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Niterói: renda básica pode
prosseguir até dezembro

Benefício poderá ser pago apenas para aqueles que estiverem com a imunização contra a covid-19 em dia

SÓ PARA VACINADOS

CIDADES\PÁG.3 

Sob a batuta de Nicolly Barbosa, o tour com a temática da arte urbana realiza seus primeiros passos em Niterói com a promessa de falar sobre os problemas, qualidades e a história da nossa sociedade

Divulgação

Festival náutico 
pode voltar ao Peró 

em 2022
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Arte urbana 
no roteiro de 
Niterói
Conhecia por seus fortes, igrejas 
e prédios históricos, somado ao 
conjunto arquitetônico de Oscar 
Niemeyer, a cidade de Niterói ga-
nha mais uma opção de turismo e 
talvez a mais democrática delas: a 
arte urbana. 
Os painéis que ficam em uma re-
gião pouco explorada do Centro 
de Niterói serão apresentados pela 
primeira vez no próximo sábado, 
pela historiadora e guia de turismo 
Nicolly Barbosa.
A caminhada com imersão nos tra-
ços de artistas como Davi Baltar, 
Kajaman, Rafa Mon, também pas-
sa por obra de Leonardo Conceição 
Pessanha, conhecido como Paka-
to, que morreu no início do ano em 
um acidente de moto no Porto da 
Madama, em São Gonçalo.
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Aposentados: 
prova de vida 
para 7,3 milhões
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Desafio arrecada 
3 toneladas 

de alimentos

Após construir uma carreira vitoriosa na Europa, zagueiro David Luiz, 
de 34 anos, volta ao Brasil para defender o Flamengo e garante estar 
motivado em também vencer com a camisa 23 rubro-negra.

PÁG. 8

‘Bonde 
21’ reúne 
artistas
A partir desta terça, a Sala 
José Cândido de Carvalho 
apresenta a exposição “Bon-
de 21”, formada por 28 ar-
tistas visuais. São 32 obras, 
com os mais variados temas.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Exposição estreia, nesta terça, na 
Sala José Cândido de Carvalho 

Sargento Gurgel: 
Câmara debate custo 
da violência no Brasil

PANORAMA\PÁG. 2

ESPORTES

Diniz exalta 
história 
cruz-maltina
Novo treinador do Vasco foi 
apresentado ontem e desta-
cou grandeza do clube que 
atualmente atravessa um 
momento complicado na 
Série B.

Rafael Ribeiro / Vasco

Fernando Diniz vai estrear no 
comando do Vasco na quinta-feira

Marcelo Cortes / Flamengo

David Luiz foi apresentado ontem pelo Flamengo e já começou a treinar no Ninho do Urubu

Novo xerife movido a desafios

Delegado: 
concurso terá 
50 vagas

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Palmeiras freguês
Independente das adversidades, é impressionante como 
o Palmeiras não consegue impor seu futebol contra o Fla-
mengo nos últimos anos. É como se o limite deles não fosse 
capaz de bater um desfalcado Flamengo que tem sido uma 
pedra no sapato dos paulistas. Esses dois times pratica-
mente tem comandado as principais brigas por títulos nos 
últimos anos no Brasil. Apesar disso, a superioridade do 
Flamengo nos confrontos diretos tem chamado atenção.
Pedro Vieira

Reparo em SG
Como morador de São Gonçalo tenho ficado feliz com 
algumas mudanças que a Prefeitura tem feito na cidade. 
Inúmeras reclamações estão sendo sanadas, percebo as 
ruas e vias sendo tratadas com mais carinho pelo governo. 
Estou bem contente com o que tenho observado.
Mendes de Souza

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.

‘Bonde 21’ reúne 28 
artistas em Niterói
A partir desta terça, a Sala 
José Cândido de Carvalho 
apresenta a exposição “Bon-
de 21”, formada por 28 ar-
tistas visuais. São 32 obras, 
com os mais variados temas, 
técnicas e processos, que 
fazem com que os artistas 
sejam vistos e ouvidos no 
coletivo e individualmente. 
A curadoria é da gravadora e 
pintora, Desirée Monjardim.

“Bonde 21” tem como 
proposta ultrapassar os li-
mites físicos do ‘Espaço 

BB’, no Rio, e apresentar a 
outras cidades a estética 
do grupo. O local abre as 
portas também para artistas 
estrangeiros, incentivando 
intercâmbios, promovendo 
experiências estéticas e in-
tensificando diálogos entre 
diferentes culturas.

A mostra pode ser confe-
rida até o dia 22 de novem-
bro, de segunda a sexta, das 
9h às 17h. A entrada é gratui-
ta. Endereço: Rua Presidente 
Pedreira, 98, Ingá, Niterói. 

CULTURA FABIANA MAIA

Mica Condé
Para reforçar seu posiciona-
mento empoderado, Mica 
Condé lança o single “Per-
deu”, em todas as platafor-
mas digitais. A nova música 
promete caminhar ao lado 
da força feminina, liberdade 
sexual, de expressão, des-
cobertas e autoconfiança e, 
conta também com um clipe 
no Youtube da artista, que 
mostra a história de amizade 
entre cinco garotas que se 
unem para ajudar uma de-
las, que não está se sentindo 
bem com o próprio corpo.

SEMINÁRIO – Até o dia 17, o CCBB promove o Se-
minário de produção da mostra Steve McQueen: Da 
curadoria à prestação de contas, em formato on-line 
e com inscrições gratuitas na plataforma Sympla. 
Depois de passar pelo Centro Cultural Banco do Brasil 
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a mostra promove 
uma série de 5 palestras sobre os bastidores do projeto.

LITERATURA – O Itaú Social está com inscrições 
abertas para a oficina “Vivências Literárias”, em que 
o escritor pernambucano Marcelino Freire, criador da 
Balada Literária, conduzirá experiências para fomentar 
a escrita criativa sobre as vivências do próprio cotidia-
no dos participantes. Serão cinco encontros semanais, 
realizados entre de 22 de setembro e 20 de outubro.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Exposição estreia, nesta terça, na Sala José Cândido de Carvalho 

Divulgação

Nova música da cantora promete 

caminhar ao lado da força feminina

Concurso para 
delegado
O edital do concurso para 
delegado da Polícia Civil do 
Estado do Rio foi publicado 
no Diário Oficial de ontem 
(13). Serão preenchidas 50 
vagas. O concurso será dividi-
do em duas fases. A primeira 
divide-se em cinco etapas: 
prova objetiva (eliminatória 
e classificatória); prova dis-
cursiva (eliminatória e classi-
ficatória); prova oral (elimina-
tória e classificatória); exame 
psicotécnico (eliminatório); 
e exame médico e prova de 
capacidade física (eliminató-
rios). Os candidatos aprova-
dos vão para a segunda fase, 
que compreende o curso de 
formação profissional, a pro-
va de investigação social e o 
concurso de títulos.

A inscrição para o concur-
so será pelo endereço eletrô-
nico: www.cebraspe.org.br/
concursos/pc_rj_21_delega-
do. O valor da taxa é R$ 250.

Período de solicitação de 
inscrição e de isenção de taxa 
é de 21/9 a 11/10, das 10h do 
primeiro dia até às 18h do 
último dia. 

Menos biodiesel 
no diesel
O presidente Jair Bolsonaro 
aprovou a decisão do Con-
selho Nacional de Política 
Energética (CNPE) de reduzir 
o teor do biodiesel no óleo 
diesel de 13% para 10%. A 
mudança vale para o 82º Lei-
lão de Biodiesel, destinado ao 
suprimento dos meses de no-
vembro e dezembro de 2021.

A Resolução nº 16/2021 
foi aprovada pelo CNPE no 
último dia 6 e publicada on-
tem (13) no Diário Oficial da 
União com o despacho pre-
sidencial.

De acordo com o governo, 
a redução tem por objetivo 
evitar “incremento excessivo” 
no preço do diesel ao consu-
midor final, “o que implicaria 
em efeitos negativos à econo-
mia do país”. 

Mestra da 
Educação

Investimento 
no Sisreg

A série Depoimentos Cario-
cas chega, hoje (14), à sua 
quinta entrevista, que vai ao 
ar às 17 horas no canal do 
YouTube do Arquivo Geral 
da Cidade do Rio de Janeiro. 
Desta vez, a entrevistada será 
a professora Terezinha Sarai-
va, que comandou a Secre-
taria de Educação e Cultura 
tanto na esfera estadual – na 
gestão do governador Carlos 
Lacerda (1960-1965) – quanto 
na municipal – no mandato 
do prefeito Marcos Tamoyo 
(1975-1976. Na entrevista, 
Terezinha relembra, além de 
sua experiência como gesto-
ra em educação, passagens 
de sua vida pessoal, como 
os tempos em que estudou 
no Instituto de Educação e 
a infância no Rio Comprido, 
bairro em que nasceu há 96 
anos. Atualmente ligada à 
Fundação Cesgranrio (onde 
trabalha como assessora), ela 
também falou dos desafios 
enfrentados por professo-
res e instituições de ensi-
no durante a pandemia de  
Covid 19.

 O Governo do Estado entrará 
com o aporte financeiro de 
R$ 400 milhões no programa 
da Prefeitura do Rio para ze-
rar a fila de espera do Sistema 
de Regulação da Saúde da 
capital (Sisreg). A informação 
foi dada, ontem (13), durante 
a entrega do certificado de 
participação no leilão de 
concessão dos serviços de 
saneamento à Prefeitura do 
Rio de Janeiro, no Palácio 
da Cidade. A capital rece-
beu R$ 4.224.227.028,63, o 
que corresponde ao valor  
total do repasse pelo esta-
do. Ao todo, R$ 5,4 bilhões 
foram repassados ao muni-
cípio do Rio, sendo que R$ 
1.176.320.853,38 são fruto de 
um acordo entre o estado e a 
Prefeitura do Rio.

Panorama RJPanorama RJ

Travessia mais segura

O presidente da Associa-
ção Pestalozzi de Niterói, 
Carlos Consídera, recebeu 
o presidente da Nittrans, 
Gilson Souza. No encon-
tro ficou acertado que a 
empresa de engenharia de 
trânsito do município fará 

Divulgação

um projeto de sinalização 
viária no trecho da estrada 
Caetano Monteiro, onde 
fica a sede da instituição. 
“O objetivo é dar aos usuá-
rios da Pestalozzi a possi-
bilidade de uma travessia 
segura”, disse Gilson. 

O custo da violência no Brasil
Atendendo a um pedido do 
coordenador da bancada 
federal do Rio de Janeiro no 
Congresso Nacional, deputa-
do Sargento Gurgel (PSL-RJ), 
a Comissão de Segurança 
Pública da Câmara dos De-
putados promove audiência 
pública nesta terça-feira (14) 
sobre os custos econômicos 
da violência no Brasil. O 
debate ocorre às 16h, com 
transmissão ao vivo pelo site 
e YouTube da Câmara dos 
Deputados.

Para Sargento Gurgel, é 
inegável o prejuízo à socie-
dade e à economia do País 
causado pela violência e pela 
ação do crime organizado. 

“Os custos econômicos 
que a violência acarreta ao 
País são incalculáveis porque 
reverberam noutros segmen-
tos e diversos setores que 
poderiam estar em pleno 
funcionamento e crescimen-
to”, analisa.

O deputado avalia que 
o combate à violência des-
pende de esforços e recur-
sos. Com o debate, Sargento 
Gurgel espera esclarecer aos 
cidadãos brasileiros a com-

Reprodução

Audiência na Câmara foi pedida pelo deputado Sargento Gurgel, coordenador da bancada federal do Rio no Congresso

Alimentação diferente e sustentável

Ontem (13) a Prefeitura 
de Mangaratiba, através 
da Secretaria de Meio Am-
biente e em parceria com 
a Panclândia, promoveu 
um curso sobre plantas 
alimentícias não conven-
cionais (Pancs). A oficina 

Renan Vasconcelos/Divulgação

aconteceu no Iate Clube 
de Itacuruçá e teve como 
objetivo capacitar pessoas 
de diferentes áreas sobre o 
manuseio, comercialização 
e utilização desses produ-
tos, que são uma forma de 
alimentação sustentável.

plexidade, diversidade e mul-
tiplicidade de características 
dessa tarefa.Já confirmaram 

presença na audiência pú-
blica o presidente do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-

blica, Renato Sérgio de Lima, 
e o professor doutor Pery 
Francisco Assis Shikida. 
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Município amplia locais para realização de exames para detectar a covid-19. Cidade já fez mais de 612 mil testes

Mais testagens em S. Gonçalo
A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo ampliou 
as unidades de saúde que 
realizam o teste RT-PCR ou 
swab (o teste do cotonete). O 
objetivo é ter um diagnóstico 
mais preciso da contami-
nação pelo coronavírus nos 
primeiros dias dos sintomas. 
O teste rápido está disponível 
apenas no Centro de Triagem, 
no Zé Garoto, que também 
disponibiliza o RT-PCR, após 
avaliação médica. Além dos 
locais já existentes, o PAM 
Coelho começa a realizar na 
próxima quarta-feira (15). A 
Clínica do Mutondo, PAM Al-
cântara e Polo Sanitário Jorge 
Teixeira de Lima, no Jardim 
Catarina, vão começar a ofe-
recer o exame nas próximas 
semanas.

“Para a realização dos tes-
tes, todos passam por avalia-
ção prévia de um profissional 
de saúde para confirmar a 
real necessidade do exame. 
Leva-se em consideração os 
dias de sintomas, histórico 
vacinal e histórico pregressa. 
A nossa prioridade é realizar 
o RT-PCR neste momento da 
pandemia, já que verifica se a 
doença está ativa e é o nosso 
padrão ouro. Estamos com 
a vacinação avançada, o que 
nos permite melhorar a apli-
cação desses testes”, explicou 
a coordenadora de Vigilância 
Epidemiológica, Melissa de 
Mello.

Os exames para detectar a 
doença podem ser feitos por 
aqueles que estão com sinto-
mas do coronavírus ou com 
quem teve contato com quem 

está com a doença. Na cidade, 
já foram feitos mais de 612 mil 
exames, sendo 510.965 testes 
rápidos de anticorpos, 5.840 
testes rápidos de antígenos 

e outros 95.197 mil RT-PCR, 
desde o início da pandemia. 
Deste total, foram confirma-
dos 116.073 mil casos. O mu-
nicípio, nos meses de pico da 

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A Clínica do Mutondo, PAM Alcântara e Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina, vão começar a oferecer o exame nas próximas semanas

São Gonçalo segue com vacinação em 14 locais
O município de São Gonçalo 
vacina sua população com 
mais de 12 anos hoje (14). Os 
moradores podem procurar 
qualquer um dos 14 locais, 
um com drive thru, para se 
vacinar. A cidade também 
aplica a segunda dose e ter-
ceira dose, esta somente para 
os idosos com mais de 70 
anos e que já tenham mais 
de seis meses de intervalo da 
segunda dose. Além dos pon-
tos fixos, o ônibus itinerante 
da Cruz Vermelha estará no 

Largo de Itaoca, no bairro 
de mesmo nome, das 9h às 
16h. Na quarta-feira (15) e 
quinta-feira (16), o bairro 
beneficiado com a vacinação 
itinerante será o Jóquei, tam-
bém das 9h às 16h. O serviço 
vai acontecer no Largo do 
Jóquei (Predinhos).    

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar comprovante de resi-
dência, carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 

menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, 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 De-
fesa Civil está realizando o 
intercâmbio de vacinas na 
segunda dose, dependendo 

da necessidade e doses dis-
poníveis em cada local de 
vacinação. Para a segunda 
dose, é obrigatório apresen-
tar documento de identidade 
e o comprovante de vacina-
ção 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 686.365 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 

Destas, 22.134 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 
32.444 trabalhadores da saú-
de, 137.523 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcioná-
rios e pessoas em Institui-
ções de Longa Permanência 
(Ilpis), 105 pessoas de resi-
dências terapêuticas, dois in-
dígenas, 84.788 pessoas com 
comorbidades, 1.353 pessoas 
com deficiência permanen-
te, 8.276 trabalhadores da 
educação, 383 trabalhadores 
das forças de segurança e 

salvamento, 2.898 acama-
dos, 362.144 pessoas da po-
pulação em geral com mais 
de 18 anos, 3.802 pessoas 
privadas de liberdade, 270 
pessoas em situação de rua, 
311 portuários, 41.254 ado-
lescentes entre 12 e 17 anos, 
e 9.120 gestantes, puérperas 
e lactantes foram vacinados. 
Ao todo, 309.036 pessoas  
foram imunizadas com a 
segunda dose e 537 idosos 
tomaram o reforço com a 
terceira dose.

doença, realizava uma média 
de 3,5 mil exames por sema-
na. Nas últimas semanas, o 
número caiu para menos de 
1,8 mil por semana.

Locais dos exames:

Centro de Triagem ao Coro-
navírus, no Zé Garoto: diaria-
mente, das 8h às 17h;
Clínica Municipal Gonçalen-
se Barro Vermelho: de segun-
da a sexta, das 9h às 13h;
Polo Sanitário Jorge Teixeira 
de Lima, no Jardim Catarina: 
segundas, terças e quintas, 
das 8h às 12h, com distribui-
ção de senhas;
Polo Sanitário Paulo Marques 
Rangel, no Porto do Rosa: 
quartas e sextas, das 8h às 
16h, com distribuição de 
senhas;
Polo Sanitário Dr. Augusto 
Sena, Rio do Ouro: terças e 
quartas, das 13h às 16h;
Clínica da Criança (0 a 12 
anos), de segunda a sexta, 
das 8h às 16h, com distribui-
ção de senhas;
O Hospital Franciscano Nos-
sa Senhora das Graças, La-
goinha, diariamente, 24h, só 
para pessoas sintomáticas;
PAM Alcântara: segundas, 
quartas e quintas, das 8h às 
12h.
Maternidade Municipal Dr. 
Mário Niajar: apenas para 
as gestantes e parturientes 
sintomáticas.
PAM Coelho: segundas, quar-
tas e quintas, das 9h às 11h30
Tipos de exames:
Rápido e sorologia – realiza-
dos através do sangue
RT-PCR (swab) – realizado 
através de fluidos nasais.

Boa qualidade do sono é fundamental para a recuperação completa

Covid: após internação, 
problemas para dormir
Pesquisadores do Instituto do 
Sono apontam que pacien-
tes internados com covid-19 
podem apresentar distúrbios 
do sono como manifestação 
de estresse pós-traumático. 
Durante o período de inter-
nação, é comum a piora na 
qualidade de sono decorrente 
do atendimento médico em 
horários diversos, barulho 
e iluminação excessiva. E, 
após o retorno para casa, são 
relatados casos de pesadelos 
e dificuldades para retomar 
um sono sem fragmentação.

“O ciclo circadiano [es-
pécie de relógio interno con-
trolado pela luz] está inter-
rompido, então manter um 
horário de dormir e acordar 
é fundamental para que ele 
possa ter melhora na recupe-
ração”, aponta Priscila Kalil 
Morelhão, pesquisadora do 
Instituto do Sono. A definição 
de um horário para deitar 
faz parte do que se conhece 
como “higiene do sono”, que 
envolve uma série de regras 
para garantir uma noite re-
paradora.

“O sono é um comporta-
mento essencial para a nossa 
vida. A gente precisa dormir 
para que os reparos muscu-
lares e reparos na memória 
ocorram. Se eu não tenho uma 
boa qualidade do sono, o meu 
sistema musculoesquelético 
pode ser afetado, pode ser, 

não necessariamente é, por 
atrofias musculares, além de 
questões como mau humor, 
ansiedade e depressão”, ex-
plica Priscila. Ela destaca que 
a boa qualidade do sono é 
fundamental para a recupera-
ção completa de paciente que 
tiveram covid-19.

A pesquisadora orienta 
que o ideal é buscar ajuda pro-
fissional para que sejam ava-
liadas as medidas necessárias 
em cada caso, mas algumas 
ações podem ajudar pacientes 
que já estejam num estágio de 
maior autonomia. Além de ter 

horário regular para deitar e 
acordar, é importante evitar 
estimulantes a partir do fim da 
tarde, como café. Atividades 
físicas também podem ajudar 
na regulação do sono. “Nós re-
comendamos não fazer essas 
atividades próximo do horário 
de dormir, porque pode ter 
aumento da adrenalina.”

A ingestão de bebidas al-
cóolicas também impactam 
na fragmentação do sono. Não 
é recomendado ainda o uso de 
eletrônicos, como televisão 
e celular, antes de dormir. 
“Todas essas medidas são im-

portantes para que ele possa 
ter uma melhora da qualidade 
do sono e consequentemente 
uma melhor recuperação”, 
afirma a pesquisadora.

Em paralelo a essas medi-
das, profissionais de fisiote-
rapia podem avaliar a neces-
sidade de exercícios motores 
e cardiorrespiratórios. 

O Instituto do Sono sis-
tematizou alguns exercícios 
que podem ajudar pessoas 
com dificuldade no sono. 
Após receber orientação de 
um profissional, para agilizar 
o processo de recuperação, 
o paciente poderá realizar 
exercícios em casa duas vezes 
ao dia.

“A pessoa deve começar 
de forma lenta, bebendo água 
no intervalo dos exercícios e 
aumentando a intensidade 
à medida que sentir mais 
confiança. Os exercícios de-
vem ser suspensos em caso 
de febre, palpitações, dor de 
cabeça e coração acelerado”, 
alerta o instituto.

Mauricio Bazilio/Governo do Rio de Janeiro

Durante o período de internação, é comum a piora na qualidade de sono

Niterói pode prorrogar 
o Renda Básica
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, enviará, nos próxi-
mos dias, para a Câmara de 
Vereadores, um projeto de 
lei solicitando a prorrogação 
dos programas Renda Básica 
e Busca Ativa até dezembro 
de 2021. O auxílio, no valor 
de R$ 500 mensais, começou 
a ser pago em março de 2020 
para dar suporte financeiro 
às famílias mais necessi-
tadas na cidade durante a 
pandemia. Após três reno-
vações, a última parcela do 
benefício foi paga neste mês 
de setembro. O benefício 
será pago para aqueles que  
estiverem vacinados, pelo 
menos com a primeira dose, 
sem que a segunda esteja 
atrasada.  

A medida, de acordo com 
o prefeito, tem como obje-
tivo estender o pagamento 
do auxílio até que a cidade 
esteja com uma cobertura 
maior de pessoas imuniza-
das com a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19. O 
chefe do Executivo lembrou 
que assumiu o compromisso 
com a população de Nite-
rói em permanecer com os 
benefícios até a chegada da 
vacina, mas foi além e vem 
mantendo o pagamento dos 
auxílios mesmo no período 
de imunização avançado na 
cidade.

“Niterói já ultrapassou R$ 
1 bilhão em investimentos 
para mitigar os impactos da 
pandemia de Covid-19 na 
cidade. Desde 2020, amplia-
mos a retaguarda de saúde 
e, ao mesmo tempo, criamos 

programas para dar suporte 
financeiro às famílias, aos 
trabalhadores e também as 
micro e pequenas empresas. 
Niterói vem fazendo, por 
meio dos programas de au-
xílio social, o que nenhuma 
outra cidade fez. O avanço 
da vacinação cria condições 
para a retomada das ativi-
dades, com geração de em-
prego e renda, reaquecendo 
a economia e colocando os 
niteroienses de volta ao mer-
cado de trabalho”, enfatizou 
o prefeito.

Os programas Renda Bá-
sica Temporária e Busca 
Ativa beneficiam cerca de 
50 mil famílias niteroienses, 
com um auxílio de R$ 500 por 
mês. O Renda Básica Tempo-
rária contempla famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social inscritas no CadÚnico 
e famílias de alunos da rede 
municipal de ensino que 
não estão cadastradas no 
CadÚnico. Já o Busca Ativa 
é destinado a grupos de pes-
soas que exercem atividades 
produtivas específicas, que 
possuem cadastro no Mu-
nicípio, como vendedores 
ambulantes regularizados, 
artesãos, trabalhadores da 
economia solidária, catado-
res de recicláveis, produtores 
agroecológicos e quiosquei-
ros.

Analisando o valor total 
gasto por habitante nos pro-
gramas municipais, Niterói 
já investiu até agora, em 
média, R$ 797,57 por habi-
tante com o Renda Básica 
Temporária.

O ideal é 
buscar ajuda 
para que sejam 
avaliadas 
as medidas 
necessárias 
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Projeto apresenta nova opção 
de turismo na Cidade Sorriso
Primeiro tour com temática de arte urbana em Niterói está marcado para acontecer no próximo sábado (18)

A Cidade Sorriso, reconhe-
cida por sua importância 
histórica e arquitetônica, e 
pelas obras contemporâneas 
em exposição no MAC, acaba 
de ganhar uma novidade 
turística: a Conexão Niterói. 
A ideia surgiu após uma 
parceria entre a agência de 
turismo Localiza 021 e a guia 
de turismo Nicolly Barbosa.

A “conexão” veio com a 
necessidade de mostrar uma 
experiência diferente pelo 
centro da cidade. De acordo 
com Nicolly, passeios com 
essa temática de arte urbana 
já são uma realidade em ou-
tras cidades e Niterói possui 
esse potencial.

“Esse é o primeiro tour 
com essa temática de arte 
urbana em Niterói e enten-
demos a importância que 
essa experiência pode trazer 
tanto para quem a vivencia 
tanto para a valorização dos 
artistas urbanos que com-
partilham sua arte no nosso 
cotidiano. A arte urbana faz 
parte do nosso dia a dia e se 
revela a arte mais democráti-

ca”, explicou.
É o que, segundo Nicolly, 

já acontece com destaque no 
Rio de Janeiro, com o Bou-
levard Olímpico, e em São 
Paulo, que conta com o Beco 
do Batman.

A guia de turismo enfa-
tizou que a Galeria de Arte 
Urbana é um canto desco-
nhecido na cidade de Nite-
rói para alguns moradores 
da cidade e para visitantes. 
Nessa rua, existem muros de 

artistas urbanos importantes 
da cena como Davi Baltar, 
Kajaman, Rafa Mon e outros. 
“Além disso, nessa rua temos 
um mural do artista Pakato, 
que infelizmente faleceu no 
início do ano em São Gonça-

lo, e era uma referência para 
a cena do grafite com seus 
personagens”, explicou.

O passeio conta também 
com uma parada no Caneco 
Gelado do Mário, um dos 
patrimônios da cidade de 

Niterói e outra parada no Ca-
minho Niemeyer. A primeira 
edição acontece no próximo 
sábado, dia 18 de setembro, e 
devido às questões sanitárias 
referentes a pandemia, as 
vagas são limitadas e é neces-
sário agendamento prévio.

Para reservar uma vaga 
e embarcar nesse túnel do 
tempo com belas histórias 
sobre a cidade de Niterói, 
basta acessar os perfis: 

@localiza021 
@ollystreettour
As vagas são limitadas. E 

no dia 18 de setembro o pon-
to de encontro do tour será 
na estátua do índio Arariboia, 
mais um ponto turístico, no 
centro da cidade, em frente 
às barcas.

Divulgação

Natasha Francisco em frente ao mural do artista Kajaman, em espaço pouco explorado do centro: uma experiência diferente para moradores e visitantes

Cristina Cruz 
cristina.cruz@ofluminense.com.br

Itaboraí: ação 
esportiva 
arrecada 
alimentos
Sobrou fôlego e muita von-
tade de ajudar o próximo, 
no encerramento do Desafio 
Solidário Internacional (DSI) 
neste domingo (12), na Praça 
Marechal Floriano Peixoto, no 
Centro. O ultramaratonista 
Cleberton Souza ao lado do 
prefeito Marcelo Delaroli; 
a primeira-dama, Pâmela 
Delaroli, e do secretário mu-
nicipal de Esporte e Lazer, 
Lenon Coutinho, completa-
ram juntos nas quatro esteiras 
do evento o último km do 
desafio, encerrando os 1001 
km históricos. Com 10 dias 
de evento, foram arrecada-
dos mais de 3 toneladas em 
alimentos.

“Cleberton é um exemplo 
para muita gente. Até meus 
filhos se inspiraram nesses 
últimos dias pedindo para 
participar e correr junto. Que 
ele e eventos como esse conti-
nuem inspirando mais gente. 
Tenho certeza que a cidade 
inteira tem orgulho de tê-lo 
como cidadão itaboraiense”, 
disse o prefeito Marcelo De-
laroli que levou a família toda 
para correr também.

Sonho realizado, o atleta 
encerra a carreira vitoriosa 
na cidade que há 10 anos é 
empresário. Mais do que uma 
despedida, o DSI inspirou a 
cidade nesses últimos dias 
que acompanhou, incentivou 
e, principalmente, ajudou 
a arrecadar alimentos que 
serão distribuídos para as 
famílias em vulnerabilidade 
social, clínicas de reabilitação 
e projetos sociais com crian-
ças e idosos.

“Esse momento ficará 
marcado na minha vida. Obri-
gado” disse emocionado o 
atleta ao receber uma placa 
tornando cidadão itaboraien-
se das mãos do prefeito.

Os nadadores 
largaram da 
Praia das 
Conchas em 
direção à Praia 
do Peró

Em 10 dias de 
eventos foram 
arrecadados 
mais de 3 
toneladas em 
alimentos

‘Carta de Intenções’ assinada ontem vai unir esforços em Niterói entre os poderes e a sociedade

Acordo pela agenda climática
 A Prefeitura de Niterói, a Câ-
mara dos Vereadores e o Cen-
tro Brasil no Clima assinaram, 
nesta segunda-feira (13), um 
documento para fortaleci-
mento da agenda climática 
no município. A “Carta de 
Intenções pelo Clima” vai unir 
esforços do poder Executivo, 
do Legislativo e da sociedade 
organizada para consolidar a 
Frente Parlamentar do Clima. 
De acordo com o compromis-
so, as três instâncias terão 
responsabilidades comple-
mentares para avanços na 
pauta em Niterói.

Também criada nesta se-
gunda-feira, a Frente Par-
lamentar do Clima será um 
espaço na Câmara de Verea-
dores para discussão da agen-
da de mudanças climáticas.

A Carta de Intenções pelo 
Clima vai construir um pro-
cesso de articulação técnica 
entre o Executivo e o Legis-

lativo, com a participação da 
sociedade representada pelo 
Centro Brasil no Clima. O 
documento estabelece que, 
ao Executivo, caberá formular 
políticas públicas voltadas 
para a agenda climática no 
município e submetê-las a 
discussão. O Legislativo, por 
meio da Frente Parlamentar 
do Clima, será responsável 
por criar legislação específica 
e promover o debate para o 
fortalecimento das políticas 
públicas relativas à agenda 
climática. E, ao Centro Brasil 
no Clima, apoiar as ativida-
des da Frente Parlamentar 
do Clima, com proposta de 
plano de trabalho, agenda de 
discussões e articulação de 
atores-chave para o engaja-
mento na agenda climática.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, pontuou que os pro-
blemas climáticos são plane-
tários e complexos. Para ele, é 

preciso pensar globalmente, 
mas agir localmente, unindo 
esforços.

“Com esse acordo, damos 
mais um passo fundamental 
para que Niterói siga se des-
tacando no novo cenário, se 

proteja e influencie os novos 
tempos. No começo do ano, 
criamos a Secretaria do Cli-
ma, de forma pioneira, para 
tratar as políticas climáticas 
de Niterói e, também, com a 
responsabilidade de influen-

ciar outras cidades a fazerem 
o mesmo. Se olharmos os de-
bates internacionais, o assun-
to que mais gera encontros 
com as principais lideranças 
mundiais, e o que tem gerado 
o processo mais intenso de re-
flexão, é em relação à questão 
climática. Temos um grande 
desafio. Os relatórios mos-
tram que quanto mais demo-
ramos, mais difícil será e mais 
consequências sofreremos. 
Então, é preciso que a gente 
se mobilize rapidamente, mas 
sabendo que é um processo 
que levará possivelmente al-
gumas gerações”, disse.

O secretário municipal do 
Clima, Luciano Paez, ressal-
tou que a carta vai ampliar 
o contato entre as iniciativas 
em curso de apoio às ações 
climáticas locais, contribuin-
do para redução concreta de 
emissões e para um aumento 
da resiliência da cidade.

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Prefeitura e Câmara selam compromisso pela agenda climática na cidade

Rei e Rainha do Mar poderá voltar a ser realizado na Praia do Peró, em Cabo Frio, em 2022

Festival náutico perto de reedição
Com o circuito aprovado 
pelos organizadores, o Rei 
e Rainha do Mar (RRM) - o 
maior festival náutico de 
águas abertas do Brasil - 
poderá voltar a ser realizado 
na Praia do Peró, provavel-
mente no primeiro semestre 
de 2022. A possibilidade foi 
anunciada por Pedro Rego 
Monteiro, da empresa Ef-
fect Sport, que organizou 
o evento no último fim de  
semana com a participação 
de quase dois mil compe-
tidores de vários estados 
brasileiros.

Nos dois dias, os atletas 
participaram de provas de 
natação no mar, corrida na 
areia e de canoas havaianas. 
Os nadadores largaram da 
Praia das Conchas e contor-
naram o Morro do Vigia para 
chegar na Praia do Peró. Em 
outra competição, os atletas 
mergulharam na Praia do 
Forte e nadaram até o Peró. 

O próximo evento será no 
dia 12 de dezembro na Praia 
de Copacabana.

- Os atletas gostaram 
muito do Peró porque pu-
deram competir  em meio 
à beleza natural do lugar, 
longe dos grandes cen-
tros. A cidade, em espe-
cial o Peró, ganhou com o  
turismo de qualidade. Um 
evento que gera saúde e 
bem-estar - comentou Hayl-
lan Lima, que coordenou a 
etapa do Rei e Rainha do Mar 
no Peró.

Após o fim das provas, Pe-
dro Rego Monteiro, CEO da 
Effect, se informou com atle-

tas locais sobre os melhores 
meses para a realização do 
evento no Peró, única praia 

do interior fluminense que 
possui a Bandeira Azul - selo 
internacional de qualidade 
ambiental. A melhor época, 
segundo os atletas, é o pe-
ríodo entre março e junho. 
O secretário municipal de 
Turismo e Esportes, Carlos 
Cunha, formalizou o convite 
para o evento voltar ao Peró 
em 2022.

Atleta olímpico, meda-
lhista Pan-Americano e de-
putado federal, Luiz Lima foi 
um dos competidores, assim 
como o ator Hélio de la Peña. 
A premiação foi feita no pó-
dio montado na Cabana do 
Pescador, um casario rústico 
que já foi cenário de novelas 
e filmes.

- Na lindíssima Praia do 
Peró, em Cabo Frio, vamos 
retomando com tudo as ati-
vidades esportivas. O Rio e 
o Brasil precisam de muito 
esporte - enfatizou o Luiz 
Lima.

Divulgação

Quase dois mil competidores participaram das provas no fim de semana

A arte urbana, 
que faz parte 
do dia a dia, 
se revela a 
arte mais 
democrática
Nicolly Barbosa
Guia de Turismo
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Casa própria facilitada para 
profissionais da segurança
Além de subvenção concedida pelo Governo Federal, haverá condições diferenciadas para o crédito

Policiais civis, militares, fe-
derais e rodoviários, além 
de bombeiros, agentes peni-
tenciários, peritos e guardas 
municipais, terão subvenção 
financeira concedida pelo 
governo federal e condições 
diferenciadas de crédito imo-
biliário para aquisição da casa 
própria.

É o que prevê o Programa 
Nacional de Apoio à Aquisição 
de Habitação para Profissio-
nais da Segurança Pública, o 
Habite Seguro, lançado ontem 
(13), em cerimônia no Palácio 
do Planalto, com a presença 
do presidente Jair Bolsonaro, 
ministros e parlamentares.

“A casa própria, mais que 
um sonho, é uma necessidade 
para todos nós”, afirmou o 
presidente em seu discurso. 
“A casa própria é algo que real-
mente nos liberta, nos dá paz 
para trabalhar”, acrescentou. 

Concretizado por meio 
de medida provisória (MP), o 
programa tem como priori-
dade os agentes de segurança 
com renda bruta mensal de 
até R$ 7 mil, mas é aberto a 
profissionais com faixa de 
renda maior. Será possível 
financiar até 100% do valor 
do imóvel, contando com 
subsídios de até R$ 13 mil, 
provenientes do Fundo Na-
cional de Segurança Pública 
(FNSP), de acordo com a faixa 
de renda do profissional, além 

de oferecer menores taxas de 
juros nos financiamentos. 
Neste primeiro ano, foram dis-
ponibilizados R$ 100 milhões 
para custear as operações, a 
serem realizadas pela Caixa 
Econômica Federal. 

“É um programa que bene-
ficia não só os profissionais da 
ativa, mas também os refor-
mados e aposentados. Ainda 

este ano, utilizamos até R$ 
100 milhões em recursos do 
Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública, para subsidiar os 
financiamentos. Nos próxi-
mos anos, além dos recursos 
desse fundo, contaremos com 
emendas parlamentares”, afir-
mou o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson 
Torres. 

Imóveis novos e usados - 
As subvenções poderão ser 
concedidas para a aquisição 
de imóveis novos e usados, 
e para o financiamento de 
construção individual, com 
valor de até R$ 300 mil.

Segundo o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), a aquisição ou a cons-
trução da moradia por meio 

do programa será concedida 
uma única vez para cada be-
neficiário e poderá ser acumu-
lativa com outros benefícios 
habitacionais previstos em lei.

Em nota, o ministério 
destacou que o Habite Se-
guro cumpre o que a lei nº 
13.675/2018, que instituiu o 
Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP), que prevê 
o apoio e a promoção de 
sistema habitacional para os 
profissionais de segurança 
pública e defesa social.

A nova modalidade de 
financiamento estará dispo-
nível aos interessados nas 
agências da Caixa dentro  de 
cerca de 40 dias, por causa de 
trâmites burocráticos a serem 
realizados após a edição da 
MP. Com vigência imediata, 
a MP precisa ser aprovada 
pelo Congresso Nacional em 
até 120 dias para se tornar 
permanente. 

Casa Verde e Amarela- O 
Conselho Curador do Fundo 

de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) aprovou, ontem 
(13) mudanças nas regras de 
financiamento imobiliário do 
programa Casa Verde e Ama-
rela. Apresentadas pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), as propostas 
aprovadas elevam os limites 
dos valores dos imóveis finan-
ciados com recursos do fundo; 
estabelecem as taxas de juros 
cobradas das famílias que ga-
nham até R$ 2 mil mensais e 
alteram o cálculo do subsídio 
disponibilizado às famílias de 
baixa renda

Os valores máximos dos 
imóveis aptos a serem fi-
nanciados serão reajustados 
em 10%, com exceção dos 
construídos em cidades com 
população entre 50 mil e 100 
mil habitantes, onde a tabela 
será reajustada em 15%.

Outra mudança aprovada 
foi o fim da diferenciação das 
taxas de juros cobradas das 
famílias com renda mensal 
de até R$ 2 mil, com base em 
características do imóvel que 
seria adquirido por meio do 
Casa Verde e Amarela com 
recursos do FGTS. Com isso, 
todos os mutuários inclusos 
no chamado Grupo 1 pagarão 
4,75% de taxa de juros, se re-
sidirem nas regiões Norte ou 
Nordeste, e 5% caso morem 
nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste ou Sul.

Programa 
Habite-se Seguro 
beneficiará 
policiais, 
bombeiros 
e guardas 
municipais

Wilson Dias/Agência Brasil

 O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres, no  lançamento do Programa Habite-se Seguro

INSS: mais de 7,3 milhões 
têm que fazer prova de vida
Mais de 7,3 milhões de se-
gurados do INSS ainda pre-
cisam fazer a prova de vida 
até dezembro de 2021. Quem 
não cumprir a exigência terá 
sanções que podem chegar 
à suspensão do pagamento 
de benefícios por falta de 
atualização cadastral. São ser-
vidores aposentados e pen-
sionistas do serviço público 
federal e anistiados políticos 
que recebem pelo Regime 
Próprio de Previdência Social. 

O prazo varia conforme 
o mês em que o recadastra-
mento deveria ter sido feito 
em 2020. Quem faria a prova 
de vida em setembro ou outu-
bro de 2020 e ainda não fez a 
atualização deve fazer proce-
dimento até 30 de setembro.

Em outubro, será a vez 
de quem teria que fazer a 
comprovação em novembro 

e dezembro de 2020. O segu-
rado não é obrigado a esperar 
até o mês em que o prazo dele 
acaba.

Etapas - A não realização 
do cadastramento não impli-
ca em cancelamento imedia-
to do benefício, antes disso há 
outras duas etapas: bloqueio 
e suspensão do pagamento. 
Durante o mês de setembro, 
quem teve o benefício blo-
queado em junho entra agora 
na etapa de suspensão. Se 
ainda assim não atualizar os 
dados nessa segunda etapa, o 
benefício será cancelado.

Cortes -Segurados que já 
tiverem seus benefícios blo-
queados e suspensos podem 
reativá-los diretamente no 
banco. Benefícios cancelados 
também podem ser reativa-
dos. Nesse caso, o segurado 
terá que ligar para a central 

135 e agendar o serviço de 
reativação de benefício. Esse 
procedimento também pode 
ser feito pelo aplicativo Meu 
INSS. 

O recadastramento é feito 
no banco onde o aposentado 
ou pensionista recebe seu be-
nefício (no guichê de atendi-
mento, pelo caixa eletrônico e 
até pelo internet banking, em 
alguns casos).

Maiores de 80 - Maiores 
de 80 anos e pessoas a par-
tir de 60 anos que tenham 
dificuldade de locomoção 
podem fazer a prova de vida 
em domicílio. O beneficiário 
ou um familiar pode agendar, 
pelo 135 ou pelo Meu INSS, 
uma visita de um funcionário 
do órgão. Os segurados com 
biometria cadastrada no TSE 
(via título de eleitor) e no 
Detran podem fazer a prova 

de vida digital, por meio do 
Meu INSS.

Vencimento - O mês ori-
ginal de renovação da prova 
de vida é estabelecido pelo 
banco que paga o benefício. 
O critério varia de acordo com 
cada instituição:

Caixa - O vencimento é até 
um ano da última prova de 
vida realizada.

Banco do Brasil - A prova 
de vida é feita no mês de ani-
versário do beneficiário.

Bradesco - O vencimento 
é o mês em que o cliente re-
cebeu o primeiro pagamento.

Itaú Unibanco - O venci-
mento ocorre um ano após o 
último procedimento.

Santander - Vencimento 
ocorre anualmente com base 
na data da concessão da apo-
sentadoria.

Prazo é até dezembro. Quem não fizer pode ficar sem receber o benefício

Concessionárias deverão incluir famílias integrantes do CadÚnico 

Energia: baixa renda terá 
inscrição em tarifa social
O Diário Oficial da União 
(DOU) publicou na edição de 
segunda-feira (13) a lei que 
prevê a inscrição automática 
de famílias de baixa renda 
como beneficiárias da Tarifa 
Social de Energia Elétrica, 
programa que visa aliviar a 
conta de luz dos mais pobres.

A Lei 14.203/2021 foi 
sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro após ter sido 
aprovada em definitivo pela 
Câmara dos Deputados no 
final do mês de agosto. A 
nova regra entrará em vigor 
no mês de janeiro de 2022, 
120 dias depois de publicada 
no DOU.

Com a nova legislação, 
o Poder Executivo, conces-
sionárias, permissionárias e 
autorizadas de serviço públi-
co de distribuição de energia 
elétrica ficam obrigados a 
inscrever automaticamente 
na Tarifa Social de Energia 

Elétrica os integrantes do Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) que atendam aos 
critérios legais.

A Tarifa Social de Energia 
Elétrica é um programa que 
oferece descontos de até 
65% nas contas de energia, 
dependendo da faixa de con-
sumo. Têm direito a receber 
o benefício as famílias de 
baixa renda inscritas no Ca-
dÚnico, com renda familiar 
mensal per capita menor ou 
igual a meio salário mínimo, 
ou que recebam o Benefício 
de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

A liquidação de resgates 
do Tesouro Direto pas-
sou a ser realizada em 
D+0, ou seja, no mesmo 
dia útil da solicitação, 
desde que feita até as 
13h. O objetivo, de acor-
do com comunicado da 
Bolsa de Valores (B3), 
é trazer mais agilidade 
e eficiência para esses 
títulos. 

“Conseguimos fazer 
a redução do prazo de 
liquidação do Tesouro 
Direto, abrindo novos 
horizontes para as es-
tratégias de alocação de 
recursos dos investido-
res”, disse Vinicius Bran-
cher, superintendente 
de Relacionamento com 
Pessoa Física da B3.

Tesouro 
direto: D+0

Lei aprovada 
pela Câmara e 
sancionada pelo 
presidente visa 
aliviar a conta 
dos mais pobres

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: 17/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói 15781537
13:30 às 17:30 Estrada Velha do Baldeador - Caramujo - Niterói 15786067
13:30 às 17:30 Lot J Nossa Senhora das Graças Ra - Caramujo - Niterói 15786067
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora das Graças - Baldeador - Caramujo - Niterói 15786067
13:30 às 17:30 Ruas A, B, C - Caramujo - Niterói 15786067

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Francisco Tavares - Estrela Norte - São Gonçalo 15770985
13:00 às 17:00 Rua Orlando Rangel - Estrela Norte - São Gonçalo 15770985
13:00 às 17:00 Travessa Rangel - Estrela Norte - São Gonçalo 15770985
13:00 às 17:00 Travessa Maria Rosa da Silva - Estrela Norte - São Gonçalo 15770985
13:00 às 17:00 Travessa Tenente Mario Ramos dos Santos - Estrela Norte - São Gonçalo 15770985

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida Central - Guaratiba - Maricá 15781913
09:00 às 13:00 Avenida Litorânea - Guaratiba - Maricá 15781913
09:00 às 13:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 15781913
09:00 às 13:00 Avenida Beira da Lagoa - Guaratiba - Maricá 15781913
09:00 às 13:00 Ruas 56, 57 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15781913
09:00 às 13:00 Estrada Antônio Callado - Cordeirinho - Maricá 15782149
09:30 às 12:00 Avenida Parky Way - Bambuí - Jardim Balneário - Maricá 15784723
09:30 às 12:00 Ruas 80, 81, 82 - Bambuí - Jardim Balneário - Maricá 15784723
13:30 às 17:30 Estrada Gamboa - Jacaroá - Maricá 15782197
13:30 às 17:30 Ruas 1, 66, 69, 73 - Jardim Interlagos - Jacaroá - Maricá 15782197
13:30 às 17:30 Ruas 1, 72 - Jacaroá - Jardim Interlagos - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15782281
13:30 às 17:30 Rua Ruth Ribeiro - Jardim Interlagos - Maricá 15782281
13:30 às 17:30 Estrada da Gamboa - Jacaroá - Maricá 15782281
13:30 às 17:30 Avenida Bambuí - Manoel Ribeiro - Maricá 15785017
13:30 às 17:30 Avenida São Lourenço - Estrada de Bambuí - Maricá 15785017
13:30 às 17:30 Estrada Antônio Callado - Pindobal - Maricá 15785017
13:30 às 17:30 Estrada Caju - Pindobal - Maricá 15785017
13:30 às 17:30 Estrada Pindobal - Fazenda Santa Luzia - Pindobal - Maricá 15785017
13:30 às 17:30 Estrada Oscarini Francisco da Costa - Pindobal - Maricá 15785017
13:30 às 17:30 Rua Cambuquira - Estrada de Bambuí - Maricá 15785017
13:30 às 17:30 Rua Lindóia - Pindobal - Maricá 15785017
13:30 às 17:30 Rua 1º de Maio - Jacaroá -Jardim Graciema - Maricá 15794425
13:30 às 17:30 Estrada Caju - Jacaroá - Maricá 15794425
13:30 às 17:30 Estrada Cajueiros - Caju - Maricá 15794425
13:30 às 17:30 Estrada Zilto Monteiro de Abreu - Caju - Maricá 15794425
13:30 às 17:30 Rua 1º de Abril - Jacaroá - Maricá 15794425
13:30 às 17:30 Ruas 1, 10 - Caju - Maricá 15794425
13:30 às 17:30 Rua 10 de Dezembro - Jacaroá - Maricá 15794425
13:30 às 17:30 Rua Edgard Augusto da Costa - Jacaroá - Maricá 15794425
13:30 às 17:30 Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano - Jardim Graciema - Maricá 15794425

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) adiou ontem (13) a 
conclusão da análise do 
edital do leilão do 5G. O 
adiamento ocorreu após 
pedido de vista feito pelo 
conselheiro Moisés Quei-
roz Moreira. A data para 
retomada da discussão 
não foi definida.

As regras foram avalia-
das durante reunião ex-
traordinária do Conselho 
Diretor da Anatel, na qual 
foram discutidos ajustes 
no edital para a disponi-

bilização do espectro de 
radiofrequências para a 
prestação dos serviços de 
telecomunicações pelas 
operadoras. Serão dispo-
nibilizadas as frequências 
de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 
GHz e 26 GHz.

A proposta de leilão 
tem valor previsto de R$ 44 
bilhões e está estruturada 
com foco em investimen-
tos e oferta da tecnologia 
a todos os municípios 
com mais de 600 pessoas, 
e não na arrecadação de 
recursos para o governo.

5G: adiada conclusão do edital
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INSTALAÇÕES P/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
DE 03 PAVIMENTOS, RIO DE JANEIRO/RJ,
c/ auditório, salas e quadra poliesportiva, Av. Ernani

Cardoso, 345, B. Cascadura. Inicial R$ 7.500.000,00

CASAS 400M² A.C., TERESÓPOLIS/RJ,
2.560m² a.t., R. Padre José de Anchieta, 597,

Pq. Urarema, B. Bom Retiro. 
Proposta mínima R$ 622.500,00

rioleiloes.com.br | 0800-707-9339

LEILÕES DE IMÓVEIS
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Fernando 
Diniz exalta 
grandeza 
cruz-maltina

O Vasco apre-
sentou ontem 
o técnico Fer-
nando Diniz. 
O comandan-
te iniciou os 
treinos com o 

elenco no domingo e chega 
com o desafio de levar o 
Vasco de volta à Série A do 
Campeonato Brasileiro.

Fernando Diniz fez ques-
tão de destacar a grandeza 
do clube carioca em sua 
chegada.

“Não vim para um time 
de Série B, eu vim para o 
Vasco. O Vasco é um gigan-
te. Dentro e fora de campo. 
Sempre se posicionou do 
lado certo da história. Tem 
muitas coisas no Vasco que 
me comovem. Estou muito 
feliz de estar aqui”, disse.

Fernando Diniz falou so-
bre o trabalho para melhorar 
a parte psicológica do elenco 
para a sequência da Série B.

“Esse trabalho é diário. 
Joguei futebol para aprender 
a ser técnico. Tenho foco 
grande no jogador, para 
que melhore como pessoa 
e como atleta. Sou muito 
feliz com os feedbacks que 
recebi. É a maneira que eu 
tenho de poder ajudar o 
clube e o torcedor. Todos nós 
dependemos do que o joga-
dor vai fazer. Se os jogadores 
conseguirem se motivarem 
e aplicarem o que sabem, a 
gente vai se dar bem. Eu vejo 
que o time tem potencial”, 
declarou.

O novo técnico do Vasco 
vai estrear na próxima quin-
ta-feira. Os cruz-maltinos 
terão pela frente o CRB, em 
Maceió, pela Série B.

Zagueiro de 34 anos volta ao Brasil após carreira vitoriosa na Europa

David Luiz chega ao Fla 
com fome de títulos

O  F l a m e n g o 
apresentou on-
tem o zagueiro 
David Luiz como 
novo reforço. O 
defensor chega 
com status de 

titular absoluto para ajudar 
o time na busca por títulos. A 
negociação foi longa, mas o jo-
gador fez questão de agradecer 
aos dirigentes rubro-negros.

“É com imenso prazer e 
tocando meu coração que falo 
que sou jogador do Flamengo. 
Primeiro, quero agradecer ao 
presidente, ao Marcos, ao Bru-
no, e a todas as pessoas que 
fizeram parte para eu viver esse 
sonho. Não chegamos a lugar 
nenhum sozinho, não deci-
dimos nada sozinho, e o mais 
importante são as pessoas. 
Não conseguimos ser felizes 

sozinhos. Foram muitas as 
pessoas que me influenciaram, 
me guiaram e mostraram o 
quão grande seria esse desafio”, 
disse David.

“O Marcos tentou detalhar 
o tempo que demorou para 
decidirmos. São decisões di-
fíceis no sentido de vida, mas 
bem pensadas. E quando você 
é honesto e pensa da maneira 
correta, divide isso, você tem 
uma decisão tranquila, em 
paz e totalmente feliz. Sei dos 
meus desafios, sei o grande 
que é o projeto e o Flamengo. 
O Flamengo sempre foi grande 
e sempre será grande, mas hoje 
consegue dar coisas grandes 
por causa do projeto sólido”, 
completou.

David Luiz revelou outras 
propostas, mas adiantou que 
o desafio no Flamengo o fez 

acertar com o rubro-negro.
“É mais um grande desafio 

da minha vida. Entendi durante 
a minha caminhada que é o 
que eu sempre gostei, o que 
me fez ter oxigênio de ir em 
busca. São os grandes desafios, 
as coisas difíceis. Tive alguns 
diferentes cenários, onde po-
deria escolher uma vida mais 
tranquila, mais de paz, mas 
gosto de fazer o que sinto no 
meu coração. Voltei para o que 
Deus tem na minha vida como 
propósito e o que tenho no meu 
coração”, concluiu o jogador.

O zagueiro de 34 anos não 
joga desde o fim da tempora-
da passada na Europa. David 
Luiz atuou pelo Arsenal-ING 
e deve ser preparado para 
estar em campo na semifi-
nal da Libertadores, contra o  
Barcelona-EQU.

Marcelo Cortes / Flamengo

Zagueiro David Luiz, de 34 anos, foi apresentado ontem no Ninho do Urubu e recebeu a camisa 23 do Flamengo

Fluminense já treina 
de olho no Atlético

Rafael deve treinar 
hoje no Botafogo

O Fluminen-
se alcançou a 
terceira vitó-
ria seguida no 
Campeonato 
Brasileiro no 

último domingo, diante do 
São Paulo. A equipe deixou 
para trás a má fase, voltou a 
se aproximar do G-6, e agora 
volta suas atenções para a 
Copa do Brasil.

Eliminado da Libertado-
res, o mata-mata nacional é a 
única outra competição que 
o Tricolor tem para disputar 
em 2021. No jogo de ida das 
quartas de final, a equipe do 
técnico Marcão perdeu para 
o Atlético-MG por 2 a 1, no 
Maracanã.

Amanhã, as duas equipes 
voltam a se encontrar. Na 
partida das 19 horas, no Mi-
neirão, um dos dois avançará 
às semifinais.

O  B o t a f o g o 
empolgou os 
t o r c e d o r e s 
ao anunciar 
a contratação 
d o  l a t e r a l -

direito Rafael. O reforço 
chegou na última semana 
para ser o principal joga-
dor do elenco e admitiu 
que precisa de tempo para 
estrear. Ontem, o atleta 
de 31 anos deu o primeiro 
passo ao realizar exames 
 médicos.

O novo reforço só deve 
realizar o primeiro treino 
com o elenco hoje. Depois 

Com a volta da confiança, 
o Fluminense nem pensa 
em jogar a toalha diante do 
atual líder do Campeonato 
Brasileiro. Prova disso é que 
o elenco nem recebeu folga 
após a partida diante dos 
paulistas e voltou ao trabalho 
na tarde desta segunda-feira, 
no CT Carlos Castilho.

Hoje, o técnico Marcão 
comandará mais uma ati-
vidade na parte da manhã, 
antes da viagem para Belo 
Horizonte.

da atividade, Rafael será 
apresentado oficialmente.

O lateral estipulou um 
prazo de duas semanas 
para entrar em forma e po-
der estrear. Ele deve estar 
apto para ajudar o Botafogo 
na parte final do Campeo-
nato Brasileiro da Série B.

“Isso ainda vou conver-
sar. Mínimo duas semanas 
para eu estrear”, disse o jo-
gador na semana passada.

Em princípio, o técnico 
Enderson Moreira ainda 
não decretou se Rafael vai 
atuar na lateral ou improvi-
sado em outro setor.

Marcão 
comandará 
nova atividade 
hoje antes da 
viagem a Belo 
Horizonte


