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Áreas do antigo Comperj vão ser 
cedidas para grandes indústrias

Expectativa é de atrair investimentos em torno de R$ 15 bilhões que devem gerar mais de 10 mil empregos

ESTADO E PETROBRAS SELAM ACORDO

Divulgação

São Gonçalo 
com várias 
frentes de obras
Além da Estrada Raul Veiga, no 
Alcântara, que está recebendo 
melhorias e ganhando um pas-
seio público, a Prefeitura de São 
Gonçalo também abriu frentes 
de obras nos bairros Boa Vista e 
Galo Branco. No Boa Vista, está 
sendo recapeada a Avenida Joa-
quim de Oliveira, e no Galo Bran-
co está sendo revitalizada a pra-
ça local.

CIDADES\PÁG. 3

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Prefeitura de São Gonçalo está fazendo intervenções na Estrada Raul Veiga, no Alcântara

ESPORTES

Botafogo recebe 
hoje o Londrina 
no Nilton Santos
Sem o técnico Enderson Moreira, 
suspenso, o Glorioso tem mais 
um desafio na tentativa de se 
consolidar no G-4 da Série B. 

Vitor Silva / Botafogo

Rafael Navarro volta ao ataque do Bota após cumprir suspensão na última rodada

Cano nega 
problemas em 
São Januário

PÁG. 8

Ballet de 
Niterói dança 
no MAC
A Cia de Ballet da Cidade 
de Niterói apresenta, hoje e 
amanhã, o espetáculo iné-
dito “IMpReSsõeS”, criado 
exclusivamente para o ani-
versário do Museu de Arte 
Contemporânea (MAC).

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Cia apresenta o inédito gratuito 
“IMpReSsõeS”, inspirado no MAC

Servidores do 
estado podem 
ter aumento

PANORAMA\PÁG. 2

Assinatura do protocolo de intenções entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Itaboraí aconteceu ontem no Palácio Guanabara, com a presença do ministro Bento Albuquerque e do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna

CIDADES\PÁG. 3

SG: horário de 
vacinação é 
ampliado

CIDADES\PÁG. 5



Cidades2 Sábado, 11/9/2021ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Setembro amarelo
Estamos em um mês muito importante, e é necessário que 
as pessoas se conscientizem e se coloquem no lugar de 
quem está sofrendo com esse problema que só vem cres-
cendo no mundo. Muita gente ainda esnoba a depressão, 
mas ela é uma das principais causas do suicídio. E não 
adianta só defender isso no mês de setembro, mas sim 
levar para a vida toda essa conscientização.
Pablo Martins

Gabi sem gol
É inegável que o Gabigol é um dos melhores atacantes do 
Brasil, ele prova isso jogo após jogo no Flamengo. Mas na 
seleção ainda não conseguiu atuar de forma contunden-
te. Claro, acho que tem sim um pouco de ansiedade para 
marcar o gol, a pressão em cima. Mas ele tem que tomar 
cuidado, pois a fila anda. Mas no geral gostei dele nos jogos.
Felipe Vannier

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.

Cia de Ballet de 
Niterói no MAC
Dentro das comemora-
ções dos 25 anos do Museu 
de Arte Contemporânea 
(MAC), a Cia de Ballet da 
Cidade de Niterói traz, neste 
sábado e domingo, às 11h e 
às 12h, a dança da cidade 
para o interior do museu, 
com a performance iné-
dita “IMpReSsõeS”, criada 
para os festejos.

IMpReSsõeS é inspirada 
na estética da arquitetura 
modernista, época que se 
deu a ascensão arquitetôni-

ca brasileira. Oscar Nieme-
yer, uma das principais re-
ferências desse movimento, 
valoriza a beleza, as formas 
simples, a natureza e as pes-
soas. A apresentação acon-
tecerá de forma itinerante. 

O espaço ambientado 
por uma trilha sonora será 
preenchido por esses corpos 
dançantes, criando formas, 
desenhos coreográficos.

A entrada é gratuita, 
como toda a programação 
do MAC em setembro. 

CULTURA

Maria Gadú
Maria Gadú, Fundo de Quin-
tal e Ras Bernardo estão em 
shows especiais para a #Vi-
radaSP Online21, maratona 
de música, artes cênicas e 
cultura urbana, deste sá-
bado.  Outro destaque é o 
quadro especial Rolando 
Prosa, capitaneado por Ro-
lando Boldrin. A agenda é 
composta por 25 atividades. 
Já consagrada no calendário 
cultural, a #ViradaSP Online 
2021 é transmitida, gratuita-
mente, durante 12 horas se-
guidas no #CulturaEmCasa.

CLAUDIO LINS – Neste sábado, o espetáculo “Chico-
teatro”, do ator e cantor Claudio Lins, se despede do 
Theatro Municipal de Niterói. O musical é uma home-
nagem do ator e cantor Claudio Lins a Chico Buarque 
e sua obra composta para os palcos. No show, Claudio 
estará acompanhado do pianista Heberth Souza. O 
ingresso custa R$ 40, à venda no site Sympla.

ARTES – Até o dia 19, acontece o Circuito Sesc de Artes, 
evento gratuito que reúne artes visuais, circo, cinema, 
dança, música, teatro, literatura, tecnologia, história 
e memória local, gastronomia e turismo.Mais de mil 
artistas criaram cerca de 250 atividades para entreter e 
encantar um público de diversas idades. Onde: https://
circuito.sescsp.org.br/

Divulgação

Cia apresenta “IMpReSsõeS”, criado para comemorar os 25 anos do MAC

Fernando Banzi/Divulgação

Show faz parte da #ViradaSP, 

maratona de música e artes cênicas

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

POR JEFFERSON LEMOS

Melhores números
Nova pesquisa do Instituto 
Fecomércio RJ (IFec RJ), com 
os comerciantes do estado 
do Rio, perguntou sobre o 
quadro de colaboradores nos 
últimos três meses. Do total, 
21,1% afirmam que o quadro 
diminuiu bastante, frente aos 
22,2% do mês de agosto. Ou-
tros 21,4% dos entrevistados 
informaram que diminuíram 
de alguma forma o quadro de 
funcionários, no levantamen-
to anterior eram 24,9%. Para 
52,7%, o número de emprega-
dos foi estabilizado, frente aos 
48,3% em agosto. Apenas 4,8% 
disseram que houve algum tipo 
de aumento das contratações, 
contra os 4,6% apurados no 
mês anterior. 
Neste mês, 56,2% afirmam que 
esperam manter o número de 
colaboradores pelos próximos 
três meses, em agosto eram 
55,6%. O percentual de em-
presários que devem demitir 
se manteve em 19,2%. Outros 
24,6% de entrevistados devem 
aumentar de alguma forma 
seu quadro de funcionários 
nos próximos meses. Em julho, 
eram 25,3%, redução de 0,7 
ponto percentual. 

Compensando o pacote

“Nenhum servidor per-
derá direitos”, reafirmou, 
ontem, o presidente da 
Casa, deputado André 
Ceciliano (PT), ao falar 
sobre o conjunto de me-
didas enviadas à Alerj pelo 
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Governo na última quinta, 
que tratam do Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). 
Ceciliano vai além e prevê 
a possibilidade real de um 
aumento de até 22% nos 
salários dos servidores, 
ressaltando que a nova 
lei permite a correção 
salarial pelo IPCA. 

“Já conversamos com o 
governador Cláudio Castro 
e ele entendeu que preci-
sa, no mínimo, corrigir os 
salários de 6 de setembro 
de 2017 até a aprovação 
das medidas. Isso vai ge-
rar uma correção de 20% 
a 22% nos salários dos 
servidores”, estima. Seria 
uma compensação para 
o pacote de austeridade 
que prevê, que servidores 
percam alguns de seus 
direitos.  

Sem contato
A Riocard Mais e o Moovit es-
tão lançando em parceria um 
novo recurso para melhorar 
a experiência dos passagei-
ros que utilizam os ônibus 
na cidade do Rio. Agora, o 
aplicativo de transporte, que 
informa a hora e o minuto 
exatos em que o ônibus vai 
chegar, vai mostrar também 
se o próximo veículo aceita 
pagamento por aproximação 
através de celulares, por meio 
da tecnologia NFC. 

A capital é a primeira ci-
dade no mundo onde a fun-
cionalidade está disponível. 
A ideia é expandir o novo 
serviço para demais cidades 
do Estado. Também serão 
adicionadas futuramente 
informações sobre aceitação 
da nova forma de pagamento 
em estações de metrô, trem 
e BRT. 

Aluguel atrasado

Plantão 
psicológico

Durante audiência pública na 
Alerj, ontem, por videocon-
ferência, para apreciar o Re-
latório Anual das Atividades 
do Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE-RJ). O presidente 
do Conselho, Ricardo Tonassi, 
se queixou das dificuldades 
estruturais, que dificultam o 
trabalho do órgão.

“O Conselho tem uma 
gama de funções muito am-
pla, e uma quantidade muito 
pequena de servidores. Nós 
não temos quadro próprio, 
nem estrutura”, relatou, infor-
mando que o órgão não paga 
condomínio há 2 anos e que, 
do orçamento previsto para o 
período de 2019 a 2021, que 
totaliza aproximadamente R$ 
500 mil, nada foi executado. A 
previsão orçamentária para 
o ano de 2022 é de R$ 5 mil. 
Presidente da Comissão de 
Educação, o deputado Flavio 
Serafini (PSol) destacou a 
necessidade de autonomia 
financeira e administrativa 
do CEE-RJ. 

O mês de setembro é dedica-
do a prevenção e conscien-
tização do suicídio. E para 
chamar atenção para o tema, 
a Faculdade Anhanguera de 
Niterói promove, gratuita-
mente, durante todo o mês, 
a ação “Plantão Psicológico”. 
O objetivo é criar um ponto 
de acolhimento e apoio psi-
cológico para quem está se 
sentindo triste, angustiado e/
ou depressivo.
Os atendimentos ficarão a 
cargo de cerca de 50 alunos 
do curso de Psicologia, sob a 
supervisão de 10 professores. 
Não é necessário fazer agen-
damento, o interessado só 
precisa comparecer de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 17h, 
na Faculdade Anhanguera de 
Niterói, na Av. Visconde do 
Rio Branco, 123, Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h, durante todo o mês de 
setembro. 

Expectativa de renda e empregos

O Palácio Guanabara foi 
palco da assinatura de con-
vênio entre o Estado e a 
Petrobras, com a cessão de 
áreas para a retomada do 
antigo Comperj. Na foto, o 
prefeito de Itaboraí, Marcelo 
Delaroli, o governador do 
Cláudio Castro; o ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque; o presidente 
da Petrobras, Joaquim Silva 
Luna; o secretário de Es-
tado de Desenvolvimento 
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Econômico, Vinícius Faral; 
o deputado federal Altineu 
Cortes. Também estiveram 
na cerimônia o vice-prefeito 
Lourival Casula; o procura-
dor Pedro Ricardo Queiroz; 
o presidente da Câmara, 
Elber Corrêa; o diretor-geral 
do Conleste, Hédio Mataru-
na; os vereadores Alexandre 
Coqueiro e Marquinhos Ore-
lha; além do prefeito de Ca-
choeiras de Macacu, Rafael 
Miranda. 

Panorama RJPanorama RJ

Mas por um lado há euforia 
em relação ao setor petrolí-
fero, por outro não há muito 
otimismo. A CPI dos Royal-
ties e Participações Especiais 
da Alerj, destinada a investi-
gar a queda na arrecadação 
estadual dessas receitas, fará 
nova reunião remota, nesta 
segunda (13), às 10h, para 
discutir processos judiciais 
e administrativos contra pe-

troleiras inscritos em dívida 
ativa. 
“A dívida ativa não pode ser 
apenas uma sigla, o Parla-
mento e a sociedade têm 
direito a entender o que é 
e quem são os devedores, 
que devem ser explicitados 
pela Procuradoria Geral”, 
destacou o presidente da 
CPI, deputado Luiz Paulo 
(Cidadania). 

Calote na Dívida Ativa
Divulgação/Alerj

Atendendo a uma indica-
ção legislativa formaliza-
da pelo deputado estadual 

Detran fará perícias itinerantes
Divulgação

Marcus Vinícius (PTB) 
ao governador Cláudio 
Castro (PL), o Detran 
vai retomar as perícias 
médicas itinerantes nos 
municípios do interior 
do Estado, que estavam 
interrompidas desde o 
início da pandemia da 
covid-19. Petrópolis, na 
Região Serrana, será a 
primeira cidade a rece-
ber o serviço de perícia 
médica, nos dias 13 e 16 
de setembro, no posto do  
Detran no Hipersho-
pping, no bairro Alto da 
Serra.
“Agradeço ao governador 
Cláudio Castro e ao presi-
dente do Detran, Adolpho 
Konder, com o cuida-
do no atendimento das 
demandas do interior”, 
disse o deputado. 
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Objetivo é usar o gás natural para energia de indústrias a serem instaladas na área do antigo Comperj

Complexo industrial à vista
O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro assinou nesta sex-
ta-feira, dia 10, um protocolo 
de intenções com a Petrobras 
para a cessão de áreas do 
Polo GasLub, que equivalem 
a 4.167 campos de futebol, 
onde se situava o Comperj, 
em Itaboraí. A ideia é explorar 
o potencial da infraestrutura 
do local para atrair grandes 
indústrias e viabilizar a reto-
mada econômica no setor de 
Óleo e Gás.

“Estamos trabalhando ali-
nhados à realidade da nova 
lei do gás, com arcabouço 
regulatório moderno e com 
a demonstração clara de que 
um ambiente de negócios 
dinâmico é a prioridade. A 
nossa missão é estimular 
a vocação natural de polos 
industriais como o GasLub. 
Precisamos explorar ao má-
ximo a nossa riqueza natural, 
gerando emprego e renda 
para a população”, explicou 
o governador Cláudio Castro.

Maior produtor nacional 
de gás natural, com 63% da 
participação diária (mais de 
88 milhões de metros cúbi-
cos), o estado deve receber 
investimentos que giram em 
torno de R$ 15 bilhões e gerar 
mais de 10 mil empregos dire-
tos e indiretos. A expectativa 
é que o GasLub – que contará 
com o gasoduto de escoamen-

to do pré-sal Rota 3 e a Unida-
de de Processamento de Gás 
Natural - inicie sua operação 
no primeiro trimestre de 2022.

O secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômi-

co, Vinícius Farah, afirmou 
que a assinatura do proto-
colo de intenções é um fator 
preponderante para grandes 
investimentos e para o desen-
volvimento da região.  

“O estado estará presente 
nessa revitalização entregan-
do a sua parte, que é infraes-
trutura, com melhorias das 
estradas e a certeza do escoa-
mento da produção, agilidade 

na questão da legislação, in-
centivos e benefícios. O Gas-
Lub vai transformar Itaboraí 
em um importante polo de 
negócios, em um condomínio 
industrial de vários setores”, 

destacou o secretário de De-
senvolvimento Econômico 
Vinicius Farah.

Segundo o presidente da 
Petrobras, general Joaquim 
Silva e Luna, o protocolo per-
mitirá que sejam realizadas 
diversas etapas que antece-
dem o início da produção.

“Será possível fazer ava-
liação de licenciamentos am-
bientais, solicitar autoriza-
ções do Corpo de Bombeiros 
e iniciar a instalação de água, 
esgoto e energia, por exemplo. 
Por meio de ações como a de 
hoje, a Petrobras segue com-
prometida com o reforço de 
parcerias construtivas com 
os municípios, com o Estado 
do Rio de Janeiro e a indústria 
local”, afirmou.

Presente no evento, o mi-
nistro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, ressaltou 
a importância dos investi-
mentos em óleo e gás para o 
Rio de Janeiro.

“São iniciativas como es-
sas que atraem importantes 
investimentos e desenvolvi-
mento para os estados e mu-
nicípios. A economia do Rio 
de Janeiro tem uma estreita e 
profunda relação com os seto-
res de petróleo e gás natural. 
Afinal, é aqui que se produz 
mais de 80% do petróleo e 
mais de 60% de todo o gás do 
país”, disse.

Carlos Magno/Governo do Estado

Ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque discursa na assinatura do protocolo de intenções do Governo do Estado do Rio de Janeiro com a Petrobras

Capacitação para 
jovens até 22 anos
A Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico e 
Emprego e Relações Interna-
cionais fechou uma parceria 
com o Instituto Proa e vai ofe-
recer capacitação para jovens 
entre 17 e 22 anos. Serão 2.800 
vagas para aulas gratuitas e 
virtuais de autoconhecimen-
to, planejamento de carreira, 
projeto de vida, raciocínio 
lógico, comunicação e trilha 
técnica de dados ou trilha 
técnica de varejo.

Alunos que estão cursan-
do ou concluíram o Ensino 
Médio em escolas públicas 
e que buscam seu primeiro 
emprego, poderão se ins-
crever no site https://pla-
taforma.proa.org.br/ até 17 
de setembro. A previsão de 
início das aulas é dia 20 de 
setembro. São 150 horas de 
capacitação.

“Sabemos que a falta de 
experiência dificulta os jo-
vens a encontrarem o pri-
meiro emprego. Números 
do IBGE mostram que a faixa 
etária com maior percentual 
de desocupados é a de 14 a 17 
anos e 18 a 24 anos. Por isso é 

um orgulho unir Governo do 
Estado e o Instituto Proa para 
promover a inclusão produ-
tiva do jovem fluminense no 
primeiro emprego”, afirma o 
governador Cláudio Castro.

Ao final do curso, os alu-
nos receberão certificado 
de conclusão emitido pelo 
PROA e serão encaminhados 
para processos seletivos de 
primeiro emprego.

“A presença de profissio-
nais qualificados é funda-
mental para atrair empre-
sas e investimentos. Quanto 
maior a capacitação, maior 
a produtividade e a compe-
titividade do Estado”, explica 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Vinícius  
Farah.

Niterói muda banco 
para pagar salários
Os servidores ativos e inati-
vos da Prefeitura de Niterói 
devem realizar, nas próxi-
mas semanas, a transição 
para receber os seus salários 
pelo banco Itaú. A empresa 
venceu, em agosto, o pregão 
para gestão da folha de pa-
gamento da administração 
municipal. Os funcionários 
da Prefeitura receberão as 
orientações sobre o cro-
nograma de transição e a 
elegibilidade aos benefícios 
concedidos pelo banco.

Os servidores que não 
são clientes do Itaú devem 
abrir uma nova conta na 
qual passarão a receber o sa-
lário. É possível abrir a conta 
pela internet ou nas agên-
cias físicas. A recomendação 
é  que a abertura seja feita o 
mais rápido possível. Pela 
internet, a abertura de uma 
nova conta é feita por meio 
do endereço www.itau.com.
br/abrir-conta. A Prefeitura 

vai criar pontos de apoio 
para que os servidores pos-
sam fazer o cadastramento 
das contas.

Os servidores que já são 
clientes do banco não preci-
sam abrir uma nova conta. 
Basta realizar o aceite da 
transferência do seu salário 
para a sua conta atual, o que 
pode ser feito pelo site do 
Itaú, app ou caixa eletrônico.

De acordo com o Itaú, 
entre os benefícios que serão 
oferecidos aos servidores, 
estão isenções de tarifas 
dos pacotes de serviços, 
anuidade grátis no cartão 
de crédito, taxas diferencia-
das, acesso à plataforma de 
compras iupp, descontos no 
seguro Auto e acesso à Tag 
Itaú, solução de pagamento 
automático de pedágios e 
estacionamentos sem men-
salidade, exclusiva para os 
clientes do banco (em par-
ceria com a ConectCar).

Empresários criam associação 
para fortalecer as indústrias
Hoje, a indústria responde 
por 24% da economia do Esta-
do do Rio de Janeiro, sendo a 
segunda mais importante do 
país. Distribuídas por todas 
as regiões do Estado, estão 
25 mil plantas industriais dos 
mais diversos portes: micro, 
pequenas, médias e grandes 
empresas, que empregam 580 
mil funcionários com carteira 
assinada e possuem massa sa-
larial de R$ 33 bilhões ao ano, 
fazendo a roda da economia 
fluminense girar. Para fortale-
cer e estimular o processo de 
industrialização do Estado, 
foi criada a Rio Indústria, 
Associação de indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro, que 
nasceu com o propósito de 
representar e harmonizar as 
necessidades e objetivos de 
diferentes setores industriais, 

incluindo o micro e pequeno 
empreendedor. A Rio In-
dústria é liderada por Sérgio 
Duarte, empresário do setor 
alimentício, e formada por 
empresários que atuam no 
mercado há mais de 20 anos.

“O setor industrial flumi-
nense é competente e com-
petitivo intramuros. O Rio 
de Janeiro é vocacionado 
para a atividade industrial. 
Possui uma grande cadeia 
de fábricas e fornecedores, 
bem como de mão de obra 
qualificada, e localização 
privilegiada, a 500 km de 50% 
do PIB nacional. A retomada 
do crescimento da indústria 
de transformação fluminen-
se passa pelo aumento da 
competitividade interna, da 
melhoria da infraestrutura 
logística do estado, da capa-

cidade de investimento do 
setor público, da qualidade e 
oferta de energia, da seguran-
ça e da redução da burocracia, 
das obrigações acessórias e 
da carga tributária”, ressalta 
Sérgio Duarte.

Segundo o presidente da 
Rio Indústria, o Estado do 
Rio perdeu quase 20% de seu 
parque industrial nos últimos 
cinco anos, o que representou 
o fechamento de mais de três 
mil fábricas e a consequente 
perda de 100 mil postos de 
trabalho. O impacto no em-
prego foi amplificado pelo 
fechamento de 160 médias e 
grandes indústrias. “Se con-
seguíssemos atrair para o 
estado uma média ou grande 
indústria por mês, o que é um 
grande desafio em ambiente 
de pandemia, regime de recu-

peração fiscal e guerra fiscal 
entre estados, o Rio de Janeiro 
levaria mais de 13 anos para 
recuperar seu parque fabril. O 
desafio é grande, a caminha-
da é longa, mas a Rio Indús-
tria vai atrás desse objetivo”, 
promete Duarte.

Mas nesse momento de 
calamidade, tão importante 
quanto atrair é garantir a per-
manência das indústrias ins-
taladas, através do aumento 
de sua competitividade para 
preservação do emprego e 
renda para a população e da 
atividade econômica e arre-
cadação para o estado, acre-
dita o empresário. Para ele, a 
competitividade fluminense 
precisa ser revista em seus 
três pilares: custo de produ-
ção, ambiente de negócios e 
mercado consumidor.

Rio Indústria busca a retomada do crescimento do setor no Estado do Rio

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Escadaria de acesso ao Abacatão ganha canteiro com árvores frutíferas

Obras: São Gonçalo está com 
frentes por todo o município

A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, segue 
com diversas frentes de obras 
por toda a cidade. Algumas 
intervenções acontecem nos 
bairros de Alcântara, Boa Vista 
e Galo Branco. Na manhã des-
ta sexta-feira, o prefeito Capi-
tão Nelson percorreu todos 
os pontos para acompanhar 
o andamento dos trabalhos.

No Alcântara, a Estrada 
Raul Veiga recebe melhorias 
e terá trecho transformado 
em passeio público. Após a 
concretagem realizada nesta 
quinta-feira (09), equipes da 
secretaria, comandadas pelo 
secretário Junior Barboza, que 
praticamente transferiu o seu 
gabinete para o canteiro de 
obras, trabalhavam nesta sex-
ta-feira (10) no alinhamento 
do novo meio fio do lado di-

reito da via. Após essa etapa, o 
mesmo serviço será realizado 
no lado esquerdo. A obra tem 
por objetivo mudar a realidade 
do bairro, que por anos sofreu 

com desordem.
Já no Boa Vista, o recapea-

mento da Avenida Joaquim 
de Oliveira tem previsão de 
término para os próximos 

dias. A via também está re-
cebendo, através do 1º De-
partamento de Conservação 
e Obras (DCO), uma série de 
ações na rede de esgoto, como 
limpeza de caixas e troca de 
tubulações, além de reparo em 
calçadas da região.

Ainda no bairro Boa Vista, 
após finalizar a escadaria de 
acesso ao Morro do Abaca-
tão, equipes da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
através da subsecretaria de 
Parques e Jardins, realizam 
o plantio de grama, árvores 
frutíferas e plantas ornamen-
tais no canteiro ao lado da 
escadaria.

No Galo Branco, a revi-
talização da praça do bairro 
saiu do papel. O espaço, que 
está sendo totalmente remo-
delado, recebendo pinturas e 
plantas ornamentais.

Prefeito Capitão Nelson segue rotina de vistoriar trabalhos diariamente

Serão 2.800 
vagas para 
aulas gratuitas 
e virtuais 
em diversas 
áreas
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Avaliação e o direito à educação de qualidade

Nas últimas décadas, o Brasil fez 
um enorme esforço – bem-su-
cedido – de universalização do 
acesso à educação fundamental.  
O Fundeb e o Plano Nacional da 
Educação facilitaram o finan-
ciamento e a coordenação da 
educação básica mobilizando 
os diferentes entes da Federação. 
Instrumentos como o Censo 
Escolar, o SAEB e o IDEB, apesar 
de suas limitações, contribuíram 
para incrementar o debate sobre 
as condições e a qualidade da 
educação.

Para além do acesso à escola, 
houve também ganhos em qua-
lidade, ainda que mais tímidos. A 
suposta estagnação dos índices 

brasileiros na principal avaliação 
internacional – o PISA– escon-
de dois resultados exitosos: os 
avanços na pontuação de escolas 
e redes mais estruturadas e a 
inclusão – e consequente con-
tabilização da pontuação – de 
parcelas mais vulneráveis da po-
pulação, que se contrabalançam, 
na média nacional.  De qualquer 
forma, a elevação da qualidade 
da educação pública permanece 
como um dos principais desafios 
para as estratégias e políticas 
educacionais desenvolvidas no 
país. Daí a importância da conso-
lidação de sistemas de avaliação 
em todos os níveis. 

Niterói deu seu primeiro passo 

na construção de uma cultura 
avaliativa com o estabelecimen-
to do Sistema da Avaliação da 
Educação de Niterói (SAEN), em 
2015. Agora, esse movimento se 
consolida e ganha maior insti-
tucionalidade com a criação da 
Casa de Avaliação e Formação. 
Como o próprio nome indica, 
nosso entendimento é que os 
dois eixos caminham juntos: 
avaliamos para identificar pontos 
fortes e aqueles que precisam 
de atenção e oportunizamos 
processos formativos que visam 
o compartilhamento de práticas 
exitosas e a melhoria da qualida-
de da educação.

É importante ressaltarmos que, 
embora tenhamos na educação 
brasileira uma cultura que, por 
vezes, associa a avaliação à con-
trole, classificação e punição, 
reafirmamos que a identificação 
dos diferentes níveis de aprendi-
zagem dos estudantes não pode 
ser utilizada simplesmente para 
rotular ou estigmatizar os di-
ferentes sujeitos envolvidos no 
processo educativo, mas deve ser 
pensada como informação im-
prescindível para que possamos 
superar as dificuldades e realizar 
potencialidades de cada um de 
nossos estudantes.

Em decorrência da pandemia de 
Covid-19, o que se observa em 
todo o país é a ampliação das 
desigualdades educacionais.  

Com o gradual retorno às aulas 
presenciais, professores – prin-
cipalmente nas redes públicas 
– têm se deparado com grupos 
ainda mais heterogêneos do que 
tinham antes da pandemia. Para 
que possam desenvolver estraté-
gias de enfrentamento dos desa-
fios encontrados, será necessário 
que os gestores, em diferentes 
níveis desenvolvam projetos que 
os apoiem no cotidiano escolar. 
E para que as direções escola-
res e secretarias de educação 
saibam onde e como empregar 
seus recursos, será necessário 
um diagnóstico preciso das con-
dições em que se encontram os 
estudantes. É importante ainda 
que haja espaço para a trocas 
de experiências e para o diálogo 
para o planejamento e uma ava-
liação constante das políticas e 
programas executados, para que 
sejam aprimorados ou revistos. 

Nesse contexto, as primeiras 
ações da Casa de Avaliação e 
Formação foram, por um lado, 
a aplicação de um processo de 
avaliação diagnóstica – que já 
em seu primeiro dia de aplica-
ção, contou com uma alta taxa 
de presença do dos estudantes 
– e, por outro, a constituição de 
comunidades de práticas que 
refletem sobre a adequação dos 
instrumentos avaliativos e sobre 
as práticas pedagógicas que po-
demos utilizar para favorecer as 
aprendizagens.  Longe de ope-

rar como um agente externo, a 
Casa de Avaliação e Formação 
é composta, majoritariamente, 
por profissionais concursados da 
rede e busca ampliar seu diálogo 
e capilaridade por meio destas 
comunidades que se organizam 
em torno de temas específicos. 

Nossos programas de formação 
são desenvolvidos sempre em 
parceria com especialistas em 
cada tema. Esses especialistas 
podem ser da própria Rede – 
professores que se encontram 
em sala-de-aula que se dedicam 
a estudar um determinado tema 
ou das demais equipes da Secre-
taria Municipal de Educação – ou 
podemos recorrer a interlocuto-
res externos, como por exemplo 
a Universidade Federal Flumi-
nense, uma parceira histórica da 
Prefeitura de Niterói. 

Acreditamos no acompanha-
mento sistemático e no desenvol-
vimento profissional como ações 
fundamentais para dirimir as 
desigualdades educacionais na 
Rede e viabilizar o acesso à edu-
cação de qualidade para todos os 
nossos estudantes, sempre em 
busca da excelência e da inclusão 
educacional na cidade de Niterói.

OPINIÃO

Vinicius Wu, 

secretário municipal de Educação

Bruna Werneck, coordenadora-geral 

da Casa de Avaliação e Formação

 Berg Silva

Oficina de Integração 
Familiar em S. Gonçalo
Enquanto aguardavam a saída 
dos filhos, os responsáveis 
pelos alunos do Centro de In-
clusão Municipal Helen Keller 
(CIM), em Vila Lage, participa-
ram, ontem (10), da Oficina de 
Integração Familiar. O projeto, 
que retomou suas atividades 
este ano, acontece de segunda 
a sexta, nos turnos da manhã 
e da tarde. O objetivo é otimi-
zar o tempo de espera, trocar 
ideias e realizar atividades 
artísticas e corporais, além de 
criar uma possibilidade de ge-
ração de renda para as famílias.

O tema do dia foi “O Poder 
da Tesoura”, que se tratava de 
uma dinâmica em que um 
fio de lã estava na mão dos 
responsáveis e eles teriam que 
decidir, sozinhos, se cortariam 
com a tesoura ou deixariam 
inteiro. A ação trouxe a reflexão 
de como a escolha do outro 
pode influenciar na vida de 
cada um, mostrando que é pre-
ciso pensar por conta própria.

De acordo com a diretora 
Ellem Coimbra, o projeto re-
duz a falta dos alunos e propõe 
uma mentalidade empreen-
dedora nos responsáveis, já 
que a questão financeira é 

uma das maiores dificuldades 
que eles enfrentam para levar 
os filhos para o Atendimento 
Educacional Especializado  
no CIM.

“Visando minimizar este 
quadro, criamos o projeto que 
oferece uma possibilidade de 
geração de renda e elevação 
de autoestima”, comenta Ellem 
Coimbra.

Para ajudar a complemen-
tar a renda da família, a Oficina 
de Integração Familiar ensina 
a arte de pintura em panos 
de prato, ornamentação de 
potes com utilização de potes 
de sorvete ou de margarina, 
confecção de bijuterias, entre 
outras atividades.

Quando começou a fazer 
a oficina, Ana da Conceição 
Cruz, de 58 anos, estava com 
depressão e levava a filha Joice 
Iris, de 34 anos, para o CIM. 
Para ela, além de um espaço 
para conhecer novas pessoas 
e trocar experiências, também 
foi onde aprendeu a fazer de-
coupage, que é a arte de deco-
rar um objeto colando recortes 
de papel colorido nele, que se 
tornou uma renda extra para 
a família.

Ao todo, foram selecionadas 5.755 Escolas Públicas de Educação Básica no Brasil

Rafa Correa / Prefeitura de São Gonçalo
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Vinicius Wu Bruna Werneck

As doações também poderão ser feitas no MAC, no Theatro Municipal e na Sala Nelson Pereira dos Santos

Cultura ‘entra’ na Niterói Solidária
Três equipamentos cultu-
rais da Prefeitura de Niterói 
começam a receber, neste 
sábado (11), doações para a 
Campanha Niterói Solidária. 
O Museu de Arte Contempo-
rânea de Niterói (MAC), que 
está completando 25 anos 
em setembro, será um dos 
novos pontos de arrecada-
ção. O Theatro Municipal, 
no Centro, e a Sala Nelson 
Pereira dos Santos, no Re-
serva Cultural, também pas-
sarão a receber alimentos e 
produtos de higiene. Até o 
momento, mais de 45 tone-
ladas de alimentos já foram 
arrecadadas. A campanha 
continua recebendo doações 
em quatro pontos de vacina-
ção contra a Covid-19, além 

do Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno, no Campo de 
São Bento, que é um dos pos-
tos volantes de imunização.

A campanha Niterói Soli-
dária foi criada para ajudar 
famílias que não são assis-
tidas pelos programas da 
Prefeitura de Niterói e estão 
em situação de vulnerabili-
dade em razão da pandemia. 
Desde abril, qualquer pessoa 
pode comparecer a um dos 
postos e doar alimentos não 
perecíveis e produtos de lim-
peza e higiene. 

Nesta nova fase da cam-
panha, os niteroienses que 
visitarem os equipamentos 
culturais poderão aproveitar 
para ajudar aqueles que es-
tão passando pela pandemia 

cultura.
“A pandemia trouxe inú-

meros desafios para todos 
nós e dar continuidade à 
campanha é extremamente 
importante para continuar 
apoiando aqueles que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade. A partir 
de agora, o niteroiense terá 
outras opções de pontos de 
arrecadação, facilitando o 
acesso e o ato voluntário. A 
Niterói Solidária conta com 
a ajuda de todos para con-
tinuar levando esperança a 
quem mais precisa”, pontua 
Christa. 

A Campanha Niterói So-
lidária foi lançada há pouco 
mais de cinco meses, no dia 
7 de abril.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Primeira-dama Christa Grael é coordenadora voluntária da campanha

com mais dificuldade. As 
doações poderão ser feitas 
nos horários das programa-

ções do MAC, Sala Nelson 
Pereira dos Santos e Theatro 
Municipal. A programação 

dos equipamentos culturais 
está disponível em http://
culturaniteroi.com.br/. 

Além disso, o Theatro 
Municipal vai receber as 
doações de terça-feira a 
sexta-feira, das 9h às 16h, e 
o MAC, terça a domingo, no 
mesmo horário. 

Nos pontos de vacinação, 
as doações podem ser feitas 
de segunda a sexta, das 8h 
às 16h.

Christa Grael, primei-
ra-dama e coordenadora 
voluntária da campanha, 
ressalta que a nova fase da 
Niterói Solidária acompa-
nha o avanço da vacina-
ção e o retorno gradual das  
atividades, ampliando sua 
atuação para os pontos de 

Programa Educação e Família é 
lançado em escolas municipais
Buscando estimular e qua-
lificar a participação da fa-
mília na vida escolar do 
estudante, aconteceu, na 
última quinta-feira (9), na 
Secretaria de Educação de 
São Gonçalo, o lançamento 
do Programa Educação e 
Família. Estiveram presentes 
no evento o secretário de 
Educação, Maurício Nas-
cimento, e os diretores e 
conselheiros escolares das 
14 escolas municipais que 
foram selecionadas segundo 
critérios do Ministério da 
Educação (MEC). Ao todo, 
foram selecionadas 5.755 Es-
colas Públicas de Educação 
Básica no Brasil.

“Principalmente neste 
período em que ainda esta-
mos vivendo uma pandemia, 
é muito importante a parti-
cipação dos pais na vida es-
colar do aluno. Esse projeto 
aproxima os responsáveis e 
as escolas, fazendo com que 

estejam mais integrados às 
rotinas da unidade em que 
seu filho estuda, conhecen-
do as instalações físicas, 
interagindo com professores 
e demais profissionais da 
educação e ainda podendo 
opinar junto aos diretores 
quanto às propostas, para 

fazer do ambiente escolar 
um local cada vez mais agra-
dável para o aluno”, explicou 
o secretário de Educação, 
Maurício Nascimento.

No Programa Educação e 
Família, serão desenvolvidos 
alguns planos de ação com 
oficinas, palestras, visitas 

guiadas, reunião de talentos, 
rodas de conversa, entre 
outras atividades que serão 
definidas exclusivamente 
pela comunidade escolar, 
principalmente pelos con-
selhos escolares de cada 
unidade contemplada. Por 
intermédio do Programa 
Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE), será viável o finan-
ciamento dos planos de ação 
das escolas, que têm prazo 
de envio até 30 de setembro.

Os princípios que nor-
teiam o programa são a pro-
moção da educação como 
direito social básico; a oferta 
de educação de qualidade 
para o pleno desenvolvimen-
to da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o 
trabalho; e o protagonismo 
da família e da escola para a 
garantia do direito à educa-
ção e construção do projeto 
de vida do estudante.

Quatorze colégios de São Gonçalo foram selecionados pelo Ministério da Educação
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São Gonçalo amplia horário de 
vacinação contra a covid-19
Município vacina toda a população a partir de 12 anos e aplica terceira dose em idosos com mais de 70

Os pontos de vacinação con-
tra o coronavírus em São 
Gonçalo voltam a atender até 
as 17h neste sábado (11). To-
dos os gonçalenses com mais 
de 12 anos podem procurar 
qualquer um dos 14 locais, 
um com drive thru, para se 
vacinar. A Secretaria Munici-
pal de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo também aplica a 
segunda dose e terceira dose, 
esta somente para os idosos 
com mais de 70 anos e que já 
tenham mais de seis meses 
de intervalo da segunda dose. 
A cidade retirou mais 6.366 
doses do imunizante Pfizer e 
outras 10.840 de CoronaVac 
da Coordenação Geral de 
Abastecimento (CGA) do Es-
tado, no Barreto, nesta quin-
ta-feira (9).   

Além dos pontos fixos, 
o ônibus itinerante da Cruz 
Vermelha estará no bairro 
Palmeiras, das 9h às 16h. A 
vacinação itinerante conti-
nua no bairro nas próximas 
segunda-feira (13) e terça-
-feira (14), sempre das 9h às 
16h, no Posto de Saúde das  
Palmeiras. Na próxima se-
mana, o bairro beneficiado 
será o Jóquei. O serviço vai 
acontecer no Largo do Jóquei 
(Predinhos), nos dias 15 e 16, 
das 9h às 16h.   

Para a aplicação da primei-
ra dose, as pessoas com mais 
de 18 anos precisam levar 

comprovante de residência, 
carteira de vacinação e cartão 
do SUS ou CPF. Os menores de 
18 anos devem apresentar ca-
derneta de vacinação, cartão 
do SUS ou CPF, identidade e 
comprovante de residência 
do responsável, que deverá 
acompanhá-los ao local de 
vacinação.

A imunização com a se-

gunda dose das vacinas Co-
ronavac, Astrazeneca e Pfizer 
está disponível. A Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil está realizando o inter-
câmbio de vacinas na segunda 
dose, dependendo da necessi-
dade e doses disponíveis em 
cada local de vacinação. Para 
a segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 

identidade e o comprovante 
de vacinação da primeira 
dose em São Gonçalo, assim 
como para a terceira dose dos 
idosos, que estão recebendo 
o reforço com o imunizante 
da Pfizer.    

Balanço – Desde o início 
da campanha, a cidade vaci-
nou 678.718 pessoas com a 

primeira dose ou dose única. 
Destas, 22.134 receberam a 
vacina da Janssen. Entre eles, 
32.444 trabalhadores da saú-
de, 137.474 idosos com mais 
de 60 anos.

Risco - A cidade do Rio de 
Janeiro reclassificou seis das 
33 regiões administrativas 
do município para o risco 
moderado de transmissão da 
covid-19, na cor amarela. São 
elas: Portuária, São Conrado, 
Penha, Ilha de Paquetá, Santa 
Tereza e Barra da Tijuca. As 
outras 27 regiões seguem com 
risco alto, de cor laranja e as 
medidas de proteção e distan-
ciamento foram prorrogadas 
até o dia 20 de setembro.

As informações foram 
apresentadas no 36º Boletim 
Epidemiológico da prefeitu-
ra, na manhã de ontem (10). 
Segundo o superintendente 
de Vigilância Epidemiológica, 
Márcio Garcia, o atendimento 
na rede de urgência e emer-
gência para síndrome gripal e 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), que indicam 
suspeita de covid-19, tiveram 
uma redução nos últimos dias, 
que se confirma na queda das 
internações pela doença nas 
unidades de saúde.

“Comparando a semana 
passada com a semana 33, 
de duas semanas anteriores, 
temos uma redução de 26% 

nos casos confirmados. Antes 
a gente tinha 10% de redução. 
A nossa fila para internação 
continua zerada e ontem 
chegamos a ficar abaixo de 
700 pessoas internadas, isso 
é um resultado bastante im-
portante para o momento que 
estamos vivendo.”

O secretário de Saúde do 
município, Daniel Soranz, 
destacou que a variante Delta 
do Sars-CoV-2 já responde por 
95,8% dos casos de covid-19 
na cidade, mas que ela tem 
apresentado uma menor le-
talidade, o que pode ser efeito 
do avanço da vacinação.

“Já tivemos 1.400 pacien-
tes internados com covid-19 e 
agora temos 683, é uma queda 
de mais de 50%. Claro que não 
mantemos esses leitos aber-
tos, aí consequentemente a 
taxa de ocupação aumentaria. 
Temos fila zerada, então não 
faz sentido manter os leitos 
para covid. Nas últimas duas 
semanas, começamos a ver 
uma queda muito expressiva 
de solicitações de internações 
hospitalares. A gente já espe-
rava que isso fosse acontecer, 
com o aumento da cobertura 
vacinal.”

De acordo com Soranz, 
55,7% dos adultos da cidade 
já estão totalmente vacinados, 
com a dose única da Jansen ou 
com as duas doses da Corona-
vac, Astrazeneca ou Pfizer.

Divulgação

Além dos pontos fixos, o ônibus itinerante da Cruz Vermelha estará no bairro Palmeiras, neste sábado, das 9h às 16h

Estado apresenta pacote de 
medidas para recuperação 
O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro entregou, na noite 
de quinta-feira (9), à Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj), conjunto de 
medidas que serão necessá-
rias para a adesão do estado 
ao novo Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF). As medidas 
estruturantes vão compor o 
novo Plano de Recuperação 
Fiscal e serão fundamentais 
para garantir o equilíbrio 
das finanças fluminenses. O 
pacote apresenta reformas 
administrativas e previden-
ciárias. Haverá também um 
novo teto de gastos que pode-
rá ser reajustado anualmente. 
Já as alterações nas regras 
previdenciárias do funcio-
nalismo público vão gerar 
uma economia de R$ 867,8 
milhões por ano, de acordo 
levantamento da Secretaria 

de Estado de Fazenda.
O estado entregou cinco 

propostas que serão votadas 
pela Alerj. Um dos textos alte-
ra a Lei Estadual 7.629/17, que 
tornou possível a entrada do 
Rio de Janeiro no antigo re-
gime, e instituem mudanças 
para o novo RRF.

Principais pontos - Para 
novos servidores: Fim dos 
triênios; Mudança na idade 
mínima para a aposentadoria. 
Para mulheres, sai de 55 para 
62 anos, e para homens, de 60 
para 65 anos; Fim do adicio-
nal por tempo de serviço, da 
licença prêmio e de licença 
especial; Institui a licença 
capacitação, sem conversão 
em salário. Nela, servidores 
poderão se afastar dos cargos, 
a cada cinco anos, por três 
meses, para fazer cursos de 

capacitação.

Para servidores ativos: 
Mudança na idade míni-

ma para aposentadoria com 
regras de transição. Deverá 
ser somada a idade do ser-
vidor mais o tempo de con-
tribuição, que deve chegar a 
86 pontos para mulheres e 96 
pontos para homens. A soma 
aumenta um ponto a cada 
ano, até chegar a 100 pontos 
para mulheres e 105 para ho-
mens; Professores:

Para mulheres, sai de 50 
anos para 57 anos, e para 
homens, de 55 para 60 anos; 
Policiais civis

Idade mínima de 55 anos 
para homens e mulheres; 
agentes penitenciários e so-
cioeducativos terão redução 
da idade mínima. Homens, de 
60 para 55 anos, e mulheres 

vão de 60 para 55 anos; 

Progressões salariais e 
reajustes de funcionários dos 
três poderes precisarão se 
enquadrar aos orçamentos 
anuais;

Reajustes serão calculados 
com base no IPCA e deve-
rão seguir a arrecadação do 
Estado. Perdas salariais de 
anos anteriores poderão ser 
revistas.

Regras gerais:
Ficam vedadas a admissão 

ou a contratação de pessoal 
e a realização de concursos 
públicos, exceto para: reposi-
ções de cargos que não acar-
retem aumento de despesa; 
reposições de contratações 
temporárias; para cargos 
efetivos essenciais à continui-
dade dos serviços públicos.

Alerj recebe propostas para reformas administrativa e previdenciária

Serão mil vagas para técnico bancário, com salário inicial de R$ 3 mil

Caixa terá concurso para 
pessoas com deficiência
A Caixa Econômica Federal 
lançou ontem (10) o edital 
de um concurso exclusivo 
para Pessoas com Deficiên-
cia (PcD). São oferecidas mil 
vagas para o cargo de Técnico 
Bancário Novo, de nível médio, 
com remuneração inicial de 
R$ 3 mil. As inscrições já estão 
abertas no site da Cesgranrio 
e vão até o dia 27 de setembro.

A aplicação da prova está 
prevista para 31 de outubro. O 
edital e demais comunicados 
também estão disponíveis na 
página da organizadora do 
processo seletivo.

De acordo com o banco, 
além das mil vagas para con-

tratação imediata, o edital 
prevê a formação de cadastro 
reserva. O candidato pode 
optar por trabalhar na rede 
de agências ou na área de 
Tecnologia da Informação (TI) 
da Caixa.

Além do salário, os be-
nefícios oferecidos aos em-
pregados do banco incluem 
participação nos lucros, plano 
de saúde, plano de previdência 
complementar, auxílio refei-
ção e alimentação, vale trans-
porte e auxílio creche. Segundo 
a Caixa, também há diversas 
ações de capacitação e opor-
tunidades para ascensão e 
desenvolvimento profissional.

O banco tem hoje cerca 
de 3,5 mil empregados PcD. 
“Em 2019, a atual gestão as-
sumiu com 1,5% de vagas 
ocupadas por esse público. 
Atualmente, 4,12% dos empre-
gados do banco são PcD, o que  
representa a maior ação de 
inclusão da história da Caixa”, 
destacou a instituição em  
comunicado.

A atividade do comércio 
apresentou retração de 
0,7% em agosto, em com-
paração ao mês anterior, 
segundo o Indicador de 
Atividade do Comércio da 
Serasa Experian, divulgado 
ontem (10). De acordo 
com o índice, a queda foi 
puxada principalmente 
pelo setor de veículos, mo-
tos e peças, que registrou 
diminuição de 4,7%, e teve 
o segundo mês consecuti-
vo de números negativos.

Outros segmentos ti-
veram variações menores: 
supermercados, alimen-
tos e bebidas registraram 
queda de 0,2%; tecidos, 
vestuário, calçados e aces-
sórios (-0,2%); material de 
construção, alta de 0,4%.

Comércio em 
retração

A aplicação 
da prova está 
prevista para 31 
de outubro

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: 16/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 11:00 Rua Lobo Sarmete - Largo do Barradas - Niterói 15778127
09:00 às 11:00 Rua George Allan - Barreto - Niterói 15778127
09:00 às 11:00 Rua Henrique Alan - Barreto - Niterói 15778127
09:00 às 11:00 Rua Walmon Alan - Barreto - Niterói 15778127
13:30 às 17:30 Rua Bar de Mauá - Ponta da Areia - Niterói 15778555
13:30 às 17:30 Rua Professor Hernani P Mello - São Domingos - Niterói 15778555
13:30 às 17:30 Travessa Dona Mina - Ponta da Areia - Niterói 15778555
13:30 às 17:30 Travessa Geraldina - Ponta da Areia - Niterói 15778555
13:30 às 17:30 Travessa Geraldino - Ponta da Areia - Niterói 15778555

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada São Tomé - Santa Izabel - São Gonçalo 15764281
12:00 às 16:00 Rua Capitão Alberto Soares - Santa Izabel - São Gonçalo 15764281
12:00 às 16:00 Rua Vitalino Amorim - Santa Izabel - São Gonçalo 15764281
13:00 às 17:00 Rua Aristídes Bessa - Mutuapira - São Gonçalo 15765273
13:00 às 17:00 Rua Nilson Ives Marques - Mutuapira - São Gonçalo 15765273
13:00 às 17:00 Rua Sara Maria - Mutuapira - São Gonçalo 15765273

MARICÁ
13:30 às 17:30 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 15774799
13:30 às 17:30 Praça Tiradentes - Araçatiba - Maricá 15774799
13:30 às 17:30 Ruas 9, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 - Araçatiba - Boqueirão - Jardim B Maricá 15774799
13:30 às 17:30 Rua Álvares de Castro - Araçatiba - Maricá 15774799
13:30 às 17:30 Rua Dolores Bezerra - Jardim B Maricá - Maricá 15774799
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pedro da Cunha - Araçatiba - Jardim B Maricá - Maricá 15774799
13:30 às 17:30 Rua Gilka de Abreu Rangel - Araçatiba - Maricá 15774799
13:30 às 17:30 Rua Murilo Kremer dos Santos - Jardim Balneário - Maricá 15774799
13:30 às 17:30 Rua Osvaldo Lima - Araçatiba - Maricá 15774799

Balanço divulgado ontem 
(10) pelo Ministério da 
Infraestrutura informa que 
às 12h30 desta sexta-feira 
toda a malha rodoviária 
federal estava aberta para 
o livre fluxo de veículos de 
carga. O balanço foi feito 
com base em informações 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF). O ministério, 
no entanto, alerta que os 

últimos pontos de concen-
tração de caminhoneiros 
estão restritos ao Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina 
e Rondônia, mas sem blo-
queio de pistas. “Ao todo, o 
número de ocorrências já é 
70% menor do que o regis-
trado no mesmo período 
do dia anterior. Tendência 
é seguir em queda ao longo 
do dia”, complementa.

Rodovias federais liberadas
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Atacante 
celebra 
acerto com 
o Tricolor

O  F l u m i -
nense con-
f i r mou,  na 
última quin-
t a - f e i r a ,  a 
permanência 

de Caio Paulista nas Laran-
jeiras. O atacante assinou 
contrato com o clube até 
2026.

O jogador exaltou o 
acerto em definitivo com 
os tricolores: “Isso é muito 
importante para mim, pois 
o Fluminense é um clube 
que eu sempre gostei. As 
minhas renovações foram 
sempre por um ano, e fico 
feliz de atingir essa meta 
de permanecer neste clube 
tão maravilhoso por mais 
cinco temporadas, um 
objetivo que eu sempre 
busquei para a minha vida. 
É um sonho que hoje está 
sendo realizado”, disse.

Caio Paulista também 
pregou foco em crescer 
com a camisa do Flu: 
“Agora é procurar evoluir 
bastante para ajudar essa 
instituição tão importante 
na minha vida”, afirmou.

“Quando eu saí daqui, 
sempre tive a vontade de 
voltar. E essa conquista, 
este novo contrato, é tam-
bém uma volta por cima 
para mim. Graças a Deus 
estou assinando por mais 
cinco anos”, acrescentou o 
atleta de 23 anos.

Segundo informações, 
o Fluminense comprou 
50% dos direitos econô-
micos de Caio Paulista 
junto ao Tombense-MG. 
O valor teria sido de US$ 
1,5 milhão (cerca de R$ 7,9 
milhões).

Treinador, mais uma vez, fica de fora de uma partida por suspensão

Sem Enderson Moreira, 
Bota recebe o Londrina

O  B o t a f o g o 
tenta manter a 
sequência po-
sitiva na Série 
B do Campeo-
nato Brasileiro 

neste sábado. Os alvine-
gros recebem o Londrina, 
às 16h30 (de Brasília), no 
estádio Nilton Santos.

Os donos da casa que-
rem permanecer no G-4, a 
zona de classificação para a 
primeira divisão. Por isso, a 
vitória hoje à tarde é funda-
mental para as pretensões 
alvinegras na competição.

Só que o Botafogo terá 
um desfalque importante. 
Isso porque o técnico En-
derson Moreira foi punido 
novamente pelo Superior 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva (STJD) e não vai ficar à 
beira do campo. O auxiliar 
Luís Fernando Flores assume 
mais uma vez o posto.

Para esta partida, os ca-
riocas terão o retorno do 
atacante Rafael Navarro. O 
jogador cumpriu suspensão 
na vitória contra o Remo.

Com 38 pontos, o Bota-
fogo busca mais uma vitória 
para se consolidar no G-4 e 
começar a mirar a liderança 
da Série B.O goleiro Diego 
Loureiro afirmou que o ob-
jetivo do Botafogo deve ser 
manter a regularidade na 
competição.

“Temos que buscar a re-
gularidade e continuar o tra-
balho forte e voltar melhor 
contra o Londrina”, disse.

Do outro lado, o Londri-
na chegou a esboçar uma 
reação na competição. No 
entanto, os paranaenses vol-

taram a tropeçar e seguem 
na zona de rebaixamento.

Só uma vitória fora de 
casa pode tirar o Londrina 
da degola. Os visitantes es-
peram surpreender os alvi-
negros, assim como fizeram 
com o Vasco, em São Januá-

rio, pela 19ª rodada.

Rafael - Grande novidade 
do Botafogo para a tempora-
da, o lateral-direito Rafael foi 
contratado nesta semana e 
vem conquistando a torcida 
alvinegra antes mesmo de 
entrar em campo. O jogador, 
que sempre declarou torcer 
pelo Glorioso, interagiu com 
o público pelas redes sociais 
e revelou quando finalmente 
pode fazer sua estreia.

“Isso vou conversar essa 
semana, mínimo duas sema-
nas pra eu estrear”, escreveu 
o jogador na conta do Twitter 
do próprio Botafogo.

Vitor Silva / Botafogo

Rafael Navarro será a novidade do ataque alvinegro neste sábado à tarde

A equipe do 
Botafogo precisa 
vencer hoje o 
Londrina para 
se consolidar no 
G-4 da Série B

Diego abre as portas 
do Fla a David Luiz

Germán Cano nega 
clima ruim no Vasco

O Flamengo se-
gue de olho no 
mercado e ain-
da sonha com a 
contratação do 
zagueiro David 

Luiz. No entanto, os rubro-
-negros têm a concorrências 
de alguns clubes, principal-
mente da Europa.

O meia Diego abriu as 
portas do clube carioca para 
a chegada do defensor.

“Não falei com o David 
Luiz, não encontrei. É um 
grande jogador e o Flamen-
go, como eu disse, tem o 
melhor elenco da América 
Latina. Os bons jogadores 
são sempre bem-vindos. Esse 
debate sobre espaço para 
jogar é outro ponto. O fato é 

A torcida do 
Vasco tem re-
clamado da fal-
ta de transpa-
rência e infor-
mações sobre 
o dia a dia do 

clube. Em meio às dificul-
dades da equipe na tempo-
rada e na luta pelo acesso, 
cobra-se que pessoas de 
dentro do Cruz-maltino se 
manifestem com mais fre-
quência.

Sensível aos pedidos, a 
diretoria programou uma 
coletiva com o atacante Ger-
mán Cano para ontem. O 
principal ídolo da equipe fa-
lou por mais de 20 minutos 
e abordou diversos temas.

No clube desde o início 

que os bons jogadores jun-
tos se desenvolvem e quem 
ganha com isso é o clube”, 
disse ao canal do Youtube 
“Barbacast”.

Diego afirmou que gran-
des jogadores querem sem-
pre estar próximos de outros 
craques.

“Quem é bom gosta de es-
tar rodeado de feras. Quanto 
mais jogadores desse nível no 
elenco, maior vai ser o nível 
de concentração. Essa con-
corrência saudável é muito 
produtiva. É um jogadoraço, 
com uma carreira brilhante 
e acho que a diretoria que 
vai definir, mas que tome a 
melhor decisão. Nós estamos 
aqui para continuar com esse 
alto nível”, declarou.

de 2020, o argentino acom-
panhou a mudança da di-
retoria em janeiro, quando 
Jorge Salgado assumiu a 
presidência. Para ele, embo-
ra sem resultados dentro de 
campo, as coisas mudaram 
para melhor.

“Ele (Pássaro) chegou e 
mudou as coisas para me-
lhor. Muitas coisas muda-
ram para melhor. Salgado, 
Pássaro e toda a diretoria 
está comprometida conos-
co. Estão sempre nas via-
gens e resolvendo as coisas 
para que não nos falte nada 
no Vasco. Acredito que são 
trabalhadores ambiciosos 
de sempre querer mais”, 
afirmou o artilheiro vas-
caíno.


