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Niterói tem melhor nota
em gestão fiscal no RJ
Município é o único da região a atingir excelência na administração dos recursos, diz Firjan
CIDADES\PÁG. 5
Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Guarda de
Niterói ganha
18 motocicletas

CULTURA
Juliana Ramos/Divulgação

O prefeito Axel Grael participou
ontem, no Caminho Niemeyer, da
entrega de 18 motocicletas para
a Guarda Municipal, que contribuirão para dar mais agilidade ao
patrulhamento ostensivo e preventivo diário na cidade. As novas
viaturas serão utilizadas também
para agilizar o atendimento das
demandas do 153, que atende no
Centro Integrado de Segurança
Pública (Cisp). Das 18 motocicletas
entregues, seis serão usadas pelo
apoio ao trânsito. Duas vão para a
Coordenadoria de Meio a Ambiente e outras 10 serão utilizadas nas
inspetorias regionais.

Cantora sobe ao palco do Theatro
Municipal de Niterói, nesta sexta, às 20h

Laura
Zandonadi
em Niterói

CIDADES / PAG.3

Laura Zandonadi sobe ao
palco do Theatro Municipal de Niterói, nesta sexta-feira, às 20h, para lançar o
seu EP ´A Voz de Alguém´.

Colégio da UFF
abre inscrições
para ingresso

PÁG. 2
Guarda ganhou novas motocicletas que darão mais agilidade nas ocorrências. Entrega dos veículos foi feita pelo prefeito, no Caminho Niemeyer

Transporte
aquaviário terá
nova licitação

ESPORTES
Vitor Silva / Botafogo

Rafael Ribeiro / Vasco

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES/ PAG . 3

Pezão retira
tornozeleira
eletrônica
CIDADES\PÁG. 5

Petróleo: recorde
de produção
e de preço

Jogadores do Botafogo explicaram em
carta a decisão de não dar entrevistas

Alvinegros
protestam
em silêncio
Por conta do atraso nos
salários, os jogadores do
Botafogo anunciaram que
não darão mais entrevista
até que a dívida do clube
seja quitada.

Marquinhos Gabriel aposta em mais uma boa partida do Vasco no domingo, contra o Náutico

Meia celebra arrancada do Vasco
Marquinhos Gabriel destacou ontem o bom momento do Vasco
na Série B do Campeonato Brasileiro após a chegada do técnico
Fernando Diniz e disse estar confiante na volta à elite em 2022.

A produção de petróleo e gás no
pré-sal bateu recorde. Em setembro foram 2,85 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o
que representa 74,1% do total no
País, que alcançou 3,84 milhões
de barris. Mas apesar da marca,
o consumidor interno segue sem
poder comemorar a queda no preço dos combustíveis. Governadores, temendo perder arrecadação,
se unem para questionar lei que
reduz cobrança de ICMS para baratear custo.

PÁG. 8

CIDADES\PÁG. 5

Rio deve liberar máscaras
Uso pode deixar de ser obrigatório em locais abertos já na próxima semana
CIDADES\PÁG. 3
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Panorama RJ
Licitação à vista,
antes que a barca
afunde

POR JEFFERSON LEMOS

Sem burocracia no serviço público
Divulgação

Diante da perspectiva de encerramento da atual concessão
(prazo termina em fevereiro de
2023), a Secretaria de Estado de
Transportes publicou o Aviso
de Licitação para contratação
de empresa que ficará responsável pela elaboração de estudos técnicos e pela modelagem
da nova concessão do sistema
aquaviário de passageiros e
cargas no Estado. A abertura
da licitação está marcada para
o dia 9 de dezembro, às 10h30.
A instituição vencedora
terá prazo de oito meses para
apresentar o novo modelo.
Concluída essa etapa, ela
apoiará a Setrans na preparação e condução de uma
outra licitação para contratar
o novo operador, ou os novos.
Esperamos que desta vez
a vencedora não abandone o
barco, como fez a atual concessionária, que só não paralisou
os serviços porque o Governo
do Estado comprou embarcações e deixou de exigir a contrapartida de construção de
uma estação em São Gonçalo,
além de ajudar a recuperar a linha Charitas-Praça XV, a partir
de dezembro.

Para garantir maior agilidade ao atendimento dos
cidadãos e empresas fluminenses, e ajudar a desburocratizar processos nos serviços públicos, a deputada
estadual Adriana Balthazar
(Novo) apresentou um projeto de lei que proíbe a exigência pelos órgãos públicos
do Estado de documentos,
certidões ou informações
cadastrais fornecidos por
outros órgãos e entidades
dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.“A ideia é
simplificar a vida do cidadão e diminuir os gastos do
governo através de convê-

nios. É necessário que haja
comunicação entre os diferentes órgãos. Por exemplo,
quando você vai emitir uma
carteira de motorista, são
exigidos cópia e documento
original da identidade, o que
é desnecessário, já que a
documentação é produzida
pela própria administração
pública”, ressaltou a deputada.Ainda segundo o projeto, a não ser que tenham
prazo de validade ou sejam
passíveis de alteração ao
longo do tempo, fica proibida também a exigência dos
documentos particulares
desde que já tenham sido
apresentados anteriormente
a entidades federais, estaduais ou municipais. O fato
é que o projeto parece tão
óbvio e oportuno que fica
a pergunta: como não colocaram em prática isso antes?
Afinal, ninguém acredita
que criam dificuldades para
oferecer facilidades, né?

Festa para crianças órfãs
Divulgação

Vereadores fazem
homenagem à UFF
Em sessão solene na Câmara
de Niterói, marcada para às
18 horas do próximo dia 26,
acontecerá uma cerimônia
para homenagear profissionais da Universidade Federal
Fluminense (UFF). Na ocasião será entregue o Título
de Cidadão Benemérito ao
Reitor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega pelas ações
de combate à pandemia. As
homenagens foram aprovadas por unanimidade através de Decreto Legislativo
proposto pela vereadora
Walkíria Nictheroy. Além da
homenagem ao reitor, serão
entregues outras 20.

A jornalista Roberta Trindade, que desde 2009
acompanha e divulga os
casos de policiais mortos e
baleados no Rio de Janeiro
e há seis anos organiza

CARTA DO LEITOR

eventos em datas especiais para crianças órfãs
de policiais assassinados
em serviço, promove hoje
a festa de Dia das Crianças do #basta, que será
realizada com apoio de
dezenas de voluntários
que compram presentes
para as crianças e doam
itens para a festa. O evento
tem parceria da Coordenadoria de Operações e
Recursos Especiais (Core)
e acontece na base do Serviço Aeropolicial (Saer),
na Lagoa, na Zona Sul
do Rio. O local é amplo
e arejado. Atualmente, o
Estado possui cerca de 5
mil órfãos de agentes de
Segurança Pública, com
idades entre 0 e 17 anos.
Se contarmos os maiores
de idade, esse número
dobra.

Absorventes para as estudantes
Divulgação

As 326.650 estudantes da
rede estadual, com idade
entre 10 e 55 anos, vão receber, por mês, quatro pacotes com oito absorventes
cada ou um pacote com 32
unidades. A entrega acontece nos próximos dias e
atende ao disposto na Lei
9.404/21 sancionada pelo
governador Cláudio Castro,
após a recente polêmica no
âmbito federal envolvendo o presidente Bolsonaro.

Segundo o Governo do Estado, foram repassados às unidades escolares os recursos
financeiros descentralizados, de forma emergencial,
para aquisição de absorventes. No Colégio Estadual
Vicente Cannuzzi, alunas
já estão recebendo absorventes. Pois é, passaram
tantos governos e só agora
perceberam a importância
da iniciativa. Mas antes tarde
do que nunca.

Leopoldo Silva/Agência Senado

CULTURA

sários do ramo varejista do
país e emprega mais de 20
mil pessoas em 18 estados¨,
ressaltou Anderson Moraes.
¨Hang é o Brasil que dá certo. Acredita no potencial
econômico do país, além de
gerar emprego e renda há
mais de 35 anos. Não tenho
dúvidas de que merece uma
das maiores honrarias da
Alerj¨, completou Charlles
Batista.

...e para filhos de
vítimas
E por falar em vítimas, é importante acolher crianças e adolescentes que perderam as mães
assassinadas no Rio de Janeiro.
E com este objetivo o Governo
do Estado lança o Núcleo de
Atendimento aos Familiares
das Vítimas do Feminicídio. O
novo serviço de acolhimento
vai funcionar no mesmo espaço do Núcleo de Atendimento
à Vítima, no prédio da Central
do Brasil, no Centro da capital
fluminense. Atividades psicossociais e psicopedagógicas,
além do incentivo ao esporte
e às artes, fazem parte do programa.
O atendimento será feito
por profissionais da Secretaria
de Assistência à Vítima – psicólogos, assistentes sociais, fisiatras, nutricionistas, pedagogos
e fisioterapeutas - e poderá ser
presencial ou virtual.

FABIANA MAIA

Guardas de trânsito

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

Não vou generalizar, mas preciso fazer uma crítica importante para alguns guardas que ficam no trânsito de
Niterói. Muitas vezes eles ficam aí para manter o fluxo
das vias, para evitar os engarrafamentos, isso é óbvio.
Mas é impressionante como tem alguns profissionais
incompetentes. Parece que alguns esquecem de fazer as
sinalizações corretas, ficam mexendo no celular durante
o trabalho. Já quase bati o carro por conta de um deles que
me fez a sinalização de última hora em um sinal.
Carla Braga

Pontos de ônibus expostos

Não são em todos os lugares, mas acho que a Prefeitura
de Niterói poderia investir em mais cabines com bancos
para os passageiros esperarem os coletivos no ponto. As
vezes está chovendo, ou tem muita gente esperando e é
preciso ficar horas em pé, as vezes sem a proteção por
conta da chuva.
Cintia Moraes
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.
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Laura Zandonadi
faz show em Niterói
Laura Zandonadi sobe ao
palco do Theatro Municipal
de Niterói, nesta sexta, às
20h, para lançar o EP “A Voz
de Alguém”. No repertório,
releituras presentes no EP
se misturam a canções autorais e inéditas de diferentes compositores. A noite
conta com participações da
cantora Mayla e de Sérgio
Chiavazzoli (músico multi-instrumentista).
Inspirada pelo universo
feminino e estimulada por

‘Pandemias’
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O presidente do Tribunal de
Justiça do Estado (TJRJ), desembargador Henrique Carlos
de Andrade Figueira, inaugura
hoje, às 15h, o primeiro Centro Especializado de Atenção
e Apoio às Vítimas de Crimes
e Atos Infracionais do país. O
espaço, na sala 111, corredor B,
no 1º andar do Fórum Central,
funcionará como um canal
especializado de atendimento,
acolhimento e orientação de
forma processual e psicológica
às vítimas de crimes e atos infracionais. No Centro, as vítimas
encontrarão apoio de equipe
multidisciplinar em diferentes
frentes: orientação sobre seus
direitos, encaminhamento formal para a rede de serviços públicos disponíveis na localidade, em especial os de assistência
jurídica, médica, psicológica,
social e previdenciária; e fornecimento de informações sobre
os programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas
e o respectivo direcionamento,
se for o caso.

Alerj poderá homenagear Hang

Os deputados Anderson
Moraes (PSL) e Charlles Batista (PSL) apresentaram um
projeto de resolução na Alerj
para conceder a Medalha
Tiradentes ao empresário
Luciano Hang (foto), proprietário da Havan. ¨Embora
tenha ganhado notoriedade
recentemente, graças ao
apoio declarado ao presidente Jair Bolsonaro, Hang
é um dos maiores empre-

Apoio para as
vítimas...

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)

A mostra “Pandemias e Epidemias no Rio de Janeiro”,
em cartaz no Museu da Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio, no Centro,
traz informações sobre as
principais epidemias e desafios da saúde pública na
cidade, do período colonial
até os dias atuais. A exposição inclui documentos judiciais, dados, fotos, charges
e notícias de cada época. A
entrada é franca, e pode ser
visitada de segunda a sexta,
das 11h às 17h.

uma pesquisa em literatura
e a realidade de mulheres,
Laura Zandonadi fez “A Voz
de Alguém”, com três composições de grandes nomes
masculinos: “Alguém Cantando” (Caetano Veloso),
“Água” (Djavan) e “A Menina
Dança” (Moraes Moreira/
Galvão).
O ingresso custa R$ 40
(inteira) e estão à venda no
site Sympla. É necessário
apresentar o comprovante
de vacinação em dia.

Juliana Ramos/Divulgação

Cantora sobe ao palco do Theatro Municipal de Niterói, nesta sexta, às 20h

Tomaz Silva/Agência Brasil

FESTIVAL – O Festival de Teatro Virtual da Funarte
segue com a agenda de espetáculos da região Centro-Oeste. A Fundação apresenta “Estranhas”, do Espaço
f/508 de Cultura, que explora as novas formas de se
comunicar e fazer arte, e “A Moscou! Um Palimpsesto”,
da S.A.I - Setor De Áreas Isoladas, uma releitura de As
três irmãs de Anton Tchekhov, no Youtube.

Mostra no Museu da Justiça do TJRJ
reúne fotos, charges e notícias

NINA FERNANDES – A cantora e compositora Nina
Fernandes, uma das maiores artistas da nova cena,
lança o videoclipe da faixa “Desculpa”, quarto single
do recém-lançado álbum “Amor é Fuga: Fuja”. O trabalho, disponível em todas as plataformas digitais, é o
primeiro álbum da artista de 22 anos, sucessor dos EP’s
“Digitando...”, de 2019 e “Nina Fernandes”, de 2017.
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Niterói: Guarda ganha reforço
As 18 novas motocicletas, com duplas de agentes, atenderão demandas do 153 por toda a cidade
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Com o objetivo de dar mais
agilidade ao patrulhamento
ostensivo e preventivo diário
na cidade, a Secretaria de
Ordem Pública de Niterói, entregou nesta quinta-feira (21),
18 motocicletas que serão utilizadas pelas coordenadorias
especiais da Guarda Municipal de Niterói. O prefeito Axel
Grael participou da entrega
que aconteceu no Caminho
Niemeyer, no Centro. As novas viaturas serão utilizadas
também para agilizar o atendimento das demandas do
153, que atende no Centro
Integrado de Segurança Pública (Cisp).
O Cisp é uma ferramenta
disponibilizada pela prefeitura de Niterói para atender
o mais variado tipo de ocorrências. Desde sua criação
em 2015 até agora, o Centro
já atendeu a mais de 145 mil
chamadas dos moradores de
Niterói, uma média de quatro
mil por mês, com monitoramento 24 horas por dia.
O chefe do Executivo da cidade destacou a importância
da chegada desses veículos no
momento em que, o objetivo
da Prefeitura, é aumentar a
presença da Guarda Municipal
nas ruas. “Fizemos um grande
esforço de estruturação da
GM. Também demos total
apoio a área de segurança,

O prefeito Axel Grael participou da entrega dos novos veículos para a Guarda Municipal, que aconteceu no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói

apesar de ser uma atribuição
do Estado e, dentro de uma
política de segurança pública
para atender o niteroiense.
Também já anunciamos que
vamos chamar novos efetivos
para ampliar os quadros da

Guarda dentro do que a lei
permite. Não vamos medir
esforços para dar continuidade ao trabalho de apoio ao
cidadão e estamos abertos a
parcerias” afirmou Axel Grael.
O prefeito lembrou ainda

que o Cisp também atua em
parceria com a polícia civil,
ajudando a elucidar diversos
crimes com a ajuda de 522
câmeras e de um sistema
de cercamento eletrônico,
colaborando para baixar os

Obras avançam no Espaço
Raul Veiga, em Alcântara
Prefeitura acelera a revitalização do importante centro comercial de SG
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O Espaço Raul Veiga, em Alcântara, segue em constante
movimento, com novas formas a cada dia. A Prefeitura
de São Gonçalo, através da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mantém
o ritmo acelerado da obra
no local, que já mudou a
dinâmica urbana do bairro.
Sem a presença dos carros,
que um dia transitaram por
ali, os pedestres já tomam o
passeio público.
Equipes da Prefeitura
realizaram, na manhã desta
quinta-feira (21), a concretagem do último trecho do
centro do logradouro, onde
ficarão os feirantes. Além
disso, as equipes também
iniciaram a instalação dos
10 postes de iluminação. As
luminárias e a ligação elé-

O local também
receberá uma
nova iluminação
que dará mais
vida ao espaço
público

Intervenção segue mudando a cara do movimentado bairro de Alcântara

trica estão no cronograma
para execução ainda nesta
semana.
Sob o olhar atento do

secretário da pasta, Júnior
Barboza, reparos na rede
de águas pluviais e ajustes
nas laterais seguem sendo

realizados para receber, em
breve, o piso intertravado.
“Essa obra é muito complexa, em meio ao movimento intenso de pessoas que
existe no Alcântara. Já nos
acostumamos e seguimos
em um bom ritmo para finalizar o quanto antes essa
importante intervenção”,
disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior
Barboza.

Carioca pode ser liberado de
usar máscara em local aberto
Medida será tomada quando 65% estiverem vacinados, o que ser na segunda
O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, afirmou ontem (21) que a cidade pode
atingir o percentual de 65%
de população com vacinação
completa contra a covid-19
na próxima segunda-feira,
dia 25. Com essa cobertura
vacinal, a prefeitura pretende desobrigar o uso de
máscara em locais abertos e
sem aglomeração.
Paes discursou para empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro e
previu ainda que será possível atingir uma cobertura
de 75% da população da
capital fluminense com a
vacinação completa em 15
de novembro, o que permitirá a desobrigação do uso
de máscaras também em
lugares fechados.
Segundo o painel de da-

Expectativa
da prefeitura é
atingir cobertura
de 75% da
população até 15
de novembro
dos da cidade do Rio de
Janeiro, o município vacinou até o início da tarde
de ontem cerca de 62% da
população com duas doses
ou a dose única. Perguntado
se acredita que o patamar de
65% será atingido até o início da semana que vem, ele
respondeu: “Estou torcendo,
rezando e aplicando agulha”.
São Gonçalo - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de

São Gonçalo vacina todos os
moradores com mais de 12
anos com a primeira dose
contra o coronavírus hoje
(22). A segunda dose também está disponível. Idosos
e profissionais de saúde
com mais de seis meses de
intervalo da segunda dose e
os imunossuprimidos com
mais de 28 dias de intervalo
da segunda dose podem
tomar dose de reforço e adicional, respectivamente. Ao
todo, 11 pontos funcionam,
das 8h às 17h, e as clínicas
gonçalenses do Mutondo e
Dr. Zerbini, no Arsenal, das
8h às 21h.
Duque de Caxias - Uma
decisão da Justiça do Rio
de Janeiro obrigou o município de Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense, a

cumprir as medidas necessárias para o enfrentamento
da covid-19. A decisão de
quarta-feira (20) foi dada
em resposta a uma ação civil
pública movida pelo Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro (MPRJ) e pela
Defensoria Pública.
Desde o ano passado, o
MPRJ tem movido ações cobrando que Duque de Caxias
cumpra vár ias medidas,
como obedecer a ordem de
vacinação dos grupos prioritários do Plano Nacional
de Imunização (PNI) contra
a covid-19; observar o prazo
para aplicação da segunda
dose da vacina; e suspender
o decreto que liberava o uso
de máscaras, até que os dados epidemiológicos locais
demonstrassem segurança
nesta medida.

indicadores de criminalidade. “Durante todo o período
de Pandemia, o Cisp teve um
papel importante atendendo
e orientando a população em
diversas áreas”, disse Grael.
Das 18 motocicletas entre-

gues hoje, seis serão usadas
pelo apoio ao trânsito. Outras
duas, vão para a Coordenadoria de Meio a Ambiente, mas
serão operadas por guardas
municipais, e outras 10 serão
utilizadas nas inspetorias
regionais. Paulo Henrique de
Moraes, secretário de Ordem
Pública de Niterói, explicou
que o órgão vai deslocar e
destacar duplas de motos volantes para a Região Oceânica,
Centro, Fonseca e os mais diversos bairros da cidade a fim
de atender mais rapidamente
as demandas solicitadas pelos
cidadãos:
“A Guarda Municipal de
Niterói teve no final do ano
passado o Plano Decenal de
crescimento e são inúmeras
medidas que, ao longo de 10
anos, serão executadas para
que a nossa guarda continue
crescendo com qualidade e
atendendo bem ao cidadão.
Isso porque, desde o ano
passado, nós observamos um
crescimento constante de demandas de atendimentos do
153. Essas triplicaram de um
ano para cá”, explicou Moraes.
O secretário também destacou que as motocicletas serão importantes para utilização em apoio as vans, durante
a Operação Verão, lançada em
12 praias no dia 2 de outubro,
e que vai até março de 2022.

Niterói e Mianyang
se tornam ‘irmãs’
Niterói e a cidade de Mianyang, conhecida como o
Vale do Silício chinês, se
tornaram cidades-irmãs
com a assinatura de um
termo do cooperação nesta
quinta-feira (21). O Memorando de Entendimento de
Cooperação Amigável prevê
intercâmbio nas áreas da
ciência e tecnologia, economia e comércio, esporte, agricultura, educação
e turismo, com benefícios
mútuos. Com a convênio,
será formulada uma agenda
de atividades para traçar
projetos cooperativos.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, disse que será um privilégio trocar experiências
com a República Popular
da China, que tem em sua
história um tesouro de conhecimentos nos mais diferentes aspectos do desenvolvimento humano: “Por outro
lado, Niterói, que tem um
dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano do

País, também se orgulha de
seus atributos naturais, econômicos e sociais. Junto à
Mianyang, vamos promover
o desenvolvimento bilateral
e aperfeiçoar a amizade dos
povos das cidades irmãs”,
destacou Grael.
Durante a cerimônia
de assinatura do convênio,
realizada de forma virtual,
o prefeito ainda destacou
que Niterói está estruturada
para a retomada pós-pandemia da Covid-19, já que
a Prefeitura está investindo
R$ 2 bilhões em obras de
infraestrutura urbana que
vão gerar 12 mil empregos
e deixarão a cidade ainda
mais atraente para investimentos privados. “Entre as
ações estão, a implantação
de um complexo esportivo
que deixará a cidade em
condições de receber eventos internacionais, além de
obras estruturantes e intervenções urbanísticas”, frisou
Axel Grael.

Reforço da Pfizer:
eficácia de 95,6%
Uma dose de reforço da
vacina contra a covid-19
desenvolvida pelo consórcio
Pfizer/BioNTech é eficaz
em 95,6% dos casos sintomáticos da doença, mostra estudo feito pelos dois
laboratórios e publicado
ontem (21). O ensaio clínico
de fase 3, realizado em “10
mil pessoas com mais de 16
anos”, demonstra “eficácia
de 95,6%” e um “perfil de
segurança favorável”, de
acordo com comunicado.
“São os primeiros resultados de eficácia de um
ensaio amplo para testar o
reforço da vacina contra a
covid-19”, disseram as duas
empresas.
O estudo foi feito no período em que a variante
Delta se tornou a principal
a circular.
“Esses resultados demonstram, mais uma vez, a
utilidade dos reforços para
proteger a população contra
a doença”, afirmou Albert
Bourla, diretor-geral da Pfi-

zer, citado no comunicado.
A idade dos participantes
ficou em torno dos 53 anos.
Os resultados serão submetidos às autoridades de
regulação “logo que seja
possível”, acrescentaram as
fontes.
Vários países já autorizaram a administração
de uma dose de reforço
contra o novo coronavírus
para estimular a imunidade das pessoas vacinadas,
que costuma baixar ao fim
de vários meses, conforme
estudos. Nos Estados Unidos, os peritos da Agência
de Medicamentos (FDA, na
sigla em inglês) defenderam, no final de setembro,
uma terceira dose da Pfizer/
Biontech para determinadas
populações de risco, como
os maiores de 65 anos.
“Os dados disponíveis
sugerem imunidade em baixa em algumas populações
inteiramente vacinadas”,
justificou a chefe interina
da FDA, Janet Woodcock.
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SG: planos de saneamento são
apresentados ao setor econômico
Prefeitura e empresa que assumirá serviços a partir de novembro fazem apresentação dos investimentos
Divulgação

Prefeitura de São Gonçalo e
a empresa Águas do Rio promoveram na noite de quarta-feira, no Teatro Municipal
George Savalla Gomes, um
encontro com os principais
representantes dos setores
do comércio e da indústria
da cidade. O evento, conduzido pelo prefeito Capitão
Nelson, teve objetivo de
apresentar a nova concessionária de água e esgoto
que vai atuar no município
a partir de 1º de novembro.
A nova concessionária irá
investir em torno de R$ 776
milhões na cidade nos primeiros cinco anos e R$ 3,5
bilhões no período total da
concessão.
O encontro também contou com as presenças dos
secretários municipais de
Gestão Integrada e Projetos
Especiais, Douglas Ruas, e
de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço, além
do diretor superintendente
da Águas do Rio, Sérgio Braga, e do diretor executivo,
Rafael Fendrich, que vão
atuar na regional Leste da
companhia.
“Queremos levar saúde
para a população, ajudar no
desenvolvimento do município, gerar trabalho e renda
para os moradores, promover a valorização imobiliária
e contribuir para a preservação do meio ambiente.”,

Encontro no
Teatro Municipal
reuniu
representantes
do comércio e
indústria

Empresários de São Gonçalo acompanharam a apresentação das primeiras iniciativas da Águas do Rio na cidade

afirmou Sérgio Braga em
sua apresentação sobre os
programas sociais da concessionária Afluentes, voltado para o relacionamento

com lideranças comunitárias, e Vem com a Gente,
que faz atendimento itinerante.
“Regularizar o abasteci-

mento de água para população está entre as primeiras
diretrizes da nossa gestão.
De casa em casa, faremos o
cadastramento, prospecção

de novos clientes, eliminação de vazamentos e fraudes, inclusão de usuários
na tarifa social, extensão de
redes de água e esgoto, entre
outras ações para a regularização dos serviços e com
foco em reduzir as perdas.
Desta forma, possibilitará
a disponibilização de água
para abastecer outros locais
que hoje sofrem com a falta
d’água.”, explicou Rafael
Fendrich.
Com a concessão dos serviços públicos de saneamento básico, representantes do
governo estão otimistas com
a economia que irá voltar
a aquecer, favorecendo os
setores do comércio e da indústria. A partir destes recursos, foi desenvolvido o Plano
Estratégico Novos Rumos,
apresentado durante o evento com o intuito de mostrar
os investimentos que serão
realizados no município
nas áreas de infraestrutura
e saúde.
“O desenvolvimento pas-

Para democratização da leitura
Educação de Niterói promove seminário sobre a importância das bibliotecas no processo
A Secretaria e a Fundação
Municipal de Educação de
Niterói promovem o I Seminário de Bibliotecas, Educação e Culturas, hoje (22),
com o objetivo de debater políticas públicas que
possam democratizar a leitura na cidade. O evento
on-line, que será transmitido no Facebook Educação
Niterói, trará as principais
ações que estão sendo desenvolvidas para as bibliotecas escolares e populares
do município.
A abertura do evento
será às 10h e contará com
a presença do secretário de
Educação de Niterói, Vinicius Wu, e do Subsecretário
de Projetos Transversais,
Cooperação e Articulação

Preso com
drogas
Na tarde de ontem (21),
agentes da Operação
São Gonçalo Presente
prenderam um homem
por tráfico de drogas
na Rua Paul Leroux, no
bairro Paraíso. Os agentes estavam em motopatrulhamento quando
foram alvos de disparos
de arma por uma pessoa não identificada.
A equipe revidou, mas
o suspeito conseguiu
fugir.
Em seguida, os policiais realizaram buscas
na região e encontraram
uma outra pessoa com
uma bolsa. Após revista,
encontraram 156 papelotes de maconha, 79
papelotes de crack e 4
pinos de cocaína.
O suspeito foi levado
para a 73ªDP (Central de
Flagrantes), onde ficou
preso.

Institucional, Thiago Risso.
Eles vão apresentar os planos
traçados pela SME no sentido de assegurar o acesso da
leitura a todos.
“A Educação de Niterói
tem como prioridade a implementação de políticas
públicas que possibilitem a
democratização da leitura e
a ampliação das bibliotecas
escolares por meio de um
projeto comprometido com
a formação de leitores-autores. É muito importante
que a Cultura esteja presente
ativamente nas nossas unidades em ações transversais
que envolvam toda a comunidade escolar. A cidadania e
a produção de conhecimento se formam pelo diálogo
e pela relação íntima com a

leitura’’, afirma o secretário.
A seguir, haverá a participação das coordenadoras
das Bibliotecas Populares,
Fernanda Frambach e Maria Lúcia Gonçalves, e da
coordenadora de Educação e
Cultura da SME/FME, Liliane
Balonecker, apresentando as
ações desenvolvidas em 2021
e os projetos para o próximo
ano.
“Acreditamos que o seminário será fundamental para
ampliarmos as discussões
sobre a importância e as
potências das bibliotecas –
tanto as populares quanto
as escolares, na formação
dos leitores e nas leituras do
mundo. Poderemos também
socializar as ações desenvolvidas ao longo da pandemia

Haverá debates
sobre conceito
de biblioteca
pública e a
potência da
biblioteca escolar
e ainda apresentar as iniciativas para o próximo ano”,
aponta Fernanda Frambach.
À tarde, a partir das 14h30,
acontecerá uma mesa de debates sobre o conceito de Biblioteca Pública e a potência
da biblioteca escolar para
uma educação cidadã, seguida de uma roda de conversa
com os bibliotecários da rede
sobre o trabalho desenvolvi-

do com os alunos nas escolas
e com a população em geral
nas bibliotecas populares.
“Acreditamos na biblioteca enquanto força propulsora de transformação
social, pois ela atua de forma
significativa no processo
de formação do cidadão
leitor crítico e reflexivo. A
nossa luta por justiça social
e por uma educação pública de qualidade pressupõe
a leitura e a literatura ao
alcance das crianças. A biblioteca, o acesso ao livro, à
leitura e à informação é um
direito de todos e, portanto,
reiteramos nosso compromisso político e ético com a
formação de sujeitos leitores-autores”, analisa Liliane
Balonecker.

Colégio Universitário da UFF
abre inscrições para ingresso
Vagas são para turma inicial da Educação Infantil e cadastro de reserva
Divulgação

O Colégio Universitário Geraldo Reis, da Universidade
Federal Fluminense (UFF),
localizado no bairro de São
Domingos, em Niterói, está
com inscrições abertas para
o sorteio público de vagas
para ingresso no ano letivo
de 2022.
São 12 vagas imediatas
para a turma inicial da Educação Infantil (canditados
nascidos entre 1º de abril de
2019 a 31 de março de 2020)
e 8 vagas para cadastro de
reserva para cada turma da
Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Ensino
Médio.
No edital deste ano, 50%
das vagas estão reservadas

Colégio Universitário Geraldo Reis fica localizado no bairro de São Domingos

para cotas sociais, étnico-raciais e para pessoas com
deficiência.
As inscrições são gratuitas
e podem ser realizadas pela

página http://coluni.uff.br/
ingresso-2022/ até o 15 de
novembro de 2021.
Os candidatos que não
possuírem acesso à internet

poderão realizar a inscrição
na sede do Coluni-UFF, entre
os dias 8 e 12 de novembro de
2021, das 10h às 15h.
Coluni-UFF -O Colégio
Universitário Geraldo de
Achilles Reis (Coluni-UFF) é
uma unidade acadêmica de
Educação Básica, de caráter
público, gratuito, laico e inclusivo da UFF, com funcionamento em tempo integral.
Os Ensinos Fundamental
e Médio são oferecidos no
prédio sede, à Rua Alexandre
Moura,8, em São Domingos. Já a Educação Infantil é
oferecida no prédio anexo, à
Rua Prof. Marcos Waldemar
de Freitas Reis, Campus do
Gragoatá, no mesmo bairro.

sa, necessariamente, pelo
saneamento básico. Tenho
absoluta convicção de que
o gonçalense já começa a
voltar a ter orgulho de sua
cidade. Com as parcerias
firmadas com os governos
estadual e federal, com os
recursos do leilão da Cedae
e com a chegada da Águas do
Rio, poderemos transformar
nossa São Gonçalo. Somente
conseguimos avançar com
união, muito trabalho e reconhecimento das ações que
estamos desenvolvendo.”,
finalizou Capitão Nelson.
O empresário José Roberto Souza Araújo, dono
de uma fábrica de assentos
sanitários, participou do
evento e conheceu melhor os
projetos da concessionária
no município.
“Eu já conhecia o trabalho
da Aegea porque tenho uma
casa na Região dos Lagos e o
serviço de saneamento melhorou 100% com a chegada
da empresa na região. Antes,
estava desmotivado com São
Gonçalo, mas agora sei que
as coisas vão mudar. Estou
motivado como empresário
em continuar desenvolvendo no município”, afirmou.
A concessionária segue
realizando reuniões com
líderes comunitários e empresários de toda a área de
concessão, que inclui 27
municípios.

Empresa vai
abrir 200
empregos
em Itatiaia
O Estado do Rio de Janeiro
ganhará uma unidade da
farmacêutica União Química, em Itatiaia, no Sul
Fluminense. O anúncio
foi feito ontem pelo governador Cláudio Castro, que
visitou a sede da empresa,
em Guarulhos (SP). Com
5 mil metros quadrados,
a central de distribuição
começa a funcionar em
dezembro, gerando mais
de 200 empregos diretos.
Com um investimento
de R$ 100 milhões no primeiro ano, a nova unidade
logística em Itatiaia será
responsável por 15% das
operações da empresa no
Brasil. Depois que a central
de distribuição entrar em
operação, a União Química
espera entregar seus produtos no estado no mesmo
dia do pedido ou em no
máximo 24 horas.
“Com esses investimentos que o Estado tem feito,
voltamos a ter confiança
no Rio de Janeiro, que se
tornou outra vez a porta
de entrada do país. É, novamente, a vez do Rio. Por
isso, nós e outras empresas
do Brasil e de fora estão
chegando ao estado”, disse
Fernando de Castro, presidente da União Química.
“Essa é mais uma grande empresa que aposta
no Estado do Rio nesse
momento de retomada.
Isso significa mais investimento e também mais
qualidade de vida para a
população, com a geração
de empregos. A chegada
da União Química, que é
uma das maiores empresas
do Brasil, demonstra que
estamos no caminho certo”, afirmou o governador,
acompanhado na visita
pelos secretários da Casa
Civil, Nicola Miccione, e
de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah.
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Niterói: melhor desempenho
em gestão fiscal no estado

Firjan, que avaliou 77 dos 92 municípios do Estado, diz que 70% estão em situação fiscal difícil ou crítica
Firjan

O Índice Firjan de Gestão Fiscal
(IFGF), divulgado ontem (21),
revela que quase 70% das cidades fluminenses têm situação
fiscal difícil ou crítica. No Leste
do estado, o percentual é o
mesmo. No estudo, elaborado
pela Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), foram avaliados 77 dos 92
municípios do estado, que, na
média, atingiram 0,5249 ponto.
O índice varia de zero a um, sendo que, quanto mais próximo
de um, melhor a gestão fiscal.
Niterói se destaca com excelentes resultados: foi único
da região que atingiu excelência na gestão dos recursos. A
cidade obteve a maior nota
entre os municípios em razão
da associação de alguns fatores:
nota máxima no IFGF Gastos
com Pessoal e Liquidez; alta
autonomia; e excelente nível
de investimentos. Por isso, o
município também assumiu a
liderança no ranking estadual
de gestão fiscal de 2020.
Maricá também se sobressaiu pela boa situação fiscal
com nota máxima em três indicadores: no IFGF Gastos com
Pessoal, no IFGF Liquidez e
no IFGF Investimentos. Neste
último indicador, o município
é o único do estado com nota
máxima. Em contraponto, a
prefeitura apresentou baixa
capacidade de gerar receitas
ligadas à atividade econômica

Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) permitiu elaboração do Ranking da Gestão Fiscal no Leste Fluminense: municípios de Niterói e Maricá estão no topo

local para cobrir as despesas
com estrutura administrativa.
Município mais populoso,
São Gonçalo apresentou boa
gestão dos recursos. No entanto, apesar dos bons resultados
na maioria dos indicadores, terminou o ano com baixo nível de
investimentos. Já Tanguá apresentou o pior desempenho no
IFGF frente as demais cidades
da região, e terminou o ano de
2020 com situação fiscal crítica.
No total, foram avaliadas
no IFGF 5.239 cidades que
declararam suas contas de
2020 de forma consistente até
10 de agosto de 2021. A Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF)
determina que até 30 de abril de
cada ano as prefeituras devem
encaminhar suas declarações
referentes ao ano anterior à
Secretaria do Tesouro Nacional
(STN). Na média, os municípios
brasileiros registraram 0,5456
ponto e, de acordo com a análise, o quadro é preocupante.
O presidente em exercício
da Firjan, Luiz Césio Caetano,
ressalta que reformas do federalismo fiscal brasileiro são
fundamentais.
“O equilíbrio sustentável das contas públicas municipais é essencial para o

bem-estar da população e a
melhoria do ambiente de negócios. E isso só será possível
com a concretização de reformas estruturais que incluam
as cidades”, destaca Caetano.
O IFGF é composto pelos
indicadores de Autonomia,
Gastos com Pessoal, Liquidez
e Investimentos. Após a análise
de cada um deles, cada município é classificado em um dos
conceitos do estudo: gestão
crítica (resultados inferiores a
0,4 ponto), gestão em dificuldade (resultados entre 0,4 e 0,6
ponto), boa gestão (resultados
entre 0,6 e 0,8 ponto) e gestão

de excelência (resultados superiores a 0,8 ponto).
Na média das cidades fluminenses, o indicador de Autonomia - que verifica se as receitas
oriundas da atividade econômica do município suprem os
custos da Câmara de Vereadores e da estrutura administrativa
da Prefeitura - atingiu 0,5085
ponto. A média do indicador
de Gastos com Pessoal, representando quanto os municípios
gastam com o pagamento de
pessoal em relação à Receita
Corrente Líquida (RCL) - foi de
0,6156 ponto.
O indicador de Liquidez,

que verifica a relação entre o
total de restos a pagar acumulados no ano e os recursos em
caixa disponíveis para cobri-los
no exercício seguinte, registrou
0,6773 ponto na média das cidades fluminenses. Já o indicador
de Investimentos, que mede a
parcela da Receita Total destinada aos investimentos, ficou com
0,2985 ponto. De acordo com o
estudo, os investimentos foram
fortemente penalizados nos
municípios do Rio de Janeiro e,
na média, representaram 2,7%
do orçamento em 2020, menor
percentual entre os estados
brasileiros. Na média nacional,
7,1% da receita foi destinada
para esse tipo de despesa.
Considerando a análise dos
quatro indicadores, o IFGF
destaca que apenas Niterói,
que ocupou a primeira posição
no ranking estadual, Piraí (2ª
posição) e Itatiaia (3ª posição)
atingiram gestão fiscal de excelência no estado do Rio - 3,9%
do total analisado. Com boa
gestão, o estudo aponta 27,3%
dos municípios, entre eles Nova
Iguaçu (4ª posição) e Resende
(5ª posição). A capital registrou
situação crítica em 2020 (0,3043
ponto) e ficou na 70ª posição no
ranking estadual. No ranking
das 25 capitais analisadas, foi
a última colocada. Belém (PA)
não declarou as informações
fiscais no prazo legal determinado pela LRF.

Produção de petróleo e gás
no pré-sal bate recorde
Em setembro, foram 2,85 milhões de barris de óleo equivalente por dia
A produção de petróleo e gás
natural nos campos da camada pré-sal totalizou 2,85 milhões de barris de óleo equivalente por dia em setembro,
o que representa 74,10% do
total nacional, que alcançou
no mês 3,84 milhões de barris.
Os dados, do Painel Dinâmico de Produção de Petróleo
e Gás Natural, foram divulgados ontem (21) pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) e são recorde na produção mensal do pré-sal, tanto
em termos absolutos quanto
em percentual da produção
nacional.
Desde a descoberta do
Campo de Tupi, em abril de
2009, a produção acumulada
no pré-sal chegou a 5,02 bilhões de barris. A ANP destaca
que esse número ultrapassou

Pedida prisão
de jornalista
O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Alexandre de Moraes
determinou a prisão
preventiva do jornalista Allan dos Santos,
responsável pelo site
Terça Livre. A decisão foi
assinada em 5 de outubro e tornou-se pública
ontem (21).
O pedido de prisão
foi feito pela Polícia Federal (PF) no âmbito de
um inquérito que apura
a suposta disseminação
de notícias falsas e a
atuação de uma organização digital para atentar contra a democracia
e o Estado de Direito.
Em 2020, Santos foi alvo
de buscas da PF.

toda a produção acumulada
em campos terrestres desde
1941, que somou 4,96 bilhões
de barris óleo equivalente.
Por bacia sedimentar,
a maior produção no mês
de setembro foi em Santos,
com 2,74 milhões de barris,
atingindo 71,36% do total
nacional. O valor também é
recorde histórico para a Bacia
de Santos. O principal campo
produtor segue sendo Tupi,
com 1,22 milhões de barris,
sendo 948 mil barris de petróleo e 43,12 milhões de metros
cúbicos de gás natural por dia.
O poço com a maior produção foi o 7-BUZ-10-RJS,
do Campo de Búzios, que
registrou no mês passado
67,5 mil barris, a quarta maior
produção histórica por poço.
Por estado, o Rio de Janeiro
é o maior produtor do país,

com 3 milhões de barris, o
que corresponde a 78,5% do
total nacional, sendo 81,8%
do petróleo e 66,3% do gás
natural produzidos no país.
A ANP ressalta que os dados do Painel Dinâmico são
preliminares e podem mudar,
de acordo com os ajustes
feitos pelas empresas concessionárias até a publicação
dos dados consolidados no
Boletim Mensal da Produção
de Petróleo e Gás Natural.
Preços dos combustíveis
- Em reunião virtual com
governadores ontem (21), o
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
prometeu intermediar um
encontro entre governador
de cada região do país e a
direção da Petrobras para
discutir a política de preços
de combustíveis. A audiência

entre Pacheco e os chefes
de Executivos estaduais foi
motivada pela aprovação, na
semana passada, pela Câmara da proposta que altera a
cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre combustíveis.
Para baratear custo para o
consumidor final, pelo texto,
o imposto deixa de ser cobrado em porcentagem sobre o
preço final do produto e passa
a ter um valor fixo, em reais,
por litro de combustível. Os
governadores reclamam que
a matéria, que agora precisa
passar pela análise do Senado, implica na perda de R$
24,1 bilhões em arrecadação
apenas para os estados. O
levantamento é do Comitê
Nacional de Secretários de Fazenda Estaduais (Comsefaz).

Pezão é autorizado a tirar
tornozeleira eletrônica

Decisão é do juiz Marcelo Bretas, que, em junho, condenou ex-governador
O ex-governador do Rio de
Janeiro Luiz Fernando Pezão
retirou a tornozeleira eletrônica, após autorização do
juiz titular da 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro,
Marcelo Bretas. A Secretaria
de Estado de Administração
Penitenciária informou que,
cumprindo decisão judicial,
desinstalou a tornozeleira
eletrônica ontem (21).
Em sua decisão de terça-feira (19), Bretas determinou que o ex-governador
mantenha o compromisso
de comparecimento em juízo para todos os atos designados pela autoridade

Pezão responde
em liberdade
por ser primeira
condenação
competente; a proibição de
ocupar cargos ou funções
públicas no estado ou no
município do Rio, enquanto
durar o processo; o dever de
comunicar eventuais viagens para fora do estado
do Rio; além do dever de
informar ao juízo eventuais
mudanças de endereço residencial.

Em junho, Pezão foi condenado a 98 anos de prisão por corrupção pelo juiz
Marcelo Bretas. Os crimes
atribuídos ao ex-governador
dizem respeito às operações
Calicute, Eficiência e Boca de
Lobo, todas desdobramentos
da Operação Lava Jato no
Rio.
Bretas considerou, em
sua sentença, que Pezão, ex-vice-governador de Sérgio
Cabral, deu continuidade
aos crimes, após assumir o
governo do estado. O ex-governador responde em liberdade por ser sua primeira
condenação.

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: 26/10/2021
Horário
Endereço
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
08:30 às 12:30
08:30 às 12:30
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
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00

NITERÓI
Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói
Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói
Rua Praia de Itaipu - Praia de Itaipu - Itaipu - Niterói
Rua Prefeito B Silva - Ingá - Niterói
Rua Tiradentes - Ingá - Niterói
SÃO GONÇALO
Rua Doutor Francisco Portela - Parada 40 - Porto Novo - São Gonçalo
Rua Eduardo Ornellas - Parada 40 - São Gonçalo
Avenida Lucio Thomé Feteira - Barro Vermelho - Vila Lage - São Gonçalo
Rua Adolfo Alentejo - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Arthur Gonçalves - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Celestino Pires - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo
Rua João Rosa - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Adolfo Alentejo - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Bartolomeu de Brito - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Celestino Pires - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Manoel de Abreu - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua João Antunes - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Luiz Esteves - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Carlos Alberto Monteiro - Coelho - São Gonçalo
Rua Professor Firmino Cardoso - Coelho - São Gonçalo
MARICÁ
Ruas 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 32, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 174,
189 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Parque Eldorado - Praia Lagoas-Pn
Rua Jardel Filho - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Aracy de Freitas - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Bragas - Jardim Inoã - Itaipuaçu - Maricá
Rua Cerqueiras - Jardim Atlântico - Maricá
Rua General Emir - Jardim Atlântico - Maricá
Rua João Goulart - Itaipuaçu - Maricá
Rua José Bonifácio - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Laura Rafanelli - Itaipuaçu - Maricá
Rua Lírios - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá
Rua Manoel Pinheiros Leite - Jardim Atlântico Oeste - Maricá
Rua Nelson Orlando - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Silvestre - Centro - Itaipuaçu - Maricá
Rua Verdes Mares - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Wilson Jardim - Itaipuaçu - Maricá

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
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
Dia: 27/10/2021
Horário
Endereço
09:00 às 14:00
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
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
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
12:00 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
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
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
13:00 às 17:00
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30

NITERÓI
Rua Tiradentes - Ingá - Niterói
Ruas 1, 5, 7 - Ilha da Conceição - Niterói
Travessa Esperança - Ilha da Conceição - Niterói
Travessa Felipe Augusto - Ilha da Conceição - Niterói
Travessa Crispim - Ilha da Conceição - Niterói
Travessa Jurema - Ilha da Conceição - Niterói
Travessa Passos - Ilha da Conceição - Niterói
Travessa Wellington Viana de Oliveira - Ilha da Conceição - Niterói
Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói
Rua Garibaldi - Caramujo - Niterói
Rua Vereador Erany José da Silva - Caramujo - Niterói
Travessa Jornalista Ernani Costa - Caramujo - Niterói
SÃO GONÇALO
Estrada do Sabonete - Arsenal - São Gonçalo
Rua Expedicionário Amaro Felicíssimo Silveira - Arsenal - São Gonçalo
Rua Anita Garibaldi - Arsenal - São Gonçalo
Rua Antônio Alves da Silva - Jockey Club - São Gonçalo
Rua Confúcio - Arsenal - São Gonçalo
Rua Expedicionário José de Almeida Filho - Arsenal - São Gonçalo
Rua Mamede de Souza - Arsenal - São Gonçalo
Travessa Trajano da Silva Neco - Arsenal - São Gonçalo
Rua Alberto Torres - Neves - São Gonçalo
Travessa Mauricio de Abreu - Vila Lage - São Gonçalo
Travessa Maestro Vila Lobos - Neves - São Gonçalo
Travessa Professor Assis - Neves - São Gonçalo
Travessa Nicomedes Pitanga - Neves - São Gonçalo
Travessa Nini - Neves - São Gonçalo
Rua Doutor Alberto Torres - Neves - São Gonçalo
Rua Josefina - Paraíso - São Gonçalo
Rua Oliveira Botelho - Neves - São Gonçalo
Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo
Estrada Guaxindiba - Guaxindiba - São Gonçalo
Rua Aquilino de Carvalho - Guaxindiba - São Gonçalo
Rua Gonçalo Mendes - Guaxindiba - São Gonçalo
Rua Magalhães Luis - Vista Alegre - São Gonçalo
Rua Magalhães Mendes - Vista Alegre - São Gonçalo
Rua Resende da Costa - Guaxindiba - São Gonçalo
Rua Silvio Meck - Marambaia - São Gonçalo
Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo
Rua Expedicionário Aires Quaresma - Fazenda dos Mineiros
Rua Luiz Tenório Leão - Portão do Rosa - São Gonçalo
Rua Pororoca - Porto do Rosa - São Gonçalo

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
16068111
16068111
16068111
16068391
16068391
16056897
16056897
16044257
16044257
16044257
16044257
16044257
16044257
16044257
16044257
16044257
16044257
16044257
16044257
16057121
16057121
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
16068511
Nº Deslig.
16123605
16083279
16083279
16083279
16083279
16083279
16083279
16083279
16082849
16082849
16082849
16082849
16036511
16036511
16036825
16036825
16036825
16036825
16036825
16036825
16083133
16083133
16083133
16083133
16083133
16083133
16083165
16083165
16083165
16083165
16083267
16083267
16083267
16083267
16083267
16083267
16083267
16083267
16036319
16036319
16036319
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Marquinhos Gabriel exalta
bom momento do Vasco
Meia credita subida de produção da equipe à chegada de Fernando Diniz
O Vasco segue
na tentativa de
aproximação ao
G-4 da Série B
do Campeonato Brasileiro. O
próximo desafio será contra o Náutico, no
próximo domingo, em Recife.
Os cruz-maltinos vêm mostrando evolução nas últimas
rodadas e ontem, o meia
Marquinhos Gabriel exaltou o
trabalho do técnico Fernando
Diniz.
“A nossa evolução depois
que o Diniz chegou aqui é
muito grande. Individualmente, para mim ele foi muito importante. Deu muita
confiança para mim e para a
equipe toda”, disse.

Marquinhos
Gabriel está
confiante em
vencer o Náutico
no próximo
domingo
Marquinhos Gabriel era
um dos jogadores mais contestados pela torcida e passou
a ser peça fundamental no
esquema tático do Cruz-maltino. O meia destacou que
está em busca da melhora do
rendimento.
“Eu sou um cara que me
cobro muito nos jogos, nos
treinamentos. Quando erro

alguma coisa, eu sei que errei, e vou tentar acertar na
próxima tentativa. Eu sei que
o torcedor tem o seu lado
coração de ver as coisas, mas
aqui dentro a gente tem muita
convicção do que tem sido
feito”, declarou.
O Vasco está na sexta posição, com 46 pontos. Uma vitória sobre o Náutico pode fazer
os cariocas ficarem a apenas
um do G-4 dependendo dos
resultados da rodada.
“O Náutico é uma equipe
que marca muito. No primeiro
turno, dificultou nossas ações.
A gente tem trabalhado muito,
tem mais alguns treinamentos
para acertar detalhes e chegar
lá domingo para uma grande
decisão”, afirmou.
Rafael Ribeiro / Vasco

Marquinhos Gabriel concedeu entrevista coletiva ontem no CT do Vasco e defendeu o trabalho realizado no clube

Sexta-feira, 22/10/2021

Sem receber, atletas
do Bota ficam ‘mudos’
A vitória por 3 a
0 sobre o Brusque na última
quar ta-feira
aproximou o
Botafogo na
busca pelo acesso na Série B.
No entanto, o clima não é dos
melhores dentro de General
Severiano.
A diretoria do Glorioso
está em atraso com os salários
do elenco. Isso fez com que
os alvinegros emitissem uma
carta, que foi enviada aos
dirigentes.
Segundo os atletas, não serão concedidas entrevistas até
que o salários sejam quitados.
O elenco ainda afirma que
pode tomar outras medidas
até o fim de semana caso não
haja mudança no panorama.

O Botafogo só volta a campo na próxima terça-feira,
quando enfrenta o Goiás,
que também está no G-4, em
Goiânia.
Confira a carta - “Em virtude de acordos não cumpridos
e atrasos salariais, nós, atletas
e comissão técnica, comunicamos que não concederemos entrevistas até uma
solução definitiva. Esperamos
uma solução da diretoria
sobre o ocorrido e não descartamos outras medidas até
o fim de semana.
A instituição Botafogo e
sua Gloriosa torcida, nossa
gratidão por todo apoio que
tem nos passado. Nosso empenho e dedicação máxima
será sempre por vocês”.

Egídio deve deixar o
Fluminense em 2022
O lateral-esquerdo Egídio
não deve emplacar a próxima temporada
com a camisa
do Fluminense. O jogador
tem compromisso com o
clube até 31 de dezembro,
quando se encerra o seu contrato. O atleta já estaria com
propostas na mão para 2022.
Um clube do Paraná e de
uma equipe do futebol paulista tem interesse no jogador. Apesar disso, Egídio não
vai tomar nenhuma decisão
formal nos próximos dias,
mesmo já podendo assinar
pré-contrato com qualquer
clube. O jogador ainda quer

aguardar um posicionamento oficial do Fluminense
sobre seu futuro.
Egídio chegou ao clube
carioca em janeiro de 2020
e foi titular a maior parte do
tempo. Com a chegada de
Marcão, foi perdendo espaço
para Danilo Barcelos. Mesmo
com o novo titular recebendo
críticas, o treinador não retornou para Egídio e acabou
optando por Marlon, que se
destacou no triunfo de 1 a 0
sobre o Furacão no fim de
semana.
Em oitavo na tabela de
classificação do Brasileiro, o
Fluminense se prepara para
encarar o vice-líder Flamengo amanhã, no Maracanã.

Atacante
Gabigol
se livra de
punição
O Flamengo se livrou
de um problema para
a sequência
da temporada ontem. Isso porque
o atacante Gabigol foi
absolvido pelo STJD em
julgamento realizado no
Rio de Janeiro.
Gabigol foi julgado por
ter chamado o futebol
brasileiro de “várzea” ao
ser expulso na derrota
para o Internacional. O
atacante foi punido apenas por um jogo de suspensão, já cumprido pelo
cartão vermelho recebido
na partida.
O vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo
Dunshee de Abranches,
revelou o resultado do
julgamento nas redes
sociais. O dirigente comemorou o resultado do
pleito.
“STJD absolveu o Gabriel por ter falado ‘várzea’. Pegou um jogo por
ter batido palmas. Portanto, está livre para jogar, porque já cumpriu a
punição. Vamos em frente”, escreveu.
Gabigol vem sofrendo com a má fase
neste momento da temporada. O atacante vive
jejum de gols e sofreu
uma torção no tornozelo no empate com o
Athletico. Com isso, o
camisa 9 deve ser desfalque no sábado, no clássico contra o Fluminense,
pelo Campeonato Brasileiro.

