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O máximo de notícia no mínimo espaço

A Corregedoria Geral 
da Justiça RJ acaba de 
lançar o Código de Ética e 
Conduta para os servidores 
e colaboradores da 1ª ins-
tância do Poder Judiciário 
fl uminense, com normas 
regulamentando as condu-
tas no exercício da função.

O corregedor-geral Ri-
cardo Rodrigues Cardozo 
enfatizou que o documen-
to "se confi gura em norte 
seguro para a atuação 
eficaz e humanizada, 
em toda a 1ª instância, 
sendo seu conteúdo reco-
mendado a todos os que, 
compondo nossos quadros 
funcionais, colocam sua 
força de trabalho em prol 
do exercício democrático 
da cidadania”.

Quem visitar o Parque da 
Cidade para contemplar uma das 
vistas mais bonitas de Niterói 
poderá conhecer, até o dia 03 
de julho, a exposição fotográfi ca 
“Niterói de Todos os Ângulos”. A 
exposição é aberta ao público, de 
terça a domingo, das 7h às 18h.

A exposição é uma parce-
ria da Secretaria Municipal de 
Esportes com o Instituto Carlos 
Augusto Bittencourt. O Parque da 
Cidade foi o local escolhido para 
abrigar a exposição por possuir a 
principal rampa de voo livre de 
Niterói, além de ser considerada 
uma das vistas mais bonitas do 
Brasil, com olhar privilegiado da 
entrada da Baía de Guanabara e 
toda a cadeia de montanhas do 
Rio de Janeiro, incluindo Cristo 

Exposição na sede do Parque da Cidade 
mostra ''Niterói de Todos os Ângulos''

Corregedoria lança 
Código de Ética

 Foto: Divulgação

Desembargador Ricardo Rodrigues 
Cardozo, corregedor-geral de 

Justiça RJ

Niterói será o primeiro município do 
Estado do Rio de Janeiro a implantar um 
programa piloto de reserva de vagas em 
hotéis para abrigar, temporariamente, 
mulheres em situação de violência. O 
município também vai enviar para a Câ-
mara de Vereadores um projeto de lei de 
pagamento de auxílio social a mulheres 
que precisam de amparo fi nanceiro para 

sair de situações de assédio e agressão. 
As iniciativas anunciadas na segunda-fei-
ra (14) fazem parte de um conjunto de 
medidas protetivas para as mulheres em 
situação de violência, que também inclui 
o Programa Municipal de Enfrentamento 
ao Feminicídio, lei da vereadora Verônica 
Lima, que foi sancionada pelo prefeito Axel 
Grael no dia (11).

Niterói terá auxílio social e reserva 
de vagas em hotéis para amparar 
mulheres em situação de violência

Conjunto de medidas foi anunciado pelo prefeito Axel Grael, que 
também sancionou a lei instituindo o Programa Municipal de Enfrenta-
mento ao Feminicídio

Redentor, Pão de Açúcar e Pedra da Gávea, além de proporcionar vistas panorâmicas 
das praias de Piratininga, Itaipu, Camboinhas, São Francisco, Jurujuba, Charitas e Icaraí.

Serão respeitadas todas as normas e orientações do protocolo de combate à pan-
demia da Covid-19, tais como controle da quantidade de visitantes e manutenção do 
distanciamento social. Além disso, para ter acesso à exposição o visitante precisará 
passar por aferição de temperatura e o uso de máscara será obrigatório. A organização 
da exposição disponibilizará álcool em gel, em vários pontos do Parque da Cidade.  
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