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SINAIS DE RETOMADA

Rio gera quase 23 mil
vagas de emprego
Estado se mantém em terceiro lugar no País em abertura de postos de trabalho com carteira assinada
CIDADES\PÁG. 5

Grafite no viaduto
de Alcântara ganha
retoque final

Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

Criada por grafiteiros de São
Gonçalo no viaduto de Alcântara,
a galeria de arte a céu aberto
recebeu ontem o retoque final e
ganhou uma camada de verniz
para a melhor preservação do
trabalho realizado pelos artistas
da cidade. O painel já mudou o
visual do bairro e carrega na cor
das tintas e nos traços de cada
desenho a essência do município,
que é o berço do grafite no
Estado do Rio de Janeiro. Além
de Alcântara, viadutos do
Colubandê, Santa Luzia e Maria
Paula também vão mudar a cara
de São Gonçalo.
CIDADES\PÁG. 4

Enel: dívidas
poderão ser
negociadas
CIDADES\PÁG. 4

SG ganha verba
para Restaurante
do Povo
CIDADES\PÁG. 4

O painel de grafite no Viaduto de Alcântara ganhou ontem uma camada de verniz para preservar as obras dos artistas. A iniciativa está contribuindo para dar um ar mais colorido ao bairro

Multivacinação começa hoje
Campanha destinada a crianças e adolescentes oferece 18 tipos de imunizantes
CIDADES\PÁG. 3

CULTURA

ESPORTES
Marcelo Castello Branco/Divulgação

Marcelo Cortes / Flamengo

O ator Rogério Silvestre dá vida ao personagem marcante da música brasileira

Atacante foi o destaque dos duelos contra o Barcelona-EQU pela semifinal da Liberta

Municipal revive Gonzaguinha

Decisão é com o Bruno Henrique

O espetáculo “Gonzaguinha: o eterno aprendiz” é a atração musical
desta sexta e sábado, do Theatro Municipal de Niterói. O ator Rogério
Silvestre dá vida ao cantor e compositor, interpretando um texto poético que passeia por momentos marcantes da vida de Gonzaguinha.

Dono dos quatro gols da classificação do Flamengo para a final
da Liberta, Bruno Henrique vive fase espetacular na temporada e
confirma isso em números. Nesta quarta, o Fla bateu o Barcelona
de Guayaquil, novamente por 2 a 0.
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Panorama RJ
Marco da IA segue
para o Senado

POR JEFFERSON LEMOS

Niterói homenageia Ceciliano

Nem tudo é comemoração
Divulgção

Divulgação

A Câmara dos Deputados
aprovou nesta semana o PL
21/20, que estabelece os princípios diretores e deveres para
uso da Inteligência Artificial
no Brasil, do deputado federal
Eduardo Bismarck (PDT-CE).
O projeto, relatado pela deputada Luisa Canziani (PTB-PR), segue para aprovação
no senado.
O deputado explica que a
Inteligência Artificial já é uma
realidade em nossas vidas,
pois está presente na segurança, na educação e na palma
das mãos através dos celulares
smarts. O projeto do Marco
Legal faz uma abordagem da
IA centrada no ser humano e
tem como objetivo principal a
adoção da IA para promover a
pesquisa e inovação, aumentar a produtividade, contribuir
para uma atividade econômica sustentável e positiva,
melhorar o bem-estar das pessoas e ajudar a responder aos
principais desafios globais.

O prefeito de Niterói, Axel
Grael, participou na terça-feira (28) da entrega
do título de Cidadão Niteroiense ao presidente da
Alerj, André Ceciliano. O
chefe do Executivo de Niterói subiu ao plenário da
Câmara Municipal acompanhado de outras lideranças políticas do Estado do
Rio, como o vice-prefeito

Superando obstáculos

Paulo Bagueira, a deputada federal Benedita da
Silva, o prefeito de Maricá
Fabiano Horta, o deputado
estadual Waldeck Carneiro,
e o presidente da Câmara
Municipal, Milton Cal. A
homenagem ao presidente
da Alerj, que já foi morador
da cidade, foi organizada
pela vereadora Verônica
Lima.

Alimentação saudável

anos, ele cursa o 6º período
de Administração e faz planos de crescer na empresa,
consciente de que o acolhimento no ambiente de trabalho tem colaborado para
que ele acredite cada vez
mais em suas capacidades.
Parabéns Daniel, exemplo
de superação!

CARTA DO LEITOR

O programa “Atletas do Peró”
existe há mais de dez anos,
mas foi paralisado depois
que a Prefeitura deixou de
pagar o salário da professora
que dava aulas de ginástica e
promovia outras atividades
esportivas e de lazer para os
idosos. O programa só não
parou porque comerciantes,
sensibilizados, fizeram vaquinha para dar uma ajuda
de custo à professora.

Uma estudante com deficiência visual conseguiu na Justiça,
com a ajuda da Defensoria
Pública do Rio (DPRJ), o direito de utilizar sua máquina
de escrever em Braille para
realizar a prova para concurso
do Banco do Brasil, no último
domingo. No ato de confirmação da inscrição, a candidata
teve negada, pela Cesgranrio,
organizadora do concurso,
a possibilidade de utilizar o
equipamento. Mas o pedido da
DPRJ foi acatado pelo juiz do
TJRJ Sandro Lúcio Pitassi, três
dias antes da prova. Na decisão,
o magistrado pontuou que
“subtrair da parte autora a possibilidade da prestação do concurso indicado na inicial, na
forma ora deferida, representa
quebra, não só do Princípio da
Isonomia, mas, notadamente,
do Princípio Constitucional da
Dignidade da Pessoa Humana”.
Assim, Ana Carolina do Amaral,
de 22 anos, conseguiu prestar o
concurso.

Energia para a Região dos Lagos
Divulgação

Divulgação

A dislexia e o solilóquio,
sintomas de uma deficiência mental, podem
até ter dificultado, mas
jamais impediram Daniel
José da Silva dos Santos,
24 anos, de ir em busca de
seus objetivos. Auxiliar de
operações do Prezunic na
Penha, onde trabalha há 3

No Dia do Idoso, comemorado hoje, nem tudo
é festa em Cabo Frio. Um
grupo de atletas da melhor
idade que pratica há anos
atividades físicas, caminhadas, hidroginástica e dança
na orla da Praia do Peró,
promete se encontrar às
8h, junto à Bandeira Azul
não apenas para comemorar a data, mas também
para reclamar do prefeito.

Inclusão
garantida

Incentivar o consumo
de alimentos saudáveis
e livres de agrotóxicos é
um dos objetivos da “Feirinha nas Escolas”, iniciativa desenvolvida pela
Prefeitura de Itaboraí que
permite que os alunos levem para casa produtos
da agricultura familiar.

Os secretários municipais
de Educação, Mauricílio
Rodrigues, e de Agricultura,
Abílio Pereira, participaram, nesta semana, da primeira entrega de alimentos
no Centro Municipal de
Educação Infantil (CEMEI)
Odília de Miranda Rosa,
localizado em Quissamã.

CULTURA

Divulgação

A Enel Distribuição Rio
iniciou a construção da
Subestação e linha de
transmissão de Entrocamento de Lagos (ELagos).
A Subestação está localizada no município de Rio
das Ostras e deve atender
à crescente demanda por
energia na Região dos La-

gos. A distribuidora deve
investir cerca de R$ 107
milhões na obra, que vai
trazer maior segurança
ao sistema de fornecimento de energia elétrica
como um todo, ampliando
a capacidade de distribuição e transmissão de
energia.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Sem máscaras

A cada dia que passa diminui o número de pessoas com
máscaras nas ruas. Parece até que a pandemia acabou.
Tomar vacina não garante imunidade e a pessoa ainda
pode passar o vírus para as outras. A população não está
levando a sério o coronavírus. Cadê a fiscalização, que
não faz nada?
Rita Ribeiro

Aglomerações em bares

Vários bares de Niterói estão com música, dança e muita
aglomeração, é funk e pagode tocando alto com todo
mundo junto e sem máscara. As pessoas deveriam ter mais
cuidado, pois a pandemia ainda não acabou. E também
mais respeito com o próximo.
Suzana Lerner

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências 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.

EXPEDIENTE

O musical “Gonzaguinha:
o eterno aprendiz” é a atração, desta sexta e sábado, às
20h, do Theatro Municipal
de Niterói. No palco, o ator
Rogério Silvestre dá vida ao
personagem central, o próprio Gonzaguinha.
Rogério interpreta um
texto poético que passeia
por momentos marcantes
da vida do cantor e compositor carioca; como a
infância no Morro de São
Carlos, no Rio, os primeiros

Festival
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FILIADO A

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

Desta sexta até domingo, às
20h, o festival “Negras Melodias Show” será transmitido
online no canal da Universo Afromusic no Youtube.
O evento reúne diferentes
sonoridades, estilos e linguagens, com a proposta
de revelar ao público toda a
criatividade e versatilidade
da música negra. Entre as
atrações do festival, estão
as cantoras e compositoras
Bia Ferreira e Josyara, além
da dupla Nina Oliveira &
Theodoro.

passos na carreira artística,
os embates com a ditadura
militar e a relação conflituosa com o pai, o rei do Baião,
Gonzagão.
O espetáculo conta, ainda, com a cantora Roberta
Ribeiro e os músicos Júlio Ramos (guitarra e Violão), Cacá Franklin (percussão), Aurélio Duarte (baixo)
e Miguel Contruccci (bateria). O ingresso custa R$60
(inteira), às venda no site
Sympla.

Marcelo Castello Branco/Divulgação

No palco, o ator Rogério Silvestre dá vida ao personagem central

Divulgação

EXPOSIÇÃO – Até o dia 22 de julho, o Museu de Arte
do Rio (MAR) apresenta a mostra “Crônicas Cariocas”.
São 600 trabalhos em diversos formatos, entre vídeos,
objetos, instalações, fotografias e pinturas. As obras
revelam múltiplas facetas do Rio, como o orgulho
negro, as noites eróticas, as festas, os encontros nos
ônibus lotados e o fervor nas calçadas.

Entre as atrações, está a cantora
e compositora Bia Ferreira

TOUR VIRTUAL – O Museu das Comunicações e
Humanidades (Musehum) também oferece um tour
digital pelo seu espaço com ambientes imersivos e
novas tecnologias. O Musehum tem cerca de 450 itens
em exposição permanente. Para fazer a visita sem
sair de casa, basta acessar o link https://tourvirtual.
institutooifuturo.org.br/virtualtour.html
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Multivacinação começa hoje
Campanha nacional foi lançada ontem pelo Ministério da Saúde. Foco são as crianças e adolescentes
Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou ontem (30) o início da
Campanha Nacional de Multivacinação, que disponibilizará, em 45 mil postos de
vacinação localizados em
todas as 27 unidades federativas e seus respectivos
municípios, 18 tipos de vacinas que protegem crianças
e adolescentes de doenças
como poliomielite, sarampo,
catapora e caxumba. Durante
a cerimônia de lançamento
da campanha, que se inicia
hoje (1º de outubro) e vai
até o dia 29, as autoridades
destacam o papel importante
que pais e responsáveis têm
para o sucesso da campanha
com público-alvo de crianças
e adolescentes até 15 anos.
Eles, no entanto, manifestaram também preocupação
com a queda nos índices de
vacinação que vêm sendo
observados desde 2015. Segundo eles, em parte isso é
explicado pela disseminação
de notícias falsas (fake news)
e pela atuação de grupos antivacinas.
De acordo com o secretario de Vigilância em Saúde do
ministério, Arnaldo Medeiros, a campanha deste ano
é “mais relevante” porque o
governo vem identificando,
desde 2015, uma “tendência
de queda nos índices de vacinação”. Segundo ele, essa
queda tem, entre suas causas,

São Gonçalo
quer atualização
da caderneta
até 14 anos e vai
disponibilizar 75
salas de vacina
substitui Marcelo Queiroga,
ainda em isolamento após
diagnóstico de covid-19, o
governo já trabalha com a
possibilidade de ampliar
o período inicial previsto
para a Campanha Nacional
de Multivacinação. “Sabemos que haverá mais tempo
disponível porque o Brasil
é muito grande, e que existem realidades diferentes no
país”, antecipou.
A campanha, que se inicia hoje (1º de outubro) e vai até o dia 29 de outubro. São 18 tipos de vacinas à disposição

o “desconhecimento sobre
a importância da vacina, as
fake news, os grupos antivacinas e o medo de eventos
adversos”. Aponta também
como causa os horários de
funcionamento das unidades
de saúde que, às vezes, são
incompatíveis com as novas
rotinas da população.
Preocupação similar manifestou o presidente do
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems), Wilames Freire.

“A campanha publicitária é
importante e urgente, porque temos de combater de
forma dura as fake news e o
movimento antivacina que
vem estimulando a população a não procurar a vacina
e, assim, ficar desprotegida”.
O ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, reiterou
que a pandemia mostrou
a importância do Sistema
Único de Saúde (SUS), e
acrescentou que seu sucesso
tem por base a unicidade que

abrange os âmbitos federal,
estadual e municipal. “O Brasil tem cultura de vacinação,
e isso tem se mostrados nos
números da covid-19, em um
patamar de 60% vacinados
com as duas doses. Temos
agora 30 dias para vacinar
nossas crianças com idade
de até 15 anos. São vacinas
seguras, e a gente incentiva
que os pais levem as crianças
para que possamos erradicar
essas doenças”, disse.
Segundo o ministro, que

Jovens a partir de 18 anos já
podem receber 2ª dose em SG
Eles foram os primeiros a ser vacinados no Estado. Aplicação começa hoje
Os jovens de São Gonçalo
com mais de 18 anos começam tomar a segunda dose
das vacinas contra o coronavírus hoje (1º). Eles foram
os primeiros no Estado a
receberem a primeira dose
das vacinas contra o coronavírus. A Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil de São
Gonçalo mantém a aplicação
da primeira dose das vacinas
contra o coronavírus para
todos os gonçalenses com
mais de 12 anos. A cidade tem
14 locais de vacinação, um
com drive thru, e a vacinação
itinerante com a ambulância do Consultório na Rua
(Cnar), que estará em Ipuca,
no Jardim Catarina, hoje (1º)
e segunda-feira (4).
A segunda dose de todas
as vacinas está sendo aplicada

na cidade. A dose de reforço
dos idosos com mais de 70
anos que já tenham tomado
a segunda dose há mais de
seis meses e a dose adicional
dos imunossuprimidos que
já tenham tomado a segunda dose há mais de 28 dias
também estão disponíveis.
As clínicas gonçalenses do
Mutondo e Dr. Zerbini, no
Arsenal, funcionam de segunda a sexta, das 8h às 21h.
Os demais pontos funcionam
das 8h às 17h. Aos sábados,
todos funcionam das 8h às
12h. A vacinação itinerante
funciona de segunda a sexta,
das 9h às 16h.
Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com
mais de 18 anos precisam
levar carteira de vacinação
e cartão do SUS ou CPF. Os

menores de 18 anos devem
apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF,
identidade e ir acompanhado
de uma pessoa responsável
com mais de 18 anos. Para a
segunda dose, é obrigatório
apresentar documento de
identidade e o comprovante
de vacinação da primeira
dose. Para a dose de reforço
dos idosos, é necessário levar
identidade e comprovante de
segunda dose. E para a dose
adicional dos imunossuprimidos, o comprovante com
a segunda dose aplicada,
identidade e o comprovante/
laudo da doença imunossupressora.
Balanço – Desde o início
da campanha, a cidade vacinou 717.774 pessoas com a
primeira dose ou dose única.

Destas, 22.249 receberam a
vacina da Janssen. Ao todo,
32.461 trabalhadores da saúde, 137.769 idosos com mais
de 60 anos, 1.764 funcionários
e pessoas em Instituições de
Longa Permanência (Ilpis),
105 pessoas de residências
terapêuticas, dois indígenas,
84.899 pessoas com comorbidades, 1.353 pessoas com deficiência permanente, 8.277
trabalhadores da educação,
383 trabalhadores de segurança e salvamento, 2.942
acamados, 376.762 pessoas
com mais de 18 anos, 3.802
pessoas privadas de liberdade, 270 pessoas em situação de rua, 311 portuários,
57.293 adolescentes entre 12
e 17 anos e 9.381 gestantes,
puérperas e lactantes foram
vacinados.

Fux restabelece exigência do
passaporte da vacina no Rio
Desembargador havia cancelado a exigência na última quarta-feira
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, restabeleceu
o decreto da prefeitura do Rio
de Janeiro que exige a apresentação da comprovação de
vacinação contra a covid-19
para acessar locais fechados,
o chamado passaporte da
vacina.
Na quarta-feira (29), o
decreto foi suspenso por uma
decisão do desembargador
Paulo Rangel, do Tribunal de
Justiça (TJ), em habeas corpus
de uma pessoa que argumentou cerceamento de liberdade
de locomoção.
Na decisão, Fux analisou
recurso da Procuradoria do
município e reafirmou a posição do STF no sentido de que
governadores e prefeitos têm

competência para estabelecer
medidas sanitárias contra a
covid-19.
“A decisão atacada representa potencial risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do
município do Rio de Janeiro,
dados seu potencial efeito
multiplicador e a real possibilidade de que venha a
desestruturar o planejamento
adotado pelas autoridades
municipais como forma de
fazer frente à pandemia em
seu território, contribuindo
para a disseminação do vírus
e retardando a imunização coletiva pelo desestímulo à vacinação”, decidiu o ministro.
Na decisão que suspendeu
a exigência do passaporte
da vacina para frequentar

alguns ambientes públicos, o
desembargador afirmou que
a exigência da comprovação
da vacina se assemelha a
comportamentos históricos
ligados à escravidão, que remontam à tirania e à ditadura.
“Se no passado existiu a
marcação a ferro e fogo dos
escravos e gados através do
ferrete ou ferro em brasas,
hoje é a carteira da vacinação
que separa a sociedade. O
tempo passa, mas as práticas
abusivas, ilegais e retrógradas
são as mesmas. A carteira de
vacinação é um ato que estigmatiza as pessoas, criando
uma marca depreciativa e
impedindo-as de circularem
pelas ruas livremente, com
nítido objetivo de controle social. É uma ditadura sanitária.

Fux reafirmou a
posição do STF
de que prefeitos
e governadores
têm competência
para medidas
O decreto quer controlar as
pessoas e dizer, tiranicamente, quem anda e não anda pelas ruas da idade”, sustentou o
magistrado.
Após a decisão, o secretário municipal de Saúde,
Daniel Soranz, disse que a
liminar do magistrado não
levou em consideração o
momento epidemiológico da
pandemia.

São Gonçalo- A Secretaria
de Saúde e Defesa Civil de
São Gonçalo começa, hoje
(1º), a Campanha Nacional de Multivacinação para
Atualização da Caderneta da
Criança e Adolescente 2021
até 14 anos. A campanha
acontecerá até o dia 29 de outubro e terá o Dia D no dia 16
de outubro, um dia antes do
Dia Nacional da Vacinação. A
cidade contará com 75 salas
para a imunização – todas
que já fazem as vacinas de
rotina na rede de saúde do
município.

O objetivo da Campanha
de Multivacinação é atualizar
a caderneta de vacinação
das crianças de 0 a 14 anos,
11 meses e 29 dias não vacinados ou com esquema
vacinal incompleto. Estarão
disponíveis para esta ação
as vacinas dos calendários
de vacinação da criança e do
adolescente. São elas: BCG,
Hepatite B, Pentavalente,
Pólio Inativa, Pólio Oral,
Rotavírus, Pneumocócica 10
valente, Meningocócica C,
Febre Amarela, Tríplice Viral,
Tetra Viral ou tríplice viral +
varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY,
HPV, Influenza e DTPA.
“A Campanha Nacional de
Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente 2021 é uma
realização do Plano Nacional
de Imunização (PNI) e a
mobilização será nacional,
inclusive o Dia D, marcado
para o dia 16 de outubro. A
intenção é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. Muitas
ficaram sem fazer as vacinas
devido à pandemia no ano
passado. Temos que ficar
atentos e vacinar as crianças
e lembrar que todas as vacinas são importantes”, disse a
coordenadora do Programa
de Imunizações da Secretaria de Saúde de São Gonçalo,
Thainá Fratane.

CPI: negacionismo
revolta senadores
As manifestações do empresário Otávio Oscar Fakhoury contra vacinas e uso
de máscaras e o argumento
de que seus vídeos contra
as medidas sanitárias e o
isolamento social se trataram de um direito à liberdade de expressão causaram
protestos de senadores na
CPI da Pandemia ontem
(30). O posicionamento do
depoente ao longo da reunião levou a intervenções
de alguns parlamentares,
que se mostraram preocupados com os impactos de
notícias falsas no combate
à pandemia de covid-19. Os
senadores observaram que
ele não tem conhecimento
científico para tratar do
tema, o que o próprio empresário admitiu.
“Isso não é liberdade de
opinião. Quando a sua opinião compromete a saúde
de todos, isso não é liberdade de opinião. Isso é crime”,
rebateu o senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), após

ouvir a fala de Fakhoury
contra o uso de máscaras.
Para Fakhoury, o uso de
máscaras é desnecessário.
Para ele, o fato de ter gravado vídeos e publicado mensagens em redes sociais
sobre o assunto é também
“uma simples manifestação
de liberdade de opinião”.
Vacinas - Indagado sobre as vacinas, Fakhoury
disse que até hoje elas estão
em “caráter experimental”
e, por isso, não podem ser
obrigatórias, e por isso disse não ter a pretensão de
se vacinar “por enquanto”.
Randolfe Rodrigues, mais
tarde, observou que as vacinas aplicadas no Brasil
passaram pela fase 3, ao
contrário do que disse o
depoente.
Em relação ao distanciamento social, o empresário
se disse favorável ao “lockdown vertical”, isolando-se
o grupo de risco, como
idosos e pessoas com comorbidades.

Ataque homofóbico
Fakhouri foi indagado sobre
suas relações com o coronel
Hélcio Bruno, presidente da
Ong Instituto Força Brasil,
na qual atua como vice-presidente. O coronel, que também depôs à CPI, admitiu ter
atuado a aproximar a empresa Davati de funcionários
do Ministério da Saúde. Essas negociações foram alvo
de investigações da CPI. O
empresário disse ser amigo
do coronel e declarou não
participar das deliberações
do Instituto Força Brasil.
Randolfe apontou contradição, já que Fakhouri, que
se diz contra as vacinas anticovid, participa de uma Ong
que intermediou uma oferta
de vacinas à pasta da Saúde.
Na abertura de seu depoimento, o empresário se
disse alvo de campanhas
difamatórias e afirmou ter
sido acusado injustamente e
caluniado como propagador
de fake news. Ele também
se considera injustamente
acusado de ser financiador
de discursos de ódio, sem

jamais ter pago por qualquer
matéria ou notícia.
“Tudo porque eu ousei
acreditar na liberdade de
expressão e defender que os
conservadores e os cristãos
merecem um espaço no
debate público, devem ter
voz na mídia e espaço para
defender suas ideias, suas
opiniões e suas perspectivas”, afirmou.
Antes de o relator apresentar suas perguntas, o
senador Fabiano Contarato
(Rede-ES) acusou Fakhoury
de fazer um ataque homofóbico contra ele nas redes
sociais. Contarato mostrou
a postagem do empresário,
destacando que não foi apenas contra ele, mas contra
toda a população LGBTQIA+. A CPI da Pandemia
encaminhou a denúncia ao
Ministério Público Federal.
O empresário pediu desculpas, reconheceu que foi
uma “brincadeira infeliz”,
de “mau gosto”, e que não
teve intenção de ofender.
(Agência Senado).
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SG: Espaço Rosa irá sediar
a abertura do Outubro Rosa
Local passa por reestruturação e tem horário de atendimento ampliado para melhor atender a população
fotos de Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Em comemoração ao mês
do Outubro Rosa, dedicado
à prevenção e ao diagnóstico
precoce do câncer de mama e
do colo de útero, a Prefeitura
de São Gonçalo vai promover
a campanha #VádeRosa, com
o objetivo de sensibilizar as
mulheres para o cuidado com
a saúde e a importância dos
exames preventivos.
Unidade de referência em
São Gonçalo, o Espaço Rosa,
no Zé Garoto, será a sede
da abertura das comemorações do município. Para os
pacientes que precisam de
atendimento, o local conta
com equipe multidisciplinar
composta por psicóloga, ginecologista, mastologista,
nutricionista e assistente
social, além de disponibilizar
ultrassonografias, core biopsy,
colonoscopia e transvaginal.
O Espaço Rosa, que passa
por reestruturação para aumentar a realização de exames e o quadro médico, está
sob a direção da assistente
social Marcela Brasil, que já
implantou o novo horário de
funcionamento - das 7h às
19h, de segunda a sábado.
“O nosso principal objetivo é que todos os pacientes
consigam ter atendimento.
Temos uma fila muito grande no município de pessoas
aguardando para fazer mamografia e o objetivo é zerar a
fila dessas pessoas que estão

A nova diretora da unidade, Marcela Brasil, está realizando uma restruturação no local para melhor atender a população

aguardando. Nós ampliamos
o horário de funcionamento
para atender a maior demanda e aumentamos a oferta de
exames de mamografia. O
Espaço realizava 30 procedimentos por semana e, agora,
aumentamos o número para
50”, disse a diretora do Espaço
Rosa, Marcela Brasil.
O Espaço também acolhe
os homens que necessitam

de atendimento para exames
de próstata, câncer de mama,
ultrassom de vias urinárias e
abdômen total.
“É importante reforçarmos que os homens também
podem ser atendidos na unidade e não ficarão desamparados”, acrescentou Marcela
Brasil.
O Espaço Rosa em São
Gonçalo funciona na Rua

Francisco Portela, 2744 - Zé
Garoto. Para marcar exames e
consultas é necessário realizar
o agendamento pela central
de regulação, que funciona
na Secretaria de Saúde (São
Gonçalo Shopping) e levar o
pedido médico do SUS, xerox
do RG, CPF e comprovante de
residência. Mais informações
através do telefone: (21) 26056609.

Programação - Após a
abertura no Espaço Rosa, às
10h; e apresentação do coral
do Grupo Unidas Pela Vida,

SG usa grafite para revelar História
Painel em viaduto recebe retoques finais e próxima etapa já começa na próxima semana

Luiz Carvalho / Prefeitura de São Gonçalo

A galeria de arte a céu aberto,
criada por grafiteiros da cidade no viaduto do Alcântara,
recebeu nesta quinta-feira
(30) o retoque final. O curador Marcelo Eco aplicou um
verniz no painel, para a melhor preservação do trabalho
realizado pelos artistas gonçalenses. Todo o processo está
sendo realizado com recursos
de compensação ambiental.
O painel do viaduto já
mudou a dinâmica urbana
do Alcântara e carrega na cor
das tintas e nos traços de cada
desenho a essência da cidade,
que é o berço do grafite no
Estado do Rio de Janeiro. O
projeto, ligado à Secretaria
de Turismo e Cultura, com
curadoria e a direção de arte
de Marcelo Eco, conta com os
grafiteiros Ogai, Siri, Tex, Trep,
Gut e Xamp; produção de José
Luiz Mancha.
“Apesar da nossa experiência, todo trabalho tem as suas
peculiaridades e aqui não é
diferente. Muito barulho, fluxo intenso de pessoas, mesmo
a gente limitando a área de

trabalho, enfim é o ir e vir do
gonçalense, das pessoas que
vivem no Alcântara. Já estamos muito acostumados com
isso, os grafiteiros pintam em
lugares adversos, mas é um
desafio e um prazer maior
ainda”, destacou Eco.
Na próxima semana, os
trabalhos estarão focados no
próximo painel, na frente da
Estrada Raul Veiga. Se a primeira tela contou um pouco
da história da região antes
mesmo de receber o nome de
São Gonçalo, a segunda pintura irá remontar a essência
do bairro do Alcântara, com
o porto do bairro, estação
de trem, desenvolvimento
da cidade, indústria, cana de
açúcar, bonde elétrico e tudo
que remete ao crescimento
econômico.
Projeto – O projeto de
pintura do viaduto e outras
áreas da cidade foi idealizado
pelo prefeito Capitão Nelson,
que recebeu um grupo de
grafiteiros da cidade em fevereiro para desenvolver um

O primeiro painel que já encanta quem passa pelo Alcântara, conta a história da região antes mesmo de se chamar SG

trabalho que proporcionasse
um ambiente agradável, além
de conscientizar a população
sobre a necessidade de conservar o local, melhorando o

aspecto da cidade. A ideia é
colorir as estruturas contando um pouco da história de
cada bairro, com a arte que
tem suas origens no muni-

cípio. Os primeiros viadutos
contemplados para receber
as artes serão do Alcântara,
Colubandê, Santa Luzia e
Maria Paula.

Enel: ação de negociação de dívidas
Campanha terá início neste sábado (2) e prossegue durante todo o mês de outubro
Para apoiar as famílias em
dificuldade financeira nesse
momento de pandemia, a
Enel Distribuição Rio lança,
amanhã (2), uma campanha
de negociação de dívidas com
condições especiais para clientes baixa renda cadastrados na
tarifa social de energia elétrica.
Durante o mês de outubro,
esses clientes poderão parcelar
as contas em atraso em até 13
vezes com isenção de encargos sobre atraso (juros mora,
multa e correção monetária),
sendo uma entrada + 12 par-

celas com somente 1% de juros
do financiamento.
O objetivo da ação é facilitar
o pagamento dos débitos pelos
consumidores inadimplentes,
possibilitando que voltem regularizar sua situação com as
distribuidoras e assim evitar a
suspensão do fornecimento
de energia. “Sensíveis ao atual
momento, vamos flexibilizar
a negociação dos débitos de
nossos clientes cadastrados
no Tarifa Social durante todo o
mês de outubro. Sabemos que
muitos desses consumidores

O objetivo da
ação é facilitar
o pagamento
dos débitos pelos
consumidores
inadimplentes
perderam renda, emprego e
precisam do nosso apoio nesse
momento”, afirma Ana Teresa
Raposo, diretora de Mercado
da Enel Rio.

Segundo a empresa, os
clientes podem negociar seus
débitos pela Central de Relacionamento 0800 28 00 120
ou presencialmente, nas lojas
de atendimento (é necessário
realizar agendamento prévio
pelo site https://www.eneldistribuicao.com.br/agendamentorj/).
Clientes baixa renda - São
considerados clientes de baixa
renda os cadastrados no Programa Tarifa Social de Energia
Elétrica, do governo federal.
Para isso, é necessário ter

inscrição no CadÚnico em
qualquer Centro de Referência
de Assistência Social (Cras) e
possuir renda familiar mensal,
por pessoa, menor ou igual a
meio salário mínimo.
Também se enquadram
famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até
três salários mínimos e que
tenham na residência portador de doença crônica, cujo
tratamento necessite do uso
contínuo de equipamentos vitais que dependam de energia
elétrica (Cliente Vital).

formado pelas pacientes oncológicas, com a Orquestra
Municipal na escadaria da
sede da Prefeitura, às 16h. No
restante do mês, haverá diversas outras atividades para
marcar a conscientização da
prevenção a esses tipos de
cânceres.
Os três shoppings da cidade aderiram à campanha Outubro Rosa e vão realizar ações
em parceria com a Coordenação de Políticas Públicas de
Combate ao Câncer de São
Gonçalo. A partir de 4 de outubro, o Pátio Alcântara, Shopping São Gonçalo e Partage
vão disponibilizar lojas para
os eventos. Serão realizadas
oficinas, exposições, cortes de
cabelo e arrecadação de lenços durante todo o mês, além
da possibilidade de marcação
de exames (até 17h).
A campanha vai ganhar reforço com o ônibus da Guarda
Municipal, que vai estacionar
em cinco bairros em outubro,
sempre das 8h às 12h: Santa
Isabel (dias 5 e 6); Trindade
(dias 13 e 14); Alcântara (dias
18 e 19); Rodo (dias 25 e 26) e
Neves, no Centro de Tradições
Nordestinas (dias 29 e 30).
O coletivo fará a vacinação
contra a gripe, teste rápido
das infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs) e a conscientização sobre a prevenção
do câncer de mama e colo do
útero.

Restaurante
do Povo
perto de sair
do papel
A Prefeitura de São Gonçalo recebeu o primeiro
repasse do Governo do
Estado para a construção
e manutenção do Restaurante do Povo, que será
erguido em Alcântara.
Ao todo, serão servidas, a
preços populares, três mil
refeições por dia, sendo
mil cafés da manhã e dois
mil almoços.
O valor do repasse foi
de R$ 13 milhões para
contemplar obra e mobiliário do local, sendo
feito uma segunda transferência para dois anos
de serviço. A previsão é
que as obras se iniciem no
mês de novembro e que
durem em torno de seis
meses, com inauguração
prevista para o início do
ano que vem.
Sustentabilidade - O
Restaurante do Povo em
São Gonçalo tem a proposta de oferecer alimentação de qualidade, além
de atender uma proposta
da Organização das Nações Unidas (ONU) que
estabeleceu, em 2015, 17
metas globais para o ano
de 2030, chamadas de
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O local é primeiro restaurante governamental
que apresenta uma proposta de sustentabilidade,
visando atender mais de
oito ODS, proporcionando o aproveitamento da
água da chuva para fins
não potáveis, economia
de energia elétrica utilizando iluminação natural
e solar, câmaras para coleta seletiva do lixo, novos
empregos para a cidade e
arredores, revitalização do
leito do rio e paisagismo
local, pomar público, espaço ao ar livre para convivência, entre outros.
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RJ criou quase 23 mil postos
de trabalho no mês de agosto
Estado do Rio mantém a terceira posição no País em geração de empregos com carteira assinada
Divulgação

O Rio de Janeiro continua
sendo o terceiro estado que
mais gerou emprego formal no
país, no mês de agosto. Dados
do Novo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social, mostram que
o estado criou 22.960 novos
postos de trabalho com carteira assinada no mês passado.
Esse resultado é 30% maior
que o de julho (17.684 empregos formais) e, se comparado
com agosto do ano anterior
(5.428), é aproximadamente
323% maior.
No acumulado do ano, de
janeiro a agosto, o Estado do
Rio de Janeiro obteve saldo de
104.256 postos, subindo da
sétima para a sexta posição no
ranking nacional. Os setores
de serviços e comércio foram
os que mais se destacaram,
com a criação de 13.008 novas
vagas e 5.567 postos de trabalho, respectivamente, seguidos
pela indústria, com 2.502 vagas, e construção, com 1.996.
“Nos últimos meses recuperamos oito em cada dez
vagas perdidas após o início
da pandemia e hoje temos, em
todo o estado, taxas consecutivas de crescimento na oferta
de emprego, acima da média
nacional, como apontam os
indicadores. Em função do
grande volume de investimen-

e Estatística (IBGE), que produziu a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua.
Segundo o instituto, houve
aumento de 3,6% no número
de pessoas ocupadas, com
mais 3,1 milhões no período
analisado, chegando a 89 milhões de pessoas.
A analista da pesquisa,
Adriana Beringuy, disse que,
com isso, o nível de ocupação
subiu 1,7 ponto percentual,
para 50,2%, primeira vez acima de 50% desde o início da
pandemia de covid-19, em
março de 2020.
“Essa é a primeira vez, desde o trimestre encerrado em
abril de 2020, que o nível de
ocupação fica acima de 50%,
o que indica que mais da metade da população em idade
para trabalhar está ocupada
no país”, afirmou.
Estado do Rio de Janeiro criou 22.960 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês passado

tos previstos, acreditamos que
o saldo de empregos deve continuar em alta nos próximos
meses, comprovando que os
esforços do governo do estado pela retomada econômica
do Rio de Janeiro já estão se
transformando em resultados”, destacou o governador
Cláudio Castro.
O maior saldo de vagas

foi preenchido por jovens
entre 18 e 24 anos. Por grau
de instrução, 70% dos postos
foram ocupados por pessoas
que possuem o Ensino Médio completo. A divisão por
gênero continua equilibrada,
com 53% dos homens e 47%
das mulheres preenchendo
as vagas.
Desocupação cai - A taxa

de desocupação caiu 1 ponto
percentual no trimestre encerrado em julho, indo para 13,7%
na comparação com o trimestre finalizado em abril. Mesmo
com a queda, o país tem 14,1
milhões de pessoas em busca
de um trabalho. Os dados
foram divulgados ontem (30),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia

Cabral e a mulher condenados
por uso de helicóptero
Foram 2.200 viagens particulares nos dois mandatos como governador
Fernando Frazão/Agência Brasil

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-governador Sérgio
Cabral a 11 anos e oito meses
de prisão, e sua ex-mulher,
Adriana Ancelmo, a oito anos
e quatro meses de reclusão. Os
dois são acusados por crime
de peculato pelo uso particular
de helicópteros do governo
fluminense para transporte
de familiares, funcionários,
políticos, amigos e até mesmo
animal de estimação.
A decisão é do juiz André
Felipe Veras de Oliveira, da
32ª Vara Criminal. Segundo o
magistrado, Cabral e Adriana
Ancelmo também deverão pagas indenização, de quase R$ 20
milhões, a título de reparação
mínima dos prejuízos causados
aos cofres públicos.
Eles foram condenados
a cumprir a pena em regime
fechado, mas, de acordo com

Bolsa:
pior mês
Em mais um dia de instabilidade no mercado
financeiro, a bolsa de
valores caiu após subir
durante a maior parte
do pregão. O dólar iniciou o dia em baixa, mas
fechou com pequena
alta, após o Banco Central intervir no câmbio
e impedir que a cotação
ultrapassasse R$ 5,50. O
índice Ibovespa, da B3,
fechou a quinta-feira
(30) aos 110.979 pontos,
com queda de 0,11%.
O Ibovespa encerrou
setembro com queda
de 6,57%. Esse foi o pior
mês para a bolsa desde março de 2020, no
início da pandemia da
covid-19.

Só na Justiça Federal do Rio Sergio Cabral soma mais de 20 condenações

a decisão, podem recorrer em
liberdade. Como Cabral está
preso em razão de outros crimes, permanecerá em regime
fechado. A defesa de Cabral
informou que vai recorrer da
decisão.
Segundo a denúncia do
Ministério Público, o ex-governador utilizou o helicóptero ao menos em 2.200 voos

particulares, durante os dois
mandatos como governador
do estado. Pelo mesmo crime,
a ex-primeira-dama foi acusada
de fazer voos privados por, pelo
menos, 220 vezes. A maioria dos
trajetos, ainda de acordo com o
MP, tinha como destino o condomínio Portobello, na cidade
turística de Mangaratiba, onde
o casal tinha uma mansão.

Somente na primeira instância da Justiça Federal do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral foi
condenado 20 vezes, com penas
que, somadas, ultrapassam os
390 anos.
A última condenação ocorreu em junho deste ano, no processo por corrupção passiva em
um esquema com empresários
da Federação das Empresas de
Transportes de Passageiros do
Estado (Fetranspor).
Em setembro, o ex-governador foi transferido do presídio de Bangu para o Batalhão
Especial Prisional (BEP), em
Niterói, na região metropolitana, em atendimento a uma
decisão do Supremo Tribunal
Federal, que aceitou pedido
da defesa para que ele ficasse
afastado de outros presos, citados no seu acordo de delação
premiada.

Tenente reformado da PM é
condenado por homicídio
‘Maurição’ é apontado como líder da milícia em Rio das Pedras e Muzema
Após dois dias de julgamento, o Conselho de Sentença
do 4º Tribunal do Júri da
Capital, condenou na quarta-feira (29), por maioria dos
votos, o tenente reformado
da PM Maurício Silva da
Costa, o “Maurição”, a 30
anos de reclusão e 360 dias-multa, em regime fechado,
por homicídio duplamente
qualificado e por ser um
dos líderes de organização
criminosa atuante nas comunidades de Rio das Pedras
e Muzema, na Zona Oeste do
Rio. Maurício foi considerado culpado pela morte de
Júlio de Araújo, executado

a tiros em setembro de 2015
na comunidade de Rio das
Pedras, em Jacarepaguá.
Ainda no mesmo julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria, absolveu
Fabiano Cordeiro Ferreira,
o “Mágico”, da acusação de
participação no homicídio
de Júlio de Araújo. Fabiano,
contudo, foi condenado a
oito anos de reclusão, também em regime fechado, e
360 dias-multa, por ser um
dos integrantes da mesma organização criminosa.
Nas duas condenações, de
Maurício e Fabiano, foi fixado o valor do dia-multa

em cinco salários mínimos,
considerando o poderio
econômico da organização
criminosa.
Presidido pelo juiz Gustavo Gomes Kalil, o julgamento
teve início na terça-feira (28),
quando foram ouvidos os depoimentos de oito testemunhas, além do interrogatório
dos dois réus. O júri foi retomado na quarta-feira, quando aconteceram os debates
entre o Ministério Público e
as defesas dos acusados.
Na sentença, o juiz negou
o direito dos condenados de
recorrerem da decisão em
liberdade.

Empregos recuperados A analista explicou que, no
trimestre e no ano, houve
recuperação dos empregos
com carteira assinada. Mas
ainda há 5 milhões de pessoas
ocupadas a menos do que no
período pré-pandemia.
“Se você olhar do ponto de
vista da população ocupada, a
gente está em 89 milhões. Bem
no início de 2020 estávamos
na casa de 94 milhões, ou seja,
ainda temos cinco milhões

a menos do que no período
pré-pandemia. Mas houve um
crescimento bastante significativo da população ocupada,
que volta a ficar acima dos
50%, mas ainda é bem menor
do que o que tínhamos no período pré-pandemia. O crescimento maior no trimestre
e no ano foi do emprego com
carteira”, afirmou Adriana.
O emprego com carteira
assinada subiu 3,5%, com mais
1 milhão de pessoas, totalizando 30,6 milhões no trimestre
móvel analisado. Na comparação com o mesmo período
de 2020, o número aumentou
4,2%. Segundo o IBGE, este é
o primeiro aumento no emprego com carteira desde janeiro de 2020, na comparação
anual.
A pesquisa também indicou aumento nos postos
de trabalho informais, com
a expansão do trabalho por
conta própria sem Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ) e do emprego sem
carteira no setor privado. Com
isso, a taxa de informalidade
subiu de 39,8% do trimestre
móvel anterior para 40,8% no
trimestre encerrado em julho.
O número de empregados
no setor privado sem carteira
cresceu 6% na comparação
trimestral, para 10,3 milhões
de pessoas. Em um ano, esse
contingente subiu 19%.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
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.
Dia: 05/10/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 16:00 Rua São Pedro - Centro - Niterói
15968565
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Acúrcio Torres - Piratininga - Niterói
15895495
13:00 às 17:00 Rua 12 - Piratininga - Niterói
15895495
13:00 às 17:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói
15895495
13:00 às 17:00 Rua Milton da Rocha Soares - Piratininga - Niterói
15895495
13:00 às 17:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói
15895495
13:00 às 17:00 Travessas 1, 2, 3, 4 - Santa Rosa - Niterói
15896285
13:00 às 17:00 Travessa Campinho - Santa Rosa - Niterói
15896285
13:00 às 17:00 Travessa Dalvo Vianna Fileres - Santa Rosa - Niterói
15896285
13:00 às 17:00 Travessa Escalaria - Santa Rosa - Niterói
15896285
13:00 às 17:00 Travessa José Ferreira - Santa Rosa - Niterói
15896285
13:00 às 17:00 Travessa Ligação - Santa Rosa - Niterói
15896285
13:00 às 17:00 Travessa Pedra - Santa Rosa - Niterói
15896285
SÃO GONÇALO
08:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo
15856941
08:00 às 10:59 Travessa Figueredo - Venda da Cruz - São Gonçalo
15856941
12:00 às 16:00 Avenida Lúcio Thomé Feteira - Barro Vermelho - Vila Lage - São Gonçalo 15869661
12:00 às 16:00 Rua Arthur Gonçalves - Barro Vermelho - São Gonçalo
15869661
12:00 às 16:00 Rua João Rosa - Barro Vermelho - São Gonçalo
15869661
12:00 às 16:00 Travessa Bartolomeu de Brito - Barro Vermelho - São Gonçalo
15869661
12:00 às 16:00 Travessa Manoel de Abreu - Barro Vermelho - São Gonçalo
15869661
12:00 às 16:00 Travessa Adolfo Alentejo - Barro Vermelho - São Gonçalo
15869661
12:00 às 16:00 Travessa Celestino Pires - Barro Vermelho - São Gonçalo
15869661
12:00 às 16:00 Travessa João Antunes - Barro Vermelho - São Gonçalo
15869661
12:00 às 16:00 Travessa Luiz Esteves - Barro Vermelho - São Gonçalo
15869661
12:00 às 16:00 Rua Eduardo Brazão - Vila Três - Laranjal - São Gonçalo
15871859
12:00 às 16:00 Rua Laura Almeida Buarque - Laranjal - São Gonçalo
15871859
12:00 às 16:00 Rua Saul Neto - Laranjal - São Gonçalo
15871859
MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua 25 - Lot Marinelândia - Cordeirinho - Maricá
15891567
13:00 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Cordeirinho - Maricá
15894913
13:00 às 17:00 Ruas 11, 107 - Cordeirinho - Maricá
15894913
13:00 às 17:00 Avenidas 1, 5 - Caxito - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Caxito - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 - Caxito - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Estrada Baltazar - Caxito - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Estrada Caxito - Caxito - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Estrada Melchior - Caxito - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Lot Estâncias de Maricá - Centro - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Rua Baltazar - Caxito - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá
15896737
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá
15896737
Dia: 06/10/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Ruas 1, 98, 100 - Residencial Fazendinha - Piratininga - Niterói
15921585
13:00 às 17:00 Rua Aquarius - Piratininga - Niterói
15921585
13:00 às 17:00 Rua Estrela - Piratininga - Niterói
15921585
13:00 às 17:00 Rua Sol - Piratininga - Niterói
15921585
14:00 às 15:30 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói
15891911
SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Rua Francisco Portela - Parada 40 - São Gonçalo
15891249
13:00 às 17:00 Rua Eduardo Ornellas - Parada 40 - Porto Novo - São Gonçalo
15891389
13:00 às 17:00 Rua Francisco Portela - Parada 40 - Porto Novo - São Gonçalo
15891389
13:00 às 17:00 Rua Francisco Portela - Parada 40 - São Gonçalo
15891459
MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Barra de Maricá - Maricá
15920075
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Ba - Maricá
15920075
13:00 às 17:00 Ruas 5, 6 - Barra de Maricá - Pr. Lagoas-Co - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15920075
13:00 às 17:00 Rua Constantino L. Andrade - Praia das Lagoas - Maricá
15920075
13:00 às 17:00 Rua Virgílio da Costa e Silva - Cordeirinho - Maricá
15920075
13:00 às 17:00 Estrada do Caboclo - Saúde - Maricá
15920403
13:00 às 17:00 Estrada do Silverado - Centro - Maricá
15920403
13:00 às 17:00 Estrada Silvado - Saúde - Maricá
15920403
13:00 às 17:00 Estrada Tenente Celso - Silvado - Maricá
15920403
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Maricá - Maricá
15920403
13:30 às 17:30 Ruas 5, 8, 11, 13, 19 - Centro - Jardim Mumbuca - Manoel Ribeiro
15897437
13:30 às 17:30 Rua Antônio Eduardo - Mumbuca - Maricá
15897437
13:30 às 17:30 Rua Beira Rio - Centro - Maricá
15897437
13:30 às 17:30 Rua Clelia Ferreira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá
15897437
13:30 às 17:30 Rua Sebastião Vicente dos Santos - Centro - Maricá
15897437

Estamos com você, mesmo à distância.
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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 19/06/2021 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO 24/06/2021 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital,
que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em
Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos
leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do
Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme
estipulado pelo Ministério da Saúde. Localização do imóvel: Niterói-RJ. Br. Charitas. Rua Leonel Magalhães, nº 80. Edifício Resid.
Charitas. Apto. 205, com direito a uma vaga de garagem (consta no preambulo da matrícula, que a vaga será sorteada entre os
condôminos em assembléia). APARTAMENTO. Área construída estimada (privativa + comum) de 90,00m². Matr. 20.249 do 1º RI
Local. Consta Ação de Execução Extrajudicial (Condomínio) em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói/RJ, processo
nº 0032806-48.2021.8.19.0002. O Vendedor reponde pelo resultado da ação de acordo com os critérios e limites estabelecidos
no edital. Obs.: Ocupado (AF). 1º Leilão: 19/10/2021, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 1.277.937,39. 2º Leilão: 22/10/2021, às
15:00 hs. Lance mínimo: R$ 768.722,95. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação
on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento.
O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as
condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br.
Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.
Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br
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Bruno Henrique mostra
seu poder decisivo
Atacante rubro-negro tem dez participações em gols na Libertadores
Dono dos quatro
gols da classificação do Flamengo
para a final da Libertadores, Bruno Henrique vive
fase espetacular na temporada.
Na quarta, os cariocas bateram
o Barcelona de Guayaquil,
novamente por 2 a 0, e confirmaram vaga para Montevidéu.
De 12 jogos disputados na
Libertadores 2021, Bruno Henrique participou de dez, anotou
seis gols e deu quatro assistências, de acordo com números
levantados pela Footstats. Com
uma participação a cada 76
minutos, o atacante finalizou
19 vezes, sendo 12 no alvo.
Com os tentos do camisa 27,
o Flamengo se isolou como o

De 12 jogos
disputados, BH
participou de
dez, anotou seis
gols e deu quatro
assistências
melhor ataque da atual edição,
com 32 gols. Com a vitória em
Guayaquil, o time completou
17 jogos de invencibilidade no
torneio, se igualando ao recordista Sporting Cristal (Peru). A
última derrota foi para o Del
Valle, em 17 de setembro de
2020.
Agora, é esperar o final de
novembro. Flamengo e Pal-

meiras vão disputar a decisão
da Libertadores no dia 27, em
Montevidéu, no Uruguai.
David Luiz - O Flamengo
desembarcou no Rio com
um problema, o zagueiro David Luiz saiu de campo ainda
no primeiro tempo com um
problema físico. O jogador vai
realizar exames para saber a
gravidade da lesão.
“Vou fazer o exame para
saber o que aconteceu. Vamos
saber exatamente a lesão nos
próximos dias, mas espero que
não seja nada grave”, disse.
O defensor exaltou a vaga
na final da Libertadores. David
Luiz fez questão de elogiar a
qualidade do elenco rubro-negro.
Marcelo Cortes / Flamengo

Assim como nos últimos anos, o veloz atacante segue sendo peça fundamental para o elenco do Rubro-Negro

Sexta-feira, 1º/10/2021

Botafogo pode ter
problema na zaga
O Botafogo briga pelo acesso
no Brasileirão
Série B. Os alvinegros estão na
vice-liderança
da competição e vêm de sete
vitórias nos últimos dez jogos.
No entanto, os cariocas podem viver um drama na zaga no
próximo sábado, contra o Avaí.
Isso porque Kanu foi expulso
no empate sem gols diante do
Vitória e virou desfalque.
A tendência é de que Gilvan

e Joel Carli formem a dupla de
zaga contra o Avaí. O problema
são as opções no setor.
Lucas Mezenga pediu a
rescisão de contrato na Justiça.
Com isso, o técnico Enderson
Moreira terá apenas o jovem
Ewerton no banco de reservas.
O Botafogo terá confronto
direto na 28ª rodada, pois o Avaí
está na quarta posição da Série
B, apenas dois pontos atrás dos
alvinegros. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos,
no sábado, às 19h00.

Ricardo Graça elogia
melhora na defesa
Após vencer as
últimas duas partidas na Série B, o
Vasco vem mostrando reação
com o comando
de Fernando Diniz. Além dos bons resultados,
as atuações vascaínas vêm
sendo elogiadas. O zagueiro
Ricardo Graça elogiou o técnico
e a melhora do setor defensivo
da equipe.
“O Diniz é inteligente. O
sistema defensivo não é só o
zagueiro ou laterais ou goleiro.
É um todo. A nossa melhora é
porque o pessoal lá da frente
está ajudando, o Cano, o Nenê,
o Marquinhos Gabriel... Eles
dão a vida. Temos uma regra
aqui que é todo mundo passar da bola, passar para trás.
Isso ajuda bastante. São todos
jogando, todos marcando. A
marcação começa lá na frente
e aí tudo fica mais fácil”, disse
o jogador.
Ricardo Graça citou como

exemplo um lance contra o
Goiás. Os cruzmaltinos se recuperaram rapidamente após
Bruno Gomes perder uma bola
depois de uma cobrança de
escanteio.
“A nossa recomposição é
assim mesmo. A nossa regra é
passar da bola e dar a vida. Esse
lance aí foi o mais bonito do
jogo para mim. Não foi a gente
saindo com posse de bola. Eu
até brinquei, mandei no nosso
grupo. Aquilo ali é primordial,
não só para mim, para todos.
Para o professor. Quando a
gente perde a bola, todo mundo
passa da linha da bola e dá o seu
melhor.”, declarou.
“A nossa recomposição foi
muito boa. Mas eu não posso
falar só da defesa. Tem o pessoal da frente. É um grupo, é o
coletivo.”, completou Ricardo.
O Vasco tenta seguir na
aproximação do G-4 da Série B
neste domingo, quando encara
o Confiança, em Aracaju, às
18h15.

Flu segue
de olho no
zagueiro
David Duarte
O Fluminense
ainda briga para
voltar a jogar a
Libertadores. Só
que os dirigentes
já começaram a
planejar a próxima temporada.
Segundo a imprensa carioca, os tricolores seguem interessados em contar com o zagueiro
David Duarte, do Goiás. O clube
carioca tentou, sem sucesso, a
chegada do defensor este ano.

O clube tentou,
sem sucesso,
a chegada do
defensor este ano
O Fluminense pode contratar David Duarte sem gastar
nenhum centavo. Isso porque
o contrato do zagueiro com o
Goiás se encerra no fim de 2021.
Atualmente, o Fluminense
conta com Nino, Luccas Claro,
Manoel, David Braz e Matheus
Ferraz como opções para o
setor. Os tricolores só voltam a
atuar na próxima quarta-feira,
contra o Fortaleza, no Maracanã.
Dentro de Campo o Fluminense voltou aos treinos nesta
quarta-feira após a vitória sobre
o RB Bragantino. O resultado
manteve os tricolores na briga
pelo G6 do Campeonato Brasileiro.
O elenco ganhou dois de
folga após a sequência de jogos
pela Série A. Só que o técnico
Marcão teve que mudar o planejamento, pois o Fluminense
não volta a campo neste fim de
semana.

