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Informes
Edição na internet para Hum milhão e 800 mil leitores

O presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Rio (Alerj), de-
putado André Ceciliano a assinou 

o acordo de colaboração entre a Secretaria 
de Fazenda (Sefaz) e a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) para ampliar a fiscali-
zação sobre os recursos de royalties e de 
participação especial destinados ao estado. 
O acordo é fundamental para compensar 
as perdas de repasses dos últimos anos – 
como aponta a CPI que investiga o tema 
na Casa.
 “Graças ao trabalho da CPI, a assinatura 
desse convênio vai trazer mais tranqüili-

Fiscalização nos Royalties 
do Petróleo

dade para os aposentados e pensionistas 
porque os recursos dos royalties vão dire-
to para o Rio Previdência”, comemorou o 
presidente. Lembrou que o problema do 
Estado “não é de despesa, mas de geração 
de receita”. 
Na CPI, que foi proposta por Andre Ceci-
liano, o Governo do Estado estimou que, 
em 10 anos, mais de R$ 10 bilhões em re-
cursos da exploração de petróleo deixaram 
de ser repassados ao Rio.
O acordo entre a Sefaz e a ANP tem a du-
ração de dois anos, podendo ser renovado 
se houver interesse das partes. 

Governador Claudio Castro e deputado André Ceciliano

Felipe Peixoto e os Taxistas  

Felipe Peixoto abraçou a causa dos taxistas. Reuniu-se com o presidente do Sindicato 
dos Taxistas de Niterói @rodrigotaxista_nit que trouxe algumas pautas difíceis da 
categoria.

A reunião aconteceu no gabinete do deputado Hugo Leal (@dephugoleal), autor do pro-
jeto da Lei Seca. Foram abordadas como a questão do direito de sucessão nas permissões 
e autorizações dos motoristas de táxi. Ele declarou que vai monitorar e colaborar efetiva-
mente com a categoria, e em defesa dos taxistas. Disse que todos podem contar com ele. 
#taxistas #taxi #niteroi #rj #felipepeixoto

A professora Juliana Benício, lança, em par-
ceria com Andre Moragas, o livro A Políti-
ca e a Vida Real, pela Perfil Editorial. Será no 

dia 22 de julho, das 18 às 22h, no Restaurante Noi 
de São Francisco, Avenida Quintino Bocaiuva,201.                                                                                                                                    
 Juliana, estreante na política nas últimas eleições mu-
nicipais, conseguiu o mérito de ficar entre os melhores 
colocados para o cargo de prefeito. 

Juliana Benicio Lança Livro

Felipe Peixoto e o presidente do Sindicato dos Taxistas de Niterói
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Por Melhorias, Somos Todos OAB de Niterói
Como sabemos, no nosso jovem país, ainda teremos muito para aperfeiçoar 
nos costumes, direitos e deveres na forma da lei. Para avançarmos enquanto 
povo civilizado, diariamente travamos lutas para atenuar e corrigir injustiças, 
especialmente no âmbito da Justiça, que nem sempre faz jus a própria defini-
ção.
A Justiça Brasileira, ainda é muito lenta e desigual, mas, vem sendo aperfeiço-
ada com a implantação de correções e novas leis.
Existem situações em que a Justiça oferece gratuidade nos processos, como 
nos Juizados Especiais - ao menos em 1º grau de jurisdição. O art. 54 da lei 
9.099/1995 estabelece que o "acesso ao Juizado Especial independerá, em 
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas".
Mas, sempre chamou atenção, e vem especialmente nos últimos anos, cau-

A deputada Federal Renata Abreu 
(Pode - SP) entrou e aprovou o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 120, em 

2018, (Projeto de Lei nº 8.954, de 2017), 
que altera a Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil), para 
isentar o advogado do pagamento de cus-
tas processuais antecipadas na execução de 
honorários advocatícios. Este projeto terá 
que ser aprovado no senado para que a Lei 
seja efetivada.
O relator é o senador Antônio Anastasia, 
que nesse momento encontra-se em fase 
final do relatório. Evidentemente, nada é 
simples e fácil, e situações como esta de-
mandam interferência e assistência cons-
tante para que tudo ocorra com mais cele-
ridade e garanta o sucesso deste conjunto 
de ações.
A OAB de Niterói, através do seu presi-
dente Claudio Vianna, percebendo que o 
relatório era insuficiente e poderia ser me-
lhorado, e que assegurasse, além da pos-
tergação do pagamento das custas, a total 
gratuidade dessas custas e emolumentos, 
lançou uma campanha para obtenção des-
ses benefícios; e foi prontamente apoiado 
pelo colega Luciano Bandeira, presidente 
da Seccional do Rio de Janeiro.  Buscaram 
imediatamente uma audiência com o rela-
tor, senador Anastasia, que gentilmente se 
dispôs a conversar sobre o aperfeiçoamen-
to do Projeto.
O projeto é composto de três artigos. O 
primeiro indica que o objetivo da lei é isen-
tar o advogado do pagamento de custas 
processuais na execução de honorários ad-
vocatícios. O segundo altera o art. 82 do 
Código de Processo Civil, para acrescentar 
a isenção mencionada. Por fim, o artigo ter-
ceiro estabelece cláusula de vigência ime-
diata, prevista para a data da publicação.
Conforme a justificação do projeto, o ob-

jetivo da proposta é “garantir os meios 
necessários ao exercício da advocacia” por 
meio da isenção de custas processuais na 
execução de honorários devidos aos advo-
gados. Trata de evitar prejuízos aos advo-
gados, visto que a execução só ocorre em 
razão do descaso da parte executada, que 
não cumpriu com o pagamento da quantia 
devida pelos serviços prestados.
O presidente da OAB-Niterói Claudio 
Vianna passou a conclamar a advocacia flu-
minense e todos os presidentes das Sub-
seções do Estado do Rio, para juntos, se 
movimentarem no sentido de que essa so-
licitação de retificação fosse acolhida pelo 
relator, corrigindo-se a omissão apontada 
no projeto de lei, conforme abaixo-assi-
nado, que beneficiará não só a classe, que 
sofre por não receber pelos serviços presta-
dos, necessitando da isenção, como o Judi-
ciário, diminuindo demandas de gratuidade 
de Justiça e outros pedidos nesse sentido 
que congestionam os tribunais.
Estivemos como o presidente Claudio Vian-
na que nos disse:
“O momento e a questão pedem união de 
toda a classe, na tentativa de sensibilizar-

mos os senadores, pois o relator do pro-
jeto fez o reexame do texto, adequando-o 
a real necessidade da classe. Agradecemos 
a atenção que nos foi dada pelo senador 
Anastasia. Ele foi sensível aos nossos ape-
los e retificou o texto. Mas, não podemos 
ficar inertes assistindo a tramitação de um 
projeto de tamanha importância sem nos 
movimentarmos para o êxito total das nos-
sas necessidades.  Em conversa prévia com 
nosso presidente da Seccional RJ, Luciano 
Bandeira, estamos providenciando novos 
encontros com o senador Antônio Anasta-
sia, para nos ajudar nos contatos com ou-
tros senadores. Disse Claudio Vianna.
O corregedor-geral da OAB Niterói Fabio 
Lucas acrescentou: “A advocacia brasileira 
clama por melhores condições de traba-
lho, equivalente ao nosso esforço. Somos 
os profissionais que levamos a justiça para 
toda população.
Fabiano Martins Ribeiro, presidente da Co-
missão Especial de Governança e ‘Com-
pliance’ da OAB Niterói, convoca colegas a 
assinarem o abaixo-assinado eletrônico, no 
link abaixo, para aprovação do projeto que 
nos contemple integralmente: “É extrema-

mente necessário aprovar o texto do pro-
jeto de lei como foi proposto por Claudio 
Vianna e Luciano Bandeira. Os honorários 
advocatícios têm natureza alimentar e pro-
teção constitucional, necessitando, neste 
caso, das cautelas de praxe e resultado de 
maior abrangência, pela magnitude da cau-
sa.
Gostaria de agradecer ao nosso presidente 
Claudio Viana, que entendeu a dimensão 
da necessidade e deu voz a esse pleito, 
demonstrando sintonia com a classe e suas 
demandas; assim como a Luciano Bandeira 
por todo apoio e sintonia com as nossas 
demandas.
Segue o link do abaixo-assinado eletrônico: 
https://bit.ly/3zYc2QH
Claudio Vianna reiterou que: “todas estas 
questões dizem respeito ao coletivo da ad-
vocacia fluminense e até nacional. A OAB 
Niterói cumpre o seu papel liderando os 
movimentos e encabeçando todos os pro-
jetos de melhoria para a classe. Mas, é fun-
damental que cada colega, individualmente, 
se junte a nós para aumentarmos o tama-
nho das nossas ações em prol do benefício 
de todos. Gostaria, por último, de desta-
car que essa iniciativa e vitória, nascida em 
Niterói, terá repercussão nacional e be-
neficiará todos os advogados que buscam 
receber seus honorários na Justiça. Mas a 
luta não terminou. Precisamos nos manter 
unidos para aprovação do projeto de lei e 
demais procedimentos necessários, com o 
objetivo de colocarmos em vigor essa alte-
ração e seus efeitos, ainda neste exercício, 
tão prejudicado pelos efeitos da Covid-19, 
marcando assim o trabalho dessa gestão e 
sua sinergia, pois juntos somos fortes”. 
Nessas questões somos um só corpo e vi-
bramos conjuntamente.
Por melhorias, somos todos advogados, so-
mos todos OAB de Niterói”.

sando protestos dos advogados, que muitas vezes prestaram seus serviços e 
não são pagos pelos clientes, incluindo causas de muito sucesso. Para resgatar 
estes honorários os advogados necessitam entrar com uma ação de cobrança. 
A grande maioria não costuma formalizar um contrato, o que daria mais segu-
rança nessa questão, pois o contrato se transforma num título executável. Ao 
contrário, ficam sujeitos a uma cobrança, como era antigamente, uma ação 
ordinária, que é mais difícil para receber, até pela lentidão que se processa. 
Aí, neste tocante, se estabelece a primeira dificuldade, e considerada desigual 
e injusta. Os advogados sempre tiveram que pagar adiantado as custas desse 
processo de cobrança. Ou seja: além de não receber os honorários devidos, 
ainda tem que desembolsar valores relativos às custas processuais. 
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- O Espaço Cultural Correios Niterói (Ave-
nida Visconde do Rio Branco, nº 481 
- Centro) apresenta a exposição "Gestua-
lidade", de Isabella Cesar. São 14 telas em 
acrílico sobre linho para serem apreciadas 
na sala E/F do pavimento térreo. Visitação 
gratuita, até 27 de julho, de 2ª a 6ª, das 
11 às 18 h; sábado, das 13 às 17 horas.

- “Viagem a Portugal”, antologia poética 
com 28 autores brasileiros e portugueses, 
organizada por Gisele Sant'Ana Lemos.  A 
iniciativa do e-book é das editoras Biblio-
mundi e Filo.

DIZ pra mim... (que eu conto)

Embora esteja em pleno crescimento, 
o número de mulheres atuando no 
mercado de tecnologia ainda é pe-

queno. E para ampliar essa quantidade, o 
Google anunciou na última terça feira, 22, 
uma versão do seu programa de treinamen-
to: “Cresça com o Google”, porém com 
foco na inserção de mulheres nas carreiras 
ligadas a tecnologia.
Intitulado “Cresça com o Google”, para 
Mulheres na Tecnologia, esta edição conta-
rá com especialistas do Google e convida-
das das iniciativas PrograMaria, MasterTech 
e Olabi, que farão palestras sobre desafios 
e oportunidades para mulheres na TI. As 
inscrições são gratuitas e podem ser fei-
tas através do site treinamentoscresca.wi-
thgoogle.com. 
Dentre as especialistas que participarão do 
curso estão: Camila Matsubara, engenheira 
de software do Google; Kelly Maia, recru-
tadora de tecnologia no Google; Mariana 
Pezarini, COO da PrograMaria; Silvana 
Bahia, codiretora da Olabi e coordenadora 
da PretaLab; e Camila Achutti, fundadora e 

Cresça com o Google

- Museu Janete Costa (Rua Presidente Pe-
dreira, 78- Ingá) apresenta a exposição 
"Tudo que move é sagrado". Aberta des-
de dia 16 de junho, a partir das 11 horas. 
Visitação limitada a 24 pessoas, seguindo 
todas as normas de segurança por motivo 
da Covid.

- Vem aí o livro "Haicais", de Leda Men-
des Jorge, Jouber Baesso e Uyára Schiefer, 
que em breve será lançado na Cafeteria Da 
Vinci's (Rua Pereira da Silva, 76 - Icaraí).

CEO da MasterTech.
De acordo com o Google, o programa foi 
desenhado para desconstruir estereótipos e 
desmistificar a atuação nos ramos de tra-
balho do setor, bem como oferece treina-
mentos com situações reais de aplicação de 
habilidades na prática, com uma agenda de 
incentivo e suporte às mulheres.
O conteúdo do treinamento do “Cresça 
com o Google para Mulheres na Tecnolo-
gia” está dividido em sete assuntos, sendo 
eles: As oportunidades na área de tecno-
logia para elas; Mulheres na tecnologia: 
quebrando estereótipos; Processo seletivo: 
como aplicar em vagas de tecnologia; Por 
onde começar a minha carreira; e A tecno-
logia a favor da produtividade.
Deste 2017, o Cresça com o Google tem 
como objetivo oferecer conteúdos e ferra-
mentas gratuitas para o aprimoramento de 
habilidades, carreiras e negócios. O progra-
ma já passou presencialmente por mais de 
12 capitais do Brasil e já treinou mais de 
1,7 milhões de brasileiros.
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Realmente é preocupante o rumo que 
tomou a política brasileira, protago-
nizada pelas atitudes desmedidas 

e agressivas o presidente da República. A 
sensação que me dá é que ele joga apos-
tando no conflito geral. Quanto mais con-
fusa ficar a situação, mais ele pensa que se 
beneficia. É o exemplo mais grotesco que 
já vi de imaturidade emocional. Bolsonaro 
não mede conseqüências, confiando numa 
segurança que supõe ter. Joga o tempo 
todo contra o bom senso e é irresponsá-
vel quanto aos prejuízos que o país tem e 
terá num confronto social. Como se não 
bastasse a manobra perniciosa impetrada 
pelo Lula da Silva, que pregou o conflito 
na base do “nós contra eles”, que gerou 
essa lamentável divisão do povo brasileiro, 
vêm o Bolsonaro, que se elegeu em cima 
dos crimes do Lula, e está fazendo a mesma 
coisa. É uma pratica divisionista, populista, 
insensata e burra, acima de tudo. 
Bolsonaro teve uma chance única, quando 
conseguiu se eleger. Se tivesse um mínimo 
de equilíbrio e criatividade, teria feito um 
grande governo e não necessitaria viver 
nesse desespero eleitoral, fazendo uma 
política de destruição, para se manter na 
mídia.
Que ele seja tacanho e grosso se compre-
ende. Mas, teria que ter um traço mínimo 
de humanidade, complacência e afetivida-
de. Ao contrário, ele é frio, calculista, sem 
piedade ou empatia por quem quer que 
seja. Ele é autocentrado, sem qualquer ves-
tígio de culpa ou compaixão. Só tem um 
foco: manutenção do poder e se exaspe-
ra por ainda não ter conseguido implantar 
uma República de Idiotas, sem alma e sem 
futuro.
Essa última atitude provocativa usando 
crianças, fazendo com que uma pobre e 
indefesa menina retirasse a máscara, e acin-
tosamente retirar a máscara de uma criança 
de uns quatro anos, foi demais! É um incon-
seqüente, e como tal não tem condições e 
nem estatura para o cargo que ocupa. Ele 
está acabando com a imagem do país, que 
internacionalmente terá graves conseqüên-
cias, notadamente econômicas. Basta ver 
exemplos de outros ditadores como o da 
Coréia do Norte, ou os mais insignificantes 
ditadores asiáticos e africanos: todos resva-
lam para o terror e o ridículo. E quem per-
de a credibilidade e muito dinheiro é a po-
bre Nação, que tem um déspota trapalhão 
no comando. Aqueles, que por conveniên-
cia, o apóiam cometem erros estratégicos 

Só Tiros no Pé

clássicos. Chega ser politicamente infantil. 
No desejo de criar uma narrativa paralela 
e desviar o foco da CPI da Covid, investi-
ram em convocar governadores, na espe-
rança de imputar-lhes os desvios e crassos 
desmandos na administração da pandemia. 
Trouxeram o ex governador Wilson Witzel, 
já no ostracismo, sem chances de reação e 
na reta de receber uma condenação. O tiro 
saiu pela culatra. Ressuscitaram um morto, 
que usou a CPI como instrumento de de-
fesa e ainda criou um palco teatral fazendo 
acusações e apontando outras dúvidas que 
o beneficia e socorre. Conseguiu uma su-
posta “reunião reservada” para revelações 
bombásticas, seduzindo os senadores. O 
grande beneficiado foi o Witzel que disse 
o que quis e no momento que os gover-
nistas pensaram que iriam apertá-lo, se re-
tirou afrontosamente. Pareceu os tempos 
de criança, quando o outro time começa-
va a ganhar, o dono da bola (membro do 
time perdedor) pegava a pelota e dizia que 
o jogo acabou! Foi exatamente isso. E os 
governistas, e sem brilhantes estratégias ou 
reações, ficaram atônitos e sem graça.
O pior é que agora surgem fatos que apon-
tam para uma circunstância que envolve su-
perfaturamento e possível envolvimento de 
altos funcionários do governo, na compra 
milionária da vacina indiana, a Covaxin. Se 
comprovada, será o desmoronamento do 
governo Bolsonaro. Adeus o histriônico 
discurso contra corrupção. 
Pobre Brasil, e muito mais pobres aqueles 
que ainda apóiam este governo cego, rumo 
ao abismo. Lamentavelmente...

O ex governador e ministro Ciro Gomes, candidato declarado do PDT à presidên-
cia da República, que não é o “candidato dos sonhos” e nem o tal da terceira 
via, mas, é infinitamente melhor que Lula e Bolsonaro juntos, precisa acordar.  

Nessa conversinha de atender os “cumpanheiros da esquerda”, o Lula que é uma ratazana 
de esgoto ou um sub demônio festeiro, está comendo pelas beiradas e se aproximando do 
PDT.  O prefeito Axel o recebeu com toda cordialidade e posou para fotos. Para mim, é um 
sintoma perigoso, quando temos no jogo atores como Carlos Lupi e Rodrigo Neves. Esses 
só jogam para ganhar. Se na hora da eleição sentirem que Lula está mais bem colocado no 
pleito, não terão dúvidas de vão se bandear para o lado do porco nordestino. 
O Ciro Gomes que se cuide. Abra os olhos, rapaz...!

Claudio Vianna, presidente da OAB 
Niterói, foi um dos primeiros ad-
vogados a serem vacinados contra 

a gripe nesta terça-feira, dia 22. A ação 
aconteceu na sede da entidade e faz parte 
da campanha anual de “Vacinação Contra a 
Gripe” promovida pela Caarj, realizada em 
parceria com a OABRJ e o Instituto Butan-
tan.  A Ação já imunizou 542 pessoas.

Já foi publicado o livro de Ismênia Martins e Andrea Telo 
da Corte, “Vasconcelos Torres, o senador do povo e os 

desafios do seu tempo”. A publicação comemora o cen-
tenário do político fluminense, com marcante passagem 
pelo senado. 

Centenário de 
Vasconcelos Torres

Ciro Gomes que se Cuide

 Vacina no Braço

Claudio Vianna vacinado

Bolsonaro tira a mascara da criança
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A Casa dos Direitos da Baixa-
da - CDB, ONG que atua há 
mais de 10 anos pela prote-

ção aos animais, em parceria com a 
Riopae, empresa de assistência fami-
liar, instalou nesse mês de maio co-
medouros e bebedouros em São João 
de Meriti/RJ. No total 10 comedou-
ros foram instalados em ruas do cen-
tro de Vilar dos Teles e nos bairros 
Trio de Ouro, Jardim Noya, Jardim 
Botânico, Jardim Meriti e na Região 
Central da cidade. Estas instalações 
logo chegarão a mais dois bairros de 
Belford Roxo, município vizinho de 
São João de Meriti.
O projeto segue em expansão para 
que, nos próximos meses, os co-
medouros e bebedouros cheguem a 
outras cidades da baixada, na capital 
do Rio de Janeiro, Niterói e nos mu-
nicípios da Região dos Lagos.
Os comedouros são canos de PVC 
adaptados para serem recipientes de 
ração e água, com adesivos dos par-
ceiros no projeto. Ao lado são afixa-
das placas com explicação da funcio-
nalidade dos comedouros e de que 
forma a população pode contribuir 
para ajudar a alimentar cães e gatos. Os comedouros são abastecidos e higienizados em 
dias alternados por voluntários da CDB.
Segundo Angélica Oliveira, fundadora da Casa dos Direitos da Baixada, a ONG fez um 
levantamento informal dos números de adoções e abandonos durante a pandemia. “Cons-
tatamos que, no início, em 2020, houve um aumento de 31,5% de adoções em São João 
de Meriti. Porém, no decorrer da pandemia, o abandono de animais cresceu 39,5%”, 
explica Angélica, que hoje tem 39 pets para adoção, sendo que 11 estão na ONG e os 
demais em lares temporários, com protetores parceiros.”
Segundo levantamento do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número 
de animais abandonados no Rio de Janeiro durante a pandemia subiu 40%, chegando a 
1,3 milhão.
De acordo com dados da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais do Rio 
de Janeiro – SMDPA -, somente no Abrigo Municipal do RJ, Fazenda Modelo, há 950 
pets, entre cães e gatos, aguardando um lar. Em 2020 foram adotados 265 e até abril 
desse ano, já foram 131. A secretaria projeta que até o final do ano serão mais de mil 
adoções. Nesse mesmo período, foram realizadas 46 mil castrações. Enquanto os eventos 
estavam proibidos, a Secretaria criou o programa Entrega Pet, para divulgar a adoção nas 
redes sociais, em conjunto com as ONGS parceiras.

No dia 10 de junho, a Amazon Ga-
mes surpreendeu muitos gamers, 
ao anunciar o lançamento de Lost 

Ark para o ocidente. Já em seu anúncio de 
apresentação a Publisher declarou: “em-
bora Lost Ark tenha milhões de jogadores 
ativos em todo o mundo, pode haver algum 
conteúdo no jogo que seja inesperado para 
algumas audiências ocidentais”. A publi-
sher explicou que deve haver algumas “di-
ferenças culturais, imagens ou nuances não 
familiares” para o público ocidental.
A fim de corrigir essa falta de diversidade 
nas imagens e a forma sexualizada atri-
buída às personagens femininas, a Ama-
zon Games informou que 
pretende fazer algumas 
mudanças para tornar 
Lost Ark mais acessível 
e representativo para to-
dos os players do mundo, 
algo que pode ter passado 
despercebido por muitos 
jogadores. 
A empresa informou que 
está “trabalhando ativa-
mente” para fazer com 
que os seus jogadores se sintam “mais em 
casa” em Lost Ark. Por isso, ela mencio-
na que estão alterando alguns aspectos do 
game, e um dos focos é no sistema de cria-
ção de personagem, que vai receber mais 
opções de trajes, estilos de cabelo e tons 
de pele. Mas as mudanças não param por 
aí: a Amazon Games também está traba-
lhando para aumentar a diversidade dos 
NPCs no mundo de Arkesia, com o objeti-
vo de refletir mais a sua audiência. 
A iniciativa da Amazon Games, no entanto, 
gerou críticas por parte de alguns players 

Inclusão Necessária

Comedouros e Bebedouros

retrógrados e ignorantes que chamaram a 
decisão de “censura”, e demonstraram seu 
descontentamento com a possibilidade da 
publisher realizar alterações nos corpos 
das personagens femininas. Coisa de pes-
soas com “probleminhas” e falta do que fa-
zer, reclamar que o seio de tal personagem 
está menor...
Retomando ao assunto em importa, alguns 
exemplos dessas mudanças já podem ser 
conferidas em vários veículos de comuni-
cação. No site oficial do jogo, ao visitar a 
página dedicada às classes de Lost Ark, os 
jogadores podem notar uma personagem 
feminina da classe Marcial Artist, que agora 

é negra. As outras classes também agora 
contam com tons de pele variados, tornan-
do o título mais diversificado. Além disso, 
o design do NPC Federico mudou para 
apresentar um tom de pele mais escuro e 
uma barba dando um aspecto mais ociden-
tal ao personagem.
De fato, a sociedade se transforma e as pro-
dutoras estão tentando representar a maior 
quantidade de pessoas possível. Aqueles 
ultrapassados e misóginos, que parem de 
jogar e voltem às pinturas rupestres. 

Felipe Peixoto e o presidente do Sindicato dos Taxistas de Niterói
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Fernando Mello, Advogado
www.fariasmelloberanger.com.br

e-mail: fmelloadv@gmail.com

que deveriam estar na pauta social de 
todos os governos estaduais e prefeitu-
ras.
Voltando à questão da segurança, mui-
tos desses grupos criminosos instalados 
na cidade são combatidos por outros 
grupos que querem dominar o tráfico 
daquele morro e etc. A famosa “guer-
ra de facções”. Porém, e para nosso (e 
de todo Brasil) azar, temos a presença 
das milícias, que são até piores, já que 
formadas por policiais, bombeiros e etc 
que resolveram se transformar em cri-
minosos que “combatem criminosos”, 
assumindo os lugares, em vantagens 
próprias.
Ou seja, a quantidade de bandidos está 
dobrando.
Isso sim é problema gigante para nossa 
cidade. Ninguém merece milicianos por 
perto.
Difícil de resolver essa questão. Ne-
nhum “especialista” que vejo na TV 
aponta uma solução para milícia. En-
frentamento? Investigação? Limpar as 
contas correntes desses meliantes? 
Não sei. E nem o Fachin deve saber.

Nos últimos meses estou perce-
bendo que a segurança pública 
em Niterói anda patinando e o 

mais incrível é que continuo vendo as 
viaturas e motos da Niterói Presente.
Mas, a minha percepção talvez seja 
muito real porque estou lendo nas re-
des sociais e também comentários de 
amigos que há um aumento nos tiro-
teios nas comunidades e, claro, um au-
mento nas ocorrências nas ruas.
Porém e para ser mais justo, é claro 
que houve um aumento na circulação 
de pessoas e automóveis.
Essa semana verifiquei que o Centro da 
cidade, que há dois meses estava bas-
tante apagado (só havia as tradicionais 
filas de clientes mal tratados no Itaú e 
Bradesco), vi um bom movimento nas 
calçadas e no trânsito.
Lentamente a cidade está voltando a 
funcionar e, infelizmente, os bandidos 
também ficam mais ativos.
Talvez a segurança de nossa cidade 
precise alterar o procedimento e atua-
ção, já que a maior circulação de pes-
soas significa aumento na exposição de 
bens e possibilidades para a bandida-
gem.
Isso é apenas uma sugestão, já que so-
mente os especialistas em segurança 
pública conseguem resolver.
Por mais incrível, Niterói também pas-
sou a ser cidade dormitório de bandi-
dos nacionais, aqueles mais procurados 
do Brasil estão escolhendo a cidade 
sorriso. Não me perguntem a razão, 
mas chefes daquelas facções tipo PCC 
estão se escondendo por aqui.

Será essa a razão do 
aumento do movimento 
dos marginais na cidade? 
Sei lá...
Mas uma coisa está 
acontecendo e assus-
tando a todos que é o 
aumento de tiroteios nos 
morros do Ingá, do Es-
tado e Cavalão. E o que 
indica é que são guerras 
entre eles.
Niterói é uma cidade 
cercada por muitas co-
munidades, que sempre 
aumentaram sem qual-
quer preocupação dos 
poderes públicos em 
combater a desordem 
urbana e social que isso 
traz.
Não só para os mora-
dores, pessoas neces-
sitadas e que deveriam 
morar em edificações 
populares e atendidas 
por água, esgoto e luz, 
ao invés de habitarem 
em barracos sem qual-
quer condição de habi-
tabilidade e pendurado 
nas encostas dos mor-
ros, mas também para 
os moradores do entor-
no, conhecido “asfalto”.
Por isso, acho que a ação do tipo “Mi-
nha casa Minha vida” deveria ser incre-
mentada em todo o Brasil. São ações 
positivas e absolutamente necessárias e 
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A Casa dos Direitos da Baixa-
da - CDB, ONG que atua há 
mais de 10 anos pela prote-

ção aos animais, em parceria com a 
Riopae, empresa de assistência fami-
liar, instalou nesse mês de maio co-
medouros e bebedouros em São João 
de Meriti/RJ. No total 10 comedou-
ros foram instalados em ruas do cen-
tro de Vilar dos Teles e nos bairros 
Trio de Ouro, Jardim Noya, Jardim 
Botânico, Jardim Meriti e na Região 
Central da cidade. Estas instalações 
logo chegarão a mais dois bairros de 
Belford Roxo, município vizinho de 
São João de Meriti.
O projeto segue em expansão para 
que, nos próximos meses, os co-
medouros e bebedouros cheguem a 
outras cidades da baixada, na capital 
do Rio de Janeiro, Niterói e nos mu-
nicípios da Região dos Lagos.
Os comedouros são canos de PVC 
adaptados para serem recipientes de 
ração e água, com adesivos dos par-
ceiros no projeto. Ao lado são afixa-
das placas com explicação da funcio-
nalidade dos comedouros e de que 
forma a população pode contribuir 
para ajudar a alimentar cães e gatos. Os comedouros são abastecidos e higienizados em 
dias alternados por voluntários da CDB.
Segundo Angélica Oliveira, fundadora da Casa dos Direitos da Baixada, a ONG fez um 
levantamento informal dos números de adoções e abandonos durante a pandemia. “Cons-
tatamos que, no início, em 2020, houve um aumento de 31,5% de adoções em São João 
de Meriti. Porém, no decorrer da pandemia, o abandono de animais cresceu 39,5%”, 
explica Angélica, que hoje tem 39 pets para adoção, sendo que 11 estão na ONG e os 
demais em lares temporários, com protetores parceiros.”
Segundo levantamento do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número 
de animais abandonados no Rio de Janeiro durante a pandemia subiu 40%, chegando a 
1,3 milhão.
De acordo com dados da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais do Rio 
de Janeiro – SMDPA -, somente no Abrigo Municipal do RJ, Fazenda Modelo, há 950 
pets, entre cães e gatos, aguardando um lar. Em 2020 foram adotados 265 e até abril 
desse ano, já foram 131. A secretaria projeta que até o final do ano serão mais de mil 
adoções. Nesse mesmo período, foram realizadas 46 mil castrações. Enquanto os eventos 
estavam proibidos, a Secretaria criou o programa Entrega Pet, para divulgar a adoção nas 
redes sociais, em conjunto com as ONGS parceiras.

No dia 10 de junho, a Amazon Ga-
mes surpreendeu muitos gamers, 
ao anunciar o lançamento de Lost 

Ark para o ocidente. Já em seu anúncio de 
apresentação a Publisher declarou: “em-
bora Lost Ark tenha milhões de jogadores 
ativos em todo o mundo, pode haver algum 
conteúdo no jogo que seja inesperado para 
algumas audiências ocidentais”. A publi-
sher explicou que deve haver algumas “di-
ferenças culturais, imagens ou nuances não 
familiares” para o público ocidental.
A fim de corrigir essa falta de diversidade 
nas imagens e a forma sexualizada atri-
buída às personagens femininas, a Ama-
zon Games informou que 
pretende fazer algumas 
mudanças para tornar 
Lost Ark mais acessível 
e representativo para to-
dos os players do mundo, 
algo que pode ter passado 
despercebido por muitos 
jogadores. 
A empresa informou que 
está “trabalhando ativa-
mente” para fazer com 
que os seus jogadores se sintam “mais em 
casa” em Lost Ark. Por isso, ela mencio-
na que estão alterando alguns aspectos do 
game, e um dos focos é no sistema de cria-
ção de personagem, que vai receber mais 
opções de trajes, estilos de cabelo e tons 
de pele. Mas as mudanças não param por 
aí: a Amazon Games também está traba-
lhando para aumentar a diversidade dos 
NPCs no mundo de Arkesia, com o objeti-
vo de refletir mais a sua audiência. 
A iniciativa da Amazon Games, no entanto, 
gerou críticas por parte de alguns players 

Inclusão Necessária

Comedouros e Bebedouros

retrógrados e ignorantes que chamaram a 
decisão de “censura”, e demonstraram seu 
descontentamento com a possibilidade da 
publisher realizar alterações nos corpos 
das personagens femininas. Coisa de pes-
soas com “probleminhas” e falta do que fa-
zer, reclamar que o seio de tal personagem 
está menor...
Retomando ao assunto em importa, alguns 
exemplos dessas mudanças já podem ser 
conferidas em vários veículos de comuni-
cação. No site oficial do jogo, ao visitar a 
página dedicada às classes de Lost Ark, os 
jogadores podem notar uma personagem 
feminina da classe Marcial Artist, que agora 

é negra. As outras classes também agora 
contam com tons de pele variados, tornan-
do o título mais diversificado. Além disso, 
o design do NPC Federico mudou para 
apresentar um tom de pele mais escuro e 
uma barba dando um aspecto mais ociden-
tal ao personagem.
De fato, a sociedade se transforma e as pro-
dutoras estão tentando representar a maior 
quantidade de pessoas possível. Aqueles 
ultrapassados e misóginos, que parem de 
jogar e voltem às pinturas rupestres. 

Felipe Peixoto e o presidente do Sindicato dos Taxistas de Niterói
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Aprovando leis para fazer a 
economia do estado voltar a girar.
O SuperaRJ oferece crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores 
e autônomos, ajudando a preservar negócios e empregos. A lei que 
permite o parcelamento de dívidas de ICMS dá um fôlego às empresas. 
A que garante incentivos fiscais ao setor atacadista e a que incentiva 
a produção de medicamentos e produtos hospitalares no RJ tornam
o estado mais competitivo.

Acesse alerj.rj.gov.br e conheça mais leis aprovadas que contribuem 
para a retomada da economia.

ALERJ.

+ perto de vc_
Mesmo quando ainda precisamos
manter distância.

@instalerj @AssembleiaRJ (21) 98890 4742 @alerj AlerjTV www.alerj.rj.gov.br

Painel da Saudade na ANL

Foi realizado no dia 23 passado o “Painel da Saudade” em homenagem a escritora e 
acadêmica Gracinda Rosa, que faleceu do dia 06 de setembro de 2020. Gracinda 
Rosa nasceu em Engenheiro Passos, no município de Resende (RJ) em 1933, era 

professora e escritora, e passou a residir em Niterói a partir de 1945. Era membro da 
Academia Niteroiense de Letras e da ANE - Associação dos Escritores de Niterói. Fez o 
Curso de Pedagogia na antiga Faculdade Fluminense de Filosofia e na UFF, completou o 
Curso de Jornalismo e o Mestrado em Educação. Publicou "Pequenos Amores" (contos) 
em 2005; o romance "Cabine Individual", em 2007; em 2012, "Olhando para trás" 
(memórias), e "Fui Professora", em 2013. O Painel da Saudade, que é uma solenidade 
tradicional da ANL, teve como oradora a acadêmica Inês Drummond.
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