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FLEXIBILIZAÇÃO FICA PARA O ANO QUE VEM

Niterói só libera uso
de máscara em 2022
Anúncio foi feito pelo prefeito, após governador publicar lei permitindo a cara limpa em locais abertos
CIDADES\PÁG. 3
Divulgação

Maricá: resort
de R$ 11 bi
é lançado
O lançamento do megaresort
Maraey em Maricá saiu do
papel. Ontem, os executivos
do empreendimento turísticoimobiliário de R$ 11 bilhões
receberam o governador Cláudio
Castro, o prefeito de Maricá,
Fabiano Horta e o secretário
executivo do Ministério do Turismo,
Daniel Nepomuceno, entre outras
autoridades, para celebrar o
marco histórico de autorização
de construção, com o início das
obras previsto até o fim do ano,
com a geração de mais de 36 mil
empregos. O encontro foi realizado
na área do empreendimento.
PANORAMA\PÁG. 2

Maricá vai dar
aumento para
funcionalismo
CIDADES\PÁG. 3

Poluição gera
fiscalização do
Inea em Niterói

Para simbolizar a cerimônia, os executivos e algumas autoridades plantaram nesta quinta-feira uma árvore da espécie Clusia fluminensis no terreno do empreendimento Maraey em Maricá

CULTURA

ESPORTES
Divulgação

Alexandre Vidal / Flamengo

PANORAMA\PÁG. 2

Divulgação

A banda Mais do Mesmo desfila pelos maiores sucessos da Legião Urbana nesta sexta

Gabigol deixou clara a frustração com a derrota, mas se surpreendeu com a agressão

Renato Russo é homenageado

Gabigol reage após agressões

O Theatro Municipal de Niterói recebe, nesta sexta, a banda Mais
do Mesmo – considerado o maior grupo cover da Legião Urbana
em todo o Brasil. A banda desfila pelos maiores sucessos da
Legião Urbana.

Atacante do Flamengo se manifestou ontem pelas redes sociais
após ele e sua família terem sido agredidos depois da eliminação
rubro-negra da Copa do Brasil, lamentando reação de parte da
torcida na saída do Maracanã na noite da última quarta-feira.

PÁG. 2

PÁG. 8

Incentivos fiscais para startups
Vereadores de Niterói aprovam menos impostos para empresas com tecnologias inovadoras
CIDADES\PÁG. 5
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Panorama RJ
‘A PM está
sangrando’

POR JEFFERSON LEMOS

Megaresort é lançado em Maricá
L. Alvarenga/Palácio Guanabara
Divulgação

“A Polícia Militar está sangrando há décadas. Rogo aos
Poderes para que possamos
dar um fim à violência. A
guerra não é em outro país,
é no Rio de Janeiro! E nós
precisamos agir! Precisamos
dar dignidade aos policiais,
eles não podem ser mais um
número!”, o desabafo feito
ontem, em plenário, pelo
deputado federal Sargento
Gurgel (PSL-RJ), após a PM
confirmar a morte do sargento Jamilton Machado de Assis,
de 43 anos. Ele foi baleado na
cabeça nesta quarta, na Zona
Norte do Rio. O PM estava em
deslocamento em uma viatura da (UPP) do Jacarezinho,
quando foi atingido na altura
do viaduto de Benfica. Este
ano, 124 PMs foram baleados
no Rio. A última vítima foi um
PM lotado no (BPChoque),
atingido por um disparo feito
por traficantes do Complexo
do Salgueiro, em São Gonçalo,
na manhã de ontem.

O lançamento, em Maricá,
das obras do projeto Maraey, um complexo turístico onde deverão funcionar
quatro hotéis cinco estrelas atraiu, ontem, uma

infinidade de autoridades e
políticos. A previsão é que
o novo empreendimento
tenha investimento de R$ 11
bilhões, gerando mais de 36
mil empregos quando estiver

Inea vistoria sistema lagunar
Digulgação

Sem prescrição
O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem que o
crime de injúria racial não
prescreve. A Corte entendeu
que casos de injúria podem
ser enquadrados criminalmente como racismo, conduta considerada imprescritível
pela Constituição.

CARTA DO LEITOR

em pleno funcionamento.
“Temos que construir pontes. O povo só tem a ganhar
quando as esferas de poder
trabalham juntas. Empreendimentos como o Maraey trazem desenvolvimento para o
nosso estado. O Rio de Janeiro agora tem um ambiente
favorável para investidores,
o que gera emprego e renda
para a população”, disse o
governador Cláudio Castro.
Do total do terreno do empreendimento, 81% da área
será preservada. No local,
será criada a segunda maior
Reserva Particular do Patrimônio Natural de restinga
no estado e a quinta maior
do Brasil.
Segundo o CEO do Maraey,
Emilio Izquierdo Merlo, a
parceria com autoridades do
Estado do Rio tornou possível
o compromisso ambiental do
projeto.
“Este é um dia importante
pelo impacto que esse empreendimento vai causar no
Rio de Janeiro, pelo desen-

Cerca de 50 pessoas, entre
ambientalistas, pescadores,
moradores e autoridades,
acompanharam, ontem, em
Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, a fiscalização
proposta pelo deputado estadual Coronel Salema (PSD).
Uma equipe de agentes do
Instituto Estadual do Ambiente (Inea) percorreu a lagoa de barco e também ouviu
os relatos sobre a situação da
Lagoa de Piratininga.
O parlamentar solicitou ao
governador Cláudio Castro
que sejam realizadas obras
de desobstrução do túnel do
Tibau, que faz a ligação entre
o mar e a Lagoa de Piratininga. O objetivo é permitir que
seja restabelecido o fluxo
hídrico, impedindo a morte
de peixes.
A Lagoa de Piratininga é ligada à Lagoa de Itaipu, que
também sofre com o poluição causada pelo despejo

CULTURA

volvimento sustentável e
para o município de Maricá. Maraey está atrelado
à sustentabilidade e ao
desenvolvimento econômico”, afirmou.
Prefeito de Maricá,
Fabiano Horta ressaltou
a simbologia do evento:
“Hoje é um dia de muita
satisfação. Grandes acontecimentos precisam de
marcos simbólicos. Hoje
vamos plantar uma árvore
que reverencia a cidade
e quero reafirmar o compromisso de Maricá para
o diálogo entre público e
privado”, disse.
Também presente, o
secretário-Executivo do
Ministério do Turismo,
D a n i e l Ne p o m u c e n o,
elogiou a iniciativa: “É
com imenso orgulho que
recebemos empreendedores para investir nessa
cadeia do turismo. Temos
o dever e a obrigação de
apoiar o empreendedor”,
declarou.

Fiscalização foi
solicitada por
deputado, que
recebeu muitas
denúncias sobre
poluição

Incentivo
Divulgação

Profissionais da Educação
de Rio Bonito estão felizes
da vida. É que no mês dos
professores a notícia de que
receberão um incentivo em
recursos no valor de até R$
2 mil e parcelas de R$ 100
enquanto durar a pandemia
chegou em boa hora.
Muitos professores tiveram
que comprar computador e
melhorar a rede de internet
em casa para dar aulas on-line por mais de um ano.
A bonificação foi aprovada
pela Câmara de Vereadores.
Os professores já comemoram a gestão do secretário de
Educação, Adalmir Cardoso,
que conseguiu pagar, em cota
única esse ano, o aumento
retroativo a 2020 que nunca
haviam recebido.

Táxi Literário

de esgoto em suas águas. O
canal que faz a ligação com
o mar permitindo a renovação da água também está
obstruído.
Nas duas lagoas moradores do entorno reclamam
da água escura e do mau
cheiro. A mortandade de
peixes é frequente e a pesca
artesanal está prejudicada,
assim como os esportes
náuticos que são praticados
no espelho d’água. O vereador Daniel Marques (DEM)
também acompanhou a
vistoria.

A Academia Fluminense de
Letras (AFL) com o apoio
de seu presidente, Waldenir
de Bragança fará hoje, no
Dia Nacional do Livro, distribuição gratuita de livros,
como parte do Projeto Táxi
Literário, que conta com
o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A ação
gratuita acontece a partir
das 10h, no ponto de táxi em
frente ao Plaza Shopping, no
Centro de Niterói. Além disso
haverá seminários na sede
da Academia, na Praça da
República 7, com professores
e alunos das redes pública e
particular.

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

Flexibilização das máscaras

Não vou julgar se foi errado ou não liberar a flexibilização
de máscaras no Estado do Rio, mas uma coisa é certa, já
estamos acostumados com as máscaras. Mesmo com o
decreto muita gente continuou usando, me senti estranho
em ver pessoas sem máscaras nas ruas. Praticamente virou um hábito comum do dia-a-dia. Muito curioso.
Fernando Rodrigues

Flamengo irreconhecível

É impressionante a queda brusca do Flamengo em poucos
jogos. Um time que vinha bem, jogando de forma consistente não pode cair desta maneira. Acho que muito dessa
queda vem por conta da filosofia do Renato em encarar
as competições. Parece não ter um DNA de Flamengo,
DNA vencedor.
Giovanni Xavier
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Tributo a Renato
Russo em Niterói
O Theatro Municipal de
Niterói recebe, nesta sexta,
a banda Mais do Mesmo –
considerado o maior grupo
cover da Legião Urbana em
todo o Brasil. No show “1
minuto de silêncio. 2 horas de show! - 25 anos sem
Renato Russo”, que acontece às 19h, a banda desfila
pelos maiores sucessos da
Legião Urbana, passando
pelos tempos em que Renato Russo esteve no “Aborto
Elétrico” e, depois, quando
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Divulgação

O Teatro Popular Oscar Niemeyer apresenta, neste sábado, às 16h, a peça infantil
“A Cigarra e a Formiga: aí
vem o verão!”, com a Cia
Jukah de Teatro. Na história, após um longo e gélido
inverno, que provocou um
grande isolamento e confinamento social, a vida na
Insetolândia começa a ser
recuperada como um ato
de resistência dos valentes
insetos trabalhadores. O ingresso custa R$ 40 (inteira),
no site Sympla.

se apresentou como “Trovador Solitário”. Além disso, há
versões exclusivas e algumas
surpresas.
No repertório, sucessos
como “Há Tempos”, “Pais e
Filhos”, “Quase sem Querer”,
“Eduardo e Monica”, “Meninos e Meninas”, “Índios”,
“Que País é Esse”, entre
outros.
O ingresso custa R$ 60
(inteira), no site Sympla.
É necessário apresentar o
comprovante de vacinação.

A banda Mais do Mesmo apresenta sucessos da Legião Urbana nesta sexta

Divulgação

‘PIANO KIDS’ – Em homenagem ao mês das crianças,
a Série “Jovens Pianistas” realiza, nesta sexta, uma edição especial chamada “Piano Kids”, com algumas das
crianças mais talentosas e premiadas. A 89ª edição da
série começa às 20h, e será transmitida pelo Youtube,
através do canal “seriejovenspianistas”. Recital contará
com a participação de 10 artistas.

“A Cigarra e a Formiga: aí vem o
verão!” no Teatro Popular

MUSICAL – O Oi Futuro apresenta até 21 de novembro o espetáculo infantil ‘A menina Akili e seu tambor
falante – O Musical’ em temporada online. O musical
narra a história de Akili, uma menina africana que vive
numa pequena aldeia e que junto com seu melhor
amigo – um tambor falante – seguirá numa jornada.
Aos sábados e domingos, às 14h e às 16h, pelo Youtube.

Cidades
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Sem máscara só no ano que vem
Prefeito de Niterói anuncia durante live que só vai flexibilizar uso do equipamento em janeiro de 2022
Fernando Frazão/Agência Brasil; /Agência Brasil

Na próxima segunda-feira
(1), Niterói entrará na fase 2
do Programa Novo Normal
Niterói, um conjunto de
regras que está orientando
a cidade neste momento da
pandemia de covid-19. Nesta nova fase, não será mais
obrigatório o uso de máscara
em qualquer atividade física
ao ar livre. O município tem
100% da população com mais
de 18 anos vacinada em primeira dose. Em janeiro está
programada a liberação de
máscaras em locais abertos,
na fase 3 do Programa. As
medidas foram anunciadas
pelo prefeito da cidade, Axel
Grael, durante transmissão
ao vivo pelas redes sociais.
Esta fase também prevê a
suspensão do horário limite
para fechamento de bares,
restaurantes e afins. Ainda
haverá permissão para o
funcionamento de casas
noturnas, casas de festas,
pubs e boates, com até 80%
da capacidade de público,
mediante comprovação de
esquema vacinal completo.
O prefeito Axel Grael destacou que desde o início
de 2020, o município vem
adotando medidas com base
na ciência e nas melhores
experiências internacionais.
“O governo do estado
liberou o uso de máscaras

A partir deste
fim de semana
todos os portões
do Campo de
São Bento serão
abertos
de Saúde, Rodrigo Oliveira,
afirmou que a cidade tem a
melhor cobertura vacinal do
estado.
“ Temos uma redução
significativa no número de
casos e no número de pessoas internadas no Hospital
Municipal Doutor Gilson
Cantarino e na rede particular”, disse.

Embora tenha sido liberado o uso de máscaras em espaço aberto, nas ruas do Rio o acessório continuou a ser usado

em áreas abertas, mas cada
município pode tomar as decisões que julgar adequadas.
Em Niterói, vamos fazer a
liberação do uso de máscaras
em janeiro, em áreas abertas,
sempre com a preocupação
de preservar a saúde de todos”, justificou.

Suspensão da vacinação
de segunda e terceira doses
com Pfizer e Astrazeneca –
Com repasses insuficientes
de doses pelo Ministério da
Saúde, a Secretaria Municipal
de Saúde precisou suspender a aplicação de Pfizer e
AstraZeneca para primeira e

segunda doses. A vacinação
contra covid-19 continuará
para primeira dose de pessoas a partir de 18 anos, para
segunda dose de Coronavac e
para terceira dose em quem
tomou Astrazeneca ou Pfizer
como d1 ou d2.
O secretário municipal

Fiocruz e AstraZeneca: acordo
para importação de IFA em 22
Bio-Manguinhos vai produzir 60 milhões de doses da vacina no ano que vem
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e a farmacêutica
AstraZeneca assinaram ontem (28) uma declaração
conjunta de compromisso
para aquisição de Ingrediente Farmacêutico Ativo
(IFA). Os novos lotes de IFA
importado permitirão que
o Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) produza 60 milhões de doses da
vacina contra covid-19 em
2022.
Com o acordo, Bio-Manguinhos vai reforçar as entregas ao Programa Nacional
de Imunizações (PNI) no
primeiro semestre do ano
que vem, para o qual já estavam previstas 60 milhões
de doses fabricadas a partir
de IFA produzido no Brasil.

Pfizer: lotes
de vacinas
chegam
ao País
Na madrugada de ontem
(28), chegaram ao Brasil
2.489.760 doses da vacina
contra covid-19 da Pfizer. O voo UC1503 com o
lote das vacinas pousou
às 4h50, no Aeroporto de
Viracopos, em Campinas,
vindo de Amsterdam. Esse
é o 11º lote, referente ao
segundo contrato da Pfizer
com o governo brasileiro,
que prevê a entrega de 100
milhões de doses da vacina
até o final do ano.
Segundo o Ministério
da Saúde, as doses do imunizante serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)
e distribuídas para todo o
Brasil. Ao todo, já foram
distribuídas mais de 320
milhões de doses de imunizantes contra a covid-19,
de quatro laboratórios, na
maior campanha de vacinação da história do país.

Instituto da Fiocruz vai reforçar o
Programa Nacional de Imunizações
(PNI) e dobrar a entrega da vacina
Desse modo, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve receber 120 milhões de doses da
vacina AstraZeneca contra
covid-19 nos primeiros seis
meses do ano que vem.
A assinatura do acordo
contou com a presença do
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da presidente
da Fiocruz, Nísia Trindade
Lima, do CEO Global da AstraZeneca, Pascal Soriot, e do
presidente da AstraZeneca
no Brasil, Carlos Sánchez-Luis.
A Fiocruz afirma que a

maior disponibilidade de
doses permitirá ao Ministério da Saúde estabelecer
diferentes protocolos de
vacinação e dispor da vacina
para implementar doses de
reforço nos grupos em que
ela for necessária.
“A Fiocruz está buscando
se antecipar aos possíveis
cenários de evolução da
pandemia para atender às
demandas do Ministério
da Saúde e da sociedade
brasileira e a garantia desse
IFA no início do ano que
vem nos permitirá essa fle-

xibilidade. Hoje, mais uma
vez, contamos com a parceria da AstraZeneca, uma
parceria que vem se fortalecendo e se expandindo
inclusive para o enfrentamento de outros agravos”,
comentou a presidente da
Fundação, Nísia Trindade
Lima, em texto divulgado
pela Agência Fiocruz de
Notícias.
No encontro, a presidente
da fundação e o presidente
da AstraZeneca Brasil também assinaram uma carta de
intenções que visa uma futura parceria entre a empresa e
o Instituto de Tecnologia em
Fármacos (Farmanguinhos/
Fiocruz) no enfrentamento a Diabetes, Doença Renal Crônica e Insuficiência
Cardíaca.

Maricá: comissionados e
servidores terão reajuste
Projeto que estabelece aumento será enviado pelo Executivo à Câmara
O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, anunciou ontem
(28), Dia do Servidor Público,
que vai enviar à Câmara Municipal, projetos de lei que
garantam reajuste salarial
aos servidores da Guarda
Municipal, Defesa Civil e
servidores estatutários. Entre os projetos há também
recomposição inflacionária
dos últimos quatro anos para
servidores comissionados
e, auxílio alimentação para
todos os servidores municipais. Os respectivos reajustes
e benefícios começam a valer
a partir de primeiro de janeiro de 2022.
“Hoje é o dia do servidor
e da servidora pública, funções tão importantes para
o coletivo, para a dinâmica
da vida social do Brasil e,
queremos fazer uma homenagem, um agradecimento
a todos os servidores de Maricá, reafirmando a sua im-

Reajustes e
benefícios
devem começar
a valer a partir
de primeiro de
janeiro de 2022
portância e o valor que eles
têm na construção de uma
nação, de uma sociedade
que se unifica”, disse o prefeito.
“Estou enviando a Câmara Municipal de Maricá
projetos de lei que garantem
o reajuste salarial a guardas
municipais e a servidores estatutários que já vem tendo,
pelo plano de cargos e salários da prefeitura, ao longo
dos últimos anos, reajustes
feitos. Mas avaliamos que é
importante continuar com
essa política de valorização

salarial do nosso servidor”,
reafirmou Fabiano, anunciando também uma reposição inflacionária aos cargos
comissionados que, desde
2017 não recebem nenhum
reajuste.
De acordo com os projetos enviados à Câmara
Municipal, os cargos comissionados (assessoria de 1 a
6) receberão recomposição
inflacionária de 23%, já servidores de funções gratificadas (7 a 12) o reajuste será de
12%. Servidores da Guarda
Municipal e Defesa Civil o
ajuste corresponderá a 5%.
Já os servidores efetivos, que tiveram nos últimos três anos reajuste de
10%, também perfazendo
ao longo dos últimos quatro
anos 40% de reajuste total,
receberão, de acordo com o
projeto de lei enviado pelo
prefeito, um reajuste salarial
de 10%.

Abertura dos portões do
Campo de São Bento – A
partir deste sábado (30), o
Campo de São Bento volta
a funcionar com todos os
portões abertos. A secretária
municipal de Conservação
e Serviços Públicos, Dayse
Monassa, afirmou que este
era um anseio da população
niteroiense.
“Depois de mais de um
ano controlando o número
de pessoas que entram no
Campo de São Bento, em
conjunto com a Secretaria
de Ordem Pública, vamos

liberar os portões. A população da cidade ajudou e, neste
sábado, a partir das 7h, todos
os portões do Campo de São
Bento estarão abertos”, garantiu Monassa.
O Governo do Estado publicou ontem (28), em edição
extraordinária do Diário Oficial, resolução da Secretaria
de Estado de Saúde (SES)
regulamentando a flexibilização do uso de máscaras.
Na resolução, a secretaria
orienta que os municípios
poderão desobrigar o uso do
equipamento de proteção
individual em locais abertos
e sem aglomeração quando
65% de toda a sua população ou 75% do público-alvo estiverem imunizados
com as duas doses da vacina
contra a covid-19 ou com a
dose única, do imunizante
da Janssen. A Secretaria de
Saúde esclarece que o uso de
máscara continua obrigatório em ambientes fechados.
No primeiro dia de liberação do uso de máscaras em
lugares públicos, a maioria
dos cariocas manteve o uso
da proteção facial para prevenção da covid-19.
Em diversas ruas da centro do Rio de Janeiro eram
poucas as pessoas que circulavam sem a máscara protetora no rosto.

Proteção contra
Gama com Astra
A aplicação de duas doses
da vacina AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
confere alta proteção contra
a variante Gama do vírus
Sars-CoV-2, causador da
covid-19, em pessoas acima
dos 60 anos. É o que revela
um estudo publicado ontem
(28) na revista científica Nature Communications.
A Gama surgiu em Manaus, no fim de 2020, e foi
responsável pela segunda
onda da doença no Brasil,
de fevereiro até junho deste
ano. Atualmente, a variante
de prevalência no país é a
Delta, surgida na Índia.
O levantamento foi feito
em São Paulo e mediu a proteção que a vacina oferece
contra morte por covid-19.
A pesquisa mostrou que
a segunda dose eleva em
cerca de 30% a proteção
em relação à aplicação da
primeira, com efetividade
de 93,6%.

O estudo envolveu 20
pesquisadores do Brasil,
dos Estados Unidos e da
Espanha e foi coordenado
pelo médico infectologista Julio Croda, da Fiocruz
Mato Grosso do Sul. Croda
explica que a pesquisa buscou fornecer dados sobre
a eficiência da vacina em
pessoas mais velhas, já que
o envelhecimento causa
uma perda natural na imunidade.
“Sabemos que os idosos
têm a questão da imunossenescência [alterações do
sistema imunológico provocadas pelo envelhecimento], mas essa análise nos
maiores de 60 anos mostra
que, mesmo no contexto
da circulação da Gama, o
esquema vacinal completo
garante uma boa proteção.
Daí a necessidade de buscar
os faltosos, encontrar todo
mundo que não completou
o esquema vacinal e garantir
que tomem as duas doses”.

Professora da UFF
em prêmio da Nature
O movimento brasileiro Parent in Science, que conta
com a participação da professora Letícia Oliveira, do
Departamento de Fisiologia e
Farmacologia da UFF, venceu
a edição de 2021 do prêmio
“Mulheres Inspiradoras na
Ciência” na categoria Science Outreach, concedido pela
revista britânica Nature uma das maiores publicações
científicas do mundo -, em
parceria com a companhia
Estée Lauder.
A cerimônia virtual ocorreu ontem (28) e teve como
objetivo celebrar e apoiar as
conquistas das mulheres na
ciência, sobretudo das mães,
e de todos aqueles que trabalham em prol da equidade de
gênero no meio científico. Foi
a primeira vez que um grupo
brasileiro foi agraciado com a
premiação.
Além do valor de US$ 40
mil, o movimento Parent in
Science recebeu o convite
para realizar apresentações e
mentorias na empresa Estée

Lauder sobre o trabalho que
desenvolve na sistematização de dados e na luta pela
implantação de políticas de
apoio às mães na academia.
A professora Letícia de
Oliveira, que também é coordenadora do Grupo de Trabalho Mulheres na Ciência,
ressalta que ainda há muito
o que precisa ser feito para
mudar o atual sistema acadêmico no sentido de acolher
as mulheres, principalmente
as mães, permitindo que se
desenvolvam plenamente
como cientistas.
“Em todo o mundo, as
mulheres enfrentam barreiras na ciência e na academia,
incluindo muitas vezes serem
forçadas a escolher entre sua
carreira e a maternidade, em
um sistema construído em
torno dos homens. Receber
este prêmio hoje abre uma
nova janela de possibilidades
para o nosso movimento,
bem como valida que nossa
luta é genuína e urgente”,
finaliza.
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Maricá: abastecimento de
água terá R$ 438 milhões
Plano de execução foi discutido em encontro entre o prefeito e empresa que vai assumir a distribuição
Divulgação

O problema do abastecimento de água em Maricá
foi tema de conversa esta
semana entre o prefeito Fabiano Horta e o presidente
da Águas do Rio, Alexandre
Bianchini, na sede da empresa. O objetivo do encontro
era alinhar um plano de trabalho a ser executado quando o serviço no município
passar a ser de responsabilidade da empresa, a partir
da próxima segunda-feira,
dia 1º de novembro. O investimento será de mais de R$
438 milhões.
“Estamos cientes dos
desafios que permeiam a
questão do fornecimento de
água em Maricá. Por isso, já
estamos estudando alternativas para mudar o cenário
atual. Em curto prazo já
iremos atuar em melhorias
pontuais, pois entendemos
que cada morador que passar a ter acesso a água já é
uma conquista. Mas estamos
determinados em ampliar
estas possibilidades para que
a população tenha acesso
a este bem tão necessário
para sobrevivência, inclusive para o desenvolvimento
econômico do município”,
declarou Bianchini.
A Águas do Rio será responsável pela distribuição
da água em Maricá. De acordo com o contrato de concessão, parte do insumo

Serviço de coleta
e tratamento
de esgoto
continuará
sendo feito pela
Sanemar

Sérgio Braga, Alexandre Bianchini e Fabiano Horta conversaram no Centro de Operações Integradas da Águas do Rio

será comprado da Cedae e
outra receberá tratamento
pela própria concessionária.
O serviço de coleta e tratamento de esgoto segue sendo
realizado pela Sanemar Companhia de Saneamento
de Maricá.
“Há períodos em que a
vasão da água no município
é de apenas 10 litros por segundo, índice muito baixo

para atendimento a toda
população e demais setores.
A escassez inclusive faz com
que hoje o abastecimento precise ser suspenso de
forma geral, em alguns momentos, e direcionado para
serviços essenciais, como
o hospital. Estamos muito
esperançosos com a chegada
da Águas do Rio e abertos
a uma agenda de trabalho

conjunta. Esta parceria será
necessária para solucionar
esta questão dramática, que
mitiga a potência de crescimento que a cidade tem”,
afirmou o prefeito.
A questão de falta de água
em Maricá já perdura por
anos, visto a baixa capacidade de produção devido
à estiagem que atinge o rio
Ubatiba, e outros fatores. No

encontro entre Águas do Rio
e a prefeitura foi apontada a
necessidade de identificar
alternativas de captação,
assim como intervenções
para ampliar a capacidade
dos reservatórios de água, e a
melhor distribuição da rede
de abastecimento em todo
município.
“Temos todas as condições para realizar um bom
trabalho. A Águas do Rio
conta com a experiência do
grupo Aegea, que é líder no
setor de saneamento privado
no país, e é reconhecida por
levar água com abastecimento regular em suas áreas de
concessão. Já realizamos um
levantamento do cenário de
Maricá e estamos nos aprofundando em alternativas
de expansão de vasão de
água. Sabemos que é algo
que exige um plano de ações
de médio e longo prazo, mas
já iniciaremos trabalhando
para fazer diferença, desde
o primeiro dia”, destacou
Sérgio Braga, diretor supe-

SG de olho na venda de sacolas
Subsecretaria de Fiscalização de Posturas abriu mais dois novos canais para denúncias
A Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo, por meio
da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, abriu
ontem (28) mais dois canais
de atendimento para que a
população possa denunciar
o descumprimento da Lei
1261/2021, que proíbe os
estabelecimentos comerciais
no município de cobrar pelas
sacolas biodegradáveis que
são fornecidas para os consumidores transportarem suas
compras. Os cidadãos de São
Gonçalo podem utilizar, além
do número disponibilizado
pelo órgão responsável - 2199-

6372 - o telefone da Ouvidoria
2199-6300 ou através do link:
https://servicos.pmsg.rj.gov.
br/ouvidoriaweb/ .
A abertura de mais canais de denúncias ocorreu
devido ao grande volume de
demandas que o órgão tem
recebido diariamente e para
dar celeridade e atender toda
a população. Todas as denúncias enviadas para os dois novos canais serão repassadas
ao núcleo da Subsecretaria
de Fiscalização de Posturas,
responsável por fiscalizar o
cumprimento da lei no município de São Gonçalo.

“Estamos fiscalizando diariamente todos os supermercados de nossa cidade, a fim
de dar cumprimento à Lei
Municipal 1268/2021, que
proíbe a venda de sacolas biodegradáveis nos mercados.
Estamos recebendo inúmeras denúncias diariamente
e precisamos do apoio e da
colaboração de todos”, disse o
subsecretário de Fiscalização
de Posturas, Randhal Juliano.
Lei - A lei foi sancionada
pelo Executivo, no mês de
setembro deste ano, e determina que o custo de distribuição das sacolas não será

Niterói oferece atividades
para a saúde e lazer do idoso
Mês de programação especial termina com evento em Icaraí no domingo
Divulgação

O mês do Idoso, outubro,
chega ao fim e para concluir
as programações especiais, o
Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói,
vai receber diversas atividades gratuitas de saúde e lazer
programadas pela Secretaria
Municipal do Idoso (SMID),
no domingo (31). O evento
acontece das 9h às 12h. O Dia
Mundial do Idoso foi celebrado em 1º de outubro. São
considerados idosos pessoas
com idade igual ou superior
a 60 anos.
O secretário do Idoso,
José Antonio Fernandez,
celebra o encerramento das
atividades.
“Foi um mês de muitas
atividades para os idosos.
Estamos felizes com essa
possibilidade do retorno a
uma nova normalidade pós
pandemia. Com a aplicação
da vacina e, mais recentemente, a dose de reforço, os
idosos estão podendo reto-

Encerramento de atividades do mês do idoso no Campo de São Bento

mar as atividades e voltar a
ressocializar, que é muito
importante para eles”, destaca Zaf.
A atividade vai contar
com corte de cabelo e barbeiro, massoterapia, aferição
de glicose, pressão e Índice
de Massa Corpórea (IMC),

saúde bucal, doação de livros
e cadastro para solicitar o
Cartão de Estacionamento
do Idoso (CEI). O público
ainda poderá curtir o show
de Otávio Almeida, que trará
canções de Cauby Peixoto, e
uma apresentação do Cordão do Bola Branca.

mais repassado aos clientes,
sendo responsabilidade dos
estabelecimentos comerciais,
que não poderão mais vender
sacolas de materiais biodegradáveis aos consumidores
do varejo.
Caso não se adeque após
ser advertido, o estabelecimento poderá ser multado
em 80 ufisg (R$ 3.035,20) caso
seja de grande porte; 40 Ufisg
(R$1.517,60), médio porte; e
20 Ufisg (R$758,80), pequeno
porte.
Em caso de reincidência, a
penalidade será ainda maior,
com multa de 100 Ufisg (R$

3.794,00) para o comércio
de grande porte; 60 Ufisg
(R$2.276,40) para médio porte; e 40 Ufisg (R$1.517,60), em
caso de reincidência para o
comércio de pequeno porte.
Além da multa, o estabelecimento que descumprir a
legislação pode ter suspensão
parcial do alvará de funcionamento das atividades até que
se adeque à nova lei.
O projeto de Lei nº
0008/2020 do vereador Cici
Maldonado foi aprovado na
sessão ordinária do dia 25 de
agosto, na Câmara, por 26 votos a favor e nenhum contra.

rintendente da Águas do
Rio, responsável pela região
Rio Leste, que engloba São
Gonçalo, Itaboraí, Paquetá,
Maricá, Saquarema (3º Distrito) e Tanguá.
Na ocasião, representantes da Águas do Rio apresentaram aos membros da
prefeitura de Maricá o Centro de Operações Integradas
(COI), que já faz o monitoramento do abastecimento
de água em mais de mil
pontos, e será expandido ao
longo da concessão. Com
esta tecnologia, será possível
identificar intermitências
no fluxo de abastecimento
de água antes mesmo que a
população perceba, sendo
uma importante ferramenta
de atuação preventiva.
Sobre Águas do Rio – A
concessionária estará presente em 124 bairros da
capital do estado (Zona Sul,
Norte e Centro), além de outros 26 municípios. São eles:
Aperibé, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo,
Cordeiro, Casimiro de Abreu,
Duas Barras, Itaboraí, Itaocara, Magé, Maricá, Miracema,
Rio Bonito, Saquarema (3°
Distrito), São Gonçalo, São
Francisco de Itabapoana,
São Sebastião do Alto, Tanguá, Belford Roxo, Duque de
Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti.

Agricultura
familiar
A Prefeitura de São
Gonçalo, através da Secretaria de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Assuntos Portuários, alerta
para os últimos dias de
inscrição na chamada
pública para aquisição
dos gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e
do empreendedor rural.
As inscrições para grupos formais, informais
ou fornecedores individuais estarão disponíveis até hoje, dia 29, de
10h às 17h, na Subsecretaria de Alimentação
Escolar, na Secretaria de
Educação.
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Câmara aprova incentivos para
abertura de startups em Niterói
Projeto de lei prevê possibilidade de isenção do IPTU ou ainda redução do ISS. Sedes deverão ser na cidade
Divulgação

Foi aprovado na Câmara Municipal de Niterói ontem, 28,
encerrando o mês da Ciência e
Tecnologia, o projeto de lei n°
75/2021, que busca conceder
incentivos fiscais às startups
do município. O projeto, de
autoria do vereador Binho
Guimarães (PDT), fomenta o
empreendedorismo em Niterói, incentivando o surgimento
de empresas inovadoras, capazes de desenvolver serviços ou
novos produtos com alto grau
tecnológico.
A iniciativa também prevê
possibilidade de oferta ao
poder público municipal, a
preço de custo ou inferior ao
praticado no mercado, como
contrapartida ao incentivo
fiscal concedido.
Para o autor do projeto, a
iniciativa legislativa vai ao encontro dos esforços de enfrentamento dos graves impactos
causados pela pandemia, bem
como, busca a retomada e
fortalecimento da economia
local, a geração de empregos e
a circulação de riquezas.
“Cada vez mais, as startups
apresentam-se como importantes agentes de fomento
ao empreendedorismo e ao
desenvolvimento de negócios
transformadores nas cidades.

Autor,
vereador Binho
Guimarães, crê
no surgimento
de empresas
inovadoras

Para o vereador Binho Guimarães, é fundamental que Niterói busque adotar medidas que consolidem um ecossistema inovador e ajudem a gerar empregos

Dessa forma, é fundamental
que o município de Niterói, em
posição de vanguarda, busque
adotar medidas que fortale-

çam e consolidem um ecossistema inovador, tornando
Niterói um polo tecnológico
e de inovação”, diz o vereador

Binho Guimarães.
As startups poderão ser
beneficiadas com isenção do
IPTU ou ainda com a redução

1º Fórum Estadual do DRM-RJ
debate sobre setor ceramista
Secretário de Desenvolvimento destaca grandes projetos envolvendo a autarquia
Divulgação

Foi realizado na quarta-feira
(26), o 1º Fórum Estadual
do DRM-RJ. O presidente do órgão, Luiz Claudio
Almeida Magalhães, dirigiu o evento e apresentou
sua importância nas tratativas de desenvolvimento do Estado do Rio De
Janeiro.
Após abertura do presidente, o secretário estadual
de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, destacou importantes pontos
a serem trabalhados para o
fortalecimento da entidade
em favor do Estado.
Farah discorreu sobre a
necessidade de unir forças,
trocar informações, experiências e adoção de estratégias, que servem como
parâmetro para o progresso de um trabalho sério e
comprometido em prol da
sociedade.
Na oportunidade, Vinicius Farah também falou
sobre as políticas de incentivo ao setor de Mineração
do DRM-RJ, quem vem progredindo e estabelecendo
parcerias, numa gestão associada aos serviços públicos de geologia e mineração

prestados pela autarquia.
Ao final de sua exposição, Farah falou sobre grandes projetos envolvendo a
autarquia, que logo serão
pauta de um novo encontro.
Também participaram
do evento o Sindicato da
In d ú s t r i a d e Ce r â m i c a
para Construção de Campos (Siccc) , o Sindicato
da Indústria de Cerâmica
para Construção e Olaria
do Médio Vale do Paraíba
(Sindicer-MVP), o Sindicato
da Indústria de Mármores,
Granitos e Rochas Afins do
Estado do Rio de Janeiro
(Simagran-Rio), o Sindicato
da Indústria de Mineração
de Brita no Estado do Rio
de Janeiro (Sindibrita), o
Sindicato das Indústrias de
Cerâmica para Construção
e de Olaria do Estado do
Rio de Janeiro (Sindicer-RJ), Sindicato Nacional
da Indústria do Cimento
(Snic), o Sindicato das Indústrias e Extratores de Pedras Gnaisses no Noroeste
do Estado do Rio de Janeiro
(Sindgnaisses), o Sindicato
Nacional da Indústria de
Águas Minerais (Sindinam),
o Sindicato das Indústrias

Facebook muda marca para Meta
O Facebook anunciou ontem (28) que mudará a
marca para Meta, uma mudança de nome que ocorre
enquanto a empresa enfrenta críticas de legisladores e reguladores sobre
seu poder de mercado,
suas decisões algorítmicas
e o policiamento de abusos
em suas plataformas.
O presidente-executivo da companhia, Mark
Zuckerberg, falando na
conferência de realidade
aumentada e virtual trans-

mitida ao vivo da empresa,
disse que o novo nome
reflete seu foco na construção do metaverso.
“No momento, nossa
marca está tão intimamente ligada a um produto que
não pode representar tudo
o que estamos fazendo
hoje, muito menos no futuro”, disse.
A gigante da tecnologia
disse que a mudança reunirá seus diferentes aplicativos e tecnologias sob uma
nova marca.

Secretário Vinicius Farah e presidente do DRM-RJ, Luiz Claudio Almeida Magalhães

da Construção, Mobiliário,
Mármores e Granitos da
Baixada Fluminense, Angra
dos Reis e Parati (Sincocimo-RJ), a Firjan, AgeRio,
ANM e CPRM, o membro
do conselho Fiscal do setor
de Mármore,Paulo Orcioli,
e o suplente da Diretoria
Executiva de Mármores,
Armando Souza.

No Fórum foram debatidas questões pertinentes ao
setor ceramista, estratégias
de expansão, melhorias,
taxas, legislações e projetos
de incentivo que impactarão de forma positiva no
crescimento da economia
do estado, gerando melhorias na entrega de serviços
públicos à população.

da alíquota do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) sobre a receita tributável de prestação de serviços.

As organizações, para fazerem jus aos benefícios fiscais,
deverão:
I – não possuir débitos perante o município;
II – comprovar a inexistência de qualquer grau de
poluição ambiental;
III – não utilizar ou destinar
o imóvel, para outros fins; e
IV – não alienar o imóvel,
ou parte dele, após obter o
incentivo.
As startups beneficiadas
deverão manter suas sedes instaladas em Niterói por um período mínimo de cinco anos,
a contar da data de concessão
do benefício.
Os pedidos de benefícios
fiscais deverão ter a aprovação
prévia do Poder Executivo que
será o responsável pela regulamentação e fiscalização do
cumprimento dos requisitos
previstos.

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: 02/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:30 às 12:30 Rua Brigido Tinoco - Vila Progresso - Niterói
16112913
13:00 às 17:00 Avenida Mathias Sandri - Itacoatiara - Niterói
16116509
13:00 às 17:00 Estrada Itacoatiara - Itacoatiara - Niterói
16116509
13:00 às 17:00 Rua Amizade - Itaipu - Niterói
16116509
13:00 às 17:00 Rua Matias Sandri - Itacoatiara - Niterói
16116509
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida José Lopes Raposo - Colubandê - São Gonçalo
15974831
12:00 às 16:00 Estrada Sabonete - Arsenal - São Gonçalo
15974831
12:00 às 16:00 Rua 21 de Fevereiro - Arsenal - São Gonçalo
15974831
12:00 às 16:00 Rua Exp Gonçalo de Paiva Gomes - Jockey Club - São Gonçalo
15974831
12:00 às 16:00 Rua Gonçalo de Paiva Gomes - Arsenal - São Gonçalo
15974831
12:00 às 16:00 Rua Marco Antônio Lima Chagas - Arsenal - São Gonçalo
15974831
12:00 às 16:00 Rua Moisés Batista - Arsenal - São Gonçalo
15974831
12:00 às 16:00 Rua Tereza Lopes - Arsenal - São Gonçalo
15974831
12:00 às 16:00 Avenida Truman - Vista Alegre - São Gonçalo
16092043
12:00 às 16:00 Rua Canadá - Vista Alegre - São Gonçalo
16092043
12:00 às 16:00 Rua Estado de Nebrasca - Vista Alegre - São Gonçalo
16092043
12:00 às 16:00 Rua Filadélfia - Monjolos - São Gonçalo
16092043
12:00 às 16:00 Rua Itaguaí - Monjolos - São Gonçalo
16092043
12:00 às 16:00 Rua Ministro Churchil - Monjolos - São Gonçalo
16092043
12:00 às 16:00 Rua Ministro Winston Churchil - Vista Alegre - São Gonçalo
16092043
12:00 às 16:00 Rua Novo México - Monjolos - São Gonçalo
16092043
12:00 às 16:00 Rua Pereira Sampaio - Mundel - São Gonçalo
16092043
13:00 às 17:00 Estrada Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo
16101099
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Corrêa de Sá - Santa Izabel - São Gonçalo
16101099
13:00 às 17:00 Rua Eneias Lessa - Santa Izabel - São Gonçalo
16101099
13:00 às 17:00 Rua João Martins Silveira - Santa Izabel - São Gonçalo
16101099
13:00 às 17:00 Rua Jobiel Azevedo - Santa Izabel - São Gonçalo
16101099
13:00 às 17:00 Rua Joveir Santos Azevedo - Santa Izabel - São Gonçalo
16101099
13:00 às 17:00 Rua Zairo da Silva Lessa - Santa Izabel - São Gonçalo
16101099
MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Caju - Jacaroá - Maricá
16114499
13:00 às 17:00 Estrada Zilto Monteiro de Abreu - Caju - Maricá
16114499
13:30 às 17:30 Ant Leito E de F Maricá - Flamengo - Maricá
16115887
13:30 às 17:30 Avenida Uirapurus - Flamengo - Maricá
16115887
13:30 às 17:30 Estrada Velha de Maricá - Ponta Grossa - Maricá
16115887
13:30 às 17:30 Rua Antônio da Cunha - Flamengo - Maricá
16115887
13:30 às 17:30 Rua Manoel Antônio dos Santos - Centro - Maricá
16115887
13:30 às 17:30 Rua Mario Lopes da Fontoura - Flamengo - Maricá
16115887
13:30 às 17:30 Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha - Centro - Maricá
16115887
Dia: 03/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Cristiano Otoni - Almerinda - São Gonçalo
16099705
12:00 às 16:00 Rua João Maurício Campos Medeiros - Coelho - Almerinda
16099705
12:00 às 16:00 Rua Luiz Renault - Almerinda - São Gonçalo
16099705
12:00 às 16:00 Rua 14 - Maria Paula - São Gonçalo
16100197
12:00 às 16:00 Rua Acácia - Maria Paula - São Gonçalo
16100197
12:00 às 16:00 Rua Avenças - Maria Paula - São Gonçalo
16100197
12:00 às 16:00 Rua Dalva Raposo - Tribobó - Maria Paula - São Gonçalo
16100197
12:00 às 16:00 Rua dos Girassóis - Maria Paula - São Gonçalo
16100197
12:00 às 16:00 Rua Galvão Torres Castro - Maria Paula - São Gonçalo
16100197
12:00 às 16:00 Rua José Pinheiro de Lucas - Maria Paula - São Gonçalo
16100197
12:00 às 16:00 Rua Violetas - Maria Paula - São Gonçalo
16100197
13:00 às 17:00 Avenida Contorno - Jockey - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Afonso Arinos - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Albino José - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Antônia Couto - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Cidade de Roma - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Cristóvão Sardinha - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Dona Antônia - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua General Safari - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Jaqueiras - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Jorge Loureiro - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua José Serrado - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Laudelino Freire - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Laurindo Rabelo - Jardim Bom Retiro - Guaxindiba
16116793
13:00 às 17:00 Rua Luiz Magalhães - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Magalhães Luiz - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua São Veríssimo - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
13:00 às 17:00 Rua Savari - Guaxindiba - São Gonçalo
16116793
MARICÁ
08:30 às 12:00 Rua Rio de Janeiro - Parque Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Estrada Ubatiba - Centro - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua 2 - Itapeba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua Cabo Frio - Parque Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua Franscico Cândido Filho - Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua Ismael Barros de Figueiredo - Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua Itapeteu - Parque Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua José Fortes da Silva - Parque Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua Magé - Parque Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua São Gonçalo - Parque Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua Sebastião Velasco - Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua Três Rios - Parque Ubatiba - Maricá
16120069
08:30 às 12:00 Rua Vila Bela - Parque Ubatiba - Maricá
16120069
13:00 às 17:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Balneário Bambuí - Maricá
16115239
13:00 às 17:00 Ruas B, D - Estrada de Bambuí - Maricá
16115239
13:00 às 17:00 Ruas 34, 35, 37, 38 - Estrada de Bambuí - Maricá
16115239
13:00 às 17:00 Rua Antônio Calado - Bambuí - Maricá
16115239
13:00 às 17:00 Rua Rio de Janeiro - Parque Ubatiba - Maricá
16120309
13:00 às 17:00 Estrada V - Ubatiba - Parque Ubatiba - Maricá
16120309
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5 - Condomínio Santa Tereza - Centro - Itapeba 16120309
Parque Ubatiba - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Firmiano Francisco Figueiredo - Parque Ubatiba - Maricá
16120309
13:00 às 17:00 Rua José Ozório da Mata - Ubatiba - Maricá
16120309
13:00 às 17:00 Rua Piraí - Parque Ubatiba - Maricá
16120309
13:00 às 17:00 Rua Antônio Carlos Jobim - Ponta Negra - Maricá
16120631
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Ponta Negra - Maricá
16120631
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Jaconé - Ponta Negra - Maricá
16120631
13:00 às 17:00 Rua B - Jaconé - Maricá
16120631
13:00 às 17:00 Rua Itajuba - Ponta Negra - Maricá
16120631
13:00 às 17:00 Ruas 34, 36, 71, 72 - Jardim Atlântico - Maricá
16121121
13:00 às 17:00 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá
16121121
13:00 às 17:00 Rua Roberto Morlan Auguto - Itaipuaçu - Maricá
16121121
13:00 às 17:00 Rua Tropical - Jardim Atlântico - Maricá
16121121
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá
16121121

Estamos com você, mesmo à distância.
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CNPJ/MF Nº 00.358.042/0001-07 - NIRE Nº 33300160540 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.10.2021
1. Data, Hora e Local: 01.10.2021, às 12h00, na sede da Companhia, localizada na Praça XV de Novembro, 21, sobrado, títulos ou valores mobiliários de dívida, independentemente do valor, incluindo, sem limitação, a emissão de nota promissória
sala 12, Centro, 20.010-10, Rio de Janeiro/RJ. 2. Presença: Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades para oferta pública de distribuição; (i) Aprovação da aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência e/ou a
exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor superior, em uma única operação ou em um conjunto
capital social, conforme se verica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. de operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00; (j) Aprovação de doação, pela Sociedade, de quaisquer bens ou direitos,
Convocação: Dispensada a publicação de edital de convocação em face da presença da totalidade das acionistas, nos cujo valor seja igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, de R$ 500.000,00;
termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marcio Yassuhiro Iha e Secretário: Eduardo Siqueira Moraes (k) Aprovação da concessão de garantias ou contragarantias pela Sociedade em valores superiores, em uma única
Camargo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a transformação do tipo jurídico da Companhia de Sociedade Anônima em operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00, cando vedadas as garantias em favor de
Sociedade Limitada sob a denominação de PRN Concessões e Participações Ltda.; (ii) a manutenção dos atuais terceiros, inclusive as Sócias; (l) Aprovação de qualquer ato, empréstimos e/ou nanciamentos a serem tomados pela
Diretores Executivos no cargo de Administradores da Sociedade; e (iii) o Contrato Social da Sociedade. 6. Deliberações: Sociedade, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$
As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, deliberou, por unanimidade de votos, aprovar: (i) A 20.000.000,00; (m) Aprovação prévia à celebração de contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo
lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; (ii) A transformação do tipo contratual) entre a Sociedade e qualquer Parte Relacionada, conforme denido nos documentos de governança do Grupo
societário da Companhia para Sociedade Limitada sob a denominação de PRN Concessões e Participações Ltda., com CCR, que contempla, dentre outras, a denição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores superiores, em uma
sede social na Cidade do Rio de Janeiro, Praça XV de Novembro, 21, sobrado, sala 12, Centro, 20.010-10, recebendo as única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00; (n) Aprovação prévia à celebração de
atuais acionistas proporcionalmente o correspondente número de quotas as ações preferenciais e ordinárias, sem valor contratos de mútuo entre a Sociedade e qualquer Parte Relacionada, conforme denido nos documentos de governança do
nominal, que detinham no capital social da Companhia de R$ 6.916.540,10 ora transformada, conforme quadro abaixo. Grupo CCR, que contempla, dentre outras, a denição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores superiores, em
Fica atribuído o valor de R$ 0,01 para cada quota representativa do capital social da Sociedade; Sócias: CCR S.A., uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00; (o) Aprovação prévia à celebração
Quotas: 691.653.497; Sócias: CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, Quotas: 513; de contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo contratual) com qualquer terceiro, com valor superior, em
Total: Quotas: 691.654.010. (iii) A manutenção dos atuais Diretores no cargo de Administradores da Sociedade, a uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 50.000.000,00; (p) Nomeação ou destituição dos
saber: Diretor Presidente: João Daniel Marques da Silva, brasileiro, convivente em união estável, economista, RG auditores independentes, bem como homologação do plano de auditoria interna; (q) Aprovação de propositura de ações
092220672 – IFP/RJ e CPF/MF 035.387.987-88, com endereço prossional na Praça XV de Novembro, 21, Sobrado, judiciais contra os poderes públicos federal, estaduais ou municipais, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais;
Centro, 20.010-010, Rio de Janeiro/RJ; e Diretor sem designação especíca: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, e (r) Aprovação de operações ou contratos de “hedge” a serem realizados pela Sociedade que não se enquadrem na política
brasileiro, casado, engenheiro, RG 23.818.436-5 – SSP/SP e CPF/MF 148.195.698-13, com endereço prossional na nanceira do Grupo CCR. § Único. A aprovação de quaisquer matérias previstas no artigo 12 deverá observar, no que for
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º Andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP, ambos com mandato até a aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR. Artigo 17. Salvo disposição diversa constante da lei ou deste
Reunião do Sócios a ser realizada em 2022 para deliberar sobre a aprovação de contas do exercício social ndo em Contrato Social, as deliberações sociais serão tomadas por maioria simples dos votos dos sócios presente à reunião.
31/12/2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos; e (iv) O Capítulo IV – Administração: Artigo 18º. A administração da Sociedade caberá a uma Diretoria composta por 02,
Contrato Social da Sociedade, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 7. residentes no País, sendo 01 Diretor Presidente e o outro Diretor sem designação especíca, eleitos pela Reunião de
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e Sócios, para um mandato de 02 anos, sendo permitida a reeleição, os quais terão os mais amplos e gerais poderes de
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200- administração, podendo praticar todos os atos necessários ao bom andamento dos negócios sociais, observadas as
2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei 14.063/2020. Rio de Janeiro/RJ, 01.10.2021. Assinaturas: Marcio deliberações da Reunião dos Sócios e respeitadas as disposições dos parágrafos desta Cláusula. § 1º. Nos impedimentos
Yassuhiro Iha, Presidente e Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada ou ausências de qualquer cada Diretor será substituído temporariamente pelo outro, o qual exercerá, cumulativamente, os
por Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, representada por dois cargos. § 2º. O Diretor que substituir outro Diretor na forma do presente artigo não fará jus a qualquer remuneração
Marcio Yassuhiro Iha. Certico que a presente é cópia el do original lavrado em Livro próprio. Marcio Yassuhiro Iha - adicional. § 3º. Ocorrendo a vacância de qualquer cargo na Diretoria, a eleição do novo Diretor deverá se dar na primeira
Presidente da Mesa - Assinado com Certicado Digital ICP Brasil, Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Secretário - Reunião de Sócios subsequente. Para os ns deste artigo, o cargo na Diretoria será considerado vago se ocorrer a
Assinado com Certicado Digital ICP Brasil. Visto do Advogado(a): Ana Paula Giorgiani - OAB/SP 327.041. JUCERJA nº destituição, renúncia, morte, incapacidade comprovada, impedimento ou ausência injusticada por mais de 30 dias
consecutivos. § 4º. O Diretor eleito no caso de vacância, como previsto no § anterior, completará o mandato do Diretor
33211605244, 00004550436 em 22/10/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.
- Anexo I - Ata da AGE realizada em 01.10.2021 - Contrato Social da PRN Concessões e Participações Ltda. - anterior, encerrando-se o mandato deste juntamente com o término do mandato dos demais Diretores. Artigo 19. Os
Resultante da Transformação da PRN Concessões e Participações S.A. - CCR S.A., sociedade por ações, com sede na Diretores serão investidos em seus cargos em até 30 dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF 02.846.056/0001-97 e dos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria e deverão permanecer em seus cargos
NIRE 35.300.158.334, neste ato devidamente representada por seu Diretor, Sr. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado, até a investidura dos novos diretores eleitos. Artigo 20. Os Diretores receberão a remuneração que lhes for xada pela
engenheiro, RG 17.384.717-1 – SSP/SP e CPF/MF 153.066.718-61, com endereço prossional na Avenida Chedid Jafet, Reunião de Sócios, que levará em conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência, reputação
222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP; e CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura prossional e o valor dos respectivos serviços no mercado. Artigo 21. Compete privativamente ao Diretor Presidente: (a)
e Serviços, sociedade por ações, com sede Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, Sala 6, Vila Olímpia, 04.551-065, Presidir as reuniões de Diretoria; (b) Convocar as Reuniões de Sócios; (c) Orientar e coordenar a atuação dos demais
São Paulo/SP, CNPJ/MF 05.410.674/0001-88 e NIRE 35.300.379.527, neste ato representada por seu Diretor Sr. Waldo Diretores; e (d) Dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Sociedade. § Único. Compete ao outro
Edwin Perez Leskovar, norte-americano, casado, engenheiro elétrico, RNE W616562-V e CPF/MF 170.070.048-06, com Diretor assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Sociedade. Artigo 22. Ressalvados os
endereço prossional na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. Capítulo I casos previstos nos parágrafos deste artigo, a Sociedade será representada e somente será considerada validamente
– Denominacão, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A Sociedade tem a denominação de PRN Concessões e Participações obrigada por ato ou assinatura: (a) De 02 Diretores; ou (b) De 01 Diretor em conjunto com 01 procurador; ou (c) De 02
Ltda. e será regida por este Contrato Social e pela legislação aplicável, em especial a Lei 10.406/02 e, subsidiariamente, procuradores com poderes especícos. § 1º. A Sociedade poderá ser representada por apenas 01 Diretor ou 01 procurador
pela Lei 6.404/76 e alterações posteriores. Artigo 2º. A Sociedade terá sede na Praça XV de Novembro, 21, Sobrado, Sala com poderes especícos na prática dos seguintes atos: (a) Receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais; (b)
12, Centro, 20.010-010, Rio de Janeiro/RJ. § Único. A Sociedade poderá abrir, manter e fechar liais, escritórios e agências Receber quitação de valores devidos pela Sociedade; (c) Representar a Sociedade em assembleias e reuniões de sócios
em todo o território nacional e no exterior, mediante deliberação dos sócios representando a maioria do seu capital social. de sociedades da qual participe; (d) Representar a Sociedade nos mandatos com cláusula ad judicia; (e) Representar a
Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto social: (a) A participação em outras sociedades, dentre elas, de sistema de Sociedade em depoimentos judiciais e em juízo, exceto para a prática de atos que importem renúncia a direitos; (f) Assinar
transportes, de ampliação e operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestrutura metroviárias e correspondência, resposta de ofícios e demais documentos que não implique na assunção de responsabilidade e/ou pela
aeroportuárias; (b) A participação, direta ou indiretamente, em licitações de projetos de infraestrutura; e (c) O exercício de Sociedade; (g) Celebrar acordos judiciais e extrajudiciais; (h) Assinar declarações, defesas, recursos e petições no âmbito
atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente. Artigo 4º. A Sociedade tem prazo indeterminado de processos administrativos; (i) Obter certicações digitais perante as entidades certicadoras; e (j) Praticar atos de
de duração. Capítulo II – Capital Social e Quotas: Artigo 5º. O capital social da Sociedade é de R$ 6.916.540,10, simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais,
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 691.654.010 quotas, no valor nominal de R$ Departamentos Estaduais de Trânsito – DETRANS, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e
0,01 cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) CCR S.A. é titular de 691.653.497 quotas no valor total de R$ outras da mesma natureza. § 2º. As Sócias poderão autorizar a prática de atos especícos que vinculem a Sociedade pela
6.916.534,97; e (b) CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços é titular 513 quotas no valor total assinatura de apenas 01 Diretor ou 01 procurador regularmente constituído, ou ainda, estabelecer competência e alçada
de R$ 5,13. § Único. A responsabilidade das Sócias é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente para a prática de atos por um único representante. § 3º. Os instrumentos de mandato, com exceção do previsto nos
pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052, da Lei 10.406/02. Artigo 6º. A cada quota corresponderá parágrafos 5º e 6º deste artigo, serão sempre rmados por 02 Diretores da Sociedade e não poderão ter prazo superior a 01
um voto nas deliberações sociais. Artigo 7º. As quotas são indivisíveis perante a Sociedade. Artigo 8º. As Sócias terão ano, salvo aqueles para ns judiciais ou para representação em processos administrativos, que poderão ser por prazo
direito de preferência na subscrição dos aumentos do capital social na proporção das quotas que possuírem. Artigo 9º. A indeterminado. § 4º. O limite de prazo disposto no § 3º supra não se aplica às procurações outorgadas pela Sociedade,
Sócia que desejar vender, ceder, transferir ou por qualquer outra forma alienar as suas quotas, no todo ou em parte, deverá necessárias à consecução de contratos de nanciamento rmados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
noticar por escrito a sócia remanescente acerca de tal intenção, antes de discutir qualquer tipo de proposta de alienação e Social – BNDES. Nesse caso, as procurações que vierem a ser outorgadas deverão permanecer vigentes até o total
de quotas com quaisquer terceiros. Se a Sócia remanescente manifestar rme interesse em adquirir as quotas da sócia cumprimento das obrigações previstas em tais nanciamentos. § 5º. Especicamente para representação da Sociedade por
ofertante, deverão as partes negociar em boa-fé por um período de 30 dias contados do recebimento da referida noticação. prepostos em audiências, judiciais e extrajudiciais de qualquer natureza, os instrumentos de mandato poderão ser rmados
Caso as partes não cheguem a um acordo ndo o prazo de 30 dias, a sócia ofertante poderá iniciar negociações com por: (i) 01 Diretor da Sociedade em conjunto com 01 procurador com poderes especiais e especícos para esse m, ou
terceiros interessados, desde que a transferência de quotas somente se realize em preços e condições não mais favorecidas ainda, na impossibilidade da outorga nos termos do item (i) deste §, e (ii) 02 procuradores em conjunto com poderes
do que aquelas constantes da oferta inicialmente feita à Sócia remanescente. § 1º. Caso qualquer Sócia receba uma oferta especiais e especícos para esse m. § 6º. Especicamente para outorga de instrumento de mandato pela Sociedade para
de boa-fé de um terceiro interessado, esta sócia interessada em transferir suas quotas deverá enviar às outras sócias representação ativa e passiva, em Juízo e/ou fora dele, por advogados contratados para estas nalidades, poderão ser
remanescentes uma noticação por escrito, estabelecendo a quantidade de quotas oferecidas à negociação, a proposta de rmados por: (i) 01 Diretor em conjunto com 01 procurador da lial da CCR S.A., CNPJ/MF 02.846.056/0003-59, empresa
preço, as condições da transferência e a identicação do provável comprador. A Sócia remanescente terá um prazo de 30 integrante do mesmo grupo da Sociedade, com poderes especiais e especícos para esse m, ou ainda, (ii) 02 procuradores
dias contados do recebimento da referida noticação para exercer o seu direito de preferência na compra das quotas da lial da CCR S.A., CNPJ/MF 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Sociedade, sempre em
ofertadas, por preço e condições não menos favorecidos em relação àqueles que houverem sido propostos pelo terceiro conjunto, com poderes especiais e especícos para esse m. Artigo 23. Os atos de qualquer sócio, Diretor, empregados ou
interessado. Findo o prazo de 30 dias sem que a Sócia remanescente manifeste sua intenção de exercer o seu direito de procurador que envolvam a Sociedade em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações fora do escopo previsto no
preferência na compra das quotas ofertadas, o silêncio será entendido como renúncia a tal direito, e como consentimento objeto social, bem como a prestação de garantias ou contra-garantias pela Sociedade em favor de terceiros, tais como
tácito para que a sócia ofertante negocie a alienação de suas quotas o terceiro interessado de boa-fé. § 2º. Caso a Sócia anças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias, são expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem
remanescente deixe de adquirir as quotas ofertadas, a Sócia ofertante poderá transferir suas quotas dentro de 30 dias, efeito e inválidos com relação à Sociedade, salvo se especicamente autorizados em Reunião de Sócios. Capítulo V –
desde que tal transferência seja efetivada pelo preço proposto e, ainda, desde que o pagamento e/ou quaisquer outras Conselho Fiscal: Artigo 24. A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 membros efetivos e 03 membros
condições de transferência não sejam mais favorecidas àquelas contidas na oferta inicial. § 3º. Serão nulas e inecazes em suplentes, que funcionará somente nos exercícios em que for instalado, por deliberação das Sócias. Capítulo VI – Exercício
relação à Sociedade quaisquer cessões ou transferências de quotas realizadas por qualquer uma das sócias com infração Social e Lucros: Artigo 25. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao
às regras estabelecidas neste artigo. Artigo 10. As quotas não poderão ser penhoradas, caucionadas ou de qualquer outra término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações nanceiras relativas ao exercício social ndo a serem
forma oneradas sem o prévio consentimento de sócios representando 3/4 do capital social da Sociedade. Capítulo III – apresentadas à Reunião de Sócios. § 1º. É facultado o levantamento de balanços intermediários, semestralmente ou em
Deliberações Sociais: Artigo 11º. As Sócias se reunirão, ordinariamente, dentro dos 04 meses seguintes ao término do menores períodos, bem como a declaração, por determinação da Diretoria, da distribuição de juros sobre capital próprio e/
exercício social, com o objetivo de (a) deliberar sobre as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações ou de lucros por conta dos lucros do exercício, ad referendum da Reunião de Sócios. § 2º. A Diretoria está autorizada a
nanceiras; e (b) eleger os Diretores, quando for o caso, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o creditar e/ou pagar as Sócias juros a título de remuneração do capital próprio, ad referendum da Reunião de Sócios. Artigo
exigirem, bem como nos casos previstos neste Contrato Social, formalizando suas decisões por meio de ata de Reunião de 26. Os lucros líquidos apurados ao nal de cada exercício social terão a aplicação que lhes for determinada pela Reunião
Sócios. § 1º. Até 30 dias antes da data marcada para a realização da reunião, os documentes referidos na alínea (a) deste de Sócios. Capítulo VII – Liquidação: Artigo 27. A Sociedade será dissolvida nos casos previstos em lei, cabendo à
Artigo 11 devem ser postos, por escrito e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam Reunião de Sócios nomear o liquidante, xar os honorários correspondentes, determinar o modo de liquidação e a partilha
a administração. § 2º. As Sócias terão direito de votar as matérias submetidas às reuniões de sócios (i) pessoalmente, ou do acervo remanescente, se houver, entre as Sócias, na proporção de sua participação no capital social. § Único. O
por (ii) telefone, (iii) videoconferência, (iv) correio, (v) e-mail ou (vi) qualquer outro meio legal por meio do qual possam liquidante, que não seja administrador da Sociedade, será investido em suas funções, averbando-se sua nomeação no
expressar validamente suas opiniões, desde que, nas hipóteses dos itens (ii) a (iv) acima, uma cópia da ata da reunião seja registro próprio. Artigo 28. A retirada, morte, interdição, exclusão, falência ou recuperação judicial de qualquer Sócia não
assinada digitalmente (via pdf) no mesmo dia da reunião e o respectivo original seja posteriormente assinado por todos que dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com os herdeiros ou sucessores da Sócia que incorrer nas supracitadas hipóteses,
comparecerem à referida reunião. § 3º. Serão lavradas em livro próprio as atas das Reuniões dos Sócios que adquirirão a menos que os sócios remanescentes não desejem a respectiva admissão. Os haveres do sócio retirante, morto, interdito,
validade e ecácia mediante a assinatura pelos membros da mesa e pelas Sócias participantes da reunião, cuja cópia, excluído, falido ou em recuperação judicial serão calculados e pagos a este ou a seus herdeiros ou sucessores considerando
autenticada pela mesa, será apresentada para arquivamento perante o registro competente. Artigo 12º. As Reuniões de o valor patrimonial contábil de suas quotas na forma do artigo seguinte. Artigo 29. O pagamento dos haveres ao sócio
Sócios serão presididas e secretariadas por Sócia ou seus representantes, escolhidos dentre os presentes. Artigo 13º. As retirante ou excluído deverá ser feito durante 12 meses, no mínimo, em prestações mensais, iguais e sucessivas, salvo
Sócias poderão ser representadas nas Reuniões de Sócios por procurador constituído há menos de 01 ano, que seja sócia acordo em contrário entre o(s) sócio(s) remanescente(s) e a parte interessada. Em qualquer hipótese, contudo, as parcelas
ou advogado: Artigo 14º. As convocações para as Reuniões de Sócios deverão ser realizadas pelo Diretor Presidente, ou, deverão ser acrescidas de juros de 12% ao ano corrigidas monetariamente com base na variação do IGPM-FGV – Índice
na sua ausência, por outro Diretor, mediante convocação escrita com, no mínimo, 01 dia de antecedência, contendo data e Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, na menor periodicidade permitida por
hora da reunião e os assuntos que constarão da ordem do dia da reunião. § 1º. As Reuniões de Sócios podem ser lei, desde a data-base da apuração de haveres até a data de cada pagamento. A primeira parcela de pagamento deverá
convocadas por qualquer das Sócias, quando o Diretor Presidente não atender à solicitação desta, no prazo de 05 dias, ser paga 30 dias após a data do balanço especial. § Único. As quotas a serem reembolsadas poderão ser adquiridas pela
contado do pedido de convocação fundamentado, mediante envio de convocação escrita as demais Sócias, nos mesmos Sociedade, nas condições previstas neste Contrato Social, ou pelas sócias remanescentes, na proporção de sua
termos indicados no caput deste Artigo 14. § 2º. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada participação no capital social. Artigo 30. Quando ¾ das Sócias entender que 01 ou mais sócias estão colocando em risco
regular a reunião a que comparecerem todos as Sócias da Sociedade. Artigo 15. As Reuniões de Sócios somente se a continuidade da Sociedade, em virtude de atos de inegável gravidade, poderão excluí-lo(s) da Sociedade, mediante
instalarão com a presença, em primeira convocação, de sócios representando, no mínimo, 3/4 do capital social e, em alteração do Contrato Social. § 1º. A exclusão somente poderá ser determinada em Reunião de Sócios ou assembleia
segunda convocação, com qualquer número. Artigo 16º. Compete à Reunião de Sócios deliberar sobre as seguintes especialmente convocada para este m, desde que ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e
matérias: (a) Eleição e destituição dos membros da Diretoria, bem como, xar suas atribuições; (b) Aumento ou redução do o exercício do direito de defesa. § 2º. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos artigos 1.031
capital social da Sociedade; (c) Modicação do objeto social e quaisquer alterações deste Contrato Social; (d) A incorporação, e 1.032 da lei 10.406/02. Capítulo VIII – Foro: Artigo 31. Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, ca
fusão e a dissolução da Sociedade ou cessação do estado de liquidação; (e) Aprovação do pedido de recuperação judicial eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Marcio
ou pedido de autofalência; (f) A realização de investimentos e quaisquer outras despesas de capital em valor superior a R$ Yassuhiro Iha - Presidente da Mesa - Assinado com Certicado Digital ICP Brasil, Eduardo Siqueira Moraes Camargo 20.000.000,00; (g) Prática de qualquer ato que implique endividamento da Sociedade em nível superior a R$ 20.000.000,00; Secretário - Assinado com Certicado Digital ICP Brasil. (O texto acima constitui o Contrato Social consolidado da PRN
(h) Aprovação de: (i) emissão de debêntures pela Sociedade, e (ii) emissão pública pela Sociedade de quaisquer outros Concessões e Participações Ltda., aprovado na AGE realizada em 01.10.2021).
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Gabigol avisa que ‘não
aceitará agressões’
Atacante lamentou incidentes após eliminação do Fla na Copa do Brasil
Com a derrota
por 3 a 0 para
o Athletico-PR,
em pleno Maracanã, na noite
de quarta-feira,
o Flamengo foi eliminado das
semifinais da Copa do Brasil, o
que gerou grande insatisfação
da torcida Rubro-negra, principalmente com o atacante
Gabigol. Depois de ser atingido
por um copo de cerveja na saída
do campo e ter sua mãe hostilizada por torcedores, o jogador
se pronunciou, ontem, em suas
redes sociais.
“Isso é o futebol, e sei que
no Flamengo temos de vencer
e queremos vencer sempre,
sempre com respeito e dedicação à instituição que defendemos. Mas jamais aceitarei

agressões, falta de respeito e
xingamentos, principalmente
com meus familiares, que tanto
se dedicaram para que eu pudesse estar aqui hoje”, escreveu
o atacante em seu perfil oficial
do Instagram.
Disputando a final da Taça
Libertadores da América, o Rubro-Negro vem passando por
momentos de instabilidade na
temporada, com sequência de
quatro jogos sem vitória, entre
eles uma derrota no clássico
com o Fluminense e, agora,
eliminação na Copa do Brasil.
Gabriel deixou clara a frustração com o resultado negativo, mas que ficou surpreendido
com a agressão na saída de
campo.
“Deixei o campo chateado
com a derrota, revoltado por

não conseguir ajudar meu Flamengo e me deparei com uma
cena que jamais imaginei que
passaria: ser agredido com um
copo, que voou em minha direção por torcedores que certamente não representam nossa
Nação!! Minha vida é o futebol,
minha vida é minha família e a
eles protegerei sempre! Estão
sempre nos jogos torcendo,
incentivando e cuidando de
mim! Não vou tolerar, em hipótese alguma, que eles sejam
alvo de agressões, de ofensas
e xingamentos”, completou o
camisa nove.
Buscando retomar o caminho das vitórias, o Flamengo
volta a entrar em campo amanhã, em confronto direto com o
Atlético-MG pelo Brasileirão, às
19h, no Maracanã.
Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol reprovou ontem o tratamento recebido pela sua família por parte da torcida após eliminação da Copa do Brasil

Sexta-feira, 29/10/2021

Chay reclama de
entrada violenta
O Botafogo
conquistou
importante
resultado ao
empatar com
o Goiás, fora de
casa. Os alvinegros mantiveram a boa vantagem sobre a
primeira equipe fora do grupo
de acesso da Série B.
No entanto, os cariocas
podem ter uma baixa importante para os próximos jogos.
Isso porque o meia Chay saiu
de campo após receber uma
entrada dura de Caio Vinícius.
Após a partida, o jogador
utilizou as redes sociais para
criticar a arbitragem por não
ter dado o cartão vermelho ao
volante do Goiás.
“Não ia nem me pronun-

ciar sobre isso! Mas é falta de
respeito com qualquer atleta
que sofre uma falta daquele
jeito não ver o atleta que o
agrediu ser punido no mínimo com um cartão vermelho!!”, escreveu.
O departamento médico
do Botafogo publicou um
comunicado sobre a situação de Chay: “O atleta Chay
sofreu um trauma torcional
no tornozelo direito, iniciou
o tratamento no vestiário e
apresenta melhora da dor. O
atleta anda sem a ajuda de
muletas e será reavaliado no
Rio de Janeiro”.
Chay virou dúvida para
a partida da próxima quarta-feira, quando encara o
Confiança, no Nilton Santos.

Caio Paulista sofre
com críticas no Flu
O atacante
Caio Paulista
está em baixa
no Fluminense. Desde que
passou 45 dias
fora dos gramados por conta
de uma séria lesão muscular
na coxa direita, ele não conseguiu mais repetir as boas
atuações de antes.
Com passagem por Xerém, o jogador de 23 anos
acabou se profissionalizando no Avaí, mas retornou
ao Tricolor no início do ano
passado. Visto com desconfiança pela torcida em 2020,
Caio Paulista passou a ser
destaque na equipe de Roger Machado no primeiro
semestre.

Apesar da má fase, ele tem
sido escalado como titular
pelo técnico Marcão nos últimos jogos do Fluminense.
Assim foi na derrota para o
Santos, na Vila Belmiro. Mas
quando o resultado é negativo, Caio Paulista sofre com
as críticas.
“O Caio é um cara que
sempre trabalhou muito.
Sabemos que ele é um cara
que pode nos entregar muito.
Ele sabe também que não
atingiu o nível que vinha
jogando, mas é um cara que
trabalha muito, busca muito,
fica após o treino tentando
fazer tudo e sabemos que em
algum momento ele vai voltar a ser o Caio que conhecemos”, defendeu o treinador.

Sem Nenê,
Vasco pega
o CSA em S.
Januário
O Vasco terá
confronto
importante hoje, às
21h30 (de
Brasília), pela
32ª rodada da
Série B do Campeonato
Brasileiro. Os cruz-maltinos recebem o CSA, em
São Januário, com a promessa da presença de um
bom público.
Os cariocas têm a
chance de encurtar a distância para o G-4 em caso
de vitória. Um triunfo
em casa vai fazer a equipe vascaína ficar apenas
três pontos do grupo de
acesso.
No entanto, o Vasco
tem um desfalque importante. O meia Nenê está
suspenso por ter recebido
o terceiro cartão amarelo.
O treinador Fernando
Diniz esboçou a escalação
cruz-maltina, com Marquinhos Gabriel sendo
o principal armador da
equipe. O volante Andrey
foi o escolhido para ser o
substituto de Nenê.
“Quem for jogar na
posição do Nenê tenho
certeza que vai suprir e
tem esperado essa oportunidade. Com certeza
ele vai fazer falta para nós.
Nós, que estamos aqui há
mais tempo, temos que
assumir a responsabilidade. Sabemos desde novo a
responsabilidade e o peso
dessa camisa. Temos que
bater no peito, mostrar
que estamos em clube
grande e honrar essas cores”, disse Andrey.

