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Alerj aprova a liberação 
de máscaras ao ar livre

Mas decisão final caberá a cada município, que poderá prolongar a obrigatoriedade do uso do equipamento

QUASE NORMAL

CIDADES\PÁG. 5

Organização sem fins lucrativos procura famílias na região de Niterói que possam receber os animais em suas casas e que possam socializá-los durante o período de treinamento

Divulgação

Filhotes em 
busca de 
voluntários
Maior centro de formação de 
cão-guia da América Latina, O 
Instituto Magnus passará a trei-
nar cães para serem os olhos de 
pessoas com deficiência visual 
na região de Niterói. A partir do 
mês que vem será montada em 
Itaipuaçu, distrito de Maricá, 
uma base de apoio com capaci-
dade de treinar 18 cães por ano. 
A organização sem fins lucrati-
vos já está em busca de famílias 
socializadoras para receberem 
os animais em suas casas pelo 
período de um ano durante os 
treinamentos, e que possam 
dedicar aos bichanos tempo e 
amor.

PANORAMA\PÁG. 2

IPTU: Niterói 
tem novo serviço 
de parcelamento

CIDADES\PÁG. 3

Já garantido na decisão da Taça Libertadores, o Flamengo tenta hoje, 
contra o Athletico-PR, chegar à final da Copa do Brasil. No jogo de ida, 
há uma semana, em Curitiba, as equipes empataram em 2 a 2.

PÁG. 8

História de 
um maestro 
do rock
O Theatro Municipal de Ni-
terói apresenta nesta quarta, 
às 19h, o documentário iné-
dito “Andre Matos - Maestro 
do Rock’, o primeiro de qua-
tro episódios.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Andre Matos participou das bandas 
de rock Viper, Angra e Shaman

ESPORTES

Flu visita o 
Santos de 
olho no G-6
Animado pela vitória no 
Fla-Flu no último sábado, 
o Tricolor visita hoje o San-
tos, na Vila Belmiro, em 
partida atrasada do Cam-
peonato Brasileiro.

Mailson Santana / Fluminense

Herói do Fla-Flu, John Kennedy será 
novamente titular no time tricolor

Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Bruno Henrique volta hoje à noite ao time do Flamengo após se recuperar de lesão

Fla busca vaga em mais uma final

Maricá proíbe 
cobrança por 
sacolas

CIDADES\PÁG.4

CPI: relatório 
sugere 81 
indiciamentos

CIDADES\PÁG. 5

Mais de 1,3 mil vagas de emprego
Oportunidades no Estado do Rio são para várias áreas, com salários de até R$ 5,5 mil

CIDADES PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Sem filas
Finalmente consegui tomar a segunda dose da vacina 
contra o coronavírus. Achei que fosse encontrar fila 
nos postos de imunização de Niterói, mas para a minha 
surpresa estavam vazios. Será que quase todo mundo já 
tomou a vacina ou na verdade tem muita gente que não 
tomou nem vai tomar?
Íris Carvalho

Buracos no caminho
Alô prefeitura de Niterói! Trabalho como representante 
de vendas e circulo diariamente por toda a cidade. E noto 
que não para de aumentar o número de buracos nas ruas, 
muitos deles em vias de grande movimento de veículos. Tá 
na hora de tirar da gaveta aquela operação tapa-buracos.
Antônio Bento

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.

A história de Andre 
Matos no Municipal
O Theatro Municipal de 
Niterói faz, nesta quarta, às 
19h, uma exibição especial 
do primeiro filme do do-
cumentário “Andre Matos – 
Maestro do Rock”. O evento 
vai contar com a presença 
de Anderson Bellini, diretor 
do documentário, e Helena 
Matos, irmã do músico. Os 
dois vão apresentar o filme e 
contar curiosidades sobre a 
produção e a vida de Andre. 

A série de documentários 
será composta por quatro 

filmes que serão lançados 
a cada três meses até 14 de 
setembro de 2022. 

“A história do Andre é 
muito interessante e rica, e 
seria impossível contá-la em 
apenas duas horas”, afirma 
Bellini.

Andre Matos se formou 
em Regência e Composição 
Musical – e por isso era cha-
mado de “Maestro do Rock”. 
Os ingressos têm valores 
entre R$ 30 e R$ 60 e estão à 
venda no site Sympla. 

CULTURA

Festival
A semifinal carioca do “Fes-
tival da Canção Aliança 
Francesa” acontece, nesta 
quarta, das 19h30 às 22h, 
no Teatro Prudential com 
transmissão ao vivo pelo 
canal do Youtube. Subirão 
ao palco os 12 candidatos 
selecionados no Rio para 
esta etapa regional, que con-
tarão com a presença da ma-
drinha do Festival, Letrux, 
durante suas apresentações. 
As semifinais acontecem 
também em outras cidades. 
A final será no dia 27.

ERICK ROZA – Depois do sucesso com a faixa “O Bem 
Maior”, o cantor e compositor Erick Roza, destaque na 
cena da música brasileira, se prepara para o lançamen-
to do novo single intitulado “Duas Metades”. A faixa, 
que traz um significado mais que especial, chega às 
plataformas digitais nesta sexta e vem acompanhada 
de um lyric no Youtube.

SÁVIO – O cantor Sávio traz amores urbanos em uma 
visão moderna da MPB, mesclando influências de folk 
e indie com olhar pop. Ampliando seu olhar e sua gama 
de gêneros musicais, ele busca expandir seu mundo 
interno e dialogar com as pessoas. Essa é a marca de 
“Converso com Todas as Coisas”, seu disco de estreia. 
Álbum chega com clipe para faixa “Quanto Tempo Faz”.

Divulgação

O primeiro filme do documentário será apresentado nesta quarta, às 19h

Mila Maluhy/Divulgação

Candidatos contarão com a presença 
de Letrux, madrinha do Festival

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

POR JEFFERSON LEMOS

Pré-Sal: leilão 
em novembro
O edital do 3º Leilão de Petró-
leo da União, que comercia-
lizará mais de 55 milhões de 
barris de petróleo de proprie-
dade da União dos campos de 
Búzios, Sapinhoá e Tupi e da 
Área de Desenvolvimento de 
Mero, foi publicado ontem 
no Diário Oficial da União 
(DOU), pela Pré-Sal Petróleo, 
empresa pública vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia 
(MME). O certame na B3 será 
presencial, e está previsto 
para o dia 26 de novembro, 
a partir das 14h. O pré-edital 
do leilão ficou disponível para 
consulta pública durante o 
mês de setembro.
Os volumes são estimativas 
da futura parcela de petróleo 
da União nestes campos, que 
contemplam as incertezas 
inerentes ao processo. Isso 
significa que, ao arrematar um 
lote, o comprador terá dispo-
nível toda a carga nomeada no 
período, ainda que seja maior 
ou menor ao volume estipula-
do no edital. As cargas estarão 
disponíveis para embarque a 
partir de 2022. 

Jovens embaixadores nas Arábias

Com apoio da Neltur, atle-
tas niteroienses disputam 
mais um título internacio-
nal de Jiu Jitsu. Os jovens 
Enzo Simões de 11 anos, 
faixa Laranja, Rhuan Si-
mões de 17 anos, faixa 
azul e João Cleber Araú-
jo Borges, 13 anos, faixa 
amarela, correm atrás de 
um título do Campeonato 
Mundial, em Abu Dhabi, 
Emirados Árabes, no pró-
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ximo dia 14 de novembro. 
Os atletas que vão lutar 
pelo primeiro lugar no 
pódio, em cada catego-
ria, serão “embaixadores 
jovens do Turismo de Ni-
terói” e, por causa disso, 
terão a tarefa de entregar 
a cada delegação presente 
no mundial, um Kit pro-
mocional das belezas e dos 
equipamentos turísticos da 
cidade. 

Resort lança ‘Árvore 
Fundamental’
A empresa IDB Brasil, respon-
sável pelo megaempreendi-
mento Maraey em Maricá, 
focado no ecoturismo, lan-
çará a “Árvore Fundamental”, 
que marca o início do projeto. 
O encontro acontece nesta 
quinta-feira (28), na área do 
empreendimento, próximo a 
Zacarias, começando às 10h. 
A cerimônia contará com 
a presença dos executivos 
Emilio Izquierdo (CEO da 
Maraey), David Galipienzo 
(diretor executivo) e Luciana 
Andrade (diretora de sus-
tentabilidade). A expectativa 
é que o evento reúna tam-
bém autoridades como o 
governador  Cláudio Castro, o 
prefeito Fabiano Horta e um 
representante do Ministério 
do Turismo. 

Esquerda unida 
em São Gonçalo

Quem avisa,
amigo é

O “Fora Bolsonaro” reuniu a 
esquerda em São Gonçalo, 
no último sábado, entre os 
políticos presentes estavam 
Dimas Gadelha, do Parti-
do dos Trabalhadores e o 
vereador do PSol professor 
Josemar. A turma se reuniu 
em frente ao viaduto de Al-
cântara. 

A CCR, concessionária que 
administra os catamarãs, 
avisou que não participará 
da relicitação anunciada 
pelo governo do estado e 
diz que vê com preocupa-
ção para a continuidade do 
transporte aquaviário o fato 
de o novo edital ainda não 
estar pronto, uma vez que 
2022 é ano de eleições para 
governador e para deputado 
estadual. 

“A CCR Barcas esclare-
ce que o atual contrato de 
concessão não atende às 
necessidades da socieda-
de, concessionária e ERJ, e, 
conforme já alertado exaus-
tivamente pela companhia, 
em hipótese nenhuma, a 
empresa continuará com a 
prestação do serviço após 
o prazo final da concessão 
(11/02/23)”, alerta. 

Organização busca voluntários para acolher cães-guias em treinamento
Divulgação

Panorama RJPanorama RJ

Um dos personagens mais 
queridos do bairro da Boa 
Viagem, na Zona Sul de 
Niterói, é o Seu Valdecir do 
Coco. Entre os moradores 
de lá, não há quem não o 
adore, dizem. Neste ano 
ele completa 25 anos de 
trabalho com a venda de 
cocos no local e ganhou de 
presente um upgrade não 
só em seu material de tra-

balho como em sua marca, 
que simboliza a sua perso-
nalidade, potencializando 
a visibilidade do negócio 
e dando mais conforto e 
qualidade tanto para ele 
quanto para os clientes. A 
iniciativa de acolhimento 
é do Grupo União, que  irá 
lançar um empreendimen-
to de luxo no último terre-
no disponível no bairro. 

Boa Viagem: upgrade no negócio
Divulgação

Maior centro de formação de 
cão-guia da América Latina, 
com sede na cidade de Salto 
de Pirapora, interior de São 
Paulo, o Instituto Magnus 
passará a treinar cães para se-
rem os olhos de pessoas com 
deficiência visual na região 
de Niterói, com a inaugura-
ção, em novembro, de uma 
base de apoio em Itaipuaçu, 
Maricá, capaz de formar 18 
animais por ano. Para isso, a 
organização, sem fins lucrati-
vos, está buscando na região 
famílias socializadoras, que 
recebem os animais em suas 
casas pelo período de um 
ano e têm o papel de apre-
sentá-los às mais diversas 
situações, para promover seu 
desenvolvimento e acostu-
má-los às atividades do dia a 
dia. Além, é claro, de darem a 
eles tempo e amor. Os socia-

lizadores não têm custo para 
receber um cão em sua casa, 
pois todas as necessidades 
médicas, de alimentação e 
de treinamento são de res-
ponsabilidade do instituto.

O desafio dessas famílias 
é saber que depois desse pe-
ríodo, os animais vão seguir 
sua missão: voltam para o 
instituto, onde ficam por 
cinco meses em treinamen-
to para se tornarem aptos a 
serem guias.

Desde setembro de 2018, 
quando foi inaugurado, o 
instituto já doou 42 cães 
aptos a guiarem. Atualmen-
te, 600 pessoas estão na fila 
de espera de um animal. Os 
interessados em serem so-
cializadores ou terem acesso 
a um cão-guia podem entrar 
em contato com pelo site 
institutomagnus.org

Divulgação
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Prefeitura de Niterói disponibiliza serviço de parcelamento automático das dívidas do IPTU

Serviço digital para quitar débitos
A Prefeitura de Niterói dis-
ponibilizou, ontem (26), o 
parcelamento automático e 
virtual das dívidas do Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) pelo seu Portal de Ser-
viços. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Fazenda 
(SMF), do total de solicitações 
de parcelamentos de dívidas 
de tributos municipais, 94% 
são de IPTU, o que representa 
mais de quatro mil pedidos 
por ano. Antes da disponibi-
lização do novo serviço, o ni-
teroiense precisava fazer um 
requerimento e comparecer 
presencialmente para realizar 
o parcelamento.  

O contribuinte deverá 
acessar o Portal de Serviços 
(servicos.niteroi.rj.gov.br), 
clicar no menu “autosservi-
ços”, selecionar a dívida em 
aberto e escolher o número 
de parcelas que deseja efe-
tuar o pagamento. Por lá, o 
cidadão poderá simular seu 
parcelamento, indicando 
o vencimento das parcelas 
e quantidade máxima de 
prestações a depender do 
valor da dívida. Na mesma 
plataforma, poderá também 
concluir o acordo de parce-
lamento e imprimir as guias 
de pagamento.

“A tendência é que nesse 
processo de transformação 
digital disponibilizemos mais 

autosserviços, nos quais os 
próprios cidadãos podem 
ter suas demandas resolvidas 
imediatamente por meio do 
sistema. Assim vamos cons-
truindo uma Prefeitura cada 
vez mais eficiente trazendo 
economia de tempo para o 
cidadão e também economia 
de recursos humanos e finan-
ceiros para a Prefeitura”, ex-

plicou a secretária de Fazenda 
de Niterói, Marilia Ortiz.

 Para o Procurador Geral 
do Município, Michell Maron, 
a digitalização dos serviços é 
uma tendência e um caminho 
sem volta.

“Facilitar a vida do con-
tribuinte no momento de 
pagar seus débitos fiscais 
demonstra capacidade de 

gestão e preocupação com a 
qualidade do serviço público, 
metas que a Administração 
Pública moderna deve ter 
sempre como objetivos, e isso 
é especialmente notável em 
Niterói”, reforçou.

De acordo com a Dire-
tora do Departamento de 
Administração Tributária da 
SMF, Isabella Perez Caldas 

Schettini, o  lançamento da 
ferramenta  possibilitará ao 
contribuinte parcelar seus 
débitos de IPTU por conta 
própria, a qualquer momento 
e sem precisar sair de casa. 

“A ferramenta pode ser 
usada por todos que possuem 
imóveis em Niterói e permite 
ao cidadão simular seu parce-
lamento, indicando o venci-
mento das parcelas e quanti-
dade máxima de prestações a 
depender do valor da dívida. 
Na mesma plataforma, pode-
rá também concluir o acordo 
de parcelamento e imprimir 
as guias de pagamento. A 
disponibilização online deste 
serviço é um grande passo 
no projeto de digitalização 
e modernização que Niterói 
tem buscado nesta gestão”, 
defendeu.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Fazenda, 
do total de solicitações de 
parcelamentos de dívidas de 
tributos municipais, 94% são 

de IPTU. O mesmo ocorre na 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM) que fica com 
a demanda da cobrança da 
dívida ativa, momento em 
que os débitos em abertos 
ultrapassam normalmente 
o limite de dois anos sem 
nenhuma negociação.

De acordo com o Subpro-
curador Geral da Área Tribu-
tário-Fiscal da PGM, Felipe 
Mahfuz, o objetivo do autos-
serviço é otimizar a quitação 
dos débitos do IPTU.

“A Procuradoria Fiscal 
realiza o atendimento de 
cerca de 200 contribuintes 
por dia, entre presencial, 
e-mail, whatsapp e video-
conferência. Dentre estes, 
a grande maioria trata de 
parcelamento de IPTU. Dessa 
forma, a disponibilização da 
ferramenta de parcelamento 
on-line, além de facilitar a 
vida do contribuinte, trará 
um importante incremento 
de arrecadação. É mais uma 
ferramenta à disposição do 
contribuinte, assim como 
a transação tributária e o 
desconto para pagamento à 
vista, com o fim de melhor 
atender aos munícipes e 
realizar a atividade-fim da 
Procuradoria, qual seja, a 
liquidação dos seus créditos 
fiscais com os contribuintes”,  
finalizou.

De acordo com 
a Fazenda, 
do total de 
solicitações de 
parcelamentos, 
94% são de IPTU

Berg Silva/Divulgação

O contribuinte deverá acessar o Portal de Serviços (servicos.niteroi.rj.gov.br), clicar no menu “autosserviços”

Paulo Gustavo: RJ 
tem Dia do Humor
O calendário oficial do Esta-
do do Rio de Janeiro conta 
com uma nova data come-
morativa: o Dia do Humor, a 
ser celebrado sempre em 30 
de outubro, em homenagem 
ao nascimento do humorista 
Paulo Gustavo. A sanção do 
governador Cláudio Castro à 
Lei 9440 de 2021, que prevê 
o novo calendário, foi publi-
cada no Diário Oficial desta 
terça-feira, 26.

De autoria do presidente 
da Alerj, André Ceciliano 
(PT), a lei não só homena-
geia o ator, que fez história 
na TV e no cinema, tornan-
do-se referência do humor, 
mas também agracia todos 
os artistas do gênero no país. 
Paulo Gustavo morreu no 

dia 4 de maio deste ano, aos 
42 anos, em decorrência de 
complicações provocadas 
pela Covid-19.

O texto diz ainda que, 
na data, “o mau humor fica 
banido no Estado do Rio 
de Janeiro”. E lembra que 
Paulo Gustavo imortalizou a  
frase: “Rir é um ato de resis-
tência”.

Festival de Coros do Programa 
Aprendiz Musical tem 8ª edição
O Festival de Coros do Pro-
grama Aprendiz Musical che-
ga à oitava edição hoje (27), 
a partir das 18 horas. Pela 
segunda vez, devido à pan-
demia da covid-19, o evento 
será realizado virtualmente, 
por meio do canal do Apren-
diz no YouTube (https://
www.youtube.com/apren-
dizmusica)

 Nesta edição serão 21 
coros nacionais e interna-
cionais convidados, além 
de dois originários do an-
fitrião Aprendiz Musical: o 
coral infantojuvenil Apren-
diz, formado por crianças e 
jovens residentes em Niterói, 
e o Coro Aprendiz. Os demais 
convidados incluem grupos 
do México, Colômbia, Re-
pública Dominicana, Chile, 
Bolívia e de vários conjuntos 

de outras regiões do país. 
O Festival de Coros é uma 

celebração do canto coral e 
uma oportunidade de reunir 
diferentes iniciativas de co-
rais formados por crianças e 
jovens de diferentes institui-
ções. Assim, é possível pro-
mover o intercâmbio entre 
grupos, a troca de saberes, de 
repertórios e de experiências, 
bem como expandir o alcan-
ce destes projetos e fortale-
cê-los como ações culturais 
de transformação social pela 
música. Este ano, pela pri-
meira vez, o Festival recebe 
coros internacionais, expan-
dindo ainda mais a projeção 
do evento e do Programa 
Aprendiz, o responsável pela 
organização.

 O Programa Aprendiz 
Musical, iniciativa mantida 

pela Prefeitura de Niterói, por 
meio da Fundação de Arte 
de Niterói (FAN), tem como 
base o canto coral e o reper-
tório nacional para iniciar os 
alunos da rede municipal de 
ensino da cidade, no universo 
da música, explorando o pri-
meiro instrumento que o ser 
humano tem contato: a voz. 

“A arte de uma forma ge-
ral é muito importante na 
formação da pessoa, pois es-
timula a criatividade e sensi-
biliza. A música está inserida 
neste contexto. A prática do 
canto coletivo proporciona 
aos indivíduos uma expe-
riência em grupo e envolve 
companheirismo, escuta, 
trabalho em equipe, aceita-
ção do outro em igualdade, 
entre muitos outros valores, 
e contribui não apenas para 

o desenvolvimento musical 
como também social e in-
telectual do aluno”, afirma 
Marcos Sabino, presidente 
da FAN.

No repertório, canções 
autorais dos conjuntos par-
ticipantes se misturam a 
clássicos de Vinicius de Mo-
raes, Tom Jobim, Milton Nas-
cimento, Caetano Veloso e 
Miúcha, com músicas em 
português, inglês e espanhol. 

SERVIÇO:
VIII Festival de Coros In-
fantojuvenis do Programa 
Aprendiz Musical
Data: 27 de outubro
Horário: 18h
Local: https://www.youtu-
be.com/aprendizmusica
Duração: 90 minutos
Classificação: livre.

Evento será realizado nesta quarta-feira, pela segunda vez de forma virtual

Niterói 
renova 
Cartão do 
Idoso
A Secretaria Municipal 
do Idoso de Niterói vem 
realizando a solicitação e 
renovação do Cartão de 
Estacionamento do Idoso 
(CEI) pelo WhatsApp (21) 
98204-2971. O cartão per-
mite estacionar nas vagas 
exclusivas para idosos de-
marcadas nas ruas do mu-
nicípio. O CEI é entregue 
no endereço informado em 
um prazo de 15 dias.

Para solicitar a primeira 
via do cartão, é necessário 
enviar o telefone e e-mail 
do solicitante com a foto 
dos seguintes documentos: 
RG, CPF e comprovante de 
residência. A documenta-
ção precisa estar legível. 
Para solicitar a renova-
ção do cartão, além dos 
documentos já citados, 
é preciso enviar também 
uma foto do cartão de es-
tacionamento atual (frente 
e verso).

Equipes da Vigilância Sanitária e Posturas flagram irregularidades

São Gonçalo vistoria casas 
de repouso para idosos

A Prefeitura de São Gonçalo, 
através das Subsecretarias de Vi-
gilância Sanitária e de Fiscaliza-
ção de Posturas, deu sequência 
às vistorias em casas de repouso 
para idosos do município nesta 
terça-feira (26).

Na primeira vistoria, na Ave-
nida Presidente Kennedy, no 
bairro Trindade, os agentes 
encontraram diversas irregula-
ridades e sinais de, no mínimo, 
falta de zelo com os 31 idosos 
assistidos e que eram cuidados 
por apenas uma técnica de 
enfermagem. O cheiro de urina 
tomava o segundo pavimento e 
a falta de higiene era visível, com 
colchões e travesseiros compro-
metidos, além da lavanderia 
com fluxo cruzado de roupas 
(misturando peças limpas com 
sujas).

Além disso, os cômodos pos-
suíam mais leitos do que o per-
mitido pela legislação RDC nº 
502 de 2021, que determina um 
máximo de quatro dormitórios 

por quarto, com afastamento 
mínimo, em função da pan-
demia de covid-19. No quesito 
segurança, mais irregularidades. 
Os três extintores de incêndio da 
casa estavam fora da validade e 
dois deles estavam vazios.

Os agentes também reco-
lheram dois papagaios sem 
anilha, em gaiolas sujas e sem 
as mínimas condições para 

serem utilizadas. Os dois ani-
mais foram apreendidos pelo 
Comando de Polícia Ambiental 
(Cpam) e encaminhados para o 
Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (CETAS), em Seropé-
dica. O caso foi registrado na 72 
ª DP (Mutuá).

Na segunda vistoria, em um 
abrigo no Rocha, não foram 
encontradas irregularidades.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Marcelo Lima, diretor da Vigilância Sanitária de SG, durante fiscalização

Divulgação

Ator Paulo Gustavo, morto em decorrência da covid-19, virou rua em Icaraí

A Lei, que prevê o 
novo calendário, 
foi sancionada 
ontem pelo 
governador 
Cláudio Castro

Com objetivo de ampliar o 
conhecimento do Suporte 
Básico de Vida (SBV), a 
Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SEMSA), 
iniciou um ciclo de treina-
mentos para profissionais 
que atuam em diferentes 
setores ligados à Saúde do 
município. Nesta terça-
-feira (26/10), trabalhado-
res da sede da pasta, em 
Nancilândia, passaram 
por uma capacitação sobre 
como usar o Desfibrilador 
Externo Automático (DEA), 
que a partir de agora passa 
a estar disponível no local.

O treinamento foi apli-

cado pelo técnico de emer-
gência médica e instrutor 
de SBV, Claudemir Qui-
rino, que atua no Núcleo 
de Educação Permanen-
te e Pesquisa em Saúde 
(NEPPS). O novo aparelho 
ficará disponível na sede 
da Secretaria para auxiliar 
em casos de emergências 
no local. O secretário mu-
nicipal de Saúde, Sandro 
Ronquetti, acompanhou 
a capacitação, que contou 
também com a presença 
de diferentes profissio-
nais, tanto de Saúde, como 
administrativo e agentes 
da Guarda Municipal de 
Itaboraí.

Ciclo de treinamentos em Itaboraí
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Rio caudaloso 
da filosofia

Dom José Francisco*

Quando alguém mergulha 
no rio caudaloso da filo-
sofia, logo sente falta de 
um nadador experiente 
ao lado. É que o amor à 
sabedoria é simples, mas 
não é fácil. 

Foi ele que levou um certo 
grupo de homens, os filó-
sofos, a explorar questões 
fundamentais sobre quem 
somos ou por que estamos 
aqui. Convenhamos que 
não são futilidades de 
gente desocupada.

Quando menos nos damos 
conta, estamos envolvidos 
pelo manto da filosofia. 
Até nos botecos se faz fi-
losofia para dar conta da 
vida. Afinal como se diz 
na filosofia popular: 
Viver não é bolinho!

E  f o i  p a ra 
p e n s a r  a s 
angústias da 
vida que as 
academias e 
praças públi-
cas da Grécia 
antiga se tor-
naram pal-
cos de pen-
s a m e n t o s 
q u e  a i n d a 
hoje cons-
tituem boa 
parte das nossas inda-
gações: de que foram 
feitos o universo e a 
realidade (Metafísica), 
como criar um argumento 
válido (Lógica), como se 
forma o conhecimento e 
como nós o adquirimos 
(Epistemologia), o que 
significa a arte e a beleza 
(Estética), qual é o papel 
dos governos e dos cida-
dãos (Política), como se 
conduzir para não jogar 
no lixo essa experiência 
humana única e intransfe-
rível chamada vida (Ética). 

Perceberam? Isso não é 
“filosofia de boteco”! Com 
todo respeito, é claro, à 
filosofia e ao boteco! 

Veja bem! Quando você 
assiste o filme Matrix, A 
Origem, Show de Truman; 

lê um livro; joga xa-
drez ou futebol, 
está delimitando, 
naquele momen-

to, um pen-
s a m e n t o 
explícito ou 
subjacente, 
mas sempre 
filosófico. 

Se algum dia 
você pensou 
que nunca 
seria capaz 
d e  e n t e n -
der filosofia, 
pode até se 

surpreender: ela 
está enroscada na 
sua vida como ga-
lhos de videira se 

engavinham por onde 
passam. E, por onde pas-
sam, distribuem seus fru-
tos generosos. 

É assim, a filosofia: sempre 
pronta a matar a sede!

Como um rio caudaloso.

Quando 
menos nos 

damos conta, 
estamos 

envolvidos 
pelo manto 
da filosofia

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Mitra

Thiago Maia/Divulgação

Com o objetivo de com-
plementar a alimen-
tação do aluno, a Pre-
feitura de São Gonçalo 
continua a entrega do 
Kit Alimentação Esco-
lar em 15 pontos estra-
tégicos do município. 
Ontem (26), o secretário 
de Educação, Maurício 
Nascimento, fiscalizou 
a distribuição no Polo 
4, no CIEP 125 Muni-
cipalizado Professor 
Paulo Roberto Macedo 
do Amaral, no Coluban-
dê. Na ocasião, foram 
distribuídos kits para 
as unidades da Escola 
Comunitária Semeando 
o Futuro e Escola Mu-
nicipal Beatriz Eliane 
Cordeiro Santos.

SG entrega 
kits

Lei, de autoria do vereador Aldair de Linda, foi sancionada e publicada

Maricá: comércio não pode 
cobrar por sacola plástica

Foi sancionada e publica-
da na segunda-feira (25), a 
lei de autoria do vereador 
e presidente da Câmara, 
Aldair de Linda, que prevê 
a proibição da cobrança da 
escolas plásticas ecológicas 
nos mercados e comércios 
do  município. Há estabele-
cimentos cobrando R$ 0,06 
a R$ 0,10 por unidade e a lei 
estabelece que as sacolas 
devem ser concedidas gra-
tuitamente no momento da 
compra.

“Para famílias carentes, 
a cobrança de R$ 0,10 por 
sacola é um valor muito 
absurdo. Eu compreendo e 

acho correto que devemos 
encontrar meios cada vez 
mais ecológicos e que pre-

servem o meio ambiente, 
mas não é correto cobrar por 
cada sacola nos mercados. O 
consumidor não pode arcar 
com isso”, explicou Aldair de 
Linda.

O descumprimento da lei 
acarretará em algumas penas 
como notificação, multa e 
suspensão de funcionamen-
to. As multas terão valor 
entre 5 e 20 Ufimas. Cada 
Ufima equivale a R$ 160,75. 
As denúncias poderão ser fei-
tas ao Procon de Maricá: (21) 
2634-1342 / 9723-7207. Link:

h t t p s : / / w w w. m a r i c a .
rj.gov.br/2021/10/25/jom-
1231/

Justiça: aulas presenciais devem 
voltar em instituições federais
A Justiça Federal no Rio de 
Janeiro determinou o retorno 
às aulas presenciais em ins-
tituições federais, do ensino 
básico ao superior, suspensas 
desde o ano passado devido 
à pandemia de covid-19. A 
decisão liminar, tomada na 
noite de segunda-feira (25), 
é do desembargador federal 
Marcelo Pereira da Silva, do 
TRF da 2ª Região.

Estão incluídos na Ação 
Civil Pública movida pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF/RJ) o Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (Cefet/
RJ), o Colégio Pedro II (CPII), 
o Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro (IFRJ), o Insti-
tuto Nacional de Educação de 
Surdos (Ines), a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), a Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) e a Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio).

A liminar veio em resposta 

ao recurso do MPF contra 
a decisão anterior, da juíza 
federal Carmen Silvia Lima 
de Arruda, que indeferiu o 
pedido de tutela de urgência 
no dia 7 de outubro, na ação 
que pedia o retorno das aulas 
presenciais até o dia 18 de ou-
tubro. Na ocasião, a juíza des-
tacou a autorização legal para 
atividades não presenciais até 
o fim do ano letivo de 2021 e 
a autonomia das instituições 
federais para determinar o 
próprio calendário escolar.

No recurso, o MPF alegou 
que o ensino remoto ofer-
tado é de “baixíssima quali-
dade, não acessível a todos 
os alunos, e não atende aos 
requisitos fixados pelo Con-
selho Nacional de Educação” 
(CNE), além de não cumprir a 
carga horária legal e intensi-
ficar as desigualdades sociais 
e de oportunidades de acesso 
ao ensino de qualidade.

O MPF alega também que 
a situação sanitária no estado 
do Rio de Janeiro está melhor, 
com os mapas de risco de 

contágio entre os níveis baixo 
e moderado, além de a vaci-
nação contra a covid-19 estar 
avançando e a permissão de 
atividades não essenciais, 
como torneios de futebol e 
restaurantes.

Decisão - Na decisão, o 
desembargador Marcelo Pe-
reira da Silva ressalta que as 
estimativas apontam para 
uma evasão escolar que pode 
chegar a 80 mil estudantes 
no estado do Rio de Janei-
ro, sendo 25 mil apenas na 
capital, o que pode ter sido 
causado pela ausência de 
aulas presenciais. Ele destaca 
também que as redes estadual 
e municipal de ensino já re-
tornaram com as atividades 
100% presenciais.

O desembargador alega, 
ainda, que as atividades regu-
lares das escolas devem seguir 
as diretrizes das autoridades 
sanitárias, segundo a Lei nº 
14.040/2020, que estabelece 
normas educacionais excep-
cionais durante o estado de 
calamidade pública da pan-

demia. Com isso, a decisão 
determina o retorno às aulas 
presenciais nas instituições 
citadas dentro de 15 dias, 
“ainda que de maneira híbri-
da com atividades remotas, 
e que seja necessária a re-
dução do período de férias 
escolares”. O desembarga-
dor determina as condições 
sanitárias necessárias para 
que isso ocorra: a decisão 
especifica “manutenção ou 
melhora dos presentes in-
dicadores da pandemia no 
município do Rio de Janeiro, 
conforme critérios técnico/
epidemiológicos/científicos 
determinados pelas Secre-
tarias Estadual e Municipal 
de Saúde e implementação, 
pelas unidades de ensino, de 
protocolos sanitários especí-
ficos, voltados à proteção dos 
alunos e dos funcionários/
professores, em consonância 
com os melhores critérios téc-
nicos e científicos vigentes no 
Município do Rio de Janeiro, 
no prazo máximo de duas 
semanas”.

Desembargador do TRF determina retorno no prazo máximo de duas semanas

Já Ministério do Trabalho anuncia a criação de 313 mil postos em setembro

Estado do Rio tem mais de 
1.300 vagas de emprego
 A captação de empregos 
realizada pela Secretaria de 
Estado de Trabalho e Renda 
(Setrab) resultou, esta sema-
na, em 1.351 novas oportu-
nidades em várias regiões do 
Estado do Rio – Metropoli-
tana, Médio Paraíba, Costa 
Verde, Centro-Sul e Serrana. 
As vagas são disponibilizadas 
através Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), e os salários 
podem chegar a R$ 5.500. 

Na Região Metropolitana 
são oferecidas 935 oportuni-
dades de trabalho para perfis 
variados, incluindo 302 vagas 
destinadas exclusivamente 
para pessoas com deficiência. 
Para Nível Médio, existem 
158 oportunidades para ven-
dedor, 135 para atendente, 
31 para operador de caixa, 
entre outras. Entre as vagas 
para Nível Superior, existem 
oportunidades para analista 
de comunicação, coorde-
nador escolar e engenheiro 
mecânico.

Para os moradores de An-
gra dos Reis, na região da 
Costa Verde, estão sendo 
oferecidas três vagas para 
carpinteiro, com exigência 
de Ensino Fundamental com-
pleto.

No Centro-Sul Fluminense 
estão sendo oferecidas três 
oportunidades para o mu-
nicípio de Vassouras para as 

funções de auxiliar de labo-
ratório de análises clínicas, 
estoquista e recepcionista 
atendente.

Quem mora na Região 
Serrana pode concorrer a 
uma das 294 vagas dispo-
nibilizadas na região. Entre 
elas, 80 para operador de tele-
marketing, 71 para vendedor, 
50 para analista de recursos 
humanos, entre outras. 

O Sine faz uma análise 

comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato 
cadastrado com o da vaga 
disponibilizada pela contra-
tante. Por isso, é importante 
o cidadão manter o seu ca-
dastro atualizado.

Para se inscrever ou atuali-
zar o cadastro, é necessário ir 
a uma unidade levando seus 
documentos de identificação 
civil, carteira de trabalho, PIS/
Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar todas as 
vagas oferecidas e os deta-
lhes sobre remuneração e 
exigências de cada função, 
acesse o Painel Interativo de 
Vagas da Setrab, disponível no 
site ww.rj.gov.br/secretaria/
trabalho.

Para concorrer às opor-
tunidades exclusivas para 
pessoas com deficiência, é 
preciso enviar o currículo e 
laudo médico para o e-mail 
nead@trabalho.rj.gov.br ou ir 
da Rua do Lavradio, 42, Cen-
tro do Rio de Janeiro.

Caged - O Brasil gerou 
313.902 postos de trabalho 
em setembro, resultado de 
1.780.161 admissões e de 
1.466.259 desligamentos de 
empregos com carteira assi-
nada. No acumulado de 2021, 
o saldo positivo é de 2.512.937 
novos trabalhadores no mer-
cado formal. Os dados são 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência, que divulgou 
ontem (26) as Estatísticas 
Mensais do Emprego Formal, 
o Novo Caged.

O estoque de empre-
gos formais no país, que é a 
quantidade total de vínculos 
celetistas ativos, chegou a 
41.875.905, em setembro, o 
que representa uma variação 
de 0,76% em relação ao mês 
anterior.

Philippe Lima/Divulgação

Secretaria de Trabalho informa que há 1.351 empregos disponíveis no Sine

Ensino médio com 
formação técnica
Jovens do estado do Rio, 
que estejam cursando ou 
tenham terminado o 9º 
do Ensino Fundamental, 
podem se candidatar ao 
processo seletivo de 2.320 
vagas gratuitas para o Novo 
Ensino Médio da Firjan Sesi 
com Itinerário de Formação 
Técnica em parceria com 
a Firjan Senai. As oportu-
nidades estão distribuídas 
em 16 unidades, para aulas 
em turno integral em 2022. 
O edital completo está dis-
ponível no site da Escola 
Firjan SESI www.escolafir-
jansesi.com.br/ensinome-
dio e as inscrições devem 
ser realizadas através do 
mesmo, até às 18h do dia 
7 de novembro. Em São 
Gonçalo são ofertadas 320 
oportunidades (304 vagas 
ampla concorrência e 16 
vagas PCD).

No ato de inscrição, os 
interessados devem forne-

cer uma autodeclaração de 
renda familiar per capita 
bruta de até 1,5 salários mí-
nimos (alguns candidatos 
são dispensados desta obri-
gatoriedade - confira deta-
lhes no edital) e apresentar 
declaração de escolaridade 
ou certificado de conclusão 
do 9º ano do Ensino Funda-
mental. 

O processo é aberto para 
a comunidade em geral, 
com prioridade de vagas 
para candidatos do 9º ano 
da Escola Firjan SESI e para 
dependentes de industriá-
rios ou ex-industriários 
(neste caso, com até três 
anos de desligamento da 
empresa até a data de pu-
blicação do edital).

O início das aulas está 
previsto para 7 de fevereiro 
de 2022. Mais informações 
também podem ser obtidas 
através do telefone 0800 
0231 231.

Vinicius Magalhaes/Divulgação

Para o município de São Gonçalo são oferecidas 320 oportunidades

Divulgação

Aldair: Consumidor não pode pagar
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CPI: número de indiciados no 
relatório final chega a 81 nomes
Membro da comissão, senador que defendeu remédios sem eficácia comprovada também foi incluído
O relator da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Pandemia do Senado, Renan 
Calheiros (MDB-AL), incluiu 
ontem (26) o senador Luís 
Carlos Hienze (PP-RS) na lista 
de sugestão de indiciamentos 
feita pelo colegiado. A decisão 
atendeu a um pedido de ou-
tro senador, o oposicionista 
Alessandro Vieira (Cidadania-
-SE), que acusou o colega de 
comissão de disseminação de 
notícias falsas.

“Essa CPI teve a coragem 
de pedir o indiciamento do 
presidente da República e do 
líder do governo. Não pode fe-
char os olhos com relação ao 
comportamento do seu cole-
ga parlamentar”, argumentou 
Alessandro sob protestos de 
governistas.

“Uma medida radical 
como essa passa um claro 
recibo de revanchismo, de 
perseguição. Quem tem mo-
ral aqui para falar, se no dia 
que vieram médicos fazer o 
contraponto se retiraram, não 
compareceram. Isso é uma 
covardia”, criticou o senador 
Eduardo Girão (Podemos-
-CE).

A solicitação foi feita du-
rante a apresentação do voto 
alternativo de Heinze ao pa-
recer de Renan Calheiros. 
Ao longo dos trabalhos da 
comissão, por várias vezes, 
o senador gaúcho defendeu 

drogas comprovadamente 
sem eficácia contra o coro-
navírus. No documento lido 
ontem, entre outros pontos, 
Heinze manifestou apoio ao 
Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) pela defesa da 
autonomia médica durante 
a pandemia e afirmou que 
seu relatório inclui centenas 
de estudos sobre o uso de 

substâncias no tratamento 
da covid-19 feitas por “cien-
tistas, não charlatões”. “São 
pesquisas que o Ministério 
Público e a Procuradoria-Ge-
ral da República vão se de-
bruçar. Não são factoides, não 
são narrativas”, argumentou. 
Durante a apresentação dos 
novos pontos acatados após 
a leitura da primeira versão 

do texto, na semana passada, 
além de Heize, Renan incluiu 
mais 12 nomes. A relação, que 
foi fechada com 81 pedidos 
de indiciamento, tem entre 
os nomes o do presidente Jair 
Bolsonaro.

Entre as polêmicas discu-
tidas exaustivamente e acata-
das pelo relator apenas minu-
tos antes do início da reunião 

de ontem está a inclusão do 
governador do Amazonas, 
Wilson Lima (PSC), e do ex-
-secretário de Saúde Marcel-
lus Campêlo, pela crise da 
falta de oxigênio em Manaus 
no início deste ano.

Colega de partido de Re-
nan, o líder do MDB no Se-
nado, Eduardo Braga (AM), 
que protocolou na CPI um 
adendo ao relatório com essas 
sugestões, chegou a ameaçar 
votar contra o texto caso esses 
nomes não constassem na lis-
ta. Com a questão pacificada, 
Braga desistiu do adendo. O 
governador amazonense é 
acusado pelos crimes de pre-
varicacao; responsabilidade; 
contra a humanidade e de 
improbidade administrativa. 
No caso do ex-secretário de 
Saúde, os crimes imputados 
a ele pelo emedebista são 
de falso testemunho, crime 
contra a humanidade e pre-
varicação.

Pelo Twitter, Wilson Lima 
reagiu. “Seu interesse [de 

Eduardo Braga] visa exclusi-
vamente às eleições de 2022 
e a razão da vida dele é tentar 
sabotar o meu governo, que 
vem fazendo mais em dois 
anos do que ele em 8. Deixa o 
trabalho falar, senador, e pare 
de picuinha”, postou Lima.

Pedido de retratação por 
live- Na reunião de encer-
ramento da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia do Senado, in-
tegrantes do colegiado apro-
varam ontem (26) um reque-
rimento do vice-presidente, 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), que pede a que-
bra de sigilo telemático das 
redes sociais do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
a suspensão de acesso aos 
seus perfis e um pedido de 
retratação por declarações 
em live transmitida na última 
quinta-feira (21), onde ele 
relacionou a vacina contra a 
covid-19 ao vírus da aids.

Os senadores também 
aprovaram o encaminha-
mento de informações sobre 
o episódio ao ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes, relator 
do inquérito das fake news. O 
presidente da CPI, Omar Aziz, 
e o senador Eduardo Braga 
também vão encaminhar 
recomendação para que o 
Congresso se posicione sobre 
o tema.

Também foi 
aprovada 
solicitação para 
que presidente 
Bolsonaro peça 
desculpas por live

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ontem foi realizada a reunião de encerramento dos trabalhos da CPI da Pandemia no Senado: novos pontos acatados

Alerj aprova projeto que libera 
uso de máscaras ao ar livre
A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou 
ontem (26) o projeto que 
desobriga o uso de máscara, 
ao ar livre, em todo o estado. 
A decisão será encaminhada 
à Secretaria de Estado de 
Saúde, que decidirá o melhor 
momento para a flexibili-
zação. Caberá ainda a cada 
município a decisão final, 
pois vale sempre o parâme-
tro mais restritivo, segundo 
a proposta.

Os deputados aprovaram 
a alteração da Lei 8.859, de 
junho do ano passado, que 
obriga ao uso de máscaras 
respiratórias como forma 
de conter a pandemia da 
covid-19. 

O presidente da Alerj, de-
putado André Ceciliano (PT), 
disse que a Casa não estava 
indo contra a ciência, pois 

a decisão final ficará à cargo 
dos técnicos da Secretaria de 
Estado de Saúde.

“Nós não estamos indo 
contra a ciência. Estamos 
remetendo à Secretaria de es-
tado da Saúde. Pois já é hora. 
Mas vamos manter em locais 
fechados. Nós acreditamos 
na ciência e quem vai decidir 
é a ciência. A política não vai 
intervir. Chegou a hora de 
começarmos a pensar a fle-
xibilização”, disse Ceciliano.

O líder do governo, depu-
tado Márcio Pacheco (PSC), 
defendeu o projeto na íntegra 
e pediu a rejeição de emen-
das que pediam aumento no 
percentual de vacinados para 
liberar as máscaras. 

“É impossível 80% da po-
pulação [vacinada], pois não 
teríamos 80% no calendário 
vacinal. Peço voto contrário 

à emenda. Todos os parâme-
tros foram estabelecidos pela 
ciência”, disse Pacheco.

O deputado Luiz Paulo 
(Cidadania) considerou pre-
cipitado retirar as máscaras 
ao ar livre, com um índice de 
apenas 65% na capital. 

“A população abaixo de 12 
anos não pode se vacinar. Re-
presenta 17% da população 
brasileira. No nosso estado, 
é 15%. Sobrou 85% da popu-
lação. Digamos que 5% não 

foi vacinado. De 65% para 
80%, sobrou 15%. O que é 
esperar mais 30 dias, para ver 
se a epidemia vira endemia?”, 
questionou Luiz Paulo.

Para o deputado Waldeck 
Carneiro (PT), os exemplos 
mundiais, de países que es-
tão voltando a exigir o uso 
de máscaras, mostram que 
ainda é necessário manter 
o uso do equipamento nas 
ruas, a fim de não causar 
um repique da covid-19 no 
estado. 

“Estão voltando a usar 
máscara, o que revela que 
fizeram um movimento pre-
maturo, precipitado. É um 
projeto inoportuno. Não é 
o momento de se retirar as 
máscaras. A gente usa elas 
para nos proteger e para 
proteger os outros”, disse 
Waldeck.

Decisão será encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde, que baterá o martelo

Prazo já está valendo para quem se vacinou até 1º de setembro

São Gonçalo: intervalo para 
2ª dose cai para 8 semanas
Gonçalenses que se vaci-
naram com os imunizantes 
Pfizer e Astrazeneca contra o 
coronavírus até o dia 1º de se-
tembro já podem tomar a se-
gunda dose. O intervalo foi re-
duzido de 12 para 8 semanas 
por determinação do Ministé-
rio da Saúde. Onze pontos de 
vacinação atendem das 8h às 
17h. As Clínicas Gonçalenses 
do Mutondo e Dr. Zerbini, no 
Arsenal, funcionam das 8h às 
21h. As demais doses das va-
cinas (primeira e de reforço) 
continuam sendo aplicadas 
normalmente. No próximo 
sábado, dia 30 de outubro, os 
pontos de vacinação estarão 

fechados. 
A Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil vacina 
todos os moradores com mais 
de 12 anos com a primeira 
dose. Idosos e profissionais de 
saúde com mais de seis meses 
de intervalo da segunda dose 
e os imunossuprimidos com 
mais de 28 dias de interva-
lo da segunda dose podem 
tomar as doses de reforço e 
adicionais, respectivamente. 

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 vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil está realizando 
o intercâmbio de vacinas na 
segunda dose, dependendo 
da necessidade e doses dis-
poníveis 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.

Amanhã (28), a Secre-
taria de Estado de Edu-
cação inicia a renova-
ção das matrículas dos 
alunos da rede estadual  
que desejem permane-
cer na mesma unidade 
escolar em 2022. A re-
novação será na forma 
on-line, pelo site www.
matriculafacil.rj.gov.
br Para os alunos que 
querem permanecer no 
mesmo curso e mesmo 
turno em 2022, a reno-
vação será de 28/10 a 
3/11. Para os que de-
sejem renovar a matrí-
cula solicitando mu-
dança de curso, turno 
ou de curso e turno, a  
renovação será de 4 a 
9/11.

Renovação 
de matrículas

Caberá ainda a 
cada município 
a decisão final, 
pois vale sempre 
o parâmetro 
mais restritivo

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: 30/10/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Avenida Feliciano Sodré - Centro - Niterói 16098429

13:30 às 17:30 Rua Barão de Mauá - Ponta da Areia - Niterói 16098429

MARICÁ
13:30 às 17:30 Rua 1 - Barra de Maricá - Guaratiba - Praia Lagoas-Za - Maricá 16098757

13:30 às 17:30 Rua Antônio Costa - Zacarias - Maricá 16098757

13:30 às 17:30 Rua Interna Projetada - Europa - Maricá 16098757

13:30 às 17:30 Rua Jerônimo Marques Monteiro - Barra de Maricá - Maricá 16098757

13:30 às 17:30 Rua Pampulha - Estrada Velha - São José - Maricá 16098757

13:30 às 17:30 Rua Projetada - Praia Lagoas-Za - Maricá 16098757

Mais de 18 milhões de bra-
sileiros que já deveriam ter 
tomado a segunda dose da 
vacina contra a covid-19 
para completar o ciclo de 
imunização estabelecido 
pelas autoridades sanitá-
rias ainda não o fizeram.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o resultado é 
preocupante - mesmo con-
siderando que, na últi-

ma semana, este número 
caiu 10%, baixando de 20 
milhões de pessoas cuja 
segunda dose da vacina 
estava atrasada, para os 
atuais 18 milhões.

Em nota, a pasta en-
fatizou que, para obter a 
máxima proteção ofere-
cida pelos imunizantes, 
é preciso tomar as duas 
doses da vacina.

18 milhões com dose atrasada
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Flu visita 
o Santos 
em partida 
atrasada

O Fluminen-
se enfrenta o 
Santos hoje, 
às  19h (de 
Brasília), na 
Vila Belmi-

ro, em jogo adiado da 23ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Os paulistas ocupam a 
17ª colocação no Brasilei-
rão e saem do Z-4 se vencer 
ou até empatar em casa. A 
pressão está grande sobre 
Fábio Carille, com apenas 
uma vitória em nove jogos.

O Santos não contará 
com Camacho, suspenso e 
lesionado. Os donos da casa 
devem voltar a atuar com 
três zagueiros. Carlos Sán-
chez treinou como reserva.

Já o Fluminense está 
na oitava posição, com 39 
pontos. Uma vitória longe 
de casa leva o time para a 
sexta posição, dentro da 
zona de classificação para 
a Libertadores.

Os tricolores vão a cam-
po embalados pela vitória 
no clássico contra o Fla-
mengo. O Fluminense es-
pera contar novamente 
com o atacante John Ken-
nedy, destaque no fim de 
semana.

A boa atuação deve fazer 
o técnico Marcão manter 
a escalação. No entanto, 
o comandante pode sur-
preender e iniciar a partida 
com Abel Hernández como 
titular na vaga de Caio Pau-
lista. Outra dúvida é na 
zaga, pois Nino ainda se 
recupera de uma pancada 
no rosto. David Braz deve 
seguir ao lado de Luccas 
Claro.

Fla recebe o Athletico-PR, no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais

Último passo rumo à final 
da Copa do Brasil 2021

F l a m e n g o  e 
A t h l e t i c o - P R 
e s t a r ã o  m a i s 
uma vez frente 
a frente na tem-
porada, hoje, no 

Maracanã, às 21h30 (de Bra-
sília). Desta vez, o confronto 
vale uma vaga na final da 
Copa do Brasil de 2021.

Esta será a quarta partida 
entre as duas equipes em 
2021, e o retrospecto está 
equilibrado, com uma vitória 
para cada lado e um empate. 
A igualdade aconteceu na 
semana passada, na Arena 
da Baixada, no jogo de ida 
das semifinais do mata-mata.

Chama a atenção, entre-
tanto, o jejum do Furacão 
na Copa do Brasil, onde em 
sete partidas desde 2013, o 
Flamengo venceu três e foram 
quatro empates. Mas para 
avançar na competição, o 
Athletico pode repetir o que 
fez nas quartas de final da 
Copa do Brasil em 2019. Após 
dois empates em 1 a 1, o Fura-
cão se classificou nos pênaltis 
e acabou como campeão.

O Flamengo está mordido 
após uma atuação ruim e 
derrota no clássico contra o 
Fluminense. O time, entre-
tanto, atuou sem seis titulares 
e terá a volta de quatro deles 

nesta quarta. No ataque, 
a dupla Bruno Henrique e 
Gabigol está de volta, assim 
como o volante Willian Arão 
e o lateral-direito Isla. Destes, 
apenas BH não esteve em 
campo na semana passada 
em Curitiba.

Arrascaeta e David Luiz, 
entretanto, seguem em recu-
peração de problemas físicos 
e estão fora da partida.

O vencedor desta quarta-
-feira irá enfrentar na final o 
Atlético-MG ou Fortaleza. Na 
ida, o Galo venceu em casa 
por 4 a 0 e está muito perto 
da vaga, que será decidida 
também hoje, no Castelão.

Marcelo Cortes / Flamengo

Recuperado de lesão, Bruno Henrique está pronto para ajudar o Flamengo a chegar na decisão da Copa do Brasil

Vasco aumenta 
carga de ingressos

Bota consegue verba 
para pagar salários

O Vasco voltou 
ontem aos trei-
nos visando o 
duelo contra o 
CSA, na próxi-
ma sexta-feira, 
pela 32ª rodada 

da Série B do Campeonato 
Brasileiro. O técnico Fernan-
do Diniz vai ter problemas 
para resolver nos próximos 
dias. Isso porque o meia  
Nenê está suspenso. Com 
isso, o treinador terá que 
escolher seu substituto no 
elenco.

Fernando Diniz tem al-
gumas opções. Marquinhos 
Gabriel pode ser adiantado, 

O Botafogo vi-
veu uma mu-
dança de cli-
ma na última 
semana após 
o elenco recla-

mar publicamente do atraso 
dos salários. No entanto, a 
diretoria agiu rápido para im-
pedir que uma crise se insta-
lasse em General Severiano.

O clube carioca conse-
guiu a liberação da verba 
para pagar um mês de di-
reitos de imagem do elenco. 
O Botafogo havia pedido na 
Justiça na última semana.

O pagamento de um mês 
dos direitos de imagem foi 
uma promessa do presidente 
Durcesio Mello na última se-
mana. Agora, a próxima meta 
da diretoria é liberar mais 
verba para quitar os salários 
até novembro.

com a entrada de Andrey ou 
Matías Galarza. Outra opção 
é escalar um meia, como o 
jovem MT ou Juninho. Uma 
surpresa pode ser a entrada 
do jovem Caio Eduardo.

Esta será a primeira vez 
que Nenê não vai atuar des-
de seu retorno. Com o ex-
periente meia em campo, 
o Vasco emplacou uma se-
quência de bons resultados 
e voltou a briga pelo acesso.

O Vasco precisa da vitó-
ria na sexta-feira, em São 
Januário, para seguir próxi-
mo do G-4. Atualmente, os 
cruz-maltinos estão a cinco 
pontos do grupo de acesso.

O elenco do Botafogo 
emitiu uma carta aberta, 
reclamando dos atrasos de 
salários. O clube tem um 
acordo para manter os ven-
cimentos em dia de quem 
recebe menos de 60 salários 
mínimos.

Atualmente, apenas três 
jogadores recebem mais do 
que este valor. O Botafogo 
vem buscando manter o 
clima ameno em busca do 
acesso para a Série A.

Jogadores 
protestaram 
na semana 
passada por 
conta dos 
atrasos


