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Rio relaxa exigências 
para eventos públicos
Mas participantes deverão apresentar teste negativo para covid ou esquema vacinal completo

RETORNO À NORMALIDADE
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O presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini, disse que empresa está pronta para enfrentar grandes desafios, como acabar com os problemas de água no Estado e despoluir a Baía de Guanabara

Divulgação

Niterói amplia 
calendário de 
vacinação
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Viradouro vai 
retomar ensaios 
na terça-feira

PANORAMA\PÁG. 2

Pílulas para emagrecer são proibidas
STF decide derrubar lei que desde 2017 autorizava venda de inibidores de apetite

CIDADES\PÁG. 5

Águas do 
Rio assume 

serviços dia 1
 A concessionária Águas do Rio, 

vencedora da licitação para 
assumir os serviços de água e 
esgoto prestados pela Cedae, 

entra em atividade no próximo 
dia 1, para atendimento em 

124 bairros da capital e mais 
26 municípios, entre eles São 

Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio 
Bonito, Tanguá, Saquarema 

(3° Distrito), Duque de Caxias, 
Nova Iguaçu e São João de Meriti. 

O anúncio foi feito durante 
visita do governador Cláudio 

Castro ao Centro de Operações 
Integradas (COI) da empresa, 

no Porto Maravilha. 

CIDADES\PÁG. 4

PÁG. 2

CULTURA

Até o dia 28 de novembro, aos sábados e domingos, às 17h, o público 
pode conferir o musical infanto juvenil “Baile Partimcundum”, 
no Sympla. No elenco, Caju Bezerra, Felipe Rocha, Léo Bahia, Lu 
Vieira, Thaís Belchior e Thiago Catarino.

Divulgação

Até o dia 28 de novembro, aos sábados e domingos, às 17h, o público pode conferir o musical

‘Baile Partimcundum’, no Sympla Pogba celebra golaço de Andreas
Craque francês, que atuou com o meia rubro-negro no Manchester 
United, usou as redes sociais para elogiar a atuação de Andreas 
Pereira contra o Juventude na quarta-feira pelo Campeonato 
Brasileiro e cobrou ao amigo uma camisa do Fla.

PÁG. 8

ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

Atuação de Andreas Pereira também foi bastante elogiada pelo técnico Renato Gaúcho
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Feriado chuvoso
Se os dias já estão difíceis pro trabalhador carioca, nem o 
clima quer cooperar com a gente. Depois de muito tempo 
sem folgas consigo passar 4 dias de um feriado completo 
sem trabalhar, doido para pegar uma praia e nosso ami-
go São Pedro apronta essa com a gente. Todos os dias de 
chuva. Pra brincar ainda mais com nossa cara, na volta do 
expediente, o sol volta a brilhar com uma força incrível. É 
rir para não chorar.
Marcelo Abraantes

Furtos nos ônibus
Cansada do trabalho ainda tenho que me preocupar com 
espertinhos nos coletivos. Em menos de duas semanas fui 
furtada duas vezes no ônibus sentido Vila Isabel. É incrível 
como agem de forma rápida e imperceptível. As pessoas 
tem que redobrar a atenção!
Ângela Barbosa

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

‘Baile Partimcundum’ 
em versão virtual
Até o dia 28 de novembro, 
aos sábados e domingos, às 
17h, o público pode conferir 
o musical infanto juvenil 
“Baile Partimcundum”, no 
Sympla. No elenco, Caju 
Bezerra, Felipe Rocha, Léo 
Bahia, Lu Vieira, Thaís Bel-
chior e Thiago Catarino.

Com dramaturgia de 
Adriana Falcão e Matheus 
Torreão, a peça foi criada a 
partir das músicas do disco 
“Partimpim Dois”. Assim 
como em “Lá Dentro Tem 

Coisa”, Isabel é o fio condu-
tor dessa nova história. Aqui, 
a menina cuja paixão por 
livros permanece viva, tem 
duas mães e descobre-se 
apaixonada por Alexandre, 
o herói um pouco inseguro e 
um tanto misterioso de uma 
das histórias que leu. 

O universo da peça tran-
sita entre a casa de Isabel e 
o Reino do Partimcundum, 
onde vive o príncipe Alexan-
dre. O ingresso custa R$20 
(inteira), no site Sympla. 

CULTURA

Estreia
O Festival de Teatro Virtual 
inicia a última etapa de sua 
programação, com espetá-
culos premiados da região 
Centro-Oeste do país. Cinco 
obras de grupos do Distrito 
Federal serão publicadas no 
canal da Funarte no You-
Tube, às quintas e sextas, 
a partir das 18h30. Nesta 
semana, serão exibidos “Bo-
das de Sangue” e “À Espera 
de Godot”. Os vídeos ficam 
disponíveis para acesso pos-
terior, em: bit.ly/Festivalde-
TeatroVirtual.

MÁRCIA GUZZO – A cantora e compositora carioca 
Márcia Guzzo vai lançar no próximo dia 22 o video-
clipe da música “Praia de Itaipuaçu”, que homenageia 
o inspirador distrito, localizado na região oceânica de 
Maricá. Itaipuaçu também é o bairro onde a cantora 
carioca passou boa parte da sua infância em visitas 
periódicas à família.

SÉRIE – O Oi Futuro apresenta uma série de Experiên-
cias Didáticas inéditas desenvolvidas por educadores 
do programa NAVE para inspirar professores de todo 
o país e contribuir para o enfrentamento da cultura do 
fracasso escolar. Publicado no site www.oifuturo.org.
br, o e-book apresenta seis experiências pedagógicas 
com foco em arte, cultura e cultura digital.
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Até o dia 28 de novembro o público pode conferir o musical infanto juvenil

Divulgação

“À Espera de Godot” estreia no 
Festival de Teatro Virtual da Funarte 

FABIANA MAIA
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Viradouro retoma os ensaios

Atual campeã do Carna-
val, a Unidos do Viradouro 
vai abrir na próxima terça 
(19), às 19h, a temporada 
de ensaios para o desfile 

Divulgação de 2022. Mas para partici-
par, só me máscara e com 
apresentação de com-
provante de vacinação. 
A escola vai adotar um 
esquema de rodízio, o que 
fará com que cada grupo 
de alas ensaie a cada 15 
dias. Além dos ensaios 
das terças, a quadra vai 
receber os componentes 
também às quintas-fei-
ras, no mesmo horário,  
exclusivamente para apri-
morar o canto. O primeiro 
ensaio técnico na Avenida 
Amaral Peixoto, no Centro 
de Niterói, será no dia 14 
de novembro. “A última 
vez que a escola toda se 
encontrou foi na Quarta 
de Cinzas de 2020, na 
comemoração do cam-
peonato. Faz é tempo”, 
lembra o mestre Ciça, que 
comanda a bateria.

Castro muda 
escalação do time

Empurrão para os 
empreendedores

Ex-secretário dos governos 
Crivella e Witzel, o ex-árbitro 
de futebol e comentarista da 
TV Record Gutemberg Fon-
seca foi nomeado esta sema-
na pelo governador Cláudio 
Castro para a Secretaria de 
Esportes, Lazer e Juventude 
no lugar de Leandro Alves. 
A agência de publicidade 
digital do novo secretário foi 
apontada por alguns analis-
tas como responsável pela 
campanha agressiva que 
levou ao crescimento final de 
Witzel na corrida ao governo. 

Além disso, como seu 
antecessor na pasta, Gu-
temberg Fonseca é alinhado 
ao clã Bolsonaro e promete 
ser um dos principais arti-
culadores de Castro junto 
ao presidente da República. 
Com a troca, Castro estaria 
arrumando o meio de cam-
po para conseguir chegar 
com mais facilidade à meta 
e sair vitorioso na disputa à 
reeleição. 

Entre 19 e 21 de outubro, o 
Sebrae promove o Rio+, um 
evento voltado para o setor da 
indústria. Totalmente on-line e 
gratuito, começando sempre às 
17h, os empreendedores terão 
a oportunidade de conhecer as 
principais tendências nas áreas 
de moda, construção civil, pes-
quisa e desenvolvimento, de-
sign e ambientes de inovação. 
As inscrições podem ser feitas 
no site do Sebrae.

O empresariado conhecerá 
novas práticas sustentáveis, 
tecnológicas e como aumentar 
a produtividade do negócio. No 
primeiro dia, as palestras serão 
focadas em moda e sustentabi-
lidade; entre o ir e vir; economia 
circular, ESG, sistema B e biomi-
mética. No segundo dia, haverá 
palestras voltadas para cidades 
inteligentes e sustentáveis; e 
design e urbanismo. Para en-
cerrar o evento trará os desafios 
de parcerias de universidades e 
empresas; pense design; design 
e inovação aberta. 

POR JEFFERSON LEMOS

Surpresa em aniversário

O pequeno Bryan, morador 
do bairro Lagoinha. em São 
Gonçalo, foi surpreendido 
na manhã de ontem pela 
visita de uma equipe do São 
Gonçalo Presente na come-
moração de seu aniversário 
de cinco anos. O tema da 
festa foi a Polícia Militar do 

Divulgação Rio de Janeiro. Cassiane, 
mãe do menino Bryan, que 
estava com um bolo dentro 
do carro, abordou os agentes 
do São Gonçalo Presen-
te, que realizavam patru-
lhamento na Estrada Raul 
Veiga, bairro Amendoeira. 
A mãe solicitou a presença 
dos policiais e agentes na 
festa surpresa que preparava 
para o filho. Imediatamente, 
os agentes atenderam ao 
pedido e se dirigiram até o 
Espaço Educação Infantil 
Sementinha do Saber, na 
Rua Joaquim Laranjeira, no 
bairro Lagoinha, unidade 
em que Bryan estuda. Ao 
chegarem no colégio, Br-
yan, de cinco anos, ficou 
encantado. Para o sargento 
Mendonça, foi um momen-
to de grande satisfação e re-
conhecimento do trabalho 
da operação no município. 

Autoatendimento: aqui no Rio, não!

Prevenindo contra uma 
proposta que tramita no 
Congresso para permitir o 
autoatendimento nos postos 
de combustíveis, a deputada 
Zeidan (PT) protocolou na 
Alerj o PL 5002/2021, que 
proíbe a prática no Estado 
do Rio. Com a medida, a 
deputada pretende garantir 
emprego de aproximada-
mente 20 mil frentistas, caso 
a proposta que libera o au-

Divulgação

toatendimento avance em 
Brasília.
Zeidan diz não acreditar que 
os postos reduzam os pre-
ços dos combustíveis caso, 
mesmo sem precisar pagar 
os salários dos frentistas. É, 
faz sentido... Aqui em Niterói 
o preço da gasolina está nas 
alturas e em boa parte dos es-
tabelecimentos o motorista 
ainda tem que pagar por fora 
se quiser calibrar o veículo. 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj vai analisar um pro-
jeto de lei que proíbe ba-
nheiros unissex em esta-
belecimentos comerciais, 
prédios públicos e em locais 
de uso comum no Estado. A 
proposta número 4996/2021 
foi apresentada pelo depu-
tado bolsonarista Charlles 
Batista. O líder do PSL afir-
ma que tem aumentado o 
número de ocorrências de 
constrangimentos e impor-
tunação sexual, pela utili-
zação de banheiros púbicos 
coletivos do tipo unissex. 

A proposta define também 
que os estabelecimentos 
públicos ou privados, onde 
exista um único banheiro, 
em que cada indivíduo, in-
dependente de sexo, pos-
sa usá-lo sendo mantida a 
privacidade, com a porta 
fechada, prevalecem sem 
qualquer restrição. Afinal, 
em um banheiro unissex, 
um tarado teria todo o tem-
po do mundo para esperar o 
momento certo de abordar 
uma vítima que entre só no 
local. 

Banheiros ainda geram polêmica
Divulgação

O grupo Somos Empreende-
doras, através do Somos Ca-
pacita, vai marcar presença 
no próximo evento da Enel: 
o ID:RIO 2021, que acontece 
de hoje até domingo, no Re-
serva Cultural, em Niterói. 
Serão três dias de palestras, 
talks e mesas redondas in-
teiramente grátis que visam 
o incremento do empreen-
dedorismo no mundo da 

moda, com criatividade e 
inovação. As integrantes do 
grupo darão sua contribui-
ção, participando de alguns 
painéis. A primeira edição 
da mostra multiplataforma 
de moda, cultura, forma-
ção e empreendedorismo é 
apresentada pela Enel Brasil 
e traz shows gratuitos de 
Gabriel O Pensador e mais 
atrações.

Empreendedoras marcam presença
Divulgação
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Prefeitura do Rio de Janeiro relaxou as regras em meio à melhora na situação da covid no município

Público com novas exigências
A Prefeitura do Rio de Janeiro 
mudou as exigências para a 
realização de eventos com a 
presença de público na cida-
de, relaxando as regras em 
meio à melhora na situação 
epidemiológica da covid-19 
no município.

O decreto nº 49.578, publi-
cado na edição de ontem (14) 
do Diário Oficial do municí-
pio, determina que o público, 
colaboradores, artistas, expo-
sitores e demais integrantes 
da produção em evento-teste 
devem “ter sido testado nega-
tivo nas 48 horas anteriores ao 
evento, por meio de pesquisa 
do antígeno de SARS-CoV-2 
por swab ou ter esquema va-
cinal completo”.

O decreto anterior, do dia 
26 de agosto, exigia o teste 
negativo junto com a com-
provação da vacina contra a 
covid-19 com a primeira ou a 
segunda dose de acordo com 
o cronograma instituído pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), em relação à idade.

Segundo o último boletim 
epidemiológico da prefeitura, 
divulgado há uma semana 
pela SMS, nos três eventos-
-teste que já haviam comple-
tado o prazo de 14 dias para 
monitoramento do público 
presente, a taxa de incidência 
de casos de covid-19 foi, no 
máximo, seis vezes menor do 

que a incidência da doença 
no município para o mesmo 
período analisado.

Nos nove eventos-teste 
autorizados pelo Instituto 
Municipal de Vigilância Sani-
tária (Ivisa) e realizados até a 
semana passada, o máximo 
de testes positivos no público 
e entre trabalhadores foi de 
1,1%, registrado no jogo Vasco 
e Cruzeiro em São Januário, no 

dia 19 de setembro, com seis 
pessoas entre as 549 testadas.

Em números absolutos, o 
maior número de testes positi-
vos ocorreu no jogo Flamengo 
e Barcelona de Guayaquil, no 
Maracanã, em 22 de setembro, 
com 57 pessoas das 26.478, o 
que corresponde a 0,2% do 
público. As pessoas com testes 
positivos não puderam entrar 
no estádio.

Nas festas autorizadas, a 
comemoração de 15 anos no 
Copacabana Palace no dia 1º 
de outubro teve uma pessoa 
com teste positivo entre 558 
(0,18%) e a do dia 2 não teve 
nenhuma. A Lucce Party, no 
Alto da Boa Vista, também no 
dia 2 de outubro, teve um teste 
positivo entre as 798 pessoas, 
o que equivale a 0,12% do to-
tal. Da mesma forma que nos 

jogos de futebol, quem testa 
positivo não pode participar 
do evento.

SP libera espaçamento - A 
prefeitura de São Paulo libe-
rou, a partir de hoje (15), a 
necessidade de espaçamento 
de um metro entre cadeiras 
em cinemas e teatros. O anún-
cio foi feito ontem (14) pelo 
prefeito Ricardo Nunes.

Com a decisão, poderão ser 

ocupados todos os lugares e 
cadeiras nesses ambientes. A 
administração municipal re-
comenda, no entanto, que seja 
solicitado o comprovante de 
vacinação contra a covid-19, 
com ao menos uma dose. Essa 
exigência é obrigatória para 
eventos que reúnam mais de 
500 pessoas.

A necessidade de espa-
çamento também deixou de 
valer para escolas, com valida-
de a partir do próximo dia 25 
de outubro. Nunes destacou, 
entretanto, que os estudos 
que embasaram a dispensa do 
distanciamento mostram que 
ainda é necessário o uso de 
máscaras mesmo ao ar livre.

Essa determinação só po-
derá ser revista, segundo o 
prefeito, depois de 10 de no-
vembro. “Nós vamos apresen-
tar um novo estudo, porque 
entre o dia 10 e 15, nós vamos 
estar com 100% das pessoas 
com ciclo vacinal completo”, 
ressaltou o prefeito.

A prefeitura fez o rastrea-
mento e monitoramento de 
2,3 mil casos confirmados de 
covid-19 e observou a trans-
missibilidade da doença a 
partir dos contatos dessas 
pessoas. A partir da taxa de 
contágio, a recomendação foi 
de manter as medidas contra 
a disseminação do vírus, como 
o uso de máscaras.

Divulgação

O novo decreto irá flexibilizar a presença de público em eventos na cidade do Rio de Janeiro, que promete realizar um carnaval sem restrições em 2022

SG segue vacinando 
contra o coronavírus
São Gonçalo segue vaci-
nando todos os moradores 
com mais de 12 anos contra 
o coronavírus nesta sexta-
-feira (15). No sábado (16), 
13 pontos de vacinação da 
covid-19 vão funcionar, das 
8h às 17h, fazendo parte 
do Dia D da Campanha de 
Multivacinação. O ponto 
de vacinação em funciona-
mento na Igreja Universal 
do Alcantâra só funcionará 
até esta sexta-feira.

A cidade também aplica 
a segunda dose de toda a 
população e as doses de 
reforço dos idosos e profis-
sionais de saúde com mais 
de seis meses de intervalo da 
segunda dose e as adicionais 
dos imunossuprimidos com 
mais de 28 dias de intervalo. 
Em dias de chuva, o drive 
thru do Clube Mauá não 
funciona.

Para a aplicação da pri-
meira 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 acom-
panhado 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 do-
cumento 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. Para a dose adicional 
dos imunossuprimidos, o 
comprovante da segunda 
dose aplicada, identidade 
e o comprovante/laudo da 
doença imunossupressora. 
E os profissionais de saúde 
devem apresentar identida-
de, comprovante de segunda 
dose e documento do conse-
lho ao qual pertence.

Aula de higiene 
pessoal em SG
O setor da Vigilância Epide-
miológica Hospitalar da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil de São Gonça-
lo vai mostrar como se deve 
lavar as mãos para pacien-
tes, funcionários e usuários 
do local. Nesta sexta-feira 
(15), quando comemora-se 
o Dia Mundial de Lavar as 
Mãos, a equipe contará com 
pias móveis que ficarão na 
sede da secretaria. Além de 
mostrar como lavar as mãos 
corretamente com água e 
sabão, o setor falará sobre 
a importância desse ato e 
todas as doenças que ele 
pode evitar, principalmente 
em tempos de pandemia do 
coronavírus.

A data foi criada para 
chamar atenção para a im-
portância de lavar as mãos 
com água e sabão. “Temos 
que tornar a lavagem das 
mãos um hábito. Essa ação 
servirá para aumentar a 
conscientização sobre os 

benefícios de lavar as mãos 
com água e sabão, que ficou 
mais evidente com a doença 
covid-19. No entanto, esta é 
uma ação de saúde que deve 
ser permanente. Ela pode 
salvar vidas”, disse Fátima 
Viegas, da Vigilância Epide-
miológica Hospitalar.

A lavagem das mãos pre-
vine a transmissão de várias 
doenças infecto-contagio-
sas. A maneira mais correta 
de lavar as mãos é esfregar 
– com água e sabão neutro 
– a palma, dorso e entre os 
dedos e unhas por, no míni-
mo, um minuto. Em lugares 
onde não há sabão e água, 
o álcool em gel pode ser 
usado, uma vez que ajuda 
na higienização e contribui 
para a eliminação de bacté-
rias e vírus. Além disso, é im-
portante que a lavagem seja 
periódica e aconteça várias 
vezes ao dia. É importante 
também evitar levar as mãos 
ao rosto.

Covid-19: Niterói acelera o 
calendário da dose de reforço 
A Prefeitura de Niterói am-
pliou o calendário de vaci-
nação da aplicação da dose 
de reforço contra a Covid-19 
nos profissionais de saúde 
das redes pública e privada 
da cidade. A partir de 19/10 
os profissionais que recebe-
ram a segunda dose até o dia 
05/07 poderão se vacinar.

O calendário se estende-
rá até o dia 27 de outubro 
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.

Para receber a dose de re-
forço, 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 segun-
da dose.

Reforço para idosos - 
Além dos profissionais da 

saúde, a Prefeitura de Niterói 
segue aplicando a dose de 
reforço para idosos com pelo 
menos três meses de interva-
lo da segunda dose, seguindo 
calendário por idade. Nesta 

sexta-feira (15) será a vez das 
pessoas a partir de 69 anos 
e no sábado (16), haverá re-
pescagem. Pessoas com mais 
de 70 anos e que receberam 
a segunda dose há mais de 
seis meses, podem procurar 
um posto de vacinação a 
qualquer dia.

A dose de reforço também 
está sendo aplicada em pes-
soas com alto grau de imu-
nossupressão, de qualquer 
idade, que tenham tomado 
a segunda dose há pelo me-
nos 28 dias e em idosos que 
tomaram a segunda dose há 
seis meses.

O município segue em 
repescagem para adultos e 
adolescentes de até 12 anos, 
para aplicação da primeira 
e segunda dose da vacina 
contra a Covid-19.

Datas foram divididas por ordem de conclusão da imunização

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Objetivo é imunizar o máximo de crianças e adolescentes possível

Maricá promove Dia D de 
Multivacinação para jovens

A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, realiza neste 
sábado (16/10) o Dia “D” 
de Mobilização Nacional da 
Campanha Nacional de Mul-
tivacinação, para atualizar o 
cartão de crianças e adoles-
centes menores de 15 anos 
que estiverem com alguma 
vacina em atraso. A imuniza-
ção acontecerá em todas as 
Unidades de Saúde da Família 
(USF) do município, das 8h 
às 17h.

A secretária municipal 
de Saúde, Solange Oliveira, 
convocou a população para 
comparecer aos postos.

“O Dia D é uma oportu-
nidade àqueles que não po-
dem comparecer a um posto 
durante a semana. Se é o seu 
caso, procure um dos postos 
de vacinação neste sábado e 

ajude o município a atingir a 
meta de vacinação da popu-
lação”, convocou a secretária.

A Campanha Nacional de 
Multivacinação vai até o dia 

29 de outubro com todas as 
vacinas disponíveis pelo SUS 
para essa faixa etária nas 24 
USF, de segunda a sexta-feira, 
de 8 às 17h.

Dentre as vacinas que es-
tarão disponíveis nos postos 
na campanha estão: BCG, He-
patite A e B, Penta (DTP/Hib/
Hep B), Pneumocócica 10 
valente, VIP (Vacina Inativada 
Poliomielite), VRH (Vacina 
Rotavírus Humano), Menin-
gocócica C (conjugada), VOP 
(Vacina Oral Poliomielite), 
Febre amarela, Tríplice viral 
(Sarampo, rubéola, caxum-
ba), Tetraviral (Sarampo, ru-
béola, caxumba, varicela), 
DTP (tríplice bacteriana), 
Varicela e HPV quadrivalente 
(Papilomavírus Humano).

Todas as Unidades de Saúde da Família estarão abertas das 8h às 17h

A Campanha 
Nacional vai 
até o dia 29 de 
outubro

Calendário para a dose de 
reforço em idosos com três 

meses da segunda dose:

15/10 - a partir de 69 anos
16/10 - Repescagem
18/10 - a partir de 68 anos
19/10 - a partir de 67 anos
20/10 - a partir de 66 anos
21/10 - a partir de 65 anos
22/10 - a partir de 64 anos
23/10 - repescagem
25/10 - a partir de 63 anos
26/10 - a partir de 62 anos
27/10 - a partir de 61 anos
28/10 -  feriado
29/10 - a partir de 60 anos

Calendário para a dose de 
reforço para profissionais 

de saúde

Profissionais que receberam 
a segunda dose antes:

19/10 - 2ª  dose antes de 05/07

20/10 - 2ª dose antes de 12/07

21/10 - 2ª dose antes de 14/07

22/10 - 2ª dose antes de 19/07

23/10 - 2ª dose antes de 21/07

25/10 - 2ª dose antes de 23/07

26/10 - 2ª dose antes de 28/07

27/10 - 2ª dose antes de 04/08
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Foco em pesquisa e produção 
de insumos e vacinas no Rio
Laboratório de Biologia Molecular, do Instituto Senai, já inicia atividades com parceria da Fiocruz

O Laboratório de Biologia 
Molecular (Lab Biomol), do 
Instituto Senai de Inovação 
em Química Verde, foi inau-
gurado ontem (14), no Rio de 
Janeiro. Integrante da Rede 
Senai de Biologia Molecular, o 
equipamento vai fortalecer o 
complexo industrial de saúde 
da cidade visando incentivar 
a busca por autossuficiência 
na produção de insumos e ge-
rar novas pesquisas na área de 
biologia molecular e vacinas.

Por intermédio da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan), o 
laboratório assinou ontem 
uma parceria com o Centro de 
Desenvolvimento Tecnológi-
co em Saúde da Fiocruz, para 
desenvolver o projeto Modelo 
Preditivo de Doenças Infec-
tocontagiosas com Impacto 
Ocupacional. 

Além de produzir informa-
ções sobre novas variantes do 
Sars-CoV-2, vírus causador da 
covid-19, a proposta, no lon-
go prazo, é estudar os impac-
tos de doenças infectoconta-
giosas na saúde ocupacional.

No curto prazo, o labo-
ratório vai contribuir para 
ampliar a oferta de testagem 
rápida para covid-19, atra-
vés da técnica RT-PCR. O 
local também conta com um 
laboratório nível de biosse-
gurança 3, um dos poucos 

disponíveis no Brasil.
O presidente em exercício 

da Firjan, Luiz Césio Caetano, 
explicou que o complexo 
industrial da saúde reúne 
instituições públicas e pri-
vadas para produzir bens e 
serviços para o setor, como 
universidades, centros de 

pesquisas, prestadores de ser-
viços e atores industriais nos 
ramos farmacêutico, químico 
e de biotecnologia, além de 
produtores de equipamentos 
médicos, insumos e compo-
nentes de materiais da área 
de saúde, que foram postos à 
prova com a pandemia.

“A pandemia de covid-19 
colocou o setor da saúde no 
centro das preocupações de 
todos os países simultanea-
mente, como nunca antes foi 
visto. E expôs as vulnerabili-
dades coletivas ao lidar com 
eventos dessa natureza, mas 
também as vulnerabilidades 

de cada país em suas respecti-
vas estratégias para lidar com 
cenários críticos em matéria 
de saúde” explicou.

Investimento - Em parti-
cipação virtual no evento, o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, destacou a im-
portância de se fortalecer o 
complexo industrial da saúde 
do país com investimento 
privado.

“É muito importante não 
só para o fortalecimento do 
complexo industrial, mas 
também para o fortaleci-
mento das pesquisas. Não 
pode ser o Estado brasileiro 
o único a fomentar pesquisas. 
O complexo industrial da 
saúde, sobretudo as indús-
trias farmacêuticas privadas, 
elas podem e devem investir 
fortemente nas pesquisas, 
como acontece nos Estados 
Unidos”, explicou o ministro.

O vice-presidente da Fio-
cruz, Mario Moreira, destacou 
a potencialidade do com-
plexo industrial da saúde, já 
que o Brasil tem o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e o 
estado como comprador de 
todo tipo de produto para o 
setor, de simples aventais a 
equipamentos tecnológicos 
e insumos para a fabricação 
de vacinas.

“O Sistema Único de Saú-

de (SUS) é o maior sistema 
universal do mundo e tem 
preceitos constitucionais, a 
saúde é um direito do cida-
dão e dever do Estado. É um 
Estado provedor, portanto, 
altamente dependente da ca-
pacidade industrial do país”, 
disse Moreira.

Ele citou as dificuldades 
enfrentadas pelo país para 
importação de luvas, más-
caras, aventais, ventiladores 
pulmonares, equipamentos 
hospitalares, insumos para a 
produção de kits diagnósticos 
e de vacinas, além do Ingre-
diente Farmacêutico Ativo 
(IFA). “Está tendo fila para a 
compra, o que a gente recebia 
em um ou dois meses está 
levando seis. Assim, nós es-
tamos exportando emprego, 
exportando renda, ou seja, ex-
portando riqueza”, destacou.

Além do novo coronavírus, 
o laboratório visa trabalhar 
com a zika, a chikungunya, 
febre amarela e a dengue. O 
Lab Biomol ocupa uma área 
de 1.000 m² no Complexo 
Tecnológico da Firjan, na 
Tijuca, zona norte do Rio. A 
instalação contou com recur-
sos do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e  
Social (BNDES) para a ade-
quação da infraestrutura e 
aquisição de avançados equi-
pamentos.

Vinícius Magalhães / Firjan

Laboratório de Biologia Molecular inaugurado pela Firjan vai fortalecer o complexo industrial da saúde no Rio de Janeiro

Águas do 
Rio assume 
serviços 
no dia 1º
O Governo do Rio bateu o 
martelo e, a partir de 1º de 
novembro, a concessioná-
ria Águas do Rio assume os 
serviços de água e esgoto 
em 124 bairros da capital 
e outros 26 municípios. 
O anúncio da data de iní-
cio da operação foi feito 
pelo governador Cláudio 
Castro, ontem (14), em vi-
sita à sede da empresa no 
Porto Maravilha. A decisão 
garante a antecipação de 
investimentos diretos no 
estado: segunda parcela da 
outorga, no valor de R$ 2,3 
bilhões - além dos R$ 10 
bilhões já pagos na assina-
tura do contrato - e início 
das obras de infraestrutura 
que beneficiarão cerca de 
10 milhões de pessoas. 

“Resolvemos antecipar 
a entrada da Águas do Rio 
porque percebemos que a 
empresa está madura para 
assumir o desafio e isto vai 
antecipar os investimentos 
em melhorias para a popu-
lação, que é o mais impor-
tante de todo este processo 
de concessão”, afirmou o 
governador Cláudio Castro. 

Desde maio, a Águas do 
Rio se prepara para assumir 
a operação plena. A empre-
sa investiu R$ 10 milhões 
no Centro de Operações 
Integradas (COI), que é um 
dos mais modernos no seg-
mento de saneamento bási-
co no país. As contratações 
de funcionários já estão em 
andamento, priorizando a 
mão de obra local, e até o 
fim do mês serão mais de 
1.600 novos colaboradores, 
com previsão de chegar 
a 5 mil empregos diretos 
em dezembro e outros 15 
mil indiretos ao longo da 
operação. 

“A Águas do Rio está 
pronta para assumir esse 
desafio”, afirmou o pre-
sidente da Águas do Rio, 
Alexandre Bianchini, antes 
de apresentar o COI ao go-
vernador.

Interessados nas provas para Educação podem se inscrever, pela internet, até domingo

Concurso com inscrições abertas em SG
Estão abertas até domingo as 
inscrições para o concurso 
público para profissionais de 
Educação de São Gonçalo, 
somente pela internet, no 
site www.selecon.org.br, e 
as provas objetivas e discur-
sivas acontecerão no dia 31 
de outubro. São 379 vagas 
imediatas (360 de ampla con-
corrência e 19 para pessoas 
com deficiência) e 1.834 vagas 
em cadastro de reserva para 
nível Fundamental, Médio e 
Superior.

A previsão é que em de-
zembro sejam concluídas to-
das as etapas do concurso e os 
aprovados sejam convocados 
a partir de janeiro de 2022. 
Os nomes serão divulgados 
no Diário Oficial e nos sites 
www.selecon.org.br e www.
saogoncalo.rj.gov.br. 

O valor de inscrição é de R$ 

35 para o cargo de nível fun-
damental; R$ 55 para cargos 
de nível médio, e R$ 80 para 
cargos de nível superior. O 
pagamento deve ser feito por 
boleto bancário.

O candidato deverá com-
parecer ao local de prova com 
uma hora de antecedência do 
início do exame, no dia 31 de 
outubro, com caneta esfero-
gráfica preta ou azul não po-
rosa, de material transparen-
te, do Cartão de Confirmação 
de inscrição (CCI), emitido 
pelo site www.selecon.org.br 
e de original de documento 
oficial de identidade com foto.

Vagas 
Cargo Ensino Fundamen-

tal: Merendeira
Cargos de Nível Médio: 

Auxiliar de Creche e Inspetor 
de Disciplina

Cargo de Nível Médio +  

Curso de Qualificação Cui-
dador com C.H Mínima 80h: 
Cuidador de Aluno Especial

Cargo de Nível Médio Pe-
dagógico (Normal), Normal 
Superior ou Nível Superior 
em Pedagogia: Professor Do-
cente II

Cargo de Nível Médio Pe-
dagógico (Normal), Normal 
Superior ou Nível Superior em 
Pedagogia + Curso de Qualifi-
cação com C.H

Mínimo de 80h na área de 
educação especial: Professor 
Docente II / Apoio Especia-
lizado

Cargo de Nível Superior 
em Pedagogia ou Licenciatura 
+ Pós Graduação em Orien-
tação Educacional ou Gestão 
Educacional: Professor Orien-
tador Educacional

Cargo de Nível Superior: 
Bibliotecário, nutricionista es-

colar, professor docente I / Ed. 
Artística, professor docente I 
/ Matemática, professor do-
cente I / Geografia, professor 
docente I /Ed. Física, profes-
sor docente I / História, pro-
fessor docente I / Português, 
professor docente I / ciências 
e professor docente I / Inglês.

Capacitação - Também es-
tão abertas as inscrições para 
o curso de capacitação com o 
tema “Trabalho infantil, nem 
de brincadeira! A importância 
da notificação aos casos de 
violências e trabalho infantil”, 
promovido pela Secretaria de 
Assistência Social, através da 
Subsecretaria da Infância e 
Adolescência. 

A capacitação é voltada 
para os trabalhadores que 
compõem o Sistema de Ga-
rantia de Direitos - como 
agentes dos Conselhos Tute-

lares e do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - e profissionais 
da Secretaria de Assistência 
Social.

Os interessados devem se 
inscrever pelo e-mail infan-
ciaeadolescencia.semas.sg@
gmail.com, com nome com-
pleto, registro geral (RG), qual 
instituição representa, e-mail 
e telefone para contato. 

Ao todo, a secretaria vai 
disponibilizar 100 vagas, sen-
do 50 no sistema presencial 
para os servidores vinculados 
à Secretaria de Assistência 
Social e 50 para os trabalha-
dores do Sistema de Garantia 
de Direitos.   

O curso será realizado na 
Câmara de Vereadores de São 
Gonçalo, nos dias 9, 16, 23 e 
30 de novembro e 7 e 14 de 
dezembro, das 9h30 às 13h.

Funasg Mais atende 
área da Educação
Em mais uma ação da Funasg 
Mais, a “Casa do Servidor” 
levou a conscientização nos 
cuidados com a saúde para os 
trabalhadores da Secretaria de 
Educação. A Prefeitura de São 
Gonçalo, por meio da Funda-
ção de Assistência Social do 
Servidor Municipal de São 
Gonçalo (Funasg), recebeu 
os funcionários da Educação, 
ontem (14), com uma série 
de serviços como aferição de 
pressão, glicemia, além de 
atividades laborais, realizadas 
por um fisioterapeuta e uma 
massoterapeuta. 

As ações reforçam as co-
memorações pelo Dia do 
Professor, comemorado nesta 
sexta-feira (15), e pelo Dia do 
Servidor, em 28 deste mês.

“Agradecemos essa ação 
na Secretaria de Educação 
e aproveito para destacar o 
trabalho que a Funasg vem 
realizando no município. O 

fato da instituição ir até o 
servidor é um diferencial, fa-
cilita muito, pois muitas vezes 
o servidor não tem tempo de 
sair do seu lugar de trabalho”, 
disse o secretário de Educa-
ção, Maurício Nascimento.

“Temos esse olhar espe-
cífico para o servidor e essa 
ação tem o objetivo de divul-
gar os serviços da fundação 
mas com a atenção voltada 
para o nosso público e estou 
muito feliz e satisfeita, pois o 
nosso objetivo é sempre atin-
gir o máximo de servidores 
possível”, disse presidente da 
fundação, Mariângela Val-
viesse.

Uma das beneficiadas foi a 
funcionária do setor de Arqui-
vo da Secretaria de Educação, 
Ana Paula Moreno, de 43 anos.

“Achei muito importante 
esse trabalho. Espero que 
tenham mais eventos como 
esse”, disse.
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STF derruba lei que autorizava 
a venda de 4 emagrecedores
‘Pílulas’ que atuam sobre o cérebro para inibir o apetite tiveram uso liberado em 2017. Placar foi de 7 a 3

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) deci-
diu ontem (14), por 7 a 3, 
derrubar a Lei 13.454/2017, 
que autorizava a produção, 
comercialização e consumo 
de quatro substâncias ano-
rexígenas, ou seja, capazes 
de inibir o apetite e induzir o 
emagrecimento.   

Conhecidas como “pí-
lulas para emagrecer”, por 
serem comercializadas nes-
se formato, as substâncias 
sibutramina, anfepramona, 
femproporex e mazindol, 
que atuam sobre o cérebro, 
tiveram seu uso liberado no 
Brasil pelo Congresso mesmo 
depois de uma resolução da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) ter im-
posto uma série de restrições 
às substâncias.

A lei foi sancionada em 
junho de 2017 pelo então 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia, que encontrava-se 
em exercício temporário da 
Presidência da República. 
À época, a própria Anvisa 
divulgou nota lamentando a 
sanção, que para a agência 
trouxe “grande risco à saúde 
da população”.

As substâncias fempropo-
rex, mazindol e anfepramona, 
por exemplo, são alvo de 
restrições na Europa e nos 
Estados Unidos desde os anos 
1990. A sibutramina, por sua 

vez, tem uso regulamentado 
em alguns países, embora 
com restrições. Antes da lei, 
a Anvisa já permitia a venda 
controlada da substância 
por fabricantes previamente 
autorizados.

A lei que liberou a venda 
das quatro substâncias foi 
questionada no Supremo 
pela Confederação Nacional 

de Trabalhadores na Saúde 
(CNTS), para quem não hou-
ve justificativa plausível para 
a sanção. A entidade alegou 
haver alto risco à população 
devido aos graves efeitos ad-
versos das substâncias, que 
podem incluir dependência 
física e psíquica, ansiedade, 
taquicardia e hipertensão 
arterial, entre outros.

O Supremo concordou 
com os argumentos e decla-
rou a lei inconstitucional. 
Para a maioria dos ministros, 
a norma possuía redação 
excessivamente sucinta, com 
apenas dois artigos, e dava 
espaço à interpretação de 
que os medicamentos com 
esses princípios ativos não 
precisariam passar pelo crivo 

e receber o registro sanitário 
da Anvisa, o que seria incons-
titucional, na visão de maior 
parte da Corte.

Votos - No entender do 
ministro Edson Fachin, que 
prevaleceu no julgamento, 
o Legislativo até poderia au-
torizar a produção e a venda 
das substâncias, desde que 
seguisse os critérios técnicos 

utilizados pela Anvisa ao 
analisar os riscos para a saúde 
pública. O que não ocorreu 
no caso concreto, segundo o 
ministro.

“Desse modo, a atuação 
do Estado por meio do Poder 
Legislativo não poderia, sem 
elevadíssimo ônus de inércia 
indevida ou dano por omis-
são à proteção da saúde por 
parte da agência reguladora, 
autorizar a liberação de subs-
tâncias sem a observância mí-
nima dos padrões de controle 
previstos em lei e veiculados 
por meio das resoluções da 
Anvisa”, disse Fachin.

O ministro foi seguido 
pelos ministros Cármen Lú-
cia, Rosa Weber, Ricardo Le-
wandowski, Luiz Fux, Dias 
Toffoli e Gilmar Mendes, que 
apontou que nas próprias 
justificativas do projeto de 
lei, que resultou na liberação, 
não havia sequer menção a 
aspectos técnicos.

Os ministros Kassio Nu-
nes Marques, relator, e Luís 
Roberto Barroso e Alexandre 
de Moraes ficaram vencidos 
no julgamento. Para eles, o 
Congresso tem o poder de 
autorizar a comercialização 
de medicamentos mesmo 
sem aval da Anvisa, uma vez 
que os parlamentares são ca-
pazes, inclusive, de fiscalizar 
os atos das agências regula-
doras.

Pixabay

Algumas das substâncias liberadas são alvo de restrições na Europa e nos Estados Unidos desde a década de 1990. Liberação foi questionada no Supremo 

ANS nomeia diretora 
para Prevent Senior
A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) nomeou 
a fisioterapeuta e especialista 
em gestão em saúde Daniela 
Kinoshita Ota para atuar como 
diretora técnica na operadora 
Prevent Senior. A nomeação foi 
anunciada ontem (14).

Segundo a ANS, Daniela 
Ota passa a fazer um acompa-
nhamento dentro da opera-
dora com o objetivo de traçar 
o diagnóstico da situação e 
identificar anormalidades que 
possam colocar em risco a 
assistência aos beneficiários e 
que deverão ser corrigidas.

A partir desse diagnóstico, 
a operadora deverá elaborar 
um Programa de Saneamento 
Assistencial (PSA), definindo 
as ações, os responsáveis e os 

prazos para a realização das 
atividades. O regime de direção 
técnica tem duração máxima 
de 365 dias e é concluído com 
a apresentação de um relatório 
feito pela diretora técnica. Esse 
relatório é encaminhado para 
a ANS, que define, então, as 
medidas a serem adotadas.

“Vale ressaltar que não se 
trata de uma intervenção, 
pois a ANS não interfere na 
gestão da operadora, mas de 
um acompanhamento com 
análises permanentes de infor-
mações e definição de metas a 
serem cumpridas pela opera-
dora. O processo de acompa-
nhamento não altera em nada 
o serviço de atendimento aos 
beneficiários, que deverá ser 
mantindo.

TSE confirma condenação e 
inelegibilidade de Pezão
O plenário do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) confirmou 
ontem (14), por 6 votos a 1, 
mais uma condenação de 
Luiz Fernando Pezão, ex-go-
vernador do Rio de Janeiro, 
por abuso de poder político e 
econômico durante sua cam-
panha à reeleição em 2014.

Com isso, ficou confirma-
da também a inelegibilidade 
de Pezão até 2022. Isso porque 
a lei determina que o candi-
dato condenado ficará ine-
legível por oito anos a contar 
do pleito em que praticou a 
irregularidade eleitoral.

Esta é a segunda vez que o 
ex-governador foi condenado 
na seara eleitoral por irregu-
laridades na campanha à ree-
leição, da qual saiu vitorioso, 
em 2014. Em abril de 2019, 
Pezão já havia sido condena-
do pelo TSE a ficar inelegível 

até 2022 por ter promovido 
reajustes salariais irregulares 
a servidores públicos antes do 
pleito de 2014.

Agora, ele foi novamente 
considerado culpado por ter 
assinado aditivos contratuais, 
uma concessão de área e o re-
conhecimento de dívidas em 
benefício de seis empresas 
que, dias depois, realizaram 
doações eleitorais ao comitê 
central do MDB, então parti-
do de Pezão.

Neste caso, Pezão já havia 
sido condenado em fevereiro 
pelo Tribunal Regional Elei-
toral do Rio (TRE-RJ). O caso 
foi levado à Justiça Eleitoral 
ainda em 2014 pelo então 
deputado estadual Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ), hoje depu-
tado federal.

Em junho, Pezão foi con-
denado a 98 anos de prisão 

por corrupção no âmbito da 
Lava Jato. Neste caso, ele che-
gou a ficar preso preventiva-
mente, mas acabou solto por 
decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Ele agora 
recorre em liberdade.

Votos - De acordo com o 
relator do caso no TSE, mi-
nistro Luís Felipe Salomão, 
os recursos foram repassados 
a Pezão como contrapartida 
aos benefícios.

Salomão destacou que 
as receitas de campanha do 
ex-governador em 2014 che-
garam a R$ 47 milhões, en-
quanto a soma de todas as 
receitas dos outros seis can-
didatos não chegaram a R$ 20 
milhões, o que seria mais uma 
evidência do abuso de poder 
político e econômico.

“É inevitável concluir-se 
que tamanho aporte de re-

cursos desequilibra a disputa 
eleitoral em favor daquele 
que o recebe, tornando-o 
absolutamente desigual e 
por conseguinte atingindo a 
normalidade do pleito”, disse 
Salomão.

Ao condenar Pezão, o re-
lator afirmou que “os fatos 
descritos se amoldam por 
inteiro ao conceito de abuso 
de poder político consistente 
no favorecimento por gestor 
público a inúmeras empresas 
que possuíam contratos com 
o estado”.

Ele foi acompanhado pe-
los ministros Mauro Cam-
pbell, Sergio Horbach, Kassio 
Nunes Marques, Edson Fa-
chin e Alexandre de Moraes, 
que chegou a dizer que o ex-
-governador instaurou “uma 
verdadeira parceria público-
-privada do mal”.

Ex-governador há havia sido condenado por abuso de poder político e econômico

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes de-
terminou que o ex-de-
putado federal Roberto 
Jefferson retorne à pri-
são. A decisão foi toma-
da devido a informações 
recebidas de médicos de 
que a situação de saúde 
de Jefferson melhorou 
e ele tem condições de  
receber alta imediata-
mente.

O ex-deputado foi pre-
so preventivamente, por 
decisão do STF, em agosto 
deste ano, sob a acusação 
de que ele estava usando 
vídeos em suas redes so-

ciais para atacar poderes 
da República e o estado 
democrático de direito.

Em 4 de setembro, Mo-
raes havia autorizado a 
transferência de Jefferson 
da prisão para um hos-
pital particular para que 
fosse submetido a trata-
mento médico.

Por meio de nota, o 
PTB, partido presidido por 
Jefferson, disse considerar 
que ele já cumpriu “tem-
po suficiente de prisão” e 
afirmou temer que suas 
condições de saúde se 
agravem caso ele perma-
neça por mais tempo na 
penitenciária.

Roberto Jefferson: volta à prisão

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 19/10/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Estrada da Posse - Fonseca - Niterói 15998183
12:00 às 16:00 Rua São José - Fonseca - Niterói 15998183
12:00 às 16:00 Travessa da Posse - Fonseca - Niterói 15998183
12:00 às 16:00 Travessa União - Fonseca - Niterói 15998183
12:00 às 16:00 Rua São José - Fonseca - Niterói 15998183
13:00 às 17:00 Rua Hélio da S Carneiro - São Francisco - Niterói 16019011

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Aida de Souza Faria - Jockey Club - São Gonçalo 15987969
12:00 às 16:00 Avenida Prefeita Aida de Souza Faria - Jockey Club - São Gonçalo 15987969
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 15987969
12:00 às 16:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 15987969
12:00 às 16:00 Rua Bráulio Resende - Jockey Club - São Gonçalo 15987969
12:00 às 16:00 Rua Humberto A Nogueira - Rio do Ouro - São Gonçalo 15987969
13:00 às 17:00 Estrada Coelho - Coelho - São Gonçalo 15998095
13:00 às 17:00 Rua Alice Ferreira Cotrim - Terr - Coelho - São Gonçalo 15998095
13:00 às 17:00 Rua Maria José de Castro - Coelho - São Gonçalo 15998095
13:00 às 17:00 Rua Domício J. Mascaranhas - Santa Izabel - São Gonçalo 15998195
13:00 às 17:00 Rua Joana Mota Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo 15998195
13:00 às 17:00 Rua Raimundo Pina Souza - Santa Izabel - São Gonçalo 15998195

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - Caxito - Maricá 16016747
13:00 às 17:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - São José Imbassaí - Maricá 16016747

Dia: 20/10/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Gavião Peixoto - Icaraí - Niterói 15990879

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Afonso Salles - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Ruas 1, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 22 - V. de Marambaia - Apolo 3 16021805
13:00 às 17:00 Estrada Guaxindiba - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua A - Apolo III - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua Alvacir Bastos de Carvalho - Bom Retiro - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua Azebi Coutinho Veiga - Marambaia - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua Elizeu M Rodrigues - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua Francisco Assis Fernandes Abreu - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua José Carlos D Estrada - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua José Gabriel de Souza - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua Maria Luiza dos Santos Veiga - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua Marli Ferreira - Marambaia - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805
13:00 às 17:00 Rua Sergio Luis Rodrigues - Apolo 3 - São Gonçalo 16021805

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida B - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 16021161
09:00 às 13:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 16021161
09:00 às 13:00 Avenida Maysa Monjardim - Praia das Lagoas - Maricá 16021161
09:00 às 13:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 16021161
09:00 às 13:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 16021161
09:00 às 13:00 Rua Beira da Lagoa - Boqueirão - Maricá 16021161
09:00 às 13:00 Ruas 65, 66 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 16021161
13:00 às 17:00 Avenida Circular - Costa Verde - Maricá 16020513
13:00 às 17:00 Rua das Camélias - Costa Verde - Maricá 16020513
13:00 às 17:00 Rua das Tulipas - Itaipuaçu - Maricá 16020513
13:00 às 17:00 Rua dos Heliotrópios - Costa Verde - Maricá 16020513
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea Futuro - Cordeirinho Maricá - Maricá 16021503
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Guaratiba - Maricá 16021503
13:00 às 17:00 Avenida Central - Centro - Maricá 16021503
13:00 às 17:00 Ruas 58, 59, 60, 61 - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 16021503
13:00 às 17:00 Rua Valdir Rangel - Guaratiba - Maricá 16021503

ATENÇÃO FORNECEDORES JÁ CADASTRADOS JUNTO 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Em atendimento ao disposto no artigo 14, § 2º da Lei nº 12.232/2010, venho tornar público e 
comunicar aos interessados que, nos termos do processo administrativo nº 180/6382/2021, 
no dia  25 de outubro de 2021, será realizada sessão pública, para apresentação de orçamento 
por empresas especializadas em "produção de vídeos para utilização na internet e meios 
digitais”. Os interessados prestarão serviços complementares de publicidade à empresa 
vencedora da licitação objeto do Contrato SEXEC/CGCOM Nº 01/2018.

Objeto: contratação de empresa especializada para produção de vídeos para utilização na 
internet e meios digitais da Prefeitura Municipal de Niterói.

As propostas deverão ser entregues em original, papel timbrado, datadas e assinadas por 
representante legal das proponentes, das 09h às 17h (em dias úteis) até o dia 22 de outubro 
de 2021, na sede da filial da agência E3 Comunicação Integrada em Niterói, situada no Edifício 
Plaza Corporate e Offices, TORRE Norte, Salas 602 e 603 – Bl. 01.

Para obter as informações relacionadas ao objeto do serviço a ser contratado, os 
interessados deverão obrigatoriamente solicitá-las à E3 Comunicação Integrada, até às 17h 
do dia 21 de outubro de 2021, através do e-mail vera@e3comunicacao.com.br.

Caso a empresa interessada não esteja cadastrada na Prefeitura Municipal de Niterói e tenha 
interesse em participar de futuras cotações ou sessões públicas, favor enviar e-mail para 
gestaodecontratos.cgcom@gmail.com
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Navarro 
deve mesmo 
deixar o 
Botafogo

As conversas 
entre Bota-
fogo e Rafael 
Navarro não 
evoluíram. 
Com contra-

to somente até o dia 31 de 
dezembro, o jogador não 
deve emplacar 2022 com 
a camisa alvinegra e tem 
destino incerto.

O atacante de 21 anos 
deseja atuar no futebol eu-
ropeu e estuda algumas 
propostas. O problema é 
que nenhuma delas pode 
ser considerada definitiva, o 
que deixa os representantes 
do atleta em espera.

Em termos de Brasil, 
quem está à frente é o In-
ternacional. O Colorado já 
fez várias reuniões com os 
agentes do jogador. Mas 
ainda não há desfecho – 
justamente pelo fato de o 
centroavante priorizar o 
exterior.

Dirigentes da equipe 
gaúcha querem Navarro 
para a vaga do peruano 
Paolo Guerrero, que está se 
desligando do clube e ale-
gou problemas particulares. 
Assim, uma nova investida 
será feita em breve.

Rafael Navarro, apesar 
do desfecho, tem bom re-
lacionamento com os diri-
gentes do Alvinegro. O pro-
fissionalismo do jogador é 
reconhecido pela diretoria.

Com ele em campo, o 
Botafogo volta a campo pela 
Série B na próxima quarta-
-feira. O Glorioso recebe o 
Brusque, que luta contra o 
rebaixamento, no Estádio 
Nilton Santos, às 20h30 (de 
Brasília).

Paul Pogba, do Manchester, elogiou o meia do Fla e cobrou uma camisa

Atuação de Andreas 
repercute na Inglaterra

O meia Andreas 
Pereira foi gran-
de nome da vitó-
ria do Flamengo 
sobre o Juven-
tude, na noite 

da última quarta-feira, no 
Maracanã. Com um golaço, 
ele encerrou um jejum de 235 
partidas sem gols de falta da 
equipe rubro-negra. Além 
disso, mandou duas bolas 
na trave em chutes de fora 
da área.

No clube desde agosto, o 
atleta que pertence ao Man-
chester United vai se firman-
do como uma das principais 
estrelas da equipe de Renato 
Gaúcho.

“É um jogador diferencia-

do, o Andreas. Ele tem uma 
batida na bola muito boa e 
isso vai nos ajudar bastante. 
Porque além dele ter feito um 
golaço de falta, pela trajetória 
da bola, depois ele bateu ou-
tra no travessão. É importante 
você ter esse jogador em cam-
po porque preocupa o adver-
sário. Porque o adversário vai 

pensar sempre duas vezes 
antes de fazer as faltas perto 
da área”, afirmou Renato.

A atuação de Andreas re-
percutiu até na Europa, com 
jogadores do continente se 
manifestando pelas redes 
sociais. Ex-companheiro de 
Manchester United, o francês 
Paul Pogba elogiou o golaço e 
ainda de quebra cobrou uma 
camisa do Flamengo.

“Bom! Muito bom, mas 
ainda estou aqui esperando 
pelas minhas camisas”, co-
brou no Instagram.

Com a vitória, o Flamengo 
se isolou na segunda coloca-
ção do Campeonato Brasilei-
ro com 45 pontos, onze a me-
nos que o líder Atlético-MG.

Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas Pereira chegou ao Flamengo no mês de agosto e rapidamente conquistou uma vaga entre os titulares

Técnico Renato 
Gaúcho também 
destacou última 
atuação do meia 
pelo Flamengo 
no Brasileirão

Zeca ‘esquece’ 
derrota no Nordeste

Egídio pode ter nova 
chance no Tricolor

O Vasco inter-
rompeu a se-
quência de três 
vitórias na Série 
B com uma der-
rota para o Sam-
paio Corrêa, no 

último sábado, no Maranhão. 
O Cruz-maltino então perdeu 
uma invencibilidade de cinco 
partidas desde que o técnico 
Fernando Diniz assumiu o 
comando.Mas a luta da equipe 
para terminar a competição 
no grupo de acesso à primeira 
divisão continua. Ontem, o 
lateral Zeca concedeu coletiva 
e garantiu que o revés no Nor-
deste é passado.

“Tivemos um resultado 
ruim na última partida, mas 
a gente esquece isso, bola pra 

Embora dis-
pute apenas 
o Campeona-
to Brasileiro, 
o Fluminense 
teve uma queda 

de rendimento nas últimas 
rodadas. Sem vencer há três 
partidas, com um empate e 
duas derrotas, a equipe está 
pior do que quando disputava 
a Copa do Brasil e a Libertado-
res simultaneamente.

E um assunto em pauta é 
a situação do lateral-esquerdo 
Egídio. O jogador tem contra-
to somente até o fim de 2021 
e estaria fora dos planos do 
clube. Mas o substituto ime-
diato Danilo Barcelos vem 
sendo alvo de muitas críticas 
por parte da torcida enquanto 

frente, agora é Coritiba. Nosso 
pensamento tem sido dia a dia, 
minuto a minuto no Coritiba, 
e temos treinado bastante para 
enfrentá-los aqui dentro de 
casa”, afirmou o jogador.

“Com o apoio da nossa 
torcida, eu tenho certeza, que 
é o nosso 12º jogador. Motiva-
do, estamos muito felizes aqui 
trabalhando dia a dia e tenho 
certeza que com esse traba-
lho que a gente está fazendo 
vamos conseguir essa vitória”, 
completou.

Amanhã, o Vasco receberá 
o Coritiba, atual líder da Série 
B, em São Januário. O confron-
to diante de sua torcida será 
mais uma chance da equipe 
caminhar na direção de seu 
objetivo.

Egídio deixou até de ser rela-
cionado.

Marcão negou haver qual-
quer problema com Egídio 
e disse que o atleta está à 
disposição.

“Ele tem treinado bem. É 
um jogador experiente. Teve 
um momento que o Danilo 
começou a jogar e entende-
mos que ficamos seis partidas 
sem perder, manteve a regula-
ridade e achamos que deveria 
dar oportunidade ao Marlon. 
Ele está treinando, buscando o 
espaço dele”, disse o treinador.

O discurso de Marcão foi 
no sentido de passar a impres-
são de que não há problemas 
com o jogador. Ele, inclusive, 
não descartou seu aproveita-
mento no futuro.


