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PRAZO PARA ENTREGAR
DECLARAÇÃO DE IR 2022

COMEÇA NA SEGUNDA, DIA 7
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PÁGINA 2

FISCAIS DO DETRO-RJ
REGISTRARAM MAIS DE 350

MULTAS EM FEVEREIRO

PÁGINA 2
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FIES: ESTUDANTES INADIMPLENTES
PODEM RENEGOCIAR DÍVIDAS NO DIA 7
 Cerca de 1 milhão de estudantes já podem

renegociar as dívidas com o Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies) a partir do dia
7 de março. Segundo o Ministério da
Educação, o total de inadimplentes, ou seja,
com mais de 90 dias de atraso no pagamento
alcança 51,7% dos estudantes com
financiamento e soma R$ 9 bilhões em
prestações não pagas. Para os estudantes que
possuem dívidas com 90 a 360 dias de atraso,
o desconto é de 12% no saldo devedor, isenção
de juros e multas e parcelamento em até 150
vezes. Para a inadimplência de mais de 360
dias, o desconto chega a 86,5% no saldo
devedor. Caso o estudante seja inscrito no
CadÚnico ou beneficiário do Auxílio
Emergencial, o desconto será de 92%. O saldo
dessa dívida poderá ser parcelado em até dez
vezes. PÁGINA 6
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Mais de 51% dos estudantes com financiamento estão inadimplentes

SAIBA QUEM SÃO OS PRÉ-CANDIDATOS
AO GOVERNO DO ESTADO DO RIO EM 2022
 Falta pouco para as eleições para

governador do Rio de Janeiro em 2022, elas
acontecem no dia 2 de outubro. E tudo indica
que será uma eleição com poucos
candidatos, pouquíssimos. Até o momento
(2 de março), apenas 5 nomes estão na
corrida. Para efeito de comparação, para
prefeito do Rio foram 13 candidatos, sendo
que 11 poderiam participar do debate na TV.
PÁGINA 4

Diferente da eleição para Prefeito do Rio em 2020 que foram mais de 10 candidatos,
a eleição para Governador do RJ em 2022 deve ter apenas 5. Foto Cleomir Tavares/ Diario do Rio
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ALERJ DOARÁ R$ 40 MILHÕES AOS MUNICÍPIOS
DAS REGIÕES NORTE E NOROESTE DO ESTADO

 A Lei 9.583/2022, que autoriza a
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro a transferir R$ 40 milhões do seu Fundo
Especial para os municípios das Regiões Norte
e Noroeste fluminenses, foi sancionada pelo
governador Cláudio Castro e publicada no Diário
Oficial de sexta-feira (4).

A norma é de autoria original do presidente
da casa, André Ceciliano (PT) e, e tem como
objetivo dar suporte as regiões afetadas por
grande volume das chuvas.

A lei estabelece que o valor total será
repartido entre os 16 municípios beneficiados,
com cada um recebendo R$ 2,5 milhões.

As cidades contempladas são: Itaperuna,
Cambuci, Aperibé, Italva, Laje do Muriaé,
Miracema, Santo Antônio de Pádua, Itaocara,
Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, Varre e
Sai, Natividade, Cardoso Moreira, São José de
Ubá, Carmo e São Fidélis.

Para receber a doação, o município deverá
comprovar a decretação de emergência ou
estado de calamidade pública, a partir de 01 de
janeiro de 2022, com a devida homologação do
Governador do Estado.
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A norma é de autoria original do presidente da casa, André Ceciliano (PT)

FISCAIS DO DETRO-RJ REGISTRARAM MAIS
DE 350 MULTAS EM FEVEREIRO NO ESTADO

 Os ônibus intermunicipais lideraram os
números de autuações aplicadas pelo
Departamento de Transportes Rodoviários do
Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) no mês
de fevereiro. Os coletivos foram multados 201
vezes. Os agentes ainda aplicaram 92 multas
em vans intermunicipais e flagraram 63 veículos
realizando transporte remunerado de
passageiros irregularmente. No total, 356
multas foram aplicadas.

As principais irregularidades flagradas nos
ônibus intermunicipais foram a ausência de
documento de porte obrigatório; mau estado de
conservação; não cumprimento do quadro de
horário; e descumprimento de portarias e
decretos. Já entre as vans intermunicipais o
excesso de passageiros foi a principal autuação
flagrada.

As cidades que mais registraram autuações
foram Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São
Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Campos dos
Goytacazes e Araruama. As ações tiveram o
objetivo de verificar a qualidade dos serviços
prestados pelos ônibus e vans intermunicipais,
além de coibir o transporte irregular de
passageiros.

A população pode denunciar irregularidades
pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo
WhatsApp Fale Detro (21) 98596-8545. Além
das ações de inteligência, as informações
ajudam a nortear as fiscalizações.
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Ônibus intermunicipais foram os campeões de autuações nas ações realizadas em várias cidades

PRAZO PARA ENTREGAR DECLARAÇÃO
DE IR 2022 COMEÇA NA SEGUNDA, DIA 7

 Começa na segunda-feira, dia 7, o
prazo de declaração do imposto de renda
pessoa física de 2022. E tem novidade
nes t e  ano .  A Rece i t a  Fede ra l  c r i ou
algumas funcionalidades para facilitar a
v i d a  d o s  c i d a d ã o s ,  c o m o  e x p l i c a  o
Supervisor Nacional  do Programa do
I m p o s t o  d e  R e n d a ,  J o s é  C a r l o s
Fernandes da Fonseca.

O prazo final para declarar o Imposto
de Renda é dia 29 de abril. Precisa fazer
a declaração quem recebeu rendimentos
tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano,
ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo
sa l á r io s ,  aposen t ado r i a s ,  pensões  e
aluguéis. A multa para quem perder o
prazo é 75% sobre o valor do imposto
devido e pode, ainda, ser duplicada para

1 5 0 % ,  c a s o  c o m p r o v a d o  f r a u d e  o u
tentativa de ocultação de dados.

E f ica  um a ler ta ,  é  mui to  comum
r e c e b e r m o s  p o r  e - m a i l  o u  S M S  n o
celular, links para checar pendências na
R e c e i t a  F e d e r a l ,  e s p e c i a l m e n t e  n a
declaração do Imposto de Renda. Essas
mensagens parecem bem verdadeiras,
com textos bem escritos e até logomarca

d o  g o v e r n o .  M a s  é  p r e c i s o  m u i t o
cuidado.

A Receita Federal garante que não
envia nenhum link de acesso para os
contribuintes. Todos os comunicados são
f e i t o s  p e l a  p á g i n a  o f i c i a l  o u  p e l o
aplicat ivo.  O Supervisor  José Carlos
explica como funciona a comunicação
entre a Receita e os cidadãos.
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ITAPERUNA: COMEÇA DIA 7 AULAS DE
JUDÔ E JIU JITSU NO POLIESPORTIVO
 No dia 7 de março a Secretaria de Esporte

e Lazer de Itaperuna estará estreando duas
modalidades de luta no Centro Poliesportivo: o
Judô e o Jiu-Jítsu, adulto e infantil. As aulas de
Judô acontecerão todas as segundas e quartas-
feiras em dois horários: 8h30 e 15h30, e as terças
e quintas-feiras, às 7h e às 19h. As aulas de Jiu-
Jítsu serão às 20h30 todas as segundas e quartas-
feiras e as terças e quintas, em dois horários: às
8h30 e às 15h30.

Para se matricular, basta retirar a ficha de
inscrição na Secretaria do Poli, no horário de 8h
às 17h e levar preenchida juntamente com as
cópias e originais do CPF, RG, comprovante de
residência e foto 3X4 para o professor, no início
da aula da modalidade escolhida.

O aluno Gabriel Dias disse estar muito
animado para aprender tudo sobre a modalidade
que escolheu. “É tão importante fazer uma
atividade física, e faz bem pra gente. Eu sempre
venho aqui no Poli andar de bicicleta, jogar bola, e
agora vou fazer aula de Judô e aprender defesa
pessoal. Estou muito animado”, contou Gabriel.

Com informações: DECOM/Itaperuna/
RJ
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Secretaria de Esporte e Lazer de Itaperuna estará estreando duas
modalidades de luta no Centro Poliesportivo: o Judô e o Jiu-Jítsu, adulto e infantil

TSE APROVA AJUSTE DE CALENDÁRIO
ELEITORAL E FISCALIZAÇÃO NAS ELEIÇÕES

PECLY & GARCIA LTDA-ME  CNPJ Nº 02.441.744/0001-77
Rua José de Freitas nº 43 - Centro - Cep.: 28.300.000 - Itaperuna/RJ - TEL:(22) 99948-1737  E-

mail: oitaperunense@yahoo.com
EDITOR/DIRETOR: ANDRÉ GARCIA
FILIADO A ADJORI - ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO INTERIOR DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO.
* A DIREÇÃO DA EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS CONCEITOS E OPINIÕES

EMITIDOS, ATRAVÉS DE ARTIGOS E CRÔNICAS PUBLICADOS NESTE JORNAL, QUE NÃO SEJAM
DA EDITORIA DO ÓRGÃO.

O ITAPERUNENSE

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o ajuste no calendário
eleitoral e nos procedimentos de fiscalização das eleições de
2022. Entre os ajustes aprovados está o que regulamenta o
prazo de até 31 de maio para o registro das federações
partidárias junto à corte eleitoral.

A resolução aprovada pela corte na quinta-feira (3) ajustou
o calendário eleitoral a uma decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), de fevereiro, que validou as federações e
estabeleceu o prazo de 31 de maio para que as federações
obtenham o registro de seu estatuto junto ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Antes, uma decisão do ministro Luís Roberto
Barroso havia estabelecido o dia 1º de março como data final
para o registro.

A decisão do STF estabeleceu que, para participar das
eleições, as federações devem estar constituídas como pessoa
jurídica e obter o registro do estatuto perante o TSE no mesmo
prazo aplicável aos partidos políticos. Entretanto, o tribunal
decidiu que poderão participar nas eleições deste ano as
federações que preencham tais condições até 31 de maio.

A Corte também aprovou uma resolução para dar
visibilidade às eleições de 2022, aos procedimentos
relacionados à totalização dos votos no processo eleitoral. A
medida autoriza o acesso, a quem estiver interessado, a boletins
de urna e tabelas de correspondência encaminhados para a
totalização ao longo de todo o período de recebimento, no dia
de votação. Antes, o prazo era de três dias após o fechamento
das urnas.

Também foram aprovadas mudanças nos procedimentos
de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. A
Corte ampliou de 3% para 6% o percentual de verificação por
amostragem das urnas eletrônicas escolhidas por
representantes das entidades que atuam como fiscalizadoras
das eleições.
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Federações devem cumprir condições para registro até 31 de maio

A auditoria ou teste de integridade é um procedimento para
testar a segurança na captação e contagem do voto pela urna
eletrônica. Realizado na véspera das eleições, a auditoria
consiste na realização de uma votação paralela à votação oficial
com o propósito de comprovar que o voto recebido/digitado é
exatamente aquele que será contabilizado.

Segundo o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, a
ampliação na amostragem desse procedimento visa “fornecer
a máxima fiscalização e transparência no processo eleitoral”.

Trabalho presencial
Durante a abertura da sessão, nesta quinta-feira, Fachin

anunciou o retorno dos servidores ao trabalho presencial a
partir de segunda-feira (7). De acordo com o ministro, a
retomada será gradual, mantido o regime híbrido, quando
necessário. As sustentações orais também voltam a ocorrer
com a presença dos advogados em plenário.

Para isso, aqueles que se inscreverem para ocupar a tribuna
deverão apresentar o comprovante de vacinação com o número
de doses correspondentes ao ciclo completo, conforme
recomendado pelas autoridades de saúde. Edição: Maria Claudia
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SAIBA QUEM SÃO OS PRÉ-CANDIDATOS
AO GOVERNO DO ESTADO DO RIO EM 2022

 Falta pouco para as eleições para
governador do Rio de Janeiro em 2022, elas
acontecem no dia 2 de outubro. E tudo indica
que será uma eleição com poucos candidatos,
pouquíssimos. Até o momento (2 de março),
apenas 5 nomes estão na corrida! Para efeito
de comparação, para prefeito do Rio foram
13 candidatos, sendo que 11 poderiam
participar do debate na TV. Vamos aos nomes
dos pré-candidatos, devem ser estes que
participarão de debates e terão espaço nos
jornais da TV.

Claudio Castro (PL)

Claudio Castro é o atual governador do
estado do Rio de Janeiro, era o vice improvável
de um candidato impossível, tornando-se
governador após o impeachment de Wilson
Witzel. Antes da vice-governadoria tinha sido
apenas vereador da capital por 2 anos. Apesar
disso, conseguiu fazer um mandato com o
apoio de várias forças políticas – não por acaso
dos 32 partidos, 15 o apoiam. É o franco
favorito para as eleições de 2022 e, além de
um governo com muito apoio, conta com as
máquinas estadual e federal. Sem contar os
bilhões que entraram com a concessão da
Cedae, que lhe garante um grande fôlego para
a campanha que está por vir e o aumento dos
royalties do petróleo.

Marcelo Freixo (PSB)

Governador Cláudio Castro
participa do leilão da segunda fase

da concessão de saneamento.
Foto: Rogerio Santana

Deputado Marcelo Freixo Foto: Luis
Macedo/Câmara dos Deputados

Diferente da eleição para Prefeito do Rio em 2020 que foram mais de 10 candidatos,
a eleição para Governador do RJ em 2022 deve ter apenas 5. Foto Cleomir Tavares/ Diario do Rio

Deputado muito bem votado quando era do
PSol, Marcelo Freixo foi para o PSB para tirar
a pecha de radical. Foi essa imagem um dos
principais motivos que o fez perder a eleição
para prefeito do Rio em 2016 para Marcelo
Crivella. Mas encontra dificuldade na
campanha para alcançar este objetivo. Freixo,
diferente de 2016, deve contar com apoio
também do PT, Rede, PV e outros partidos.
Isso garantirá a ele um tempo de TV que nunca
teve, além de entrada em cidades como Maricá,
onde o PT domina. No meio dessa conjuntura,
é o favorito para ir ao 2º turno com Castro.

Felipe Santa Cruz (PSD)

seus secretários para deputados federal e
estadual. A possível ida de Eduardo Leite, atual
governador do Rio Grande do Sul, para o PSD
e sua consolidação como 3ª via pode ajudar,
especialmente em uma campanha que poderá
se mostrar independente de Lula ou Bolsonaro.
Mas Santa Cruz já foi candidato pelo PT, o que
não ajudará nesta imagem.

Rodrigo Neves (PDT)

Duas vezes prefei to de Niterói  e
conseguindo fazer seu sucessor no 1º turno
com mais de 62% dos votos, isso poderia
colocar o candidato do PDT, Rodrigo
Neves, como um dos favoritos para a corrida
pelo Palácio Guanabara. Mas, no meio do
caminho do seu 2º mandato, Neves foi preso
por envolvimento com esquema de propina em
setor de transportes, acabou sendo solto e nega
o envolvimento. Mesmo sendo inocente, a
prisão será um grande entrevero para Neves.
Será obrigado a passar toda a campanha tendo
de explicar a prisão, especialmente em um
estado que teve quase todos seus últimos

Felipe Santa Cruz será o candidato
do prefeito do Rio Eduardo Paes

Felipe Santa Cruz foi presidente da OAB
até o início deste ano. Normalmente com o
nome mais ligado a esquerda, será o candidato
do prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD). E é
em Paes que ele apostará para tentar se
mostrar competitivo, mas terá muita dificuldade.
Além de um completo desconhecido (o que não
é problema, afinal o Rio elegeu Witzel), a
máquina de Paes funcionará para tentar eleger

Rodrigo Neves (PDT)
Fotos: Janine Moraes/MinC

governadores presos. Alguns até consideram
que ele nem deve tentar a candidatura, talvez
apoiando o candidato do PSD e vindo a
deputado federal.

Paulo Ganime (Novo)

O deputado federal de 1º mandato, Paulo
Ganime, é o pré-candidato do NOVO a
governador do Rio de Janeiro em 2022. Sem
experiência em administração pública,
apostará no nome do governador de Minas
Gerais, Romeu Zema, de seu partido. Terá
muita dificuldade em surpreender, já que seu
partido conta com pouca capilaridade pelo
interior e uma força na classe média que
deve caminhar com Castro. Entretanto, não
podemos deixar de lado que o Rio pode
escolher um nome realmente de fora da
política por ele. Talvez quebrando um
paradigma de décadas, mas difícil, muito
difícil.

Por Quintino Gomes Freire – 2 de
março de 2022/diariodorio.com

Deputado federal Paulo Ganime,
é o pré-candidato do NOVO
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ITAPERUNA: PREFEITURA COMEÇOU A
COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal do Ambiente em parceria
com a Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis de Itaperuna, iniciou no mês de
fevereiro a coleta seletiva de materiais
recicláveis. Estão sendo recolhidos materiais
recicláveis secos, como por exemplo, plástico
(pet, sacolas plásticas, copos descartáveis,
embalagens, brinquedos etc); papel (papelão,
revistas, jornais etc); material eletrônico
(computador, vídeo game, televisão,
impressora, celular etc); ferragens, vidro
dentro outros. É importante destacar que em
relação ao vidro, precisa-se de uma
embalagem reforçada, visando a proteção do
coletor, preferencialmente, com um aviso, para
que o profissional não se corte.

De acordo com Sérgio Zampiér, secretário
Municipal do Ambiente, esta é uma importante
conquista da administração do prefeito Alfredo
Paulo Marques Rodrigues, Alfredão. “Esta é
uma importante vitória da gestão do governo
Alfredão, que vem seguindo uma filosofia de
trabalho de preservação ambiental. É a
primeira vez na história do município, que
temos um serviço contratado especificamente
para realizar a coleta seletiva do lixo. No
decorrer das próximas semanas, estaremos
divulgando outras informações mais, sobre o
serviço, inclusive nas redes sociais da
Prefeitura”, diz o secretário.

Frank Arcanjo, subsecretário Municipal do
Ambiente, lembrou que o contrato prevê a
implementação de ecopontos para arrecadar
os materiais recicláveis. “Vale lembrar que, já
existem alguns ecopontos espalhados pela
cidade, numa parceria entre a Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis de
Itaperuna com a Pastoral da Cidadania, o
Movimento Coleta Seletiva Solidária. No
entanto, outros ecopontos mais, serão
implementados”, reforça Frank.

Segundo Marcos Paulo M. Thomé,
consultor de Biodiversidade da Secretaria
Municipal do Ambiente, com esta
formalização, haverá um reforço visando uma
melhor educação ambiental sobre a coleta
seletiva. “O município está em fase de criação
da Comissão Interinstitucional, para a
elaboração do Plano Municipal de Educação
Ambiental. Dentre os objetivos, criar um
programa de educação em relação aos resíduos
sólidos para a coleta seletiva; com ações de
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De acordo com Sérgio Zampiér, secretário Municipal do Ambiente, esta é uma importante
conquista da administração do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o “Alfredão”

divulgação em mídias sociais, sessão de projeto
pedagógico em escolas, palestras, campanha
porta a porta, dentre outras ações”, finaliza
Thomé.

Em breve, a Prefeitura de Itaperuna estará
divulgando postagens sobre a coleta seletiva
de materiais recicláveis, pelas redes sociais.
Mais informações podem ser obtidas junto à
Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis de Itaperuna, através do contato
(22) 9 9248-9926, com Tomás Degli Esposti
Maganha.

MAPEAMENTO – COLETA
SELETIVA

SEGUNDA-FEIRA – Dom Carlos Alberto,
Caiçara, Aeroporto, Pe. Humberto Lindelauf,

Boa Fortuna, Ministro Sá Tinoco.
TERÇA-FEIRA – Ministro Sá Tinoco,

Centro, Vinhosa, Guaritá, São Matheus,
Colibri.

QUARTA-FEIRA – Cehab, Cidade Nova,
Lions, Presidente Costa e Silva.

QUINTA-FEIRA – Surubi, Cidade Nova,
Fiteiro, São Francisco.

SEXTA-FEIRA – Niterói, Carulas,
Capelinha, Frigorífico, Raposo.

MOVIMENTO COLETA SELETIVA
SOLIDÁRIA

São 29 ecopontos do Movimento Coleta
Seletiva Solidária. Dois ecopontos na Praça
Santos Dumont; Praça do Fiteiro; Praça da
Santa Rita-Lions; Rua Platão Boechat; Três

na Avenida Presidente Dutra; Condomínio
Ponto de Vista; Rua Luiz Eugênio; Avenida
Cardoso Moreira; Rua Nilo Peçanha; Rua
Moacir Chaves Carneiro,112; Rua José do
Patrocínio; Avenida João Dias/Pracinha do
Buarque; Rua Olavo Bilac, 63-131; Rua 13;
Praça do Carulas; Itapuã Club; Rua
Tiradentes, 200; Avenida Cel. José Bastos,
761; Rua Acadêmico José Luiz, 150; Rua Assis
Ribeiro, 450; Rua Manoel Custódio, 265;
Avenida Cerqueira Garcia, 883; Ecoponto de
Exposição; Avenida Cory Pilar no calçadão
próximo ao Lico King e Tijolita; Praça do
Horto; e Praça da Boa Fortuna.

Com informações: DECOM/Itaperuna/
RJ

OPERAÇÃO NO RIO FLAGRA MIL
MOTORISTAS ALCOOLIZADOS NO CARNAVAL
 A Operação Lei Seca no Rio de

Janeiro flagrou 1.001 motoristas com sinais
de embriaguez no período do carnaval. As
ações de fiscalização foram intensificadas
entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março,
totalizando 5.408 abordagens.

O número de casos  de a lcoolemia
representa 18,51% do total de abordagens.
Segundo o superintendente da Operação
Lei Seca, tenente-coronel Fábio Pinho, os
casos de embriaguez ao volante deram um
salto na comparação com os registros dos
dois anos anteriores. No carnaval do ano
passado foram flagrados 207 motoristas
dirigindo embriagados e, em 2020, 177.

Fiscalização reforçada
“É muito preocupante esse número tão

expressivo de casos de alcoolemia durante
os feriados. E isso reforça a importância
da nossa operação nas ruas,  por isso
seguiremos reforçando a fiscalização na
missão de salvar vidas e tornar o trânsito
mais seguro”, explicou.

As ações nas rodovias do estado do Rio
foram feitas em parceria com a Polícia
Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia de
Choque e o Batalhão de Ações com Cães.

Em todo o ano de 2021, no estado do
Rio,  a  Operação Lei  Seca  fez  2 .689

f isca l izações ,  abordando 153.806
motoristas, com 19.952 deles apresentando

sinais de alcoolemia, o que representa
12,97%.
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Foram feitas 5,4 mil abordagens nas estradas do estado
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FIES: ESTUDANTES INADIMPLENTES
PODEM RENEGOCIAR DÍVIDAS NO DIA 7

 Cerca de 1 milhão de estudantes já
podem renegociar as dívidas com o Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies) a partir do dia
7 de março. Segundo o Ministério da
Educação, o total de inadimplentes, ou seja,
com mais de 90 dias de atraso no pagamento
alcança 51,7% dos estudantes com
financiamento e soma R$ 9 bilhões em
prestações não pagas.

Para os estudantes que possuem dívidas
com 90 a 360 dias de atraso, o desconto é de
12% no saldo devedor, isenção de juros e
multas e parcelamento em até 150 vezes.

Para a inadimplência de mais de 360 dias,
o desconto chega a 86,5% no saldo devedor.
Caso o estudante seja inscrito no CadÚnico
ou beneficiário do Auxílio Emergencial, o
desconto será de 92%. O saldo dessa dívida
poderá ser parcelado em até dez vezes.

Como negociar
O Banco do Brasil e Caixa Econômica

Federal, agentes financeiros do Fies, são os
responsáveis pela renegociação das dívidas.
Para ter o nome retirado dos cadastros
restritivos de crédito, os beneficiários deverão
pagar o valor da entrada no ato da
renegociação, correspondente à primeira
parcela.

O valor mínimo da prestação é R$ 200. A
operação poderá ser realizada integralmente
nos canais de atendimento disponibilizados
pelos agentes financeiros.

Caixa
Cerca de 800 mil estudantes com contrato

realizado pela Caixa Econômica estão
inadimplentes, com dívida média de R$ 35 mil.
Esses estudantes poderão realizar a
renegociação de seus contratos de forma
100% digital. O interessado pode consultar o
site da Caixa para verificar se pode ou não
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pedir a renegociação de acordo com as regras
estabelecidas.

Após confirmar o enquadramento nas regras
e simular a renegociação, os interessados gerarão
o boleto para pagamento da primeira parcela ou,
caso optem pela quitação de uma só vez, da
parcela única.

Para mais informações, os estudantes
poderão acessar o endereço www.caixa.gov.br/
fies ou ligar no 0800 726 0101.

Banco do Brasil
No Banco do Brasil, mais de 500 mil

estudantes poderão renegociar parcelas do Fies
em atraso, de forma digital, no aplicativo do banco.

Para aderir à renegociação pelo canal
mobile, basta acessar a opção Soluções de
Dívidas e clicar em Renegociação Fies. Por
meio da solução, o estudante poderá verificar
se faz parte do público-alvo, as opções
disponíveis para liquidação ou parcelamento

da dívida, os descontos concedidos, assim
como os valores da entrada e demais parcelas.

Além do mobile, a contratação também
poderá ser realizada em qualquer agência do
BB, com as mesmas condições.

Os clientes podem obter mais informações
pelo App BB, portal www.bb.com.br,
WhatsApp (61-4004-0001) e Central de
Atendimento BB (0800-729-0001).

Edição: Fábio Massalli

Mais de 51% dos estudantes com financiamento estão inadimplentes


