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Locais de distribuição: Prefeitura, Câmara Municipal, Fórum, OAB, CDL, Clubes, Faculdades, Sindicatos, Condomínios, Restaurantes e Padarias.

Niterói (Centro, São Domingos, Icaraí, Ingá, Santa Rosa, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Região Oceânica), Itaboraí e Rio Bonito. 
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Durante reunião com jorna-
listas no bistrô do Museu de arte 
Contemporânea (MAC), Rodrigo 
Neves, embora sem confi rmar a 
intenção de candidatar-se a go-
vernador do Rio, falou sobre seus 
planos para melhorar o estado. 

O ex-prefeito de Niterói pro-
meteu fazer um “New Deal Eco-
lógico”, inspirando-se no plano 
implementado pelo presidente 
Franklin Roosevelt nos Estados 
Unidos com o objetivo de re-
cuperar e reformar a economia 
norte-americana, além de auxi-
liar os prejudicados pela Grande 
Depressão após a crise de 1929. 

Rodrigo falou sobre suas 
metas de melhorias para o es-

Rodrigo Neves promete fazer no estado 
do Rio um �New Deal Ecológico�

O Instituto dos Arquitetos do Brasil, De-
partamento Rio de Janeiro (IAB-RJ), divulgou 
os vencedores do concurso nacional para a 
escolha do projeto de requalifi cação da orla de 
Charitas. O concurso foi lançado em parceria 
com a Prefeitura de Niterói, através da Secre-
taria Municipal de Urbanismo e Mobilidade. 

A proposta vencedora quer transformar 
a orla de Charitas em um grande parque 
linear que se estende por toda a praia, com 
linguagem urbanística atual que contempla 
um ajuste viário, fiação embutida, nova 
ciclovia, equipamentos esportivos e paisa-
gismo. PÁG. 3

Rodrigo neves com jornalistas no bistrô do MAC

Foto: A tribuna

Prefeitura de Niterói e IAB-RJ divulgam 
vencedores do concurso da Orla de Charitas

Projeto vencedor será a base para as obras de requalifi cação do local, 
que será transformado em um grande parque linear

tado, incluindo abastecimento 
de água, segurança pública, 
educação e mobilidade pública. 
Citou, ainda, a seriedade da crise 

econômica atual: “Perdemos 600 
mil empregos na Pandemia e 40 
por cento do nosso PIB. Vamos 
melhorar esses números”.

Uma Área de Proteção ao Ci-
clista de Competição (APCC), que 
se dará através de adaptação da 
operação de trânsito nas faixas 
exclusivas de ônibus do sistema 
BHLS da Transoceânica, começou 
a funcionar na quinta-feira (1). 
No período de 4h às 6 horas, dia-
riamente, o corredor de ônibus 
ao longo do túnel Charitas-Cafu-
bá, em suas duas galerias, será 
direcionado ao treino de ciclistas 
de alta performance, com ope-
ração de trânsito para bloquear 
a entrada de automóveis neste 
trecho e garantir as condições 
de segurança viária necessárias 
para a prática do esporte.

A medida tem como objetivo 
dar mais segurança aos nite-
roienses em seus treinamentos 
de ciclismo de estrada. 

Responsável pela Coordena-
doria Niterói de Bicicleta, Filipe 
Simões destacou que a ideia com 
a criação da APCC foi oferecer 
um local de treino com condições 
mais adequadas de segurança 
viária que atraia os grupos con-
solidados da cidade e potenciais 
novos ciclistas. Ele explicou 
que esta era uma reivindicação 
dos ciclistas de competição da 
cidade.

O presidente da NitTrans, Gil-
son Souza, ressaltou que a ação 
faz parte de uma série de ajustes 
viários promovidos, iniciados em 
maio, ao longo dos trajetos por 
onde passam os ônibus que ope-
ram as linhas do BHLS.

O Folhetim sobre a Região 
Oceânica escrito pelo nosso 
amigo e colunista Helson Lemos, 
empresário e morador da região 
oceânica de Niterói, terá três (3) 
lançamentos com direito a noite 
de autógrafos no Pampo Clube, 
na Padaria Versalles e no Quei-
jão do trevo em datas a serem 
anunciadas.

O já aguardado Folhetim 
promete ter várias continuações, 
devido ao grande interesse de-
monstrado por inúmeras pessoas 
que já entraram em contato com 
o escritor para saber o valor da 
obra e onde comprar.

Niterói ganhará 
de presente um 

lindo Folhetim que 
conta um pouco 
de sua história

Niterói ganha 
Área de Proteção 

ao Ciclista de 
Competição 

A Acade-
mia Fluminen-
se de Letras 
celebrará seu 
104º aniversá-
rio de funda-
ção dia 22 de 
julho, com o 
lançamento de uma nova edição 
comemorativa de sua Revista Di-
gital, contendo artigos de autoria 
de membros do corpo acadêmico 
ressaltando a memória dos vultos 
que ajudaram a construir a his-
tória da instituição. A Revista da 
AFL está disponível no site www.
academiafluminensedeletras.
org.br

Consulta ao 
Depósito de 

Firmas
A Corregedoria Geral da 

Justiça / RJ disponibiliza desde 
o ano passado consulta pela 
internet ao Banco de Dados 
Online do Depósito de Firmas do 
Estado, para quem deseja veri-
fi car quais os cartórios onde se 
encontra sua fi rma reconhecida. 
O acesso é feito através do Portal 
Extrajudicial da Corregedoria, 
bastando informar nome ou CPF, 
no endereço: http://www4.tjrj.
jus.br/Portal-Extrajudicial/con-
sultafi rma/

104 anos da AFL


