DESDE 1878

@ofluminense

Niterói, terça-feira,5 de outubro de 2021

@O_Fluminense

ANO 143 | Nº 42.452 | R$ 2,00

@ofluonline

www.ofluminense.com.br

PACTO PARA GERAR EMPREGOS TERÁ MAIS DE 25 OBRAS PÚBLICAS

Niterói promete R$ 2 bi
para retomada econômica
Editais para obras de infraestura na RO e parque esportivo na Concha Acústica são os primeiros anunciados
CIDADES\PÁG.3
Rogerio Santana/GOV RJ

Estado do Rio já
recuperou 90%
dos empregos
Mais de 1.688 novos postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em seis municípios
do Leste Fluminense: Niterói, São
Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá
e Rio Bonito, em todos os setores
econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) em
agosto. O total de empregos gerados nestas cidades desde janeiro
chega a 9.283. Os números são da
Firjan, que aponta que o estado
do Rio já recuperou 90% dos postos de trabalho perdidos início da
pandemia. Entre março e julho
de 2020, foram fechadas 191.150
vagas de emprego com carteira
assinada, e de agosto do ano passado a agosto de 2021 foram abertas 171.699. Este ano, o saldo é de
104.256 postos de trabalho.
CIDADES\PÁG. 3

Núcleos vão
desenvolver
paratletas
CIDADES\PÁG. 3

Tiroteios
assombram
São Gonçalo

Setorialmente, no âmbito estadual, o maior destaque foi para Serviços (+13.008). No item Comércio, o maior volume foi para o Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (+1.091)

ESPORTES

CULTURA
Alice Jardim/Divulgação

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

PANORAMA\PÁG. 2

A peça “Monstro”, da Cia. Artera de
Teatro, é uma das atrações da mostra

O meia retornou ao clube mudou o
desempenho do time vascaíno

Mostra reúne
espetáculos
virtuais

Nenê valoriza
apoio da
torcida

Até o fim do mês, espetáculos aclamados serão transmitidos, gratuitamente, pela
plataforma #CulturaEmCasa, na “Mostra Teatro Sérgio
Cardoso Digital 2021”.

O volante rubro-negro vem ganhando pontos com Renato Gaúcho na briga pela titularidade

Andreas ganha espaço no Fla
Contratado para ser sombra de Diego Ribas no meio-campo do Flamengo,
Andreas Pereira tem aproveitado a sequência de jogos como titular e já
ganhou a confiança de Renato Gaúcho.

PÁG.2

O meia Nenê fez questão
de falar com os torcedores após a vitória contra o
Confiança. O jogador exaltou a importância do apoio
dos cruzmaltinos.
PÁG. 8

Bug ou ação hacker?
Face, Zap e Insta
ficam fora do ar
CIDADES\PÁG. 5

Banco Central caça
contas laranjas para
proteger o Pix
CIDADES\PÁG. 5

São Gonçalo e
Niterói aplicam
doses de reforço
CIDADES\PÁG. 4
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Panorama RJ
Violência em
São Gonçalo

POR JEFFERSON LEMOS

Exames do Outubro Rosa

Itaboraí: novo conselho ambiental
Divulgação

Divulgação

Entre os municípios que fazem
parte da Região Metropolitana
do Rio, os cinco mais afetados
pela violência armada em setembro foram: a capital, com
150 tiroteios, 14 mortos e 16
feridos; São Gonçalo, com 48
tiroteios, 21 mortos e 30 feridos, Caxias, com 21 tiroteios,
6 mortos e 2 feridos; Niterói,
com 15 tiroteios, 1 morto e 6
feridos e Belford Roxo, com 13
tiroteios, 2 mortos e 2 feridos.
Os números são da plataforma
Fogo Cruzado.
O Leste Fluminense concentrou quase a metade dos
baleados na Região Metropolitana, 48% só no mês de
setembro. São Gonçalo foi o
município mais letal para a
população da terceira idade.
Em um relatório produzido
pelo Instituto Fogo Cruzado e
divulgado no dia 1º de outubro,
Dia do Idoso, São Gonçalo,
mais uma vez, concentrou a
maior parte dos idosos baleados este ano.

Durante este mês de outubro, o Pátio Alcântara vai
celebrar um dos eventos
mais importantes do ano:
o Outubro Rosa, campanha de conscientização da
importância da prevenção
e do diagnóstico precoce
do câncer de mama. Em
parceria com a Prefeitura
de São Gonçalo, o shopping oferece o serviço
de cadastro para exames
de mamografia e o agendamento de exames preventivos junto ao SUS. O

PM faz ‘delivery surpresa’

serviço gratuito ocorre de
segunda a sexta, das 9h
às 17h, no segundo piso,
entre a Pernambucanas e
a Dom Marchon.
As ações do Pátio Alcântara não param por aí.
Em todas as terças-feiras
(exceto dia 12), das 13h
às 17h, também na loja
320, o cabeleireiro Serginho Tesoura de Ouro vai
fazer cortes estilosos no
cabelo das mulheres que
quiserem doar os fios para
pacientes oncológicas.

Artes marciais para crianças

nos com anotações e uma
balança. A polícia chegou à
quadrilha após ser informada por pedestres que tinham
sido roubados na Alameda
São Boaventura e seguirem
as indicações do GPS de um
dos celulares levados das vítimas. Ao chegarem ao local,
a quadrilha estava usando o
celular roubado para fazer
pedido no Ifood.

CARTA DO LEITOR

Durante o evento, foram eleitos secretário de
Meio Ambiente, Jhonatan
Ferrarez como presidente
e Hédio Mataruna como
vice, através de votação do
Conselho, para o Biênio
2021/2023. Para este biênio, ao todo 10 conselheiros e suplentes, de nove
áreas de atuação, foram
empossados.

O lutador de UFC José
Aldo lançou, oficialmente,
no último sábado, o projeto socioesportivo “Formando Campeões - Escola
de Lutas José Aldo” no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal, em São Gonçalo, que já
acontece há uma semana.
O evento contou com a

Um dos principais instrumentos para se comprovar o direito
à pensão do INSS, a Escritura
Pública de União Estável viu
crescer em 32,5% em Niterói, o
número de atos nos oito primeiros meses de 2021 em relação
ao mesmo período de 2020.
Um dos principais motivos é a
necessidade de comprovação da
relação de convivência para ser
incluído como dependente do
segurado que faleceu, realidade
impulsionada pelo aumento de
óbitos causados pela pandemia
da covid-19.
Levantamento eo Colégio
Notarial do Brasil - Seção Rio
(CNB/RJ), mostra que até agosto
foram realizadas 481 escrituras
na cidade, frente a 363 até o
mesmo mês em 2020. Segundo
o INSS, a fila de espera, que pode
durar 40 dias para concessão de
benefícios, passou de 1,8 milhão
de pedidos em julho, sendo que
25% dos casos estão travados
por falta de documentação
completa.

Em defesa do Galeão

Renan Otto/Divulgação

Divulgação

Na noite de domingo (3), policiais do Segurança Presente
de Niterói prenderam em
flagrante cinco criminosos
na Rua Coronel Miranda, e
apreenderam 41 celulares,
8 notebooks, 355 chips, 1
teclado de computador, 1
colete balístico, 4 máquinas
de cartão, 3 HDs de computador, 1 HD digital vídeo, 387
cartões telefônicos, 2 cader-

O salão nobre da Prefeitura de Itaboraí foi o local
escolhido para a solenidade de posse, ontem, do
Conselho Municipal do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Cades). Entre os presentes, conselheiros em atividade, novos conselheiros
indicados e autoridades
do município.

Garantia
de pensão

presença de José Aldo, do
prefeito Capitão Nelson,
secretários e vereadores. O projeto, que também acontece na Obra
Comunitária São Francisco de Assis, no Jóquei,
disponibiliza aulas de
Muay Tai e Jiu Jitsu para
crianças e jovens, de 8 a
17 anos.

CULTURA

Divulgação/Alerj

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano
(PT), anunciou por suas
redes sociais que vai criar
uma Frente de Defesa do
Aeroporto do Galeão, diante das últimas notícias das
regras de concessão, pelo
Governo Federal, do Aero-

porto Santos Dumont, que
segundo ele está levando o
esvaziamento do Galeão,
com a retirada de voos
diretos de ida e volta pelo
Rio de rotas internacionais, e que está inclusive,
afastando os investidores
internacionais do Galeão.

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

Cobrança abusiva

Concordo com a iniciativa corajosa do prefeito de São
Gonçalo, Capitão Nelson, que proibiu a cobrança de sacolas plásticas pelos supermercados. Afinal, todos sabem
que o problema é a utilização do plástico, mas sim o seu
descarte. Ou seja, é melhor educar as pessoas sobre reciclagem do que cobrar para que elas continuem jogando
fora as sacolas em locais indevidos.
Édson Ramalho

Novo normal

Não vejo a hora de poder sair sem máscara nas ruas. Espero
que isso aconteça antes do fim do ano, como já estão prevendo algumas prefeituras. Mesmo quem não pegou covid
está sofrendo com muitos problemas psicológicos gerados
pelo isolamento social. São pessoas que atualmente se
encontram emocionalmente doentes.
Ronaldo Mansur
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

Em comemoração aos 41
anos do Teatro Sérgio Cardoso, a #CulturaEmCasa
apresenta a “Mostra Teatro Sérgio Cardoso Digital
2021”, todos os dias, até o
fim do mês. Espetáculos
aclamados pelo público e
pela crítica serão transmitidos, gratuitamente, pela
plataforma, podendo ser
acessados onde o espectador estiver.
A mostra reúne 16 espetáculos que foram apresen-

Kall Medrado

Fundado em 08/05/1878

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda
Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050
Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052 | 2125-3053
Presidente: LINDOMAR A. LIMA
Editora Executiva: SANDRA DUARTE
Telefones
Administração.............................................. 2125-3096
Arquivo......................................................... 2125-3066
Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311
Circulação .................................................... 2125-3014
Classificados ............................................... 2621-9955
Comercial..................................................... 2125-3041
Financeiro .................................................... 2125-3023
Redação ....................................................... 2622-1360
Reportagem ................................................. 2125-3064
Comercial
comercial@ofluminense.com.br
publicidade@ofluminense.com.br

Mostra reúne 16
espetáculos virtuais

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

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

Dona de uma das vozes mais
potentes do cenários black
music e eletrônico, a cantora
e compositora baiana Kall
Medrado, que conquistou
o coração do público após
participar do reality show
“The Voice Brasil”, em 2014,
acaba de lançar a faixa “Pare
Now”, do selo Alma Music,
da gravadora Midas Music.
A canção já está disponível
em todas as plataformas digitais e chega acompanhada
de videoclipe no canal do
Youtube da cantora.

tados no formato online a
partir de abril deste ano. A
atração, desta terça, às 20h,
é Carlos Bauzys em Concerto. Já na quarta, no mesmo
horário, tem o espetáculo “A
Bicicleta de Papel”.
Também estão na agenda a temporada do musical
“Auê”, da Cia. Barca dos
Corações Partidos, a peça
“Monstro”, da Cia. Artera de
Teatro e o espetáculo “Sob
Aquelas Palavras”, do Grupo
Raça.

Alice Jardim/Divulgação

A peça “Monstro”, da Cia. Artera de Teatro, é uma das atrações da mostra

Divulgação

EXPOSIÇÃO – O Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef ), em parceria com o Instituto Pirilampos, apresenta a exposição virtual “Explorando
um novo lar”. A mostra pode ser acessada no site https://expo.institutopirilampos.org.br/. As fotografias
são fruto de uma oficina realizada com 90 alunos de
escolas públicas ou que vivem em abrigos.

Kall Medrado lança o single “Pare
Now” acompanhado de videoclipe

INSCRIÇÕES – Seguem abertas as inscrições para a 2ª
edição do Prêmio Rio de Contos LER & Funarj para os
candidatos de todo o Estado do RJ, a partir de 16 anos.
Serão consideradas inscritas as obras recebidas de 29
de setembro até o dia 12 de novembro de 2021. O edital
e o link do formulário de inscrição estão disponíveis
no site www.lersalaocarioca.com.br.
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Retomada econômica à vista
Cada um dos 7 eixos de abrangência terá reuniões setoriais. População poderá opinar via Colab
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói lançou
nesta segunda-feira (04) o
Pacto de Retomada Econômica, que vai injetar mais de
R$ 2 bilhões em investimentos na cidade. Deste total,
mais de R$ 1,4 bilhão estará
concentrado no eixo Niterói
Empregada, que vai promover
diretamente políticas de empregabilidade. Um pacote de
mais de 25 obras públicas será
a chave para impulsionar a
abertura de aproximadamente 12 mil postos de trabalho. O
prefeito de Niterói, Axel Grael,
anunciou o lançamento dos
editais de três obras de grande
porte para a cidade: a implantação de rede de drenagem e
pavimentação do Engenho do
Mato e do Jardim Imbuí e a
construção de um parque esportivo na Concha Acústica.
O investimento do município nestas três obras com
editais anunciados será de
aproximadamente R$ 285 milhões com a previsão de geração de 2.520 empregos. Entre
todas as intervenções previstas no Pacto, estão obras
de mobilidade, urbanização,
drenagem e pavimentação,
além de projetos voltados
para setores de saúde, educação, turismo, cultura, meio
ambiente, habitação e desenvolvimento econômico e

O prefeito Axel Grael explicou que o Pacto de Retomada Econômica terá ações que vão de 2021 a 2024

social.
O prefeito Axel Grael explicou que o Pacto de Retomada
Econômica é dividido em 7
eixos temáticos com ações
que vão de 2021 a 2024, como
a criação da Moeda Arariboia,
que beneficiará 30 mil famílias, e a dragagem do Canal de
São Lourenço, para estimular

a indústria naval.
“Esse é um pacto de retomada da economia. Chamamos de pacto porque a
prefeitura tem grande responsabilidade e capacidade
de ajudar nesse processo, mas
queremos trabalhar em parceria com a iniciativa privada,
sociedade e academia para

desenvolver nossa cidade e
voltar a gerar empregos. Além
dos bilhões investidos, vamos
contabilizar os empregos que
estamos gerando. A geração
de empregos tem que ser nosso grande esforço”, destacou
o prefeito.
O pacto completo pode
ser acessado em https://

ofuturoeagoraniteroi.com.
br/. A sociedade vai poder
participar através de uma
consulta pública que já está
disponível no Colab. Através
do link consultas.colab.re/
pactoderetomadaeconomica,
a sociedade pode acessar a
página para opinar sobre as
grandes prioridades do Pacto
de Retomada Econômica.
A secretária municipal de
Fazenda, Marília Ortiz, afirmou que, da mesma forma
que Niterói foi exemplo no
combate à pandemia, será
referência no Pacto de Retomada da Economia. Ela frisou
também que o pacto prevê
incentivo ao setor de tecnologia, com o envio de projeto de
lei para reduzir a alíquota do
ISS de 5% para 2% nos serviços de streaming de áudios e
vídeos e plataformas digitais
da economia compartilhada.
Na área de mobilidade, a
Prefeitura vai tirar do papel a
revitalização da Alameda São
Boaventura, com previsão de
geração de 1.200 empregos,
além de intervenções para
a ampliação da malha cicloviária, que chegará a 100
quilômetros.
Na saúde, área que recebeu expressivos investimentos e estímulos nos últimos 18
meses para combater a pan-

demia, a gestão municipal
está promovendo a reforma
da maternidade municipal
Alzira Reis, que terá sua capacidade ampliada em 30%.
A previsão é de geração de
320 novos postos de trabalho.
Na Educação, a cidade se
prepara para receber mais
duas plataformas digitais.
Uma em Santa Bárbara e
outra na comunidade do Viradouro. A previsão é de 320
vagas de emprego. A Zona
Norte também irá abrigar um
novo restaurante popular, que
irá funcionar na Alameda.
Os projetos de revitalização das orlas do Centro e do
Gragoatá, que têm previsão
de criar 800 postos de trabalho, e a reforma da Casa Norival de Freitas, no Centro, vão
representar importante fomento ao turismo da cidade.
Já a construção de um parque
esportivo na Concha Acústica
será um grande incentivo
para o esporte da cidade.
Consulta pública - Para
cada um dos sete eixos, serão organizados encontros
setoriais de discussão dos
projetos. A sociedade vai
poder participar do pacto
através do Colab. Através do
link consultas.colab.re/pactoderetomadaeconomica.

Mais 1.600 empregos na região
Análise da Firjan mostra evolução de seis municípios do Leste Fluminense em todos os setores econômicos
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio
Bonito abriram, juntos, mais
1.668 novos postos de trabalho formais em todos os
setores econômicos (indústria, comércio, serviços e
agropecuária) em agosto
de 2021. Desde janeiro, o
total destes seis municípios
chega a 9.283 empregos. A
análise feita pela Firjan, a
partir da plataforma Retratos
Regionais, mostra ainda que
Niterói possui o maior saldo
positivo da sub-região no
acumulado do ano (+4.310)
e o quarto mês consecutivo de crescimento desde
maio. Já o segundo melhor
desempenho regional fica
com São Gonçalo (+2.354),
com o terceiro mês de crescimento no saldo desde junho.
Maricá, por sua vez, aparece
em terceiro (+1.798), após
uma forte queda registrada
em agosto (-373), a única

de 2021.
O recorte específico da
indústria da região mostra
que, no acumulado do ano,
o setor registra saldo positivo
de 3.304 vagas de trabalho
formais. Niterói (+1.909) e
São Gonçalo (+702) representam os melhores resultados industriais da sub-região
neste período. Os segmentos
que impulsionaram estes
números foram, respectivamente, a manutenção,
reparação e instalação de
máquinas e equipamentos
(+1.209) e a construção civil
(+1.008).
Números estaduais - Análise feita pela Firjan aponta
que o estado do Rio já recuperou 90% dos postos de
trabalho perdidos nos primeiros meses de pandemia.
Entre março e julho do ano
passado, foram fechadas
191.150 vagas de emprego
com carteira assinada e de

agosto de 2020 a agosto de
2021 foram abertas 171.699.
Neste ano, o saldo é de
104.256 postos de trabalho.
“Estamos vendo o emprego formal no estado do
Rio se recuperar de forma
consistente e as contratações
acelerarem nos últimos meses. A expectativa da Firjan é
que, na próxima divulgação,
a perda de vagas com carteira assinada da pandemia seja
zerada. E não é algo pontual,
neste ano foram criadas vagas em todos grandes setores
e na grande maioria dos
municípios fluminenses”,
avalia o presidente da Firjan
Leste Fluminense, Luiz Césio
Caetano.
Confor me os últimos
dados do Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados), em agosto
o saldo de empregos do
estado do Rio foi de 22.960.
Esse desempenho marca o

Niterói, São
Gonçalo, Itaboraí,
Maricá, Tanguá
e Rio Bonito
abriram postos de
trabalho
sétimo resultado positivo
consecutivo do mercado
de trabalho fluminense e é
consideravelmente superior
ao saldo de 5.428 registrado
em agosto de 2020, início
da retomada. O resultado é
ainda o segundo melhor da
série histórica do Novo Caged, iniciada em janeiro de
2020 - só é superado pelo de
novembro de 2020 (32.800).
Setorialmente, em agosto, o maior destaque foi o
setor Serviços (+13.008), que
seguiu trajetória de contratações e ainda atingiu seu

Estado deve ganhar núcleos
de projetos paradesportivos
Ideia foi proposta no I Festival Niterói Paradesportivo, no fim de semana
Divulgação

Para investir no desenvolvimento de atletas com deficiências, o estado do Rio de
Janeiro deve ganhar núcleos
de projetos paradesportivos.
A iniciativa foi construída na
manhã de sábado, durante o I
Festival Niterói Paradesportivo,
evento que reuniu atletas, profissionais e autoridades no Praia
Clube São Francisco. O festival
foi organizado pelo Instituto
Carlos Augusto Bittencourt (INCAB), com apoio da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer
de Niterói.
A coordenação para implantação de projetos específicos
para atividades paradesportivas
foi proposta pelo presidente
da Comissão de Esportes da
Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj), o deputado Ronaldo
Anquieta (MDB), iniciativa de
articulação com o secretário
Especial do Esporte, Marcelo

Evento, no Praia Clube São Francisco, reuniu autoridades em torno do esporte

Magalhães, com o o reitor do
Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ), Rafael Almada,
e o INCAB.
“Precisamos ampliar as iniciativas no paradesporto, e vamos aproveitar que o secretário
Marcelo Magalhães tem um

olhar diferenciado para o nosso
estado. Esse projeto piloto vai
levar os paratletas do Rio de Janeiro ao lugar de destaque que
merecem. Tenho certeza que a
Secretaria e o IFRJ vão desenvolver uma parceria de sucesso
e resultados. Nosso mandato

continua à disposição para
buscar parcerias que fomentem
ainda mais o esporte”, afirmou
Ronaldo Anquieta.
No evento, o parlamentar
foi condecorado por ter apresentado na Alerj o projeto de lei
4559/2021, que cria o Primeiro
Centro Público Paralímpico do
Estado do Rio de Janeiro. A proposta é estabelecer o complexo
desportivo no antigo Piscinão
de São Gonçalo.
O reitor Rafael Almada, enalteceu a iniciativa: “O IFRJ é um
parceiro no desenvolvimento
de projetos que promovam a
inclusão. Tenho certeza que,
com o Projeto será uma grande
oportunidade de ampliação do
esporte como direito de todos,
só aumenta a perspectiva de
mais uma proposta exitosa. As
unidades do IFRJ estão disponíveis para que a gente também
contribua”, ressaltou Almada.

melhor desempenho desde
que o Caged passou a ser
divulgado com nova metodologia. O Comércio (+5.567)
e Indústria e Construção
(+4.498) também seguiram
contratando.
No setor de Serviços, os
maiores volumes de contratações em agosto ocorreram nos grandes segmentos
de Restaurantes e Outros
Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas (+1.784) e Limpeza em
Prédios e em Domicílios
(+1.328). No Comércio, o
destaque foi o Comércio
Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (+1.091).
No setor Industrial, a Construção Civil (+1.996) seguiu
se sobressaindo.
Na análise regional, o
bom desempenho do mercado de trabalho seguiu
disseminado pelo estado em
agosto, com 72 dos 92 mu-

nicípios fluminenses apresentando saldo positivo de
contratações. A capital se
destacou, respondendo por
15.322 das 22.960 vagas abertas no mês – esse resultado
marca o melhor desempenho da cidade do Rio desde
novembro de 2020, puxado
principalmente pela retomada do setor de Serviços.
O estudo - A plataforma
Retratos Regionais da Firjan
tem como base o saldo de
empregos formais disponibilizados no Caged. Em
painel setorial são disponibilizados dados específicos
dos setores industriais. Em
painel regional, que também
permite a busca por município, é apresentado o cenário
geral de empregos, incluindo
todos os grandes setores. A
plataforma pode ser acessada através deste link: https://
bit.ly/2WunK6l.

Projeto Mulher Líder
já nasce premiado
O projeto “Mulher Líder”,
da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres
(Codim) da Prefeitura de
Niterói, foi premiado pelo
Consulado dos Estados
Unidos em um edital de
financiamento. A iniciativa, que vai oferecer cursos
de capacitação para 120
mulheres sobreviventes de
violência de gênero ou em
situação de vulnerabilidade social, será viabilizada
com o prêmio de 19 mil
dólares.
O “Mulher Líder” será
lançado oficialmente e estará no ar a partir de 22 de
outubro. O prêmio será integralmente investido pela
Codim no projeto e utilizado ao longo de um ano.
Para que as participantes
possam empreender com
mais qualidade e produtividade, serão oferecidas
quatro turmas com 30 vagas cada. As disciplinas,
que serão ministradas por
ensino à distância e presencial, abrangem as com-

Iniciativa
vai oferecer
cursos para
120 mulheres
sobreviventes de
violência
petências de liderança, planejamento estratégico, gestão financeira, inovação,
marketing digital, entre
outras.
“Com estes recursos e de
outros parceiros, ainda será
possível entregar um espaço de trabalho totalmente
dedicado às empreendedoras, um coworking com
computadores de última
geração, acesso à internet,
salas de reunião e espaço kids para que possam
estar acompanhadas dos
filhos, trabalhando com
tranquilidade e segurança”,
enfatiza a coordenadora
geral da Codim, Fernanda
Sixel.
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Niterói: destaque na prevenção
de acidentes e desastres
Defesa Civil recebe reconhecimento nacional por três iniciativas em prevenção e mitigação de riscos
Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

A Secretaria Municipal de
Defesa Civil e Geotecnia de
Niterói teve três iniciativas
reconhecidas pela Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil (Sedec) como
algumas das melhores práticas que vêm sendo desenvolvidas no País em prevenção e mitigação de riscos
de desastres. O aplicativo
Alerta DCNit e o Sistema de
Visualização Integrada de
Dados e Alertas (SVIDA) foram selecionadas no eixo de
Monitoramento e Alerta. O
Seminário de Educação Continuada do órgão niteroiense
foi selecionado em Iniciativas para as Comunidades.
As três iniciativas de Defesa Civil de Niterói vão representar o órgão no Banco
de Boas Práticas do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil. Foram reconhecidas pelo Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil
(Sinpdec) 84 “Boas Práticas”,
através de edital. De acordo
com a Sedec, as iniciativas
apresentaram resultados
consistentes, satisfatórios,
inovadores, replicáveis e
adaptáveis a outras realidades.
A Campanha de Boas
Práticas reuniu projetos e demais iniciativas das defesas
civis municipais e estaduais
de todo o país. O secretário
municipal de Defesa Civil,

Em Niterói,
assim como em
outras cidades,
a tecnologia é
uma aliada na
prevenção

O aplicativo Alerta DCNit e o Sistema de Visualização Integrada de Dados e Alertas foram selecionadas

tenente coronel Walace Medeiros, defendeu que o banco
se traduz em uma grande plataforma de consulta e compartilhamento de projetos
exitosos, o que possibilita o
aperfeiçoamento de práticas

voltadas à proteção e defesa
civil.
“Ao longo dos últimos
anos, a partir de investimentos em equipamentos,
tecnologias, pessoal e ações
que permitem e estimulam

a participação da comunidade, a Defesa Civil vem
consolidando aspectos que
se traduzem em um expressivo aumento da capacidade
de resiliência do município.
Estamos muito orgulhosos

pelo reconhecimento em três
projetos, sendo dois de desenvolvimento ferramentas
de tecnologia de monitoramento e emissão de alertas
e um de integração com o
cidadão/comunidade. São
projetos bem estruturados e
que refletem nosso compromisso com o bem-estar do
cidadão niteroiense. Tenho
certeza que servirão de referência para o aprimoramento
das práticas de proteção e
defesa civil dos demais municípios”, disse.
Alerta DCNit - Aplicativo
que conta com previsão do
tempo, registros de chuva em
tempo real, alertas de chuvas
fortes, ressaca, ventos e condições do tempo para risco
de fogo em vegetação. Para
baixar, basta acessar a loja
de aplicativos do seu celular
(google play ou apple store) e
selecionar o programa.
O aplicativo também
mostra a localização de sirenes e pontos de apoio,
assim como informações

SG distribui kits de alimentação
Entrega para alunos acontece em 14 pontos de atendimento. Secretário acompanha o trabalho
Lucas Alvarenga/Prefeitura de Niterói

Acompanhando o cronograma de entrega do Kit Alimentação, o secretário de
Educação de São Gonçalo,
Maurício Nascimento, fiscalizou, ontem (4), a retirada pelos responsáveis no subpolo
6.1, na Escola Municipal João
Cabral de Melo Neto, em Vista Alegre. A escola, que conta
com 1.065 alunos (do pré 2 ao
9º ano e EJA), disponibilizou
o dia para entregar os kits de
seus alunos.
As entregas de dois kits
por aluno acontecem até
amanha (6). Segundo Maurício Nascimento, a composição dos gêneros alimentícios
dos kits está de acordo com
as normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).

“Sabemos que se trata
de um complemento da alimentação, compensando o
dia que o aluno não está na
escola e sim fazendo atividades remotas. É importante
que as unidades escolares,
seguindo as orientações da
Subsecretaria de Alimentação Escolar, mantenham a
entrega de forma organizada,
contribuindo para a retirada
pelas famílias”, afirma Maurício Nascimento.
Para Michele Leite, mãe
da Nicole, de 12 anos, o kit
veio em boa hora. A filha está
estudando no ensino remoto
e o kit vai complementar a
alimentação da criança em
um momento difícil para a
família.
“É uma grande ajuda,

As entregas de dois kits alimentação por aluno acontece até amanhã (6)

pois nessa pandemia meu
marido teve um AVC e nós
temos duas filhas, uma com

deficiência, que tem 20 anos,
e não estuda aqui, e a Nicole.
Eu posso sempre contar com

a escola, não tenho do que
reclamar, sou ajudada em
tudo que eu preciso pelas
professoras e pela diretora”,
conta Michele leite.
Presente na visita, o vereador Nelsinho Ruas reforçou a
importância da entrega dos
kits em um momento tão delicado como o da pandemia.
“A gente tem que ver se
as crianças estão recebendo
um alimento de qualidade,
até porque a gente sabe que
muitos pais estão desempregados e precisam do kit para
levar comida para casa. Por
conta da pandemia, muita
gente perdeu o emprego,
muitas empresas fecharam as
portas, então é de suma importância a entrega dos kits”,
comentou Nelsinho Ruas.

Reforço contra o novo coronavírus
Enquanto São Gonçalo aplica 3ª dose em idosos, Niterói também vacina profissionais da saúde
Idosos com mais de 60 anos
e que já tenham mais de seis
meses de imunizados com
a segunda dose contra o coronavírus já podem tomar a
dose de reforço em qualquer
um dos 14 pontos de vacinação, um com drive thru, das 8h
às 17h. A Secretaria de Saúde
e Defesa Civil de São Gonçalo também disponibiliza, a
partir desta terça-feira (5), a
vacinação itinerante em Maria
Paula, na Unidade de Saúde
da Família Doutel de Andrade, das 9h às 16h. Todos os
gonçalenses com mais de 12
anos podem tomar a primeira
dose da vacina contra a doença. A segunda dose também
está sendo aplicada, assim
como a dose adicional para os
imunossuprimidos vacinados

com a segunda dose há mais
de 28 dias.
Na última sexta-feira (1º),
a secretaria recebeu mais
16.992 doses da vacina Pfizer.
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.
A secretaria está realizando o intercâmbio de vacinas
na segunda dose, dependendo da necessidade e doses
disponíveis em cada local
de vacinação. As doses de
reforço e adicional são feitas

com a Pfizer. 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.
Niterói - A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta segunda-feira (4), a aplicação da dose
de reforço contra a Covid-19
nos profissionais de saúde
das redes pública e privada
da cidade. O calendário se
estenderá até o dia 22 de ou-

tubro e foi dividido por ordem
de conclusão da imunização.
A aplicação começou com os
profissionais que receberam
a segunda dose antes de 11
de fevereiro. Nesta terça-feira
(05) poderão receber a dose
os profissionais de saúde que
completaram a imunização
antes de 12 de fevereiro (confira com calendário abaixo).
Para receber a dose de reforço, o profissional de saúde
precisa levar o comprovante
de vínculo com unidades públicas ou particulares de Niterói, além da identidade, CPF e
comprovante de que recebeu
a primeira e a segunda dose.
Além dos profissionais da
saúde, a Prefeitura de Niterói
segue aplicando a dose de
reforço em pessoas com mais

de 70 anos e que receberam a
segunda dose há mais de três
meses, também seguindo calendário decrescente de idade.
A dose de reforço também
está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer
idade, que tenham tomado
a segunda dose há pelo menos 28 dias e em idosos que
tomaram a segunda dose há
seis meses.
Niterói também mantém
a busca ativa por pessoas a
partir de 12 anos que ainda
não tomaram a primeira dose
da vacina contra a Covid-19,
além da aplicação da segunda dose. Gestantes, lactantes
e puérperas contam com
prioridade em três postos de
vacinação.

importantes em casos de
queimadas, chuvas fortes,
vendavais e ressacas. O sistema do Alerta DCNIT conta
com um botão que direciona
o aparelho automaticamente para uma ligação com a
Defesa Civil, gratuitamente
através do 199.
Sistema de Visualização
Integrada de Dados e Alertas
(SVIDA) - Plataforma que
tem como objetivo a coleta,
consolidação e análise de
dados em tempo real de
diversas fontes para otimizar a tomada de decisão da
Defesa Civil. A partir do desenvolvimento deste sistema
foi possível, por exemplo,
ampliar o envio de avisos e
alertas para a população e o
monitoramento em tempo
real dos status das sirenes e
locais de ocorrência de fogo
em vegetação.
Seminário de Educação
Continuada - Evento para os
voluntários da Defesa Civil de
Niterói que ocorre uma vez
ao ano. Já foram realizadas 5
edições. Atualmente, a Defesa Civil de Niterói conta com
114 Núcleos Comunitários
(Nudec) com mais de dois
mil voluntários treinados.
Quem quiser participar como
voluntário e se inscrever para
os próximos cursos que serão
ministrados, deve acessar o
site da Defesa Civil (www.
defesacivil.niteroi.rj.gov.br).

Lançado
edital para
diretor de
escola
Foi lançado o edital para
habilitação de interessados em se candidatar aos
cargos de diretor e diretor
adjunto das Unidades de
Educação da Rede Municipal de Niterói no biênio
2022-2023. Neste ano, o
processo ganhou etapas
de formação e a apresentação do plano de gestão
dos candidatos. A escolha
direta dos diretores pela
comunidade escolar está
garantida e a votação será
no dia 15 de dezembro.
Estão habilitados a participar os profissionais do
quadro do magistério da
FME que estejam em efetivo exercício nas unidades
onde pretendem concorrer
há no mínimo dois anos
ininterruptos. Conforme o
Plano Municipal de Educação, publicado em 2016,
as atuais direções escolares
poderão concorrer somente a mais esta eleição.
O processo de habilitação exige a participação
em trilha formativa online, formação presencial,
entrega de um plano de
gestão e entrevista sobre o
plano. Os interessados formarão duplas para a elaboração do plano e entrevista,
contudo, o processo de
habilitação será individual
e levará em consideração,
além do plano de gestão,
as certificações das formações, uma atividade no
módulo presencial e o desempenho de cada um na
entrevista dos candidatos.
“Dentre as principais
mudanças no processo
de consulta à comunidade sobre a indicação dos
cargos de diretor e diretor
adjunto está a inclusão de
cursos de formação para
os candidatos. “, explicou
a assessora de desenvolvimento da Educação, Tatiana Santos.
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Banco Central busca aumento
da segurança para uso do Pix
Esforço é para combater contas laranjas, abertas em bancos por criminosos em nome de outras pessoas
Marcello Casal JrAgência Brasil

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, disse ontem (4) que
está havendo um esforço
para combater contas laranjas – contas bancárias abertas
por criminosos em nome de
outras pessoas. A medida
busca aumentar a segurança
do sistema de pagamento
instantâneo, o Pix. “A gente
está forçando, incentivando,
a identificação desse tipo de
contas e o cancelamento mais
rapidamente”, disse durante
palestra na Associação Comercial de São Paulo.
Campos explicou que no
caso de fraude ou até sequestro, os criminosos precisam
de uma conta bancária sem os
próprios dados pessoais para
movimentar recursos. Daí a
importância em identificar e
fechar essas contas. “A gente
precisa atacar esse movimento de conta laranja. Precisa
que os bancos se sintam muito responsáveis quando alguma conta laranja no sistema
deles é usada para algum ato
ilícito”, acrescentou.
Sem essa possibilidade de
receber o dinheiro, Campos
acredita que os criminosos
devem desistir de praticar
esse tipo de ilegalidade pelo
Pix. “No final das contas, se
eu não tenho como pegar
o dinheiro em espécie em
nenhum momento eu tenho

Limite de
R$ 1 mil para
transferências
entre pessoas
físicas entre 20h
e 6h está em
vigor

Para o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a busca por segurança no sistema de pagamentos deve ser constante

uma diminuição da criminalidade relacionado a isso”,
destacou.
Restrição noturna - Outra
medida que entrou em vigor
ontem (4), limita em R$ 1 mil
as transferências e pagamentos de pessoas físicas entre
as 20h e as 6h. As contas de
pessoas jurídicas não foram
afetadas pela nova regra.

A restrição vale tanto para
transações via Pix, sistema
de pagamento instantâneo,
quanto para outros meios
de pagamento, como transferências intrabancárias, via
Transferência Eletrônica Disponível (TED) e Documento
de Ordem de Crédito (DOC),
pagamentos de boletos e
compras com cartões de dé-

bitos.
O cliente poderá alterar
os limites das transações por
meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras. No entanto,
os aumentos serão efetivados
de 24 horas a 48 horas após o
pedido.
Segurança do Pix - Campos defendeu a segurança

do sistema instantâneo de
pagamento, apesar do surgimento de novas modalidades
de fraudes. “A criminalidade é
um tema de segurança pública. A gente nunca vai reduzir
a criminalidade a zero. Qualquer instrumento de pagamento que você tiver, quando
a criminalidade for alta, vai
ser em parte responsabilizado
pela criminalidade, quando
ele só é o veículo”, destacou.
Para o presidente do BC,
a flexibilidade do sistema
facilita o combate às fraudes
e outros crimes. “A gente entende que o PIX é mais maleável porque a gente consegue
mudar e adaptar coisas mais
rapidamente”, enfatizou.
Inflação - A alta da inflação
deve ter chegado ao seu maior
nível em setembro, na avaliação do presidente do Banco
Central (BC), Roberto Campos Neto. “Nós entendemos
que, em termos de inflação
de 12 meses, setembro deve

ser o pico. A gente ainda tem
uma inflação alta em setembro”, disse.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a prévia
da inflação oficial no país,
chegou a 1,14% em setembro.
A taxa é superior ao resultado
de 0,89% de agosto e a 0,45%
de setembro do ano passado.
Com o resultado, a prévia da
inflação oficial acumula taxas
de 7,02% no ano e de 10,05%
em 12 meses.
Campos atribuiu a alta
da inflação a “dois choques”
ocorridos em 2020 e 2021.
Segundo o presidente do BC,
no ano passado o Brasil sofreu
com um forte aumento dos
preços dos alimentos associado a uma grande perda
de valor do real em relação
ao dólar.
Neste ano, a inflação está
sendo puxada, de acordo
com a análise de Campos,
pelo aumento dos preços da
energia. A gasolina, segundo
o presidente do BC, continua
subindo, apesar da quase
estabilidade do preço do
combustível a nível internacional, pela alta do etanol,
que faz parte da composição
vendida no Brasil, e o aumento dos valores dos fretes. “O
etanol subiu mais de 40% no
ano e o frete subiu também”,
destacou.

Plataforma de cadastro
compartilhado é lançada
B-Cadastro permitirá consulta de CPF, CNPJ e Simples por meio blockchain
>>Desde ontem (4), os órgãos públicos e entidades
conveniadas ao governo
podem compartilhar dados
de contribuintes por meio de
uma plataforma lançada pela
Receita Federal e pelo Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro). Chamada
de B-Cadastro, a ferramenta permite a inserção e a
consulta de informações
como CPF, CNPJ e dados do
Simples Nacional por meio
da tecnologia blockchain,
tida como à prova de hackers.
Com informações que
não podem ser alteradas, o
blockchain é definido como
uma espécie de banco de
dados ou de livro-razão com
dados inseridos e transmitidos com segurança, rapidez
e transparência. Sem um ór-

Sem
aplicativos
O Facebook confirmou,
no início da tarde de
ontem (4), pelo Twitter, que usuários estão
tendo dificuldades para
acessar seus aplicativos,
incluindo WhatsApp
e Instagram. Em comunicado, a empresa
afirmou que trabalha
“para que tudo volte ao
normal o quanto antes”.
“Estamos cientes de que
algumas pessoas estão
tendo problemas para
acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos
trabalhando para que as
coisas voltem ao normal
o mais rápido possível e
pedimos desculpas por
qualquer inconveniente”, informou o grupo.

gão central de controle, essa
tecnologia funciona como
uma espécie de corrente de
blocos criptografados, com
cada elo fechado depois de
determinado tempo. Nenhuma informação pode ser
retirada ou mudada porque
todos os blocos estão conectados entre si por senhas
criptografadas.
Segundo a Receita e o
Serpro, a nova plataforma
traz outra vantagem, ao permitir que os dados sejam
consultados de forma personalizada. Um órgão público
poderá acessar todas as bases de dados, somente a base
CPF, as bases CPF e CNPJ ou
qualquer composição que
seja mais conveniente. As
autorizações de acesso são
fornecidas pela Assessoria de
Cooperação e Integração Fis-

cal da Receita Federal (Ascif ).
Contratação - A instalação
é automatizada, com o órgão
ou entidade contratante da
plataforma recebendo uma
cópia dos dados pedidos. As
informações são atualizadas
um dia depois o registro nas
bases da Receita Federal. As
mudanças ocorridas num dia
serão atualizadas na madrugada do dia seguinte na base
local instalada na estrutura
do contratante.
As informações alteradas
passam a integrar um novo
bloco da tecnologia blockchain, já que essa tecnologia não permite mudanças
em dados antigos. Como
cada bloco tem uma chave
criptografada, que levaria
dezenas de anos para ser
quebrada, essa tecnologia
é praticamente imune a

ataques hackers, segundo o
Governo. A descentralização
da rede garante a rapidez no
acesso às informações.
Os órgãos e as entidades
conveniadas interessados
em contratar a plataforma
B-Cadastro devem enviar o
pedido de autorização para
a Assessoria de Cooperação e
Integração Fiscal da Receita
Federal, no e-mail divac.
df.ascif@rfb.gov.br. Basta
informar o nome e o CNPJ
do órgão ou da entidade
conveniada, assim como as
bases de dados de interesse.
A Ascif responderá ao
e-mail com os passos seguintes. Após a autorização da
Ascif, a contratação será feita
diretamente com o Serpro,
cabendo ao órgão ressarcir
diretamente o Serpro pelo
serviço.

Ministro da Saúde deve
retornar ao trabalho hoje
Marcelo Queiroga chegou ontem ao Brasil. Ele teve covid nos EUA
O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, retornou ontem (4)
ao Brasil. Quatorze dias após
anunciar que tinha contraído
a covid-19 e de cumprir o
isolamento em um hotel de
Nova Iorque, nos Estados Unidos, Queiroga desembarcou
no Aeroporto Internacional
de Guarulhos, no início da
manhã. Da cidade paulista,
ele seguiu em outro voo para
Brasília.
O ministério não informou
se ele deve retomar as atividades oficiais já a partir de hoje
(5). Ao desembarcar, em São
Paulo, o ministro se limitou
a dizer a jornalistas que o

aguardavam no aeroporto
que, ontem, descansaria da
viagem.
Queiroga anunciou que
tinha sido infectado pelo
novo coronavírus no dia 21 de
setembro, quando integrava a
comitiva brasileira que viajou
a Nova Iorque para participar
da 76ª Assembleia Geral das
Nações Unidas (ONU).
Além do ministro, ao menos outros três membros da
comitiva testaram positivo
para a covid-19: um funcionário do cerimonial do Palácio
do Planalto que chegou dias
antes a Nova Iorque a fim de
cuidar dos preparativos para

a chegada do presidente Jair
Bolsonaro e equipe; o deputado federal Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP) e o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães.
Devido à doença e em
respeito às regras sanitárias
dos Estados Unidos, Queiroga
teve que permanecer isolado
em um hotel até testar negativo para a doença. No domingo (3), o ministro divulgou
em sua conta no Twitter que
havia testado negativo e que
retornaria em breve ao Brasil.
“Meu novo exame de RT-PCR deu negativo para a
covid-19. Em breve retorno
ao Brasil! “, escreveu.

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: 08/10/2021
Horário
09:00 às 11:00
09:00 às 12:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
12:15 às 16:15
09:00 às 11:00
09:00 às 11:00
09:00 às 11:00
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
14:00 às 17:00

Endereço
NITERÓI
Estrada Caetano Monteiro - Badu - Niterói
Estrada Muriqui Grande - Muriqui - Niterói
Rodovia Amaral Peixoto - Várzea das Moças - Niterói
Estrada Velha de Maricá - Várzea das Moças - Niterói
Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói
Rua Scylla Souza Ribeiro - Itaipu - Niterói
Rua Desembargador Lima Castro - Fonseca - Niterói
Rua Oscar da Fonseca - Fonseca - Niterói
Rua São Januário - Fonseca - Niterói
SÃO GONÇALO
Avenida Cardeal Sebastião Leme - Lagoinha - São Gonçalo
Estrada Pacheco - Lagoinha - São Gonçalo
Rua Alberto Gonçalves - Lagoinha - São Gonçalo
Rua Cardeal Sebastião Leme - Lagoinha - São Gonçalo
Rua Heitor Fontes - Lagoinha - São Gonçalo
Rua Jaime Calado - Lagoinha - São Gonçalo
Rua Regina Coelho - Lagoinha - São Gonçalo
Rua Alberto Torres - Neves - São Gonçalo
Rua Mauricio de Abreu - Vila Lage - São Gonçalo
Rua Maestro Vila Lobos - Neves - São Gonçalo
Rua Professor Assis - Neves - São Gonçalo
Travessa Alberto Torres - Neves - São Gonçalo
Travessa Mauricio de Abreu - Neves - São Gonçalo
Travessa Maestro Vila Lobos - Neves - São Gonçalo
Travessa Nicomedes Pitanga - Neves - São Gonçalo
Travessa Nini - Neves - São Gonçalo
Travessa Professor Assis - Neves - São Gonçalo
Rua Alberto Torres - Neves - São Gonçalo
Rua Josefina - Paraíso - São Gonçalo
Rua Oliveira Botelho - Neves - São Gonçalo
Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo
MARICÁ
Ruas 46, 47 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Machado Antiga - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Professor Nelson Rabello - Jardim Atlântico - Maricá
Estrada Velha de Jaconé - Ponta Negra - Maricá
Estrada Jaconé - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá
Estrada Ponta Negra - Bananal - Estrada Espraiado - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
15941899
15943769
15942585
15942585
15943631
15943631
15943631
15943631
15943631
15919323
15919323
15919323
15919323
15919323
15919323
15919323
15947517
15947517
15947517
15947517
15947517
15947517
15947517
15947517
15947517
15947517
15947685
15947685
15947685
15947685
15941201
15941201
15941201
15943291
15943291
15949653
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CLASSIFICADOS
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ERRATA
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
ERRATA ao Edital de 1ª e 2ª praça – 19/10/2021 e 22/10/2021 respectivamente às 15:00hs, veiculado no Jornal O Fluminense,
na edição de 01/10/2021. Refere-se ao Leilão do Imóvel localizado em 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. Obs.: (i) 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; (ii) Ocupado (AF). Realizado através do Leiloeiro Oficial Fernando José
Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A.,
inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, onde se faz necessário tornar público, para conhecimento dos interessados,
que houve a alteração do valor da 2ª praça, conforme a seguir: "O valor da 2ª praça, passa a ser de: R$ 788.722,95
(setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)", e não como constou.

Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 19/10/2021 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO 22/10/2021 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. Obs.: (i) 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; (ii) 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$
788.722,95. 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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Botafogo
tenta a
renovação
de Ewerton

Terça-feira, 5/10/2021

Andreas Pereira ganha
espaço no Flamengo
O jogador vem ganhando minutos e sequência na equipe titular

Vitor Silva / Botafogo

Alexandre Vidal / Flamengo

O Glorioso procurou o atleta para
a renovação de contrato

O Botafogo luta pelo
acesso para
a Série A do
Campeonato Brasileiro
e tenta não sofrer com a
falta de opções na zaga em
seu elenco. Atualmente, os
cariocas contam com Joel
Carli, Kanu, Givan e Ewerton
para o setor.
A equipe também contava com Lucas Mezenga,
mas ele pediu rescisão de
contrato e entrou em litígio
com os alvinegros. Por isso, a
diretoria ligou o sinal de alerta sobre a situação, tanto que
os alvinegros procuraram
Ewerton para a renovação
de contrato.
O jogador foi alçado das
categorias de base após a saída de Mezenga e tem contrato somente até novembro. O
jovem de 20 anos vem sendo
destaque da equipe desde
que chegou ao Botafogo,
após se destacar na Copa
São Paulo de Futebol Júnior
atuando pelo Mirassol.

O volante rubro-negro Andreas Pereira teve exibição de destaque na vitória do Fla sobre o Athletico-PR

O Flamengo
mostrou que
está embalado
na temporada.
A última vítima
foi o Athletico-PR, neste domingo, pelo
Campeonato Brasileiro em
uma exibição consistente e
tranquila da equipe de Renato Gaúcho.
Os rubro-negros tiveram
grande atuação no primeiro
tempo e chegaram a mais
uma vitória na Série A. A
equipe segue à caça do Atlético-MG que é líder da competição.
Um dos gols do Flamengo foi marcado pelo volante
Andreas Pereira. O jogador,
que chegou neste meio de

Andreas marcou
seu primeiro
gol no Estádio
do Maracanã
com presença do
público
temporada, vem se tornando
um dos destaques da equipe comandada por Renato
Gaúcho.
O atleta aproveitou bem
as chances dadas pelo treinador e por conta da sequência de jogos como titular,
é grande a chance dele ter
ganhado a disputa por uma
vaga no meio com Diego Ri-

bas e Thiago Maia, jogadores
importantes para o elenco.
Andreas Pereira utilizou
as redes sociais para exaltar
o gol marcado no Maracanã.
“Fazer um gol no Maracanã é sonho dividido por
todas as crianças do mundo
que são apaixonadas por
futebol. O Maracanã é uma
lenda mundial... Tenho o
Brasil correndo nas minhas
veias e sempre sonhei por
esse momento. Continuamos
trabalhando sério pra realizar ainda mais”, escreveu.
O Flamengo volta a
campo nesta quarta-feira,
quando terá pela frente o
RB Bragantino, em Bragança
Paulista, pelo Campeonato
Brasileiro.

Marcão tem dúvidas
na escalação do Flu
O Fluminense se prepara
p a ra o c o n fronto de
quarta-feira,
às 21h30 (de
Brasília), contra o Fortaleza, pela 24ª rodada do
Brasileirão. A partida marcará o retorno da torcida
tricolor ao Maracanã.
O técnico Marcão ganhou alguns dias a mais
para trabalhar após o adiamento do jogo contra o
Santos. Mesmo assim, o
comandante segue com
dúvidas na escalação.
O Fluminense sabe que
não terá o volante Martinelli, suspenso. Já Yago se
recupera de uma pancada
sofrida no último jogo e

ainda é dúvida.
Caso seja vetado para a
partida, Wellington pode
ser escalado, com Nonato
atuando adiantado. André
completaria o setor.
A outra dúvida está
na lateral direita. Samuel
X a v i e r e s t á t re i n a n d o
normalmente depois de
s e re c u p e ra r d e d o re s
musculares. No entanto, o
retorno ainda é incerto,
pois Calegari vem tendo
boas atuações nos últimos
jogos.
Marcão definirá a formação do Fluminense após
o treino de terça-feira.
A partida pode marcar a
entrada dos tricolores na
zona de classificação para
a Libertadores.

Nenê exalta torcida
do Vasco da Gama
O Vasco segue
no embalo em
busca do grupo de acesso
da Série B. A
vitória sobre
o Confiança,
por 2 a 1, aproximou os
cruzmaltinos do G-4.
Os vascaínos contaram
com o apoio da torcida em
Aracaju. Os torcedores foram para o estádio mesmo
sem poder usar a camisa
do clube.
O meia Nenê, destaque
do time, fez questão de
falar com os torcedores
após a partida. O jogador
exaltou o apoio dos cruzmaltinos.

“A alegria deles é a nossa. Às vezes é uma coisa
tão importante, um menininho lá chorando, isso me
emociona muito. A gente
poder só dar um abraço e tirar uma foto. Para
eles é uma coisa incrível.
Então, essa é uma coisa
que, para mim, não tem
preço. Para a gente, dá uma
motivação ainda maior
para continuarmos nessa
caminhada rumo à Série
A”, disse.
O Vasco terá a semana
para trabalhar visando o
duelo de sábado, às 21h00
(de Brasília), contra o
Sampaio Corrêa, em São
Luís.

