DESDE 1878
Niterói, sábado,30 de outubro de 2021

@ofluminense

@O_Fluminense

ANO 143 | Nº 42.470 | R$ 2,00

@ofluonline

www.ofluminense.com.br

A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Niterói autoriza o retorno
100% presencial nas escolas
Rede Municipal mantém o Plano de Retomada das Aulas de acordo com as particularidades de cada unidade
CIDADES\PÁG. 3
Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói

Operação
Verão: 2ª etapa
começa dia 1º
A Prefeitura de Niterói inicia,
na próxima segunda-feira (1º de
novembro), a 2ª etapa da Operação Verão, que já acontece em 12
praias da cidade, desde o início
de outubro. A ação de ordenamento é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e acontece nos fins de
semana e feriados até março de
2022. Nessa nova fase haverá o
reforço do patrulhamento e das
ações de trânsito na região oceânica e áreas de acesso. O prefeito
de Niterói, Axel Grael, participou
ontem da entrega de motocicletas da NitTrans que eram utilizadas no Niterói Presente e passarão a dar suporte ao trânsito.
CIDADES\PÁG. 4

Niterói anuncia
ampliação do
Poupança Escola
Prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve ontem presente na entrega das motos que passarão a dar suporte ao trânsito da cidade durante a Operação Verão que terá início na próxima segunda-feira

Detran pode
ampliar meios
para tirar CNH

ESPORTES

CULTURA
Alexandre Vidal / Flamengo

Divulgação

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 3

Rio-Santos e
Dutra ficarão a
cargo da CCR
Grupo vai administrar por 30
anos 625,8 quilômetros das duas
rodovias nos estados de São Paulo
e Rio de Janeiro.

Alerj vai
homenagear 25
paratletas

CIDADES\PÁG. 5

Cantora vai apresentar seus sucessos
ao lado do marido, Gérard Gambus

PANORAMA\PÁG. 2

Renato Gaúcho vem sendo bastante criticado por conta das últimas atuações do Fla

Fla joga suas fichas contra o Galo

Evinha se
apresenta
em Niterói

Mortes por
covid em queda
na cidade do Rio
CIDADES\PÁG. 3

Pressionado após eliminação na Copa do Brasil em casa, o Fla
volta hoje ao Maracanã para enfrentar o Atlético-MG, líder do
Brasileiro, e precisa vencer para seguir sonhando com o título.

O Theatro Municipal de
Niterói recebe, neste sábado, às 19h, a cantora carioca Evinha, que está de volta
ao Brasil para comemorar
os 52 anos de carreira solo.

PÁG. 8

PÁG.2

Niterói: hora
das decorações
natalinas
CIDADES\PÁG. 4

SG: Roubos a pedestres em queda
Pelo sétimo mês consecutivo, os índices de criminalidade reduziram na cidade de São Gonçalo
PÁG. 4
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Panorama RJ
Magé estimula o
apadrinhamento

POR JEFFERSON LEMOS

Medalha Marielle para ativista negra
Divulgação

A Prefeitura de Magé criou o
Programa ApadrinhAmor para
que os acolhidos da Instituição
de Acolhimento Futuro Feliz
(UIAFF) recebam amparo afetivo e/ou financeiro previstos
no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
“Criamos três modalidades
para que os padrinhos escolham. O afetivo é onde há interação com afilhado, realizando
visitas e fazendo passeios aos
finais de semana, feriados e
férias. Já o provedor dará o suporte material e/ou financeiro
para ajudar no custeio de cursos, esportes, estágios, dentre
outros. O social é através do trabalho voluntário individual ou
em grupo, como por exemplo,
um dentista, cuidar da saúde
bucal do afilhado”, detalha a
secretária de Assistência Social
e Direitos Humanos, Flávia
Gomes. Para apadrinhar, basta
entrar em contato através do
telefone (21) 2739-8587

Em 21 de outubro a Câmara de Niterói aprovou a
criação da Medalha Legislativa do Mérito Marielle
Franco, de autoria de Talíria Petrone e Paulo Eduardo Gomes, apresentada
em 2018, a ser concedida,
em especial, para mulhe-

Homenagem aos paratletas

res negras. O projeto que
prévia a criação da medalha foi desarquivado a
pedido da Bancada do Psol
e foi concedida co-autoria
para os atuais vereadores
psolistas. A criação da medalha foi aprovada por um
placar apertado, com 10
favoráveis e 9 contrários.
Durante a semana o vereador Paulo Eduardo Gomes
apresentou a primeira
proposta de concessão
da medalha, concedendo
homenagem póstuma à
Lélia Gonzalez, intelectual
e ativista negra, uma das
fundadoras do Movimento
Negro Unificado (MNU).
“Nosso mandato teve a
honra de receber essa sugestão de alguns militantes do movimento negro e
poder assim conceder essa
justa homenagem, que
reafirma a importância
da Medalha”, disse Paulo
Eduardo.

fluminense, deputado André Ceciliano (PT), e outros 41 deputados. Esta é a
maior honraria concedida
pelo Legislativo Estadual.
O texto será promulgado
pelo presidente da Casa e
publicado no Diário Oficial
do Legislativo nos próximos dias.

CARTA DO LEITOR

Divulgação

O Detran pode ampliar a
quantidade de estabelecimentos credenciados para
realização de exames médicos e psicológicos para
obtenção da CNH. É o que
prevê o PL 4.450/21, do deputado Dionísio Lins (PP),
aprovado pela Alerj nesta
semana e que será encaminhado para a sanção ou
veto do governador Cláudio
Castro. A medida habilita estabelecimentos que
possuam capacitação para
emissão de laudos exigidos

Qualistage inaugura em janeiro

pelo Detran, como institutos
com atividades de representação de classes e entidades
beneficentes.
“Atualmente, em alguns
municípios, o quantitativo
de clínicas não é suficiente
para todos os cidadãos obterem os respectivos laudos
médicos para apresentação
junto aos órgãos de trânsito. Desta maneira, muitos
condutores aguardam dias
e mais dias para a emissão
do laudo”, comentou o autor
da medida.

A Qualicorp, plataforma
de escolhas de planos de
saúde, em parceria com
os empresários da cultura
e do entretenimento Alexandre Accioly, Bernardo
Amaral e Dody Sirena,
apresentaram o Qualistage, casa de espetáculos
multiuso no Via Parque
Shopping, na Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro.

Três escolas do estado do
Rio de recebem, hoje, impressoras 3D no âmbito do
projeto de Robótica Espacial
- uma plataforma interativa
desenvolvida pela escola Be
Byte, na qual o estudante
aprende a montar seu próprio robô, na tela do celular
ou tablet.
A entrega das impressoras
será feita pelo presidente
da BeByte, Alex Roger Wyit,
para três escolas das cidades de Rio das Ostras (RJ) e
Macaé (RJ) que participam
do projeto.
Receberão o item presencialmente as escolas: Nilton
Balthazar, a Estadual Municipalizada Polivalente Anísio
Teixeira e a Municipal Zelita
Rocha De Azevedo.
A entrega é fruto da parceria com a empresa Creality,
objetivando impulsionar as
atividades do mundo maker,
uma vez que o robô feito pelo
estudante na tela do celular
pode ser impresso na impressora 3D.

Sem limite para tratamento
Divulgação

Alessandra Cabral/Divulgação

A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em
discussão única, durante
a semana, a concessão de
25 medalhas Tiradente a
atletas paralímpicos e integrantes da equipe técnica.
A medida é assinada pelo
presidente do Legislativo

Imprimindo robôs

Fim da espera pela CNH

A nova casa de shows,
onde funcionou o emblemático Metropolitan, cujas
atividades haviam sido
encerradas durante a pandemia, será inaugurada em
janeiro de 2022, com capacidade para mais de 10
mil pessoas. A Qualicorp
adquiriu o “naming rights”
da casa que será administrada pelos empresários.

CULTURA

Divulgação

Planos de Saúde estão proibidos de limitar sessões de
fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e
psicoterapia no tratamento
de pessoas com deficiência. É o que determina a Lei
9.438/21, de autoria original dos deputados Gustavo
Schmidt (PSL), Rodrigo
Amorim (PSL) e da deputa-

da Tia Ju (Rep), sancionada
pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário Oficial. A norma vale
para todas as pessoas com
transtorno de espectro
autista (TEA), deficiências
física, intelectual, mental,
auditiva ou visual e pessoas
com altas habilidades (superdotação).

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

Parquinho

Vergonhoso o tamanho do espaço destinado aos cães no
Campo de São Bento, em Niterói. O lugar é minúsculo e
fica numa área em que podia ser ampliado. Muita gente
deixa de frequentar com seus pets porque é muito apertado. Quando está cheio não tem banco para todo mundo
sentar e os animais mal conseguem correr sem esbarrar
nas pessoas ou em algum outro bicho. Parece que inauguraram só para dizer que tem.
Elenice dos Santos

Feira muito boa

Gostaria de aproveitar o espaço para elogiar a feirinha de
Muriqui, na Região de Pendotiba. Os expositores são muito
educados e a comida e bebida muito boas. O lugar é bem
agradável. O único porém é que não há muita variedade.
Priscilla Canuto

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

O Theatro Municipal de Niterói recebe, neste sábado,
às 19h, a cantora carioca
Evinha, que foi projetada na
década de 1960, como integrante do Trio Esperança, e
está de volta ao Brasil para
comemorar os 52 anos de
carreira solo. No show, ela
vai apresentar seus maiores
sucessos ao lado de seu
marido, o maestro francês
Gérard Gambus.
Além desses sucessos
eternos, Evinha apresentará

Première
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Evinha é a atração do
Municipal de Niterói
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FILIADO A

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

O Reserva Cultural fará a
Première do filme “Os Tradutores”, em sessão única, neste sábado, às 21h20.
Na trama, nove tradutores
de nacionalidades diferentes, são confinados em um
bunker de luxo, sob regras
rígidas de vigilância, para
traduzir o último livro de
uma trilogia best-seller, mas
com o vazamento de capítulos, eles se tornam suspeitos.
Ingressos à venda no site
wwww.ingresso.com ou na
bilheteria.

canções de seu último trabalho em homenagem ao
Guilherme Arantes, como
‘Amanhã’ e ‘Um Dia, um
Adeus’, entre outras.
O show terá a participação especial de Marizinha
(componente do Trio Esperança e irmã da Evinha) e de
Renata Moraes (vocalista do
grupo Fundo de Quintal e
sobrinha de Evinha).
O ingresso custa R$60
(inteira) e estão à venda no
site Sympla.

Divulgação

Cantora vai apresentar seus sucessos ao lado do marido, Gérard Gambus

Divulgação

INFANTIL – Neste domingo, às 11h e às 15h, o Teatro
Municipal de São Gonçalo apresenta “As Aventuras
do Baú do Meu Avô”. Na obra, dois irmãos vão passar
o fim de semana na casa do avô e fazem de tudo para
descobrir o mistério guardado dentro do antigo baú do
avô. Daí, eles embarcam numa aventura nos clássicos
da literatura. Ingresso: R$50 (inteira), no site Sympla.

O filme “Os Tradutores” será
apresentado no Reserva Cultural

NITERÓI – A Home Office Band é a atração deste sábado, às 20h30, do Festival Pras Bandas de Cá, na Sala
Nelson Pereira dos Santos. O show terá a participação
da cantora Clara Petrucci. A banda apresenta um
repertório eclético, que transita entre o pop e rock. O
ingresso custa R$40 (inteira). É necessário apresentar
o comprovante de vacinação em dia.

Cidades
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Aulas: retorno presencial 100%
Volta na rede pública e particular é autorizada a partir do dia 1º, mas retomada será de forma gradual
Eires Silveira/Prefeitura de Niterói

Mantendo a estratégia para
a retomada das atividades
escolares, a Prefeitura de Niterói autorizou ontem (29) o
retorno 100% presencial das
escolas públicas e particulares do município a partir
do dia 1º de novembro. Este
processo, contudo, não será
feito de uma única vez, será
de forma gradual. O anúncio
foi feito pelo prefeito Axel
Grael, durante transmissão
ao vivo pelas redes sociais
da prefeitura. As escolas
deverão continuar seguindo
protocolos de segurança
como o uso obrigatório da
máscara e o distanciamento
entre as mesas.
O secretário municipal
de Educação, Vinicius Wu,
ressalta que na Rede Municipal de Educação a adoção do
ensino 100% presencial será
feita de maneira gradual. Em
diálogo com a comunidade
escolar será elaborado um
planejamento de retorno
levando em consideração
as particularidades de cada
unidade.
“Vamos estabelecer uma
retomada considerando as
especificidades e as particularidades de cada uma das
escolas da Rede. Vamos ouvir
a comunidade escolar e as
direções para que façamos
isso da maneira mais segura

O anúncio das mudanças na rede municipal de ensino foi feito pelo prefeito Axel Grael, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais da prefeitura

possível, assim como nós
temos feito desde o início
da retomada das atividades
presenciais no município”,
explicou o secretário.
A Secretaria Municipal
de Educação e a Fundação Municipal de Educação

informam que, neste momento, já são 90 unidades
funcionando em modelo
híbrido e seguindo os protocolos de segurança previstos
no Plano de Retomada das
Aulas, como uso de máscara
obrigatório e distanciamen-

to. Todas as unidades estão
equipadas com materiais de
proteção individual e coletivo, álcool em gel e foram
demarcadas para manter o
distanciamento social.
Calendário de pagamen-

Prefeitura de Niterói vai ampliar
o Programa Poupança Escola
O auxílio vai beneficiar mais de mil alunos da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Niterói vai
ampliar o programa Poupança
Escola para atender os alunos
da rede pública municipal,
estadual ou federal a partir do
sexto ano do Ensino Fundamental, cujas famílias sejam
beneficiárias do Programa
Bolsa Família. O Prefeito Axel
Grael encaminhou a Mensagem Executiva para a Câmara
de Vereadores nesta sexta-feira
(29). O investimento anual
para a ampliação será de cerca
de R$ 900 mil, beneficiando
aproximadamente 1.100 alunos de Niterói. Além disso,
Niterói participa da Busca
Ativa Escolar do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef ), que tem como
objetivo combater a evasão e
o abandono escolar.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, destacou que a iniciativa é muito importante, prin-

cipalmente nesse contexto
de retomada da economia e
do cotidiano da cidade, e que
uma das prioridades é reter o
aluno e evitar a evasão escolar.
“Esse esforço que a Secretaria de Educação tem feito de
Busca Ativa com a retomada
da rotina escolar é mais uma
forma de atrair o aluno de volta para a escola e reter essa juventude. Estamos fazendo um
esforço grande para aumentar
o número de escolas com
tempo integral onde a gente
assume a responsabilidade
de manter os alunos tanto nas
atividades escolares como em
atividades do contraturno”,
disse o prefeito.
O programa tem como objetivo incentivar os jovens da
cidade a concluírem o Ensino
Médio. Com base nos dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (INEP) que
apontam que a partir do 6º
ano aumentam os índices de
reprovação e abandono escolar na rede pública de ensino
de Niterói, incluindo escolas
municipais, estaduais e federais, o programa será ampliado para atender os alunos
do 6º, 7º e 8º anos. De acordo
com os dados do INEP/2019,
o índice de abandono no 5º
ano é de 0,3%, salta para 2,2%
a partir do 6º ano, seguindo
para 1,5%, 1,9% e 2,4% no 7º,
8º e 9º anos respectivamente.
“Nossa preocupação é
manter os jovens nas escolas
e não perder mais nenhum
para atividades criminosas. A
educação é o caminho que a
gente tem para resolver essa
questão. O governo tem um
bom diálogo com o legislativo e isso tem melhorado

os trâmites dos processos e
quem ganha é a população. O
Poupança Escola vai tramitar
agora pela Câmara, não só
para aprovação, mas no processo de condução das ações”,
disse o vice-prefeito, Paulo
Bagueira.
A iniciativa, que é uma das
ações do eixo Prevenção do
Pacto Niterói Contra a Violência, concede um auxílio anual
para cada ano concluído pelo
aluno, após a confirmação de
aprovação sem dependência.
O pagamento é de R$ 1,2 mil
no 9º ano do Ensino Fundamental; R$ 1,1 mil no 1º ano do
Ensino Médio; R$ 1 mil no 2º
ano do Ensino Médio; R$ 800
no 3º ano do Ensino Médio; R$
800 no 4º ano do Ensino Médio
Profissionalizante Integrado.
Agora, alunos do 6º, 7º e 8º
receberão R$ 800,00 por cada
ano concluído.

Sem máscara, Degusta Búzios
recebe o público até domingo

Evento gastronômico movimenta a cidade durante três finais de semana
Divulgação

Com base no crescente número de habitantes imunizados contra a Covid-19, o
prefeito Alexandre Martins
assinou na quarta-feira (27)
o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscara
de proteção respiratória em
espaços abertos.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, o
município já alcançou 100%
do público-alvo estipulado
pela Anvisa. Mais de 30.677
pessoas já receberam no
mínimo a primeira dose do
imunizante.
O Degusta Búzios, que
começou no dia 15 vem
seguindo todos os protocolos de segurança contra a
Covid-19.
A comunidade buziana

O Degusta Búzios vem seguindo todos os protocolos de segurança contra C-19

já comemora o sucesso das
duas primeiras semanas.
De acordo com os organiza-

dores mais de 30 mil pratos
foram vendidos.
“O evento marca a reto-

mada econômica do balneário e inaugura uma agenda
cultural de eventos no município “, afirma o secretário
de Cultura Luiz Romano.
Por causa da pandemia o
Degusta Búzios chegou a ser
adiado por duas vezes.
Este ano o formato mudou, aumentou de dois para
três fins de semana.
Mais de 80 bares e restaurantes participam do evento
com opções exclusivas,
criadas especialmente para
o festival . As barracas são
padronizadas e estão distribuídas pelas ruas do centro
e Praça dos Ossos .
Como nas edições anteriores os pratos têm preço
fixo; custam R$28,00 e as
sobremesas R$22,00.

to – A Prefeitura de Niterói
anunciou, nesta quinta-feira (28), o pagamento
dos adicionais de formação
continuada e de progressão
funcional aos servidores da
Rede Municipal de Educação do município. Na fo-

lha de novembro de 2021,
serão pagos os adicionais
de formação continuada
referentes ao mês de fevereiro/20 + passivos, já na
folha de janeiro/22 serão
pagas as mudanças de classe
referentes à fevereiro/21 +
passivos, além dos processos
de progressão por titulação
deferidos até dezembro/21.
Já na folha de fevereiro/22,
serão pagos os adicionais
de formação continuada
referentes à agosto/20, fevereiro/21 e agosto/21 +
passivos.
O adicional de formação
continuada é uma gratificação prevista no Plano de Cargos e Salários (PCCS) da Educação, aprovado em 2013. O
pagamento aos profissionais
é referente aos cursos de
formação continuada que
tem como objetivo o aperfeiçoamento profissional dos
servidores em suas respectivas áreas de atuação. Já a
progressão funcional pode
ocorrer por duas formas:
titulação (progressão de nível), do nível Fundamental
ao Doutorado, ou tempo
de serviço (progressão de
classe), que é a passagem do
servidor de uma classe para
outra superior, a cada cinco
anos de efetivo exercício na
SME/FME.

Mortes por covid em
queda na Capital
O município do Rio de Janeiro apresenta quedas nos casos e nos óbitos por covid-19
há dois meses e, há mais de
uma semana, 82% das unidades de saúde não recebem
nenhum caso novo. Até ontem, 151 pessoas estavam internadas na cidade por causa
da doença, o que equivale a
2,4% do total de ocupação
dos leitos hospitalares. Os dados foram apresentados, no
43º Boletim Epidemiológico
da Prefeitura do Rio.
Segundo o secretário de
Saúde, Daniel Soranz, com
essa boa evolução do cenário, o comitê científico que
assessora a prefeitura nessa
pandemia decidiu criar uma
nova classificação de risco
para o mapa da cidade, incluindo o baixo risco para
transmissão da covid-19,
como o município se encontra no momento.
“A gente não tinha essa categoria, não imaginava que ia
ter um risco tão baixo como
a gente tem agora. Então no
nosso boletim a gente criou a

categoria de risco baixo, não
tinha essa previsão. Ela está
alinhada também com a classificação de risco do estado,
que apresenta risco baixo em
todo o estado e muito baixo
na capital e outras cidades
da região metropolitana”,
explicou.
De acordo com o secretário, de cada 100 testes feitos
na cidade, apenas quatro dão
positivos e a taxa de transmissão está em 0.6, o que indica a
diminuição do contágio, com
cada doente contaminando
menos de uma pessoa na
média.
A prefeitura lembra que
ainda é necessário manter as
medidas sanitárias para evitar a contaminação, como o
uso de máscara em locais fechados, deixar os ambientes
ventilados, priorizar espaços
ao ar livre, se apresentar sintomas procurar uma unidade
de saúde, tomar a segunda
dose da vacina e a dose de
reforço em dia e continuar
higienizando as mãos com
frequência.

Orquestras fazem a
festa em Maricá
A Orquestra Jovem e a Orquestra Experimental da
Grota se apresentam nesse
domingo (31/10) em Maricá,
no encerramento da VI Flim,
tradicional Festa Literária
da cidade, realizada pela
Prefeitura.
O início das apresentações está marcado para as
16 horas no Palco Délcio
Teobaldo, montado na Orla
de Araçatiba. Com regência
do maestro Katunga Vidal,
a Orquestra Experimental
abre a programação, seguida pela Orquestra Jovem da
Grota, que irá executar um
repertório com sucessos da
música pop e MPB, interpretando arranjos feitos exclusivamente para o grupo.
As Orquestras Jovem e
Experimental são formadas
por estudantes do Espaço
Cultural da Grota (ECG),
projeto social de inclusão
pela música com sede na
comunidade da Grota do

Surucucu, em Niterói, e
presente em mais 18 núcleos
nas cidades de Itaboraí, São
Gonçalo e Nova Friburgo. Ao
todo, cerca de mil alunos são
atendidos pelo ECG, com
aulas gratuitas de violino,
viola, violoncelo, flauta, harpa, percussão e contrabaixo.
Maestro, músico profissional e ex-aluno do Espaço
Cultural da Grota, Katunga
Vidal ressalta a importância
do projeto na formação de
jovens oriundos de comunidades carentes dos municípios onde atua.
“Para nós, é uma honra
nos apresentar em Maricá,
num evento tão importante
como a Festa Literária. Além
de ser uma oportunidade
para nossos alunos, podemos mostrar o resultado
desse trabalho de inclusão,
que já formou muitos professores e profissionais da
música e outras áreas”, afirma o maestro.
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Servidor público é
patrimônio do Estado
Cláudio Castro*

Carlos Magno/Divulgação

O Governo do Estado do
Rio de Janeiro mantém
um compromisso permanente com o funcionário
público. O Dia do Servidor
é o momento de agradecer
à principal peça da engrenagem administrativa,
cujos esforços traduzem,
de fato, as melhorias entregues à população. Os
servidores são um patrimônio do Estado e, em
toda instância do governo,
é o servidor quem pensa, extra pelo aumento da
constrói e executa as polí- demanda com a chegada
ticas públicas.
do verão e a retomada do
No sentido de propor- turismo. Na saúde, o gocionar as melhores con- verno do estado contribui
dições aos servidores, o para a conquista histórica
governo do estado começa do Plano de Cargos, Cara pagar, já no primeiro reiras e Salários (PCCS),
bimestre de 2022, a recom- medida que representa
posição salarial referente à um aumento de até 191%
inflação acumulada entre para os funcionários es6 de setembro de 2017 e taduais.
31 de dezembro de 2021.
Mesmo o Regime de
Do mesmo modo, os es- Recuperação Fiscal, entreforços feitos pelo tesouro
gue ao Tesouro Naestadual para pagar os
cional, é um ganho
salários no décimo
para os servidores
dia útil é uma forma
estaduais. As medide dar segudas inovadorança e preras nas áreas
Os servidores são d e d e s e n visibilidade
a 460 mil
um patrimônio volvimento
ser vidores
do Estado e, em edepagamento
ativos, inatiparte do
toda instância, é débito com
vos e pensionistas para
o servidor quem ativos signique possam
ficam cerca
pensa, constrói
planejar com
de R$ 100
e executa as
tranquilibilhões em
d a d e s u a s políticas públicas receitas nos
obrigações.
próximos
É um passo
dez anos.
importante para restiCom esses recurtuir o poder de compra
sos, será possível
e garantir mais digniretomar o invesdade à categoria. Essas
timento público,
vitórias também são re- gerar emprego, renda, e
sultado de muita respon- ter equilíbrio financeiro
sabilidade com as contas para dar estabilidade à
estaduais, o que permitiu máquina pública.
manter os salários em dia
No Dia do Servidor,
e antecipar o 13º salário.
meu profundo agradeAlguns setores também cimento aos homens e
tiveram suas reivindica- mulheres que trabalham
ções justamente reconhe- diariamente para reprecidas pelo governo do sentar o governo e prestar
estado nesse período. Na o melhor atendimento à
educação, um pacote de população fluminense. O
benefícios para cerca de 45 Estado superou um momil professores da rede es- mento de grande dificultadual inclui um aumento dade graças ao empenho
no valor do auxílio-trans- firme e à dedicação contíporte para R$ 17,10/dia e nua dos servidores. O Rio
um auxílio-tecnológico de de Janeiro que floresce de
R$ 3 mil. Agentes da Segu- novo tem um pouco de
rança intimados a com- cada um de nós e muito
parecer à Justiça estadual de cada servidor flumidurante folga passaram a nense.
ter direito ao pagamento
de Regime Adicional de
Serviço (RAS), assim como
os guarda-vidas vão re- *Cláudio Castro é governador
ceber uma remuneração do Estado do Rio de Janeiro

Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói
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Niterói lança 2ª etapa da
Operação Verão no dia 1º
A ação é coordenada pela Seop e acontece nos fins de semana e feriados
Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói inicia,
na próxima segunda-feira (1º
de novembro), a 2ª etapa da
Operação Verão, que já acontece em 12 praias da cidade,
desde o início de outubro.
A ação de ordenamento é
coordenada pela Secretaria
Municipal de Ordem Pública
(Seop) e acontece nos fins
de semana e feriados até
março de 2022. Nessa nova
fase haverá o reforço do patrulhamento e das ações de
trânsito na região oceânica e
áreas de acesso.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, esteve ontem (29),
na entrega de motos da Nittrans que eram utilizadas
pelo Programa Niterói Presente e passarão a dar suporte às operações da Subsecretaria de Transporte e
Trânsito.
“Estamos reforçando a
estrutura para dar respaldo
à atuação dos nossos agentes para que tenhamos uma
eficiência ainda maior na
gestão do trânsito, desde as
operações especiais até a
rotina de gerenciamento do
trânsito de Niterói, principalmente com a Operação
Verão. Este é um conjunto
de medidas que adapta o

Nessa nova fase haverá o reforço do patrulhamento na Região Oceânica

uso de equipamentos para
continuar atendendo à população de Niterói”, explica
o prefeito.
O secretário de Ordem
Pública, coronel Paulo Henrique, fez um diagnóstico
e ressaltou que a Operação
Verão precisa de mais recursos e é isso que a prefeitura
tem feito.
“Hoje a Nittrans entregou
mais alguns equipamentos
aos agentes de fiscalização
de trânsito. Há uma semana,
fizemos a mesma coisa com

a Guarda Municipal. Há um
plano de investimentos para
que a gente melhore a qualidade do trabalho executado
por este agente para prestar
um serviço para população de forma mais rápida e
eficiente. O trânsito acaba
afetando a vida de todos, por
isso ele requer uma atenção
especial”, destacou o secretário.
O secretário destacou
ainda que a Operação Verão
foi lançada antecipadamente para que houvesse um

processo de maturação e
adaptação. “Esse ano temos
a novidade de Piratininga
ter menos vagas ao longo do
calçadão devido a obra da
ciclovia e isso muda a dinâmica do bairro. Então, assim
que terminamos a operação
que era voltada à Covid, com
manutenção da praia com
horário reduzido, emendamos com a Operação Verão,
progredindo nas medidas
adotadas para dar um atendimento de mais qualidade e
mais conforto para o cidadão
niteroiense”, reforçou o coronel Paulo Henrique.
“Este ano teremos um
verão mais concorrido, considerando que passamos até
então por um longo período
de restrições em razão da
pandemia. Estamos nos preparando ainda melhor para
atender às novas demandas
de trânsito e isso passa por
esta parceria entre NitTrans,
Secretaria de Mobilidade e
Urbanismo e Secretaria de
Ordem Pública. A Prefeitura
de Niterói atua em coordenação para que a operação de
trânsito aconteça de forma
integrada”, explicou o presidente da Nittrans, Gilson
Souza.

Roubos a pedestres caem
44,53% em São Gonçalo
Pelo sétimo mês consecutivo, os índices de criminalidade reduziram
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Com o patrulhamento pelas
ruas da cidade, a segurança
tem aumentado mês a mês
no município de São Gonçalo.
Pelo sétimo mês consecutivo,
os índices de criminalidade
caíram de forma satisfatória.
Em setembro desde ano, a
cidade conseguiu uma redução de 44,53% nas ocorrências relacionadas a roubo de
pedestres, se comparado ao
mesmo período do ano de
2020, segundo o levantamento do Instituto de Segurança
Pública (ISP).
No mês de setembro de
2021, foram 281 ocorrências
de roubo a pedestres, 112
casos a menos do que o registrado no mesmo período
no ano anterior. Esse saldo
positivo foi possível através
da integração entre a Secretaria de Ordem Pública, o 7º
Batalhão da Polícia Militar e
o apoio da Guarda Municipal
e do São Gonçalo Presente,
que tem atuado diariamente
pelos bairros do município,
buscando garantir o ir e vir da
população gonçalense.
O secretário de Ordem
Pública, Major David Ricardo,
atribuiu o resultado ao trabalho realizado pelo prefeito
Capitão Nelson.

São Gonçalo Presente com bons índices na segurança pública

“Temos que atribuir o resultado ao exemplo que o nosso prefeito tem demonstrado
aos seus subordinados. Todos
os servidores do município
são contagiados por um gestor
incansável na busca incessante de entregar uma cidade
diferente ao cidadão”, disse o
secretário.
Major David Ricardo ainda reforçou que a integração
entre as forças policiais no
município tem sido um ponto
crucial para a segurança.
“A integração entre o 7º
Batalhão da Polícia Militar
e a Secretaria de Ordem Pú-

blica, através dos agentes da
Guarda Municipal e do São
Gonçalo Presente, além das
distritais locais, tem se mostrando o único caminho para
reduzirmos drasticamente a
insegurança que fazia parte do
município em outras gestões.
Não há como vencermos o
crime sem entrega, esforço
e dedicação. Sem sombra de
dúvidas, a tônica do nosso
trabalho tem sido a aproximação com a sociedade e a
busca incansável por garantir
aos cidadãos o direito de ir e
vir em paz. Estamos vivendo
novos tempos no município

e trabalharemos constantemente para aperfeiçoarmos
nossa prestação de serviços”,
afirmou o Major.
A professora e moradora
do bairro Laranjal, Luciene
Sardinha, relatou a importância dos agentes pelas vias do
município.
“Sou moradora do bairro
há sete anos e os moradores
daqui sofrem com o grande
número de roubos. A presença dos agentes com certeza
inibe a ação dos assaltantes,
que logo de manhã cedo costumavam assaltar as pessoas
que estão saindo para trabalhar. Esse trabalho precisa ser
ampliado e intensificado em
mais bairros que sofrem com
a violência”, contou Luciene.
A recepcionista Graziela
Henrique disse que a presença da Operação São Gonçalo
Presente representa tranquilidade.
“Me sinto tranquila ao percorrer as ruas de São Gonçalo,
porque sempre tenho a visão
de um policial próximo. Gostaria que o nosso município
pudesse contar com esse policiamento em outros bairros,
nas praças, em locais mais
movimentados”, concluiu
Graziela.

Niterói abre inscrições
para Decoração Natalina
Neltur abrirá em 1º de novembro as inscrições para o 5º Concurso

Axel recebe o Prêmio
Personalidade Solidária
O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu na tarde de
ontem (29) o Prêmio Personalidade Solidária, concedido
pela Arquidiocese de Niterói. Grael recebeu o prêmio
das mãos do padre João Cláudio, responsável pela Igreja Nossa Senhora de Fátima (no Bairro de Fátima), na
presença do secretário Municipal de Direitos Humanos,
Raphael Costa, que é atuante nas Pastorais Sociais da
Igreja Católica na cidade.

A Prefeitura de Niterói, através da Niterói Empresa de
Lazer e Turismo (Neltur),
abrirá em 1º de novembro,
inscrições para o 5º Concurso de Decoração Natalina,
que premiará as melhores
fachadas de casas, lojas comerciais e prédios residenciais. As inscrições serão
feitas através do site www.
visit.niteroi.br, onde está
disponível o regulamento.

O concurso tem por objetivo celebrar a cultura natalina, a fim de que a cidade seja
uma grande vitrine dessa
tradição. Os organizadores
querem promover “um espírito de confraternização,
ao mesmo tempo em que
criam uma nova opção de
apelo turístico para Niterói”.
Uma comissão julgadora fará
as visitas em todas fachadas decoradas no período

entre 29 de novembro e 10
de dezembro. O resultado
será divulgado no dia 13 de
dezembro.
Os vencedores receberão
troféus e certificados. Haverá
um prêmio “hors concours”.
Os quesitos a serem julgados são: análise do espírito
natalino; criatividade e originalidade; impacto visual;
e iluminação da decoração
do imóvel.

Para o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o concurso reforça as iniciativas
da Prefeitura em fazer de
Niterói uma cidade vitrine
de apelo cultural e turístico.
‘’Sem dúvida, o concurso
abre perspectiva de incentivo ao turismo, estímulo ao
setor produtivo e uma celebração com a população”,
destaca Novaes.
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Grupo CCR ganha concessão
da Dutra e Rio-Santos
Grupo venceu o leilão e vai administrar as duas rodovias por 30 anos
Ministério da Infraestrutura / Divulgação

O grupo CCR venceu ontem o
leilão de concessão de 625,8
quilômetros das rodovias
BR-101 (Rio-Santos) e BR116 (Presidente Dutra) nos
estados de São Paulo e Rio de
Janeiro. O certame ocorreu
na B3, a bolsa de valores de
São Paulo.
O leilão foi feito com critério de julgamento híbrido:
pelo maior desconto nos valores dos pedágios (limitado
a 15,31%) e o maior valor
de outorga fixa. A CCR ofereceu desconto máximo, de
15,31% e outorga de R$ 1,77
bilhão. A outra concorrente
que participou da disputa, o
grupo EcoRodovias, ofereceu
desconto de 10,6%.
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Clientes de bancos
são alvo de fraudes
Os golpes contra clientes
de bancos cresceram 165%
no primeiro semestre deste
ano em comparação com
o mesmo período de 2020,
segundo levantamento da
Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os golpes
que mais aumentaram foram
aqueles chamados de “engenharia social”, em que a
vítima é manipulada e levada
a fazer ações em benefício
dos criminosos.
O crescimento ocorre,
entretanto, em um contexto
em que o celular já responde
por mais da metade das transações bancárias. Segundo a
Febraban, os aplicativos para
telefone móvel foram usados
em 51% das transações em
2020. Em 2016, o percentual
era de 28%. De acordo com
a federação, a pandemia aumentou a importância desses aparelhos, que passaram

a ser usados por pessoas que
antes sequer tinham conta
em banco.
Esse público, com pouca
intimidade com o funcionamento do sistema bancário
e com a segurança digital, é
o alvo preferencial.
O chamado golpe do falso funcionário cresceu 62%
no primeiro semestre deste
ano. Nessa modalidade, o
criminoso liga para a vítima
e se faz passar por funcionário de uma instituição com
a qual a pessoa tem relação.
O golpista informa a vítima
sobre supostos problemas
de segurança, como a conta
invadida ou clonada, para
conseguir dados pessoais e
financeiros. Durante a ligação, o criminoso pede ainda
que a vítima digite a senha
do cartão. Com essas informações, ele pode fazer retiradas de contas da vítima.
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Duplicação da
rodovia RioSantos deve
ocorrer a partir
do sexto ano da
concessão
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), a concessão, de 30
anos, prevê investimentos
de R$ 14,83 bilhões, custos
operacionais de R$ 10,9 bilhões e geração de 218,7 mil
empregos (diretos, indiretos
e efeito-renda).

Certame realizado na Bolsa de Valores de São Paulo concedeu 625,8 quilômetros de rodovias em São Paulo e no Rio

O trecho concedido na
rodovia BR-116 (rodovia Presidente Dutra) terá 355,5 quilômetros, do entroncamento
da rodovia com a BR-465,
no município de Seropédica
(RJ), até o entroncamento da
BR-381 e a SP-015 (Marginal
Tietê), na capital paulista. Já
a concessão da rodovia BR101 (Rio-Santos), terá 270,3
km: do entroncamento da
rodovia com a BR-465, no
município do Rio de Janeiro
(bairro Campo Grande), até

Ubatuba (SP).
No total, nos trechos
concedidos, a companhia
vencedora do leilão deverá realizar a construção de
590,9 quilômetros de faixas
adicionais; 25,2 km de faixas
reversíveis; 46 km de barreiras antirruído; 144 km de
vias marginais; 4 postos de
descanso, e 129 passarelas,
entre outras obras. Também
está prevista a duplicação de
80,1 quilômetros na rodovia
Rio-Santos (do km 416 ao km

496,1), o que deverá ocorrer
a partir do sexto ano da concessão.
Serão instaladas dez praças de pedágio nas rodovias
concedidas: na BR-116, no
trecho paulista, em Arujá
(duas praças), Guararema,
Jacareí (duas praças), e Moreira César. No trecho do
Rio de Janeiro, haverá um
pedágio em Itatiaia. Já na BR101 haverá três praças: em
Paraty, Mangaratiba e em
Itaguaí.

Governo cria comissão para
cuidar das atividades no mar
Cedemar será responsável pelas políticas públicas para o segmento
A necessidade de fomentar
e regulamentar as atividades
econômicas relacionadas ao
mar levou o Governo do Estado do Rio a criar a Comissão
Estadual de Desenvolvimento
da Economia do Mar (Cedemar), que será responsável
pela elaboração de políticas
públicas para o segmento. O
setor representa 44% do PIB
fluminense e se estende da
pesca artesanal às indústrias
naval e de petróleo, incluindo
as atividades econômicas que
não têm o mar como matéria-prima, mas que são realizadas
nas suas proximidades. O
decreto nº 47.813, que cria a
Cedemar, foi publicado em
edição extra do Diário Oficial
desta quinta-feira (28/10).
– Com a Cedemar, o Rio de
Janeiro passa a ser o primeiro
estado brasileiro a contar com
uma estrutura dedicada a

desenvolver um segmento específico, que envolve mais de
3,2 milhões de trabalhadores
formais ao longo de 25 municípios litorâneos. A medida
reforça ainda o compromisso
do Rio de Janeiro com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, definida
pela Organização das Nações
Unidas – declara o governador
Cláudio Castro.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah, o tema
já estava sendo tratado por
um grupo da secretaria desde
junho.
– Ao longo dos meses, descobrimos que esse é um pleito
histórico que atende a diversos
encadeamentos produtivos,
com grandes concentrações
de empresas capazes de alavancar o crescimento do esta-

do. O Rio de Janeiro tem 27%
de seus municípios voltados
para o mar, com população
estimada em 11 milhões de
pessoas, o que representa 67%
do estado – explica Vinicius
Farah.
Para o secretário, o estado
conta com importantes polos
como os das baías de Guanabara, Sepetiba, Ilha Grande,
Campos, Santos e Porto do
Açu, além do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro.
Representando a Marinha,
o diretor de Portos e Costas,
Vice-Almirante Alexandre Cursino de Oliveira, esteve presente à assinatura do decreto
e elogiou a iniciativa pioneira
do governo do Rio.
– O estado do Rio de Janeiro
conta com infraestrutura e um
complexo de construção naval
únicos, que podem compor
com outras vertentes econô-

micas, oferecendo um mar de
oportunidades para o Brasil
– afirmou ele.
A comissão ficará vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que,
a partir de agora, conta com
uma superintendência especial para o setor, e será coordenada pelo secretário de Planejamento e Gestão, José Luís
Zamith. Serão ainda indicados
representantes da Alerj, Firjan,
Sebrae, Fecomércio, do Cluster
Tecnológico Naval, das universidades UERJ, UFRRJ e IFF, e
dos setores de infraestrutura
e logística, de óleo e gás, do
turismo e da pesca no estado.
– Esse é um importante
passo para o Rio de Janeiro:
trabalhar de forma estratégica
na sua vocação natural, em
que tudo é relacionado ao
mar”, disse o secretário José
Luís Zamith.

Rio é o terceiro estado em
número de pequenos negócios
Levantamento aponta que o estado responde por 9% do segmento no Brasil
Entre 2019 e 2020, a taxa de
empreendedorismo potencial
saltou de 30% para 53%. Esses
números refletem a quantidade de empresas abertas
no Estado do Rio de Janeiro.
Atualmente, são mais 1,7 milhão de empresas exercendo
suas atividades no estado.
Dessas, 65% correspondem
aos microempreendedores individuais, 22% são microempresas, 4% empresas de pequeno porte e 8% representam
as médias e grandes empresas.
O levantamento do Sebrae
Rio aponta que o estado é o
terceiro do país em número
de pequenos negócios, corres-

pondendo a 9% dos pequenos
negócios do Brasil.
“O país vem tendo uma
maior variação da taxa de
Empreendedorismo Potencial quando comparado com
outras economias do mundo. O Rio de Janeiro tem 92
municípios, além da capital.
Esse vasto território possui
vocações e riquezas únicas.
Por isso, oportunidades de negócios estão surgindo a todo o
momento. Abrir uma empresa
é fácil. O difícil é mantê-la
funcionando. Com as novas
tecnologias disponíveis, o
empreendedor vem buscando
capacitações para aprimorar

seu modelo de negócio”, explica o analista do Sebrae Rio,
Felipe Antunes.
Dos pequenos negócios
em funcionamento, 43% estão
na capital, 17% na Baixada,
11% no Leste Fluminense, 7%
na Região Serrana, 6% na Região dos Lagos, 5% no Médio
Paraíba, 5% no Norte Fluminense, 2% na Costa Verde, 2%
no Noroeste Fluminense e 2%
no Centro-Sul.
Quantidade de empresas
por setor
Quarenta e sete por cento
das empresas em funcionamento no Rio de Janeiro são
ligadas ao setor de serviços. Na

Quarenta e sete
por cento das
empresas em
funcionamento
no Rio são do
setor de serviços
sequência, o comércio ocupa a
segunda colocação com 27%,
seguido de perto pela indústria com 17%. Já a economia
criativa e o turismo aparecem
com 4% cada um. Para fechar
a lista, a agropecuária aparece
com um 1%.

Pessoas sem conhecimento de segurança digital são alvos preferenciais

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: 03/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Aridio Martins - São Lourenço - Niterói
16182901
13:00 às 17:00 Rua Raul Pompeia - São Lourenço - Niterói
16182901
Dia: 04/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 - Eng. do Mato - Itaipu 16126943
13:00 às 17:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Angelins - Jardim Faz Terrabras - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Castanheiras - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Ciprestes - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Colinas - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Eucaliptos - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Evaldo de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Helenice C Tebet - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Hibiscos - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Hilton A Santos - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Rua Santo Amaro - Engenho do Mato - Niterói
16126943
13:00 às 17:00 Avenida Esmeraldas - Itaipu - Niterói
16127465
13:00 às 17:00 Avenida José Cortes Junior - Itaipu - Niterói
16127465
13:00 às 17:00 Ruas 43, 44, 45 - Itaipu - Niterói
16127465
13:00 às 17:00 Rua Ametistas - Itaipu - Niterói
16127465
13:00 às 17:00 Rua Esmeralda Valadares - Serra Grande - Niterói
16127465
13:00 às 17:00 Rua Pedro Nespoli - Itaipu - Niterói
16127465
13:00 às 17:00 Avenida Washington Luiz - Sapê - Niterói
16128185
13:00 às 17:00 Rua Nilo Peçanha - Sapê - Niterói
16128185
SÃO GONÇALO
09:00 às 11:59 Avenida Canal - Vila Lage - São Gonçalo
16112999
12:00 às 16:00 Rua Vicente de Lima Cleto - Itaúna - São Gonçalo
16113853
13:00 às 17:00 Rua Domicio J Mascaranhas - Santa Izabel - São Gonçalo
16119607
13:00 às 17:00 Rua Joana Mota Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo
16119607
13:00 às 17:00 Rua Raimundo Pina Souza - Santa Izabel - São Gonçalo
16119607
MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - Caxito - Maricá
16127105
13:00 às 17:00 Estrada Retiro Cachoeira - Caxito - Maricá
16127105
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Afonso Viana - Caxito - Maricá
16127105
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá
16127105
13:00 às 17:00 Rua Ernestina de Oliveira Viana - São José Imbassaí - Maricá
16127105
Dia: 05/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
12:00 às 16:00 Estrada da Posse - Fonseca - Niterói
16130295
12:00 às 16:00 Rua São José - Fonseca - Niterói
16130295
12:00 às 16:00 Travessa União - Fonseca - Niterói
16130295
13:00 às 17:00 Ruas A, B, C - Barreto - Niterói
16133339
13:00 às 17:00 Rua Doutor Benjamin Constant - Barreto - Niterói
16133339
13:00 às 17:00 Rua José Sally - Barreto - Niterói
16133339
13:00 às 17:00 Avenida Thomaz E A Vieira - Vila Progresso - Niterói
16134865
13:00 às 17:00 Avenida Nelson de Oliveira e Silva - Vila Progresso - Niterói
16134865
13:00 às 17:00 Avenida Independência - Vila Progresso - Maria Paula - Niterói
16134865
13:00 às 17:00 Caminho do Açude - Vila Progresso - Niterói
16134865
13:00 às 17:00 Estrada Açude - Vila Progresso - Niterói
16134865
SÃO GONÇALO
08:30 às 11:30 Rua Clodoaldo Corrreia - Lindo Parque - São Gonçalo
16137669
08:30 às 11:30 Rua Maria Q de Jesus - Lindo Parque - São Gonçalo
16137669
09:00 às 11:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo
16113501
09:00 às 11:59 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo
16113501
13:00 às 17:00 Rua Castro Alves - Laranjal - São Gonçalo
16130799
13:00 às 17:00 Rua Deputado Pedro Aleixo - Vista Alegre - São Gonçalo
16130799
13:00 às 17:00 Rua Gustavo de Matos - Vista Alegre - São Gonçalo
16130799
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Creto - Pacheco - Vista Alegre - São Gonçalo
16130799
13:00 às 17:00 Rua Joaquina Cleto - Vista Alegre - São Gonçalo
16130799
13:00 às 17:00 Rua Padre Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo
16130799
13:00 às 17:00 Rua Pedro Landim - Laranjal - Vista Alegre - São Gonçalo
16130799
13:00 às 17:00 Rua PR Afonso Pena - Lagoinha - São Gonçalo
16130799
MARICÁ
09:00 às 12:00 Avenida Beira Mar - Estrada de Jaconé - Maricá
16122793
09:00 às 12:00 Avenida Litorânea - Estrada de Jaconé - Maricá
16122793
13:00 às 17:00 Rua dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá
16044609
13:00 às 17:00 Ruas 18, 53 - Jardim Atlântico - Jardim Inoã - Maricá
16044609
13:00 às 17:00 Rua Augusto Lopes do Amaral - Chácara de Inoã - Maricá
16044609
13:00 às 17:00 Rua J - Estrada Itaipuaçu - Maricá
16044609
13:00 às 17:00 Rua Manoel Oliveira da Cunha - Inoã - Maricá
16044609
13:00 às 17:00 Rua Oscar Vieira da Costa - Itaipuaçu - Maricá
16044609
13:00 às 17:00 Avenidas 1, 3 - Parque Nancy - Jardim N Maricá - Santo Antônio
16129363
13:00 às 17:00 Avenida dos Pombos - Parque Nancy - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Avenida João de Barro - Parque Nancy - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Itapeba - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Lote 1203 Quadra 42 - Centro - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Ruas 1, 3, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 - Itapeba - Paque 16129363
Nancy - Santo Antônio - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Albatroz - Parque Nancy - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua das Azaleias - Itapeba - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua das Hortências - Itapeba - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua das Mangueiras - Jardim Inoã - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua das Papoulas - Parque Nancy - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua das Tulipas - Parque Nancy - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua dos Buganvilles - Itapeba - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua dos Eucaliptos - Parque Nancy - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua dos Ipês - Parque Nancy - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Rua Pau Brasil - Santo Antônio - Maricá
16129363
13:00 às 17:00 Ruas 5, 8, 11, 13, 19 - Centro - Maricá
16129475
13:00 às 17:00 Rua Antônio Eduardo - Mumbuca - Maricá
16129475
13:00 às 17:00 Rua Beira Rio - Centro - Maricá
16129475
13:00 às 17:00 Rua Clelia Pereira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá
16129475
13:00 às 17:00 Rua Sebastião Viscente dos Santos - Centro - Maricá
16129475
Dia: 06/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:30 às 12:30 Rua Mem de Sá - Icaraí - Niterói
16133327
13:00 às 17:00 Rua do Rumo - Barreto - Niterói
16130159
13:00 às 17:00 Travessa Cristiano de Lima - Barreto - Niterói
16130159
13:00 às 17:00 Travessa Francisco de Almeida - Barreto - Niterói
16130159
13:00 às 17:00 Travessa Lourenço de Freitas - Barreto - Niterói
16130159
13:30 às 17:30 Rua Bar de Mauá - Ponta da Areia - Niterói
16130097
13:30 às 17:30 Rua Professor Hernani P Mello - São Domingos - Niterói
16130097
13:30 às 17:30 Travessa Dona Mina - Ponta da Areia - Niterói
16130097
13:30 às 17:30 Travessa Geraldina - Ponta da Areia - Niterói
16130097

Mat 2 col
2 linhas

Nemporest
ommo imodita
nonsequ isquisci
blaccus derrum
a nonsed utat
venturio

Estamos com você, mesmo à distância.
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Tite prioriza
atletas que
atuam no
exterior
O técnico Tite
priorizou os
jogadores que
atuam no Brasil na convocação da seleção masculina
para os dois próximos duelos
das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo
do Qatar. A única exceção na
lista, anunciada ontem, é a
presença do goleiro Gabriel
Chapecó, de 21 anos, que
atua no Grêmio.
Líder das Eliminatórias,
a seleção enfrenta nas próximas duas rodadas a Colômbia e Argentina.
Convocados: GOLEIROS:
Alisson - Liverpool (ING),
Ederson - Manchester City
(ING), e Gabriel Chapecó Grêmio; LATERAIS: Danilo
- Juventus (ITA), Emerson
Royal - Tottenham (ING),
Alex Sandro - Juventus (ITA)
e Renan Lodi - Atlético de
Madrid (ESP); ZAGUEIROS:
Éder Militão - Real Madrid
(ESP), Lucas Veríssimo - Benfica (POR), Marquinhos Paris Saint-Germain (FRA)
e Thiago Silva - Chelsea
(ING); MEIAS: Casemiro
- Real Madrid (ESP), Fabinho - Liverpool (ING),
Fred - Manchester United
(ING), Gerson - Olympique
de Marseille (FRA), Lucas Paquetá - Lyon (FRA) e Philippe
Coutinho - Barcelona (ESP);
ATACANTES: Antony - Ajax
(HOL), Firmino - Liverpool
(ING), Gabriel Jesus - Manchester City (ING), Matheus
Cunha - Atlético de Madrid
(ESP), Neymar - Paris Saint-Germain (FRA) e Raphinha
- Leeds United (ING).

Sábado, 30/10/2021

Fla junta os cacos e tenta
seguir vivo no Brasileirão
Em crise, Rubro-Negro enfrenta hoje o líder Atlético-MG no Maracanã
Marcelo Cortes / Flamengo

Problemas para
escalar o Tricolor
O Fluminense se prepara
para o duelo
de amanhã,
contra o Ceará, às 16 horas
(de Brasília). A partida no
Castelão é válida pela 29ª
rodada do Campeonato
Brasileiro.
O técnico Marcão tem
problemas para escalar o
Fluminense. Isso porque
o atacante John Kennedy
e o volante Nonato estão
suspensos.
Nonato vem sendo re-

serva nos últimos jogos.
Com isso, Marcão apenas
perde uma opção no banco
para a partida.
Já na frente, John Kennedy vinha sendo o substituto de Fred. O experiente
atacante segue fora se recuperando de uma fratura
no pé.
Com isso, Bobadilla e
Abel Hernández disputam
a posição entre os titulares.
O Fluminense precisa
da vitória para seguir na
briga pelo G-6 do Campeonato Brasileiro.

Joel Carli critica
postura do Goiás
Vitor Silva / Botafogo

Renato Gaúcho pode deixar o cargo de treinador do Flamengo caso o time tenha um insucesso contra o líder Atlético

Entre o céu e
o i n f e r n o, o
Flamengo joga
hoje suas fichas
no Campeonato Brasileiro. O
Rubro-Negro recebe o líder
Atlético-MG às 19 horas (de
Brasília), no Maracanã, pela
29ª rodada.
Sem vencer há duas rodadas, a equipe de Renato
Gaúcho viu o Galo abrir
uma vantagem ainda maior
na ponta da tabela. Embora
com dois jogos a mais, os
mineiros têm 59 pontos contra apenas 46 dos cariocas.
Assim, mesmo que vença o
confronto direto e os dois
jogos adiados, o Flamengo
ainda ficará quatro pontos

atrás do Galo.
Se perder, ou mesmo empatar, o Rubro-Negro precisará de uma sequência
perfeita e torcer por tropeços
do rival nas 10 rodadas restantes da competição. Além
disso, terá de dividir sua
atenção com a final da Libertadores contra o Palmeiras
no dia 27 de novembro.
A derrota para o Athletico-PR por 3 a 0 nas semifinais da Copa do Brasil e
a consequente eliminação
deixaram o clima tenso no
Ninho do Urubu. A continuidade do trabalho de Renato
Gaúcho está em cheque e,
dependendo do jogo desta
noite, pode ser revista.
O treinador segue com al-

guns problemas para escalar
a equipe. Arrascaeta, David
Luiz e Pedro estão fora da
partida por problemas físicos, enquanto Diego Ribas
cumprirá suspensão pelo 3º
amarelo.
Do lado do Atlético, a eliminação na Libertadores já é
passado e o time comemora
a classificação para a final
da Copa do Brasil. O título
brasileiro está cada vez mais
próximo e um empate fora
de casa diante de seu maior
concorrente será um resultado positivo.
Para a partida, o técnico
Cuca pode ter todos os seus
atletas à disposição, mas não
estará sob pressão para escalar quem não estiver 100%.

Zagueiro Joel Carli agradeceu o
apoio dos torcedores do Botafogo

O Botafogo
manteve a boa
distância para
os rivais fora
do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro com o
empate diante do Goiás, na
última terça-feira. Mesmo

assim, o confronto em Goiânia ainda rende comentários
em General Severiano.
Os alvinegros tentaram,
mas não conseguiram ter a
presença de sua torcida na
partida. O fato irritou muitos
os cariocas.
O zagueiro Joel Carli falou sobre o assunto nesta
semana.
“Quero agradecer ao
apoio dos torcedores. A gente aqui lamenta muito todo
o procedimento de vocês
não poderem comparecer
no estádio, mas a gente lutou, se entregou. Tentamos
jogar, não foi o resultado que
queríamos. Mas é um empate, continuamos o nosso
caminho”, disse.
O Botafogo se prepara
para encarar o Confiança
na próxima quarta-feira, no
estádio Nilton Santos, pela
33ª rodada da Série B.

