Pública de Fomento, da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, que vai contem-
plar 210 projetos culturais 
do município de São Gon-
çalo. Os interessados têm 
até o dia 22 de junho para 
realizar as inscrições.  

“Esse é o maior edital 
de cultura da história de 
São Gonçalo. Sabemos o 
quanto a cidade é rica de 
talentos no setor cultural 
e artístico e por isso plane-
jamos uma forma de con-
templá-los e valorizá-los. 
Nosso objetivo é estimu-
lar e difundir os maiores 
artistas da nossa cidade”, 
afirmou o secretário de 
Turismo e Cultura, Lucas 
Muniz.  

Serão contemplados 
210 propostas e projetos 
culturais e artísticos de 
pessoas físicas e jurídicas, 
com ou sem fins lucrativos, 
estabelecidas no municí-
pio de São Gonçalo há pelo 
menos um ano. 

O objetivo do edital é 
valorizar a cultura local, 
considerando suas diver-
sas matrizes e formas de 
expressão. A iniciativa tam-
bém visa apoiar, valorizar 
e difundir o conjunto das 
manifestações culturais e 
artísticas e seus respectivos 
criadores, fazendo com 
que seja ampliado o acesso 
da população à produção 
de bens culturais. 

O edital também busca 
promover a preservação e 
o uso sustentável do patri-
mônio cultural e histórico 
de São Gonçalo.

Atividade 
visa garantir 
os direitos do 
consumidor nos 
estabelecimentos 
comerciais
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Receptação de veículos: 
20 são presos em ferros-velhos
A Delegacia de Roubos e Fur-
tos de Automóveis (DRFA) 
do Departamento-Geral de 
Polícia Especializada (DGPE) 
e outras unidades da Polícia 
Civil do Rio de Janeiro reali-
zaram ontem (27) a Opera-
ção Oxicorte. Segundo a Se-
cretaria de Estado de Polícia 
Civil (Sepol), 20 pessoas fo-
ram presas. Os agentes foram 
para as ruas para cumprir 22 
mandados de prisão e 40 de 
busca e apreensão contra os 
envolvidos em um esquema 
criminoso de assalto, furto 
e receptação veículos no 
estado.

As investigações apon-
taram que os criminosos 
realizavam roubos na Zona 
Oeste da capital e levavam 
os automóveis para a Re-
gião dos Lagos. Os agentes 
apreenderam, na ação, di-

versas peças de veículos, 
placas, documentos e cha-
ves. Quatro ferros-velhos 
foram alvo dos policiais. De 
acordo com a Sepol, as peças 
dos veículos, na maioria das 
décadas de 90 e 2000, eram 
revendidas e o grupo movi-
mentava cerca de R$ 500 mil  
por mês.

De acordo com o dele-
gado titular de polícia espe-
cializada, Márcio Braga, os 
criminosos faziam o abaste-
cimento dos desmanches de 
oficina irregulares e de auto-
peças. Para ele, a operação 

interferiu diretamente na 
atuação dos criminosos. “Em 
relação à organização crimi-
nosa, ela foi praticamente 
desmantelada”, afirmou o 
policial, em coletiva na Ci-
dade da Polícia, na manhã 
de ontem.

O diretor do Departa-
mento-Geral de Polícia Espe-
cializada (DGPE), delegado 
Pedro Medina, disse que 
a organização criminosa 
usava integrantes do tráfico 
de drogas que ficavam ar-
mados, em plantão por 12 
horas, para fazer empreita-

das criminosas nas regiões 
periféricas de comunida-
des. “Saíam, juntavam dois 
ou três, implementavam o 
roubo de veículo, traziam 
para o interior da favela e 
ali vendiam os veículos com 
clonador para quadrilhas de 
desmanches por R$ 3mil ou 
R$ 4 mil.”

As investigações seguem 
para localizar e prender o 
restante da organização cri-
minosa. “As investigações 
têm desdobramentos. Quan-
do tem uma operação que 
arrecada material, a gente 
continua com a investigação. 
A partir dali são formados 
outros inquéritos e outras 
investigações dão anda-
mento ao que foi recolhido”, 
afirmou o titular do Depar-
tamento-Geral de Polícia 
Especializada.

Carros eram roubados na Zona Oeste do Rio e levados para a Região dos Lagos

Monitor exibiu imagens inadequadas no Santos Dumont, no Rio

Pornografia em lugar de 
publicidade no aeroporto

Um monitor de publicidade 
localizado no Aeroporto Santos 
Dumont, no centro do Rio de 
Janeiro, exibiu imagens por-
nográficas de uma página na 
internet na manhã de ontem 
(27). Passageiros que embar-
cavam e desembarcavam no 

terminal registraram o ocorrido 
e postaram fotos e vídeos nas 
redes sociais.

O aeroporto é administrado 
pela Infraero, que informou 
que esses monitores são de 
responsabilidade de empresas 
terceirizadas de publicidade, 
que usam redes lógicas e sis-
temas próprios de divulgação, 
sem qualquer relação com o 
sistema de informação de voos 
do aeroporto.

A Infraero disse ainda que 
registrou boletim de ocorrên-
cia, fez comunicação à Polícia 
Federal e notificou a empresa 
responsável para tomar provi-
dências quanto à segurança das 

informações veiculadas em to-
tens de mídia nesta sexta-feira.

Segundo a estatal aeropor-
tuária, os monitores relacio-
nados ao caso permanecerão 
desligados em sua rede de 
aeroportos até que sua con-
fiabilidade esteja garantida 
pela empresa exploradora de 
mídia, que não teve o nome 
divulgado.

Eleitores que são usuá-
rios do aplicativo e-Tí-
tulo no celular ou tablet 
vão começar a receber 
informações sobre as 
eleições de outubro. A 
central de notificações 
foi modernizada para 
realizar os disparos com 
conteúdos oficiais sobre 
o pleito. 

Para receber as men-
sagens, o usuário pre-
cisa atualizar o apli-
cativo e baixar a nova 
versão do e-Título, que 
está disponível nas pla-
taformas Google Play 
e Apple Store. Com a 
atualização liberada no 
início deste mês, novas 
funcionalidades foram 
adicionadas.

App e-Título 
vai informar

Segundo o Ipea, a maioria dos capacitados se concentra na Região Sudeste

Uma a cada quatro pessoas 
poderia trabalhar remotamente
No Brasil, aproximadamente 
uma a cada quatro pessoas 
poderia trabalhar de forma 
remota, de acordo com o 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). Isso 
equivale a 20,4 milhões de 
pessoas, que representam 
24,1% do total da população 
ocupada no país. Os dados 
estão em Nota de Conjuntura 
divulgada ontem (27).

O estudo mostra que, a 
maior parte dos trabalhado-
res que poderiam desenvol-
ver as atividades de forma 
remota é mulher (58,3%); 
branca (60%); com nível su-
perior completo (62,6%); e 
tem idade entre 20 e 49 anos 
(71,8%).

Mais da metade desses 
trabalhadores em teletraba-
lho potencial encontra-se na 
região Sudeste, aproxima-
damente 10,5 milhões. Na 
região Sul estão 3,6 milhões; 
no Nordeste, 3,5 milhões; e, 
no Centro-Oeste, 1,7 milhão. 
Essas pessoas estão priorita-
riamente em áreas urbanas. 
No entanto, segundo o Ipea, 
há cerca de 650 mil pessoas 
em teletrabalho potencial no 
campo, o que corresponde a 
6,4% do total de ocupados na 
zona rural. 

O recorte por unidade 
federativa mostra que, en-
quanto o Distrito Federal 
apresenta teletrabalho po-
tencial de 37,8%, no Pará 
esse percentual cai para 
menos da metade, 15,3%. 
Em relação às cidades, Flo-
rianópolis aparece na lide-

rança, com cerca de 40,4% 
das pessoas ocupadas em  
regime potencial de teletra-
balho.

O Ipea também estimou 
a massa de rendimentos dos 
trabalhadores e constatou 
que, o rendimento efetivo 
das pessoas ocupadas, no 
geral, consideradas na Pnad, 
supera os rendimentos ha-
bituais. Ou seja, o que os 
trabalhadores receberam de 
fato pelo trabalho, no perío-
do considerado, foi maior 
do que o que costumam re-

ceber. Consideradas apenas 
as pessoas em teletrabalho 
potencial, o rendimento efe-
tivo supera o habitual em 9%. 
Segundo o Ipea, as pessoas 
em teletrabalho potencial, 
juntas são responsáveis por 
cerca de 40% do total de ren-
dimentos no Brasil.

Na análise, o Ipea utiliza 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de 2021. 
O Instituto esclarece que 

não existem dados oficiais 
de quantas pessoas no Brasil 
trabalham remotamente. Por 
isso, realizou um levanta-
mento das atividades que 
poderiam ser realizadas em 
teletrabalho.

Como critério foi consi-
derado, por exemplo, se os 
trabalhadores possuem ou 
não condições de realizar as 
tarefas em teletrabalho e se 
há fatores na realização do 
trabalho de forma remota 
que podem aumentar a pro-
dutividade.

 Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

A maior parte dos trabalhadores que poderiam desenvolver as atividades de forma remota é mulher (58,3%)

IR: 29 milhões de 
declarações entregues
A Receita Federal informou 
que até às 16 horas de ontem 
(27) haviam sido entregues 
um total 28.880.296 declara-
ções do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF) 2022. A 
expectativa é que 34.100.000 
declarações sejam enviadas 
até final do prazo, que termi-
na no dia 31 de maio.

Quem estiver obrigado a 
entregar a declaração e não 
fizer até o fim do prazo estará 
sujeito à multa. O valor da 
multa é de 1% ao mês, sobre 
o valor do imposto de renda 
devido, limitado a 20% do 
valor do imposto de renda. 
O valor mínimo da multa é 
de R$ 165,74.

A multa é gerada no mo-
mento da entrega da de-
claração e a notificação de 
lançamento fica junto com o 
recibo de entrega. O contri-
buinte terá 30 dias para pagar 
a multa. Após este prazo, 
começam a correr juros de 
mora, corrigidos pela taxa 
Selic, atualmente em 12,75% 
ao ano.

Quem deve declarar - São 
obrigados a declarar o im-
posto os contribuintes que 
receberam, em 2021, rendi-
mentos tributáveis, sujei-
tos ao ajuste anual, maiores 
do que R$ 28.559,70. Além 
desses contribuintes, quem 
recebeu, no ano passado 
rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte em 
valor superior a R$ 40 mil, 
como rendimentos de aplica-
ções financeiras, doações, he-
ranças, partilha de divórcio, 
meação, indenizações, divi-
dendos e juros sobre capital  
próprio; quem recebeu, em 
2021, receita bruta anual 

decorrente de atividade rural 
em valor acima do limite de 
R$ 142.798,50.

Também é obrigado a de-
clarar o imposto quem tinha, 
em 31 de dezembro de 2021, 
a posse ou propriedade de 
bens e direitos, inclusive terra 
nua, em valor superior ao li-
mite de R$ 300 mil; as pessoas 
que obtiveram, em qualquer 
mês do ano passado, ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos, sujeito à 
incidência de imposto ou 
realizou operações em bolsa 
de valores.

As pessoas que tiveram 
lucro, em 2021, com a ven-
da de imóveis residenciais, 
mas optaram por uma das 
situações de isenção total ou 
parcial de imposto de renda 
sobre o ganho de capital; 
que pretendem compensar 
prejuízos da atividade rural 
ou de operações em bolsa 
de valores; e quem passou 
à condição de residente no 
Brasil, no ano passado, tam-
bém são obrigadas a declarar 
o imposto.

Novidades - Uma das no-
vidades na declaração do 
IRPF 2022 é o acesso amplia-
do à declaração pré-preen-
chida por meio de todas as 
plataformas disponíveis, e o 
recebimento da restituição 
e o pagamento de DARF via 
Pix, desde que a chave do 
contribuinte seja o CPF.

O Programa Gerador da 
Declaração está disponível 
no site da Receita para usuá-
rios dos sistemas Windows, 
iOS e Linux. Também será 
possível declarar online ou 
por dispositivos móveis, por 
meio do app Meu Imposto de 
Renda.

Os agentes foram para as ruas para 
cumprir 22 mandados de prisão e 40 de 
busca e apreensão em diversas partes do 
Estado do Rio de Janeiro

Passageiros 
que passavam 
pelo terminal 
registraram o 
caso com fotos e 
vídeos nas redes 

Os monitores 
relacionados 
ao caso seguem 
desligados

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: 02/06/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Rua Ignez Peixoto - Itaipu - Niterói 17533631
09:00 às 13:00 Rua Paulo Freire - Itaipu - Niterói 17533631
09:00 às 13:00 Rua Scylla Souza Ribeiro - Itaipu - Niterói 17533631
09:00 às 13:00 Rua Y - Itaipu - Niterói 17533631
13:00 às 17:00 Rua São Geraldo - Fonseca - Niterói 17534223
13:00 às 17:00 Rua Santo Reis - Fonseca - Niterói 17534223
13:00 às 17:00 Travessa Carvalho Leomil - Fonseca - Niterói 17534223
13:00 às 17:00 Travessa Gelson Brandão - Fonseca - Niterói 17534223
13:00 às 17:00 Travessa Regina Maia - Fonseca - Niterói 17534223
13:00 às 17:00 Travessa Santos Reis - Fonseca - Niterói 17534223
13:00 às 17:00 Travessa São Feliciano - Fonseca - Niterói 17534223
13:00 às 17:00 Travessa São Geraldo - Fonseca - Niterói 17534223
13:00 às 17:00 Rua Desembargador Lima Castro - Fonseca - Niterói 17534767
13:00 às 17:00 Rua São Geraldo - Fonseca - Niterói 17534767
13:00 às 17:00 Estrada Governador Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói 17536403
13:00 às 17:00 Rua Francisco Cruz Nunes - Cantagalo - Niterói 17536403
13:00 às 17:00 Rua 1 - Condomínio Vila Floresta - Cantagalo - Niterói 17536403
13:00 às 17:00 Rua A - Cantagalo - Niterói 17536403
13:00 às 17:00 Rua Particular - Cantagalo - Niterói 17536403
13:00 às 17:00 Vila Floresta - Cantagalo - Niterói 17536403
14:00 às 18:00 Avenida Atrativo C Coutinho - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Ruas 50, 58, 62,, 63, 64, 65, 66, 74 - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Rua Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Rua Evaldo de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Rua Helenice Coutinho Tebet - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Rua Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 17536223
14:00 às 18:00 Rua Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 17536223

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Rua Eugênio Kallmann - Santa Izabel - São Gonçalo 17525889
08:30 às 12:30 Rua Pedro Calmon - Lagoinha - São Gonçalo 17525889
08:30 às 12:30 Rua Porto Cale - Santa Izabel - São Gonçalo 17525889
09:00 às 11:59 Rua Coronel Serrado - Ze Garoto - São Gonçalo 17497813
09:00 às 11:59 Rua Doutor Jurumenha - Santa Catarina - São Gonçalo 17497813
09:00 às 11:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17497813
09:00 às 11:59 Rua Serrado - Santa Catarina - São Gonçalo 17497813
13:00 às 17:00 Rua Paulo VI - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua 44 - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Cdl Álvaro Silva - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Diamantes - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Antenor Costa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Marfins - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Touquet - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Ouro Branco - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Rubis - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Turmulina - Jardim Catarina - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Turqueza - Jardim Catarina Novo - São Gonçalo 17521365
13:00 às 17:00 Rua Albino José - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 17525213
13:00 às 17:00 Rua Julho Castilho - Marambaia - São Gonçalo 17525213
13:00 às 17:00 Rua Pacheco Lopes - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 17525213

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Avenida Francisco Lacerda - Jardim Atlântico - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Avenida Zumbi dos Palmares - Jardim Atlântico - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Ruas 1, 57 - Itaipuaçu - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Rua Buganviles - Costa Verde - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Rua Cravos - Barroco - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Rua Mimosas - Jardim Atlântico - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Rua Orquídeas - Costa Verde - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Rua Papoulas - Itaipuaçu - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Rua Rosas - Itaipuaçu - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Rua Zumbi dos Palmares - Barroco - Maricá 17535413
13:00 às 17:00 Rua São Pedro Apostolo - Pr Lagoas-Pn - Maricá 17536511
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Liverpool e 
Real Madrid 
decidem a 
Champions
A Liga dos Campeões da 
Europa desta temporada 
terá sua final sendo dis-
putada hoje. Liverpool e 
Real Madrid se enfrentam 
às 16 horas (de Brasília), 
em Paris.

As duas equipes voltam 
a se encontrar na decisão 
após quatro temporadas. 
Na ocasião, os merengues 
levaram a melhor por 3 a 
1, em Kiev.

A partida terá um sabor 
especial para o atacan-
te Salah. O egípcio saiu 
de campo lesionado no  
início daquela final. Ago-
ra, o jogador afirmou que 
quer se vingar dos espa-
nhóis.

“Estou motivado até o 
teto. Especialmente pelo o 
que aconteceu da última 
vez. Lembro quando fui 
substituído, foi o pior mo-
mento da minha carreira. 
Fiquei muito chateado 
naquela época. Vinha de 
uma temporada muito 
boa para chegar na fi-
nal e sair com 30 minu-
tos. Fiquei sabendo do  
resultado no hospital. 
Nunca tive uma sensação 
como aquela no futebol”, 
disse.

Liverpool e Real Ma-
drid chegam embalados 
para a final. Os ingleses 
conquistaram as duas co-
pas na Inglaterra e ficaram 
com o vice da Premier 
League. Já os espanhóis 
levaram a taça da La Liga.

O Real  Madr id é  o 
maior vencedor do tor-
neio, com 13 conquistas. 
Já o Liverpool vai em bus-
ca do sétimo título.

Rubro-Negro enfrentará colombiano nas oitavas de final da Libertadores

Sorteio define Tolima 
como rival do Flamengo

A  C o n m e b o l 
sorteou os con-
frontos das oi-
tavas de final da 
Taça Libertado-
res da Améri-
ca. O Flamengo 

ontem conheceu não só seu 
adversário, como também  
todo o caminho até a de-
cisão, em Guayaquil,  no 
Equador, em busca do tri-
campeonato.

Nas oitavas de final, os ru-
bro-negros terão pela frente 
o Tolima. Os colombianos 
ficaram na segunda posição 
do grupo D, atrás do Atléti-
co-MG.

No entanto, o Tolima ven-
ceu os mineiros, em Belo Ho-

rizonte, na última rodada da 
fase de grupos. O resultado 
acabou com a invencibili-
dade de 18 jogos da Galo na 
competição.

Se avançar, o Flamengo 
sabe que terá um adversário 
de peso. Os cariocas vão en-
carar Corinthians ou Boca 
Juniors-ARG.

Na semifinal, o adversário 
será argentino: River Plate, 
Vélez, Talleres ou Colón.

Por ter tido a terceira 
melhor campanha da fase 
de grupos, o Flamengo vai 
decidir no Rio de Janeiro os 
duelos das oitavas e quartas 
de final. Já na semifinal, os 
cariocas só vão definir o 
confronto fora de casa caso 

encarem o River Plate.

Reforço - O Fla se prepa-
ra para o clássico contra o 
Fluminense, amanhã, pelo 
Campeonato Brasileiro. O 
técnico Paulo Sousa rece-
beu uma boa notícia para o 
duelo.

O lateral-esquerdo Filipe 
Luís treinou normalmente 
com o elenco. Com isso, o 
experiente jogador retorna 
ao time após se recuperar 
de lesão.

Paulo Sousa vai definir 
a escalação do Flamengo  
somente hoje. Os rubro-
-negros precisam da vitória 
para sair da parte de baixo 
da classificação.

Marcelo Cortes / Flamengo

Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Filipe Luís treinou normalmente no Ninho do Urubu e deve voltar no Fla-Flu

Goleada motiva o Flu, 
diz Germán Cano

Meia Nenê celebra 
boa fase do Vasco

O Fluminense 
desembarcou 
no Rio de Ja-
neiro ontem 
após a goleada 
histórica de 10 

a 1 sobre o Oriente Petrole-
ro, na Bolívia. Mesmo com a 
quantidade de gols, os trico-
lores acabaram eliminados 
da Copa Sul-Americana.

O argentino Germán 
Cano elogiou a postura da 
equipe, que buscou o gol a 
todo momento. O atacante 
ressaltou que o resultado 
vai motivar o Fluminense 
para a sequência da tem-
porada.

“Nós sonhamos, luta-

O Vasco venceu 
o Brusque, na 
noite de quin-
ta-feira, e as-
sumiu a vice-li-
derança da Sé-
rie B. O triunfo 

foi o quarto seguido em São 
Januário na competição.

O meia Nenê foi o des-
taque da partida, ao marcar 
os dois gols da equipe. O 
experiente jogador afirmou 
que o time vem criando uma 
identidade com a sequência 
de jogos.

“A cada jogo está se en-
trosando mais, está criando 
uma identidade, está pegan-
do mais confiança. A torcida 
está nos apoiando de uma 
maneira incrível, a gente 
está sempre citando isso 
porque realmente eles estão 

mos. Realmente fizemos 
uma grande partida, fize-
mos muitos gols, mas não 
conseguimos nos classifi-
car. O resultado dá confian-
ça para seguir construindo 
um caminho juntos até o 
final do ano. Temos pela 
frente outros dois campeo-
natos muito importantes no 
Brasil”, disse.

O Fluminense terá pou-
co tempo para lamentar a 
eliminação da Sul-Ameri-
cana. Os tricolores terão 
pela frente o clássico contra 
o Flamengo, amanhã, no 
Maracanã, às 18 horas (de 
Brasília), pelo Campeonato 
Brasileiro.

em todos os momentos com 
a gente”, disse o jogador.

Botafogo - O Botafo-
go briga pela liderança do  
Brasileiro após sete rodadas. 
A equipe embalou com o 
trabalho do técnico Luís 
Castro e a chegada de re-
forços.

O meia Chay admitiu 
que não esperava o bom 
momento do clube nesta 
fase da temporada.

“Inicialmente ninguém 
esperava por ser um início 
de projeto. Chegou bastante 
gente, não se conhecia tão 
bem, treinador com novo 
método. O jogador tem que 
se adaptar o mais rápido 
possível e estamos fazendo 
isso com bons resultados”, 
disse.


