
www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.472  |  R$ 2,00

Niterói, quinta-feira,4 de novembro de 2021
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline

Niterói retoma hoje a 
vacinação com a Pfizer

Testes clínicos de remédio contra o coronavírus da empresa farmacêutica começam a ser realizados no Brasil

ESTOQUES REGULARIZADOS
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Moradores, comerciantes e visitantes que trafegam entre os bairros Venda da Cruz e Alcântara já perceberam a mudança que está ocorrendo na iluminação pública de São Gonçalo

Alex Alves/Divulgação

São Gonçalo 
ganha nova 
iluminação
Através de uma parceria, a Pre-
feitura de São Gonçalo e a Enel 
estão implantando lâmpadas 
de LED por toda a cidade para 
revitalizar a  iluminação públi-
ca. O trabalho de substituição 
das lâmpadas por novas e mais 
modernas começou pelos dois 
principais corredores viários 
do município, entre os bair-
ros Venda da Cruz e Alcântara. 
Nesta primeira etapa, o serviço 
substituiu mais de 800 braços 
de luz em cerca de 11 quilôme-
tros. Mas, segundo a prefeitura, 
o programa “São Gonçalo às 
Claras” irá beneficiar toda a ci-
dade com mais de 68 mil novas 
luminárias.
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Preço do botijão 
de gás pode ter 
queda de R$ 15
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Arroz e feijão: 
preços podem variar 

mais de 30%
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Estado lança edital 
para retomada do 

setor cultural

Covaxin: OMS libera 
nova vacina contra 

o coronavírus
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Faltando cinco rodadas para o término da Série B do Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo se aproxima cada vez mais do acesso. E ontem 
à noite, no estádio Nilton Santos, o Glorioso deu mais um passo para 
atingir o objetivo ao vencer o Confiança por 1 a 0, gol do atacante Diego 
Gonçalves, já na reta final do segundo tempo.

PÁG. 8

Show 
vai virar 
álbum
A cantora Nanda Garcia 
vai gravar seu novo álbum 
“Varais”, ao vivo, no Festi-
val Pras Bandas de Cá – 2ª 
edição,  na Sala Nelson Pe-
reira dos Santos, em São 
Domingos. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Cantora se apresenta, nesta quinta, 
no Festival Pras Bandas de Cá

ESPORTES

Vasco tem 
decisão em 
Campinas
A equipe cruz-maltina 
visita hoje à noite o Gua-
rani no estádio Brinco de 
Ouro precisando vencer 
para não se distanciar do 
G-4 nesta reta final da Sé-
rie B do Campeonato Bra-
sileiro.

Rafael Ribeiro / Vasco

Nenê, que cumpriu suspensão na 
última rodada, encara hoje o Bugre

Vitor Silva / Botafogo

Atacante Diego Gonçalves fez o único gol do Botafogo na vitória de ontem sobre o Confiança

Cada vez mais perto de voltar à elite

IPTU de Niterói: 
bom pagador 
vai economizar

CIDADES\PÁG.4

Multivacinação: 
campanha é 
prorrogada

CIDADES\PÁG. 3



Cidades2 Quinta-feira, 4/11/2021ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

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

FILIADO A
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Catarina debaixo d’água
Sempre que chove muito aqui no Jardim Catarina a água 
invade casas e moradores perndem móveis, eletrodomés-
ticos, roupas e eletrônicos. E isso não é de hoje, acontece 
há décadas. Acho que não tem mais jeito. Ou melhor, o 
jeito é se mudar.
Lucimara dos Santos

Mais barracas
Curto muito a feirinha de artesanato do Campo de São 
Bento, mas acho pouca a variedade de produtos. Acho que 
podia ter mais barraca, afinal, espaço é o que não falta. 
Além disso, ajudaria muitas famílias que precisam de lugar 
para expor seus produtos. Fica a sugestão.
Luiz Henrique Maciel

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

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

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

Nanda Garcia grava 
álbum em Niterói
A cantora Nanda Garcia 
vai gravar seu novo álbum 
“Varais”, ao vivo, nesta quin-
ta, no Festival Pras Bandas 
de Cá – 2ª edição,  na Sala 
Nelson Pereira dos Santos. 
O show acontece às 19h. É 
preciso o comprovante de 
vacinação contra a covid-19.

O clima intimista é a tô-
nica do show desde a es-
colha do nome do álbum. 
“Varais” remete às paisagens 
que Nanda via na infância 
durante as viagens de carro 

em família para o interior. 
“O varal representa um lu-
gar de imaginação, onde 
penduro minhas músicas e 
elas me vestem e me trans-
formam”, diz a artista, que 
planeja divulgar os singles 
e os clipes deste trabalho e  
sair em turnê no início de 
2022.

O Festival tem a renda 
revertida para os artistas que 
se apresentam no local. O 
ingresso custa R$40 (inteira), 
no site Sympla. 

CULTURA

Dança
Até o dia 14, acontece a 
quarta edição da mostra 
de dança do Itaú Cultural 
“Dança Agora, Movendo 
Tempos e Trajetórias”, com 
a proposta de uma reflexão 
sobre o efeito do tempo nos 
corpos e suas expressões de 
memórias e resistências. O 
evento, totalmente virtual, 
terá convidados de 12 esta-
dos. Gratuita, a programa-
ção pode ser conferida pela 
plataforma Zoom. As reser-
vas devem ser feitas no site 
www.itaucultural.org.br/.

JAZZ – A tradicional Feira Rio Antigo, realizada todos 
os sábados na Rua do Lavradio, que recebeu no mês 
passado o título de Patrimônio Imaterial Cultural do 
Estado do Rio, acaba de completar 25 anos e começa, 
neste sábado, às 16h, a sexta temporada do projeto 
“Jazz na Feira”, que tem levado ao espaço nomes da 
nova geração do jazz e da MPB.

FILME – Até domingo, o público pode assistir ao sho-
w-filme “Nordeste Ficção”, estrelado pela artista poti-
guar Juliana Linhares, que pode ser visto com acesso 
gratuito no site do Teatro Unimed (www.teatrounimed.
com.br). Com direção de Johnny Massaro, Maria Trika 
e Marcus Preto, o show, de uma beleza e alegria que 
enchem os olhos e a alma, celebra o ser nordestino.

Divulgação

Cantora se apresenta, nesta quinta, às 19h, no Festival Pras Bandas de Cá

Divulgação

Evento, totalmente virtual e gratuito, 

terá participação de 12 estados

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

POR JEFFERSON LEMOS

Faltam vagas nas 
creches de Niterói
A Defensoria Pública do Rio 
(DPRJ) registrou neste ano, 
até outubro, cerca de 100 
ações referentes a pedidos 
de vagas para crianças de  
até 3 anos em creches mu-
nicipais de Niterói. Somente 
na Região Oceânica foram 
42. Na região central, a De-
fensoria recebeu ao menos 
58 pedidos de ajuizamento 
de ações e realizou outros 
14 encaminhamentos para 
a Fundação Municipal de 
Educação. 

A Defensoria diz que ape-
sar do da Prefeitura informar 
que existem hoje no muni-
cípio cerca de 7,9 mil alunos 
matriculados na educação 
infantil em horário integral 
ou parcial (pré-escola e cre-
che), sendo 5,4 mil nessa úl-
tima, ainda assim, até julho 
deste mais de 3 mil crianças 
aguardavam por uma vaga 
em creche.
“É extremamente importan-
te que o município expanda 
o atendimento educacio-
nal nas creches”, destaca o 
coordenador de Infância e 
Juventude da DPRJ, Rodrigo 
Azambuja, lembrando que 
as creches permitem que 
muitas mulheres trabalhem 
e deixem a linha da pobreza. 

Um parque dedicado às crianças

Ações voltadas para a pri-
meira infância foram deba-
tidas numa visita do prefeito 
de Niterói, Axel Grael, à 
Fundação Bernard Van Leer, 
em Roterdam, na Holanda. 
Ele conheceu, ontem, o 
Speeldernis, um parque 
dedicado às crianças. A 
iniciativa é semelhante a 
um parque naturalizado 
que será implantado, ainda 

Divulgação

este mês, na Praça Flávio 
Palmier, no Barreto. A visita 
tem apoio do Consulado-
-Geral dos Países Baixos no 
Rio. O parque naturalizado 
é um conceito que propõe 
a utilização de elementos 
como troncos, galhos e a 
própria topografia e ve-
getação dos terrenos para 
criar lugares de convívio e 
brincadeiras.

Botijão pode ficar 
‘menos caro’
Para amenizar o impacto 
da disparada dos preços no 
orçamento das famílias flumi-
nenses, o governador Cláudio 
Castro (PL) sancionou, no 
Diário Oficial de ontem, a 
Lei 94458/21, que garante a 
isenção do ICMS na venda 
do botijão de gás de cozinha 
de 13 quilos. A medida, de 
autoria original do deputado 
Rosenverg Reis (MDB), pode 
baratear o produto em cerca 
de R$ 15, considerando que a 
alíquota do imposto no Rio é 
de 12% e o botijão chega a ser 
vendido a R$ 120 em algumas 
regiões. 

Tochas olímpicas 
vão a leilão

São Gonçalo terá 
Natal iluminado

Dez tochas usadas nos Jogos 
Olímpicos  de 2016 serão leiloa-
das pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Rio, 
com o objetivo de arrecadar re-
cursos para o Fundo Municipal 
Para Atendimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 
O edital do leilão foi publicado 
ontem no Diário Oficial. Os 
interessados, tanto no Brasil 
como no exterior, deverão fazer 
cadastro prévio no site de leilões 
De Paula e poderão dar lances 
até o próximo dia 18. Serão 15 
dias de leilão online. Cada tocha 
olímpica está avaliada em R$ 
15,5 mil.

Depois dos jogos olímpicos, 
muitas tochas, que custaram 
pouco menos de R$ 2 mil, foram 
cedidas por empresas patroci-
nadoras ou compradas pelas 
pessoas que a carregaram. Com 
a crise econômica gerada pela 
pandemia, muitos foram obri-
gados a vendê-las para pagara 
dívidas ou simplesmente le-
vantar uma grana. Na internet, 
os preços variavam em média 
de R$ 10 mil a R$ 35 mil, mas 
no Mercado Livre uma delas 
chegou a ser oferecida por R4 
500 mil. Mas com frete grátis. 

São Gonçalo terá um Natal 
iluminado neste ano. Pelo 
menos seis praças e espaços 
públicos serão contemplados 
com decoração natalina, a 
partir do dia 20 de novembro. 
As luzes natalinas irão enfeitar 
as praças Estephânia de Car-
valho, no Zé Garoto; a dos Ex-
-Combatentes, no Patronato, 
o recém-criado Espaço Raul 
Veiga, em Alcântara, além das 
praças do Barro Vermelho, da 
Trindade e do Bandeirante. 
Além da iluminação especial, 
os locais irão receber festas 
para comemorar a chegada 
de Papai Noel, com uma série 
de atividades recreativas e 
apresentação da Orquestra 
Municipal de São Gonçalo. 

Criança gosta é de brinquedo

Tramita na Alerj  o PL 
5067/2021, do deputa-
do Charlles Batista (PSL), 
que proíbe a publicidade 
direcionada a crianças 
com conteúdo relacionado 
a preferências sexuais e 
movimentos sobre diver-
sidade sexual. O objetivo, 

Divulgação segundo o deputado, é 
proteger as crianças, im-
pedindo que tenham aces-
so a publicidade veiculada 
em qualquer veículo de 
comunicação, inadequada 
para menores de idade.

“Precisamos proteger 
nossas crianças de conteú-
dos impróprios. Publicida-
des danosas e que causam 
constrangimento às famí-
lias devem ser fiscaliza-
das e restritas. Meninas e 
meninos que ainda estão 
em processo de constru-
ção da personalidade, do 
caráter, que não sabem 
ler e escrever, devem ser 
protegidos de influências 
maléficas”, justifica o de-
putado Charlles Batista, 
acrescentando que “a in-
fância é fase de brincar, e 
cabe somente à família, no 
momento oportuno para a 
idade, inserir a discussão 
de assuntos relacionados 
a sexo”. 

Panorama RJPanorama RJ

Em fiscalização na UPA de 
Piabetá, em Magé, o depu-
tado estadual Filippe Poubel 
(PSL) constatou que nenhum 
aparelho de ar-condiciona-
do está em funcionamento, 
além de verificar infiltrações 
e ausência de raio-x móvel. 
Segundo ele, há meses o 
equipamento está quebrado. 
Em ofícios à Secretaria de 
Estado de Saúde e ao gover-
nador, o bolsonarista pede 
urgência na resolução dos 

problemas. 
Poubel disse que também 

irá fazer representação ao 
Cremerj, após flagrar um 
médico dormindo no aloja-
mento da UPA durante o ho-
rário de trabalho, enquanto 
pacientes aguardavam por 
atendimento. O deputado 
anuncia que vai percorrer 
unidades de saúde em to-
das as regiões para levar as 
demandas às autoridades 
responsáveis. 

Pego dormindo em serviço
Divulgação

Licenciamento anual sem Duda
Divulgação

A Alerj aprovou em dis-
cussão única, ontem, o 
PL 4.915/21, de autoria 
dos deputados Luiz Paulo 
(Cidadania) e Subtenente 
Bernardo (PTB), que esta-
belece que o Certificado de 
Registro de Licenciamento 
Anual seja obtido, exclusi-
vamente, pelo recolhimen-
to da taxa de licenciamen-
to anual. O projeto será 
encaminhado para sanção 

ou veto do governador 
Cláudio Castro. A proposta 
altera a Lei 8.269/18, que 
prevê que o licenciamento 
anual compreenda o reco-
lhimento do Documento 
Único do Detran de Arre-
cadação (DUDA), referente 
ao licenciamento anual, da 
taxa de emissão de CRLV 
e do seguro obrigatório 
(DPVAT).

“Com a evolução tec-
nológica e adoção do Cer-
tificado de Registro de Li-
cenciamento Anual digital 
(CRLV-e) o documento 
em questão deixou de ser 
emitido em papel moeda. 
Configura-se como ilegal 
a manutenção de cobran-
ça de taxa de emissão do 
CRLV sem que exista a 
contrapartida da prestação 
do serviço”, justificou Luiz 
Paulo. 
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O município recebeu, ontem, novas doses do imunizante, repassadas pela Secretaria de Estado de Saúde

Pfizer: Niterói retoma vacinação
A Prefeitura de Niterói vai 
retomar, hoje (4), a aplicação 
da vacina Pfizer contra a Co-
vid-19. A imunização ocorre 
das 8h às 17h, com entrada 
até às 16h, nas policlínicas 
da cidade. O município re-
cebeu, ontem, novas doses 
do imunizante, repassadas 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde.

A cidade está aplicando 
a dose de reforço/terceira 
dose em idosos a partir de 
60 anos com um intervalo 
de 3 meses da segunda dose 
e profissionais de saúde. A 
dose de reforço também está 
sendo aplicada em pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão, de qualquer idade, 
que tenham tomado a se-
gunda dose há pelo menos 
28 dias. De acordo com a lista 
divulgada pelo Ministério da 
Saúde. A segunda dose está 
sendo aplicada em pessoas 
a partir de 12 anos. O muni-
cípio segue em repescagem 
contínua para aplicação da 
primeira e segunda dose da 
vacina.

Locais de vacinação:
Policlínica Sérgio Arouca 

- Rua Vital Brazil Filho, s/nº 
– Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Sil-
va Vizella - Rua Luiz Palmier, 
726 – Barreto.

Policlínica Regional de 

Itaipu - Avenida Irene Lopes 
Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Car-
los Antônio da Silva - Aveni-
da Jansen de Melo, s/nº – São 
Lourenço.

Policlínica Regional Dou-
tor Guilherme Taylor March 
- R. Desembargador Lima 

Castro, 238 – Fonseca.
Policlínica Regional de 

Piratininga Dom Luís Orione 
- Rua Dr. Marcolino Gomes 
Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. 
Renato Silva - Avenida João 
Brasil, s/nº – Engenhoca.

Medicamento é testado 

no Brasil_ Os testes clínicos 
de um medicamento contra 
a covid-19 começaram a ser 
feitos no Brasil. A pesquisa 
desenvolvida pela Pfizer uti-
liza a molécula PF-07321332, 
um antiviral da classe dos 
inibidores de protease. Se-
gundo a farmacêutica, o 

remédio, administrado via 
oral, já mostrou potencial 
para ser utilizado contra o 
novo coronavírus.

Mais de 20 centros de 
pesquisa brasileiros fazem 
parte dos estudos clínicos 
de Fase 2 e 3. Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Fede-
ral, Pernambuco, Rio Gran-
de do Norte, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Rio 
de Janeiro e São Paulo têm 
instituições que farão os 
testes. Para participar do 
estudo é necessário ter mais 
de 18 anos.

A Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) é 
uma das que realiza os tes-
tes. Segundo a instituição, o 
tratamento é feito com duas 
doses diárias do composto 
PF-07321332 associado ao ri-
tonavir por cinco dias segui-
dos. O ritonavir é usado para 
aumentar o nível da droga 

ativa. O acompanhamento 
terá duração de 24 semanas, 
com três visitas presenciais 
no primeiro mês e as demais 
consultas feitas por telefone.

Etapas - A molécula que 
está sendo estudada foi apro-
vada na Fase 1, que testa 
segurança e tolerabilidade 
em humanos. Consideran-
do os resultados já obtidos, 
incluindo a fase pré-clínica, 
com testes in vitro, a Pfizer 
desenvolve agora três estu-
dos pivotais, randomizados, 
duplo-cego e controlados 
por placebo.

Os testes envolvem, por-
tanto, três tipos de pacientes: 
não vacinados ou vacinados 
com suspeita e/ou diagnós-
tico de covid-19 e com baixo 
risco de desenvolver doença 
grave; estudo em pacientes 
não vacinados com suspeita 
e/ou diagnóstico de covid-19 
e com alto risco de desenvol-
ver doença grave; e estudo 
em pessoas não vacinadas 
cujos contatos domiciliares 
estão com covid-19.

Para serem realizados no 
Brasil, os estudos são previa-
mente aprovados pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e pela Co-
missão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep), além dos 
Comitês de Ética dos centros 
de pesquisa participantes.

Fabricante 
também está 
testando 
medicamento 
contra a covid-19 
no Brasil

Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Imunização ocorre das 8h às 17h nas policlínicas da cidade. Repescagem continua para primeira e segunda dose 

EUA já vacinam a 
partir dos 5 anos
 Os Estados Unidos começa-
ram ontem (3) a administrar 
vacinas contra covid-19 em 
crianças de 5 a 11 anos, a 
faixa etária mais recente a 
receber liberação para os 
imunizantes que oferecem 
proteção da doença a quem 
os recebe e àqueles ao seu 
redor.

O Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC) recomendou a vacina 
da Pfizer/BioNTech para 
uso amplo nesta faixa etária 
na terça-feira, quatro dias 
depois de ela ser autorizada 
pela Agência de Alimentos e 
Medicamentos norte-ameri-
cana (FDA).

Serão distribuídas, nesta 
primeira fase, 15 milhões de 
doses para esta faixa etária. 
Ontem, apenas uma parte 
delas estava disponível. Acre-
dita-se que as vacinas serão 
mais amplamente acessíveis 
em consultórios e hospitais 
pediátricos e em farmácias 
na semana que vem.

Para alguns pais norte-
-americanos, a notícia de-
morou a chegar. Courtney 
Mitchell, de Durham, na 
Carolina do Norte, disse que 
acordou às 6h desta quar-
ta-feira para agendar uma 
vacinação para Jane, sua filha 
de 5 aanos. “Eu me senti me 
inscrevendo para ingressos 
de show cobiçados”, contou a 
mãe de 42 anos a respeito do 
agendamento da dose inicial 
de sábado em uma farmácia 
da rede Walgreens.

As grandes redes de far-
mácias do país, Walgreens, 
Boots Alliance, CVS Health 
e Rite Aid, estão entre as 
que oferecem agendamen-
tos para o próximo final de 
semana.

Enquanto cerca de 58% 
dos norte-americanos estão 
totalmente vacinados contra 
a covid-19, cerca de 28 mi-
lhões de crianças de menos 
de 12 anos não estavam 
autorizadas a se imunizar 
até agora.

Covaxin tem Ok para 
uso de emergência
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) concedeu on-
tem (3) licença para uso de 
emergência de vacina Co-
vaxin, fabricada pela Bharat 
Biotech da Índia, oferecendo 
garantias para o produto 
que os reguladores do país já 
tinham autorizado há meses.

Pelo Twitter, a OMS afir-
mou que seu grupo de as-
sessoria técnica avaliou que 
os benefícios do imunizante 
contra a covid-19 superavam 
significativamente os riscos 
e que ele atende aos padrões 
da organização para proteção 
contra a covid-19.

A decisão torna o imuni-
zante a oitava vacina contra a 
covid-19 a receber luz verde 
da OMS.

“Essa decisão de uso de 
emergência amplia a dis-
ponibilidade de vacinas, a 
ferramenta mais eficaz de 
que dispomos para acabar 
com a pandemia”, disse Ma-
riângela Simão, diretora-geral 
assistente para o acesso a 
medicamentos e produtos 

de saúde.
A Covaxin foi desenvolvi-

da pela Bharat Biotech, em 
parceria com o Conselho 
Indiano para Investigação 
Médica, o órgão máximo de 
pesquisa do governo.

A decisão sobre a Covaxin, 
que era esperada na semana 
passada, foi adiada porque o 
grupo consultivo da agência 
buscou esclarecimentos adi-
cionais da farmacêutica antes 
de conduzir uma avaliação 
final de risco-benefício para 
o uso mundial da vacina.

O Grupo Consultivo Es-
tratégico de Especialistas em 
Imunização da OMS também 
recomendou o uso de Co-
vaxin em duas doses, com um 
intervalo de quatro semanas, 
em todas as faixas etárias 
acima de 18 anos.

A OMS afirmou que a va-
cina foi considerada 78% efi-
caz na prevenção da covid-19 
grave e “extremamente ade-
quada” para países pobres, 
devido a armazenamento 
mais fácil.

São Gonçalo imuniza hoje a 
população a partir de 12 anos
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
vacina hoje (4) a popula-
ção com mais de 12 anos 
contra o coronavírus. Estão 
disponíveis vacinas para a 
primeira e segunda doses, 
assim como as de reforço e 
adicionais. A segunda dose 
está sendo aplicada naque-
les que tomaram a primeira 
dose até o dia 9 de setem-
bro ou que estejam com 56 
dias de intervalo. O tempo 
de intervalo foi reduzido 
de 12 para 8 semanas por 
determinação do Ministério 
da Saúde. Onze pontos de 
vacinação atendem das 8h às 
17h. As Clínicas Gonçalenses 
do Mutondo e Dr. Zerbini, 
no Arsenal, funcionam das 
8h às 21h.

A secretaria vacina to-

dos os moradores com mais 
de 12 anos com a primeira 
dose. Idosos e profissio-
nais de saúde com mais de 
seis meses de intervalo da 
segunda dose e os imunos-
suprimidos com mais de 28 
dias de intervalo da segunda 
dose podem tomar as do-
ses de reforço e adicional,  
respectivamente. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil está 
realizando o intercâmbio de 
vacinas na segunda dose, 
dependendo da necessidade 
e doses disponíveis em cada 
local de vacinação. As doses 
de reforço e adicional são 
feitas com a Pfizer. 

Os profissionais de saú-
de que estão aptos para a 
dose de reforço são: enfer-
meiro, técnico e auxiliar 

de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farma-
cêutico, assistente social, 
biomédico, auxiliar e técnico 
de saúde bucal, profissional 
de Educação Física, agente 
comunitário de saúde, agen-
te de combate às endemias, 
profissional da vigilância em 
saúde, trabalhador de apoio: 
recepcionista, segurança, 
trabalhador da limpeza, co-
zinheiro e auxiliar, motorista 
de ambulância, gestor e ou-
tros. Inclui-se, ainda, aqueles 
trabalhadores que atuam em 
cuidados domiciliares que 
atuam em programas ou 
serviços de atendimento do-
miciliar como, por exemplo, 
cuidadores de idosos, doulas 
e parteiras.

Confira os locais de 
vacinação: 
– Polo Sanitário Dr. Washin-
gton Luiz, Zé Garoto     
– Clube Mauá, Centro 
– Umpa Nova Cidade 
– Clínica Gonçalense do 
Mutondo 
– Polo Sanitário Dr. Hélio 
Cruz, Alcântara
– Clínica da Família Dr. Zer-
bini, Arsenal 
– Polo Sanitário Rio do Ouro  
– PAM Coelho 
– Cras Vista Alegre 
– PAM Neves 
– Umpa Pacheco  
– Polo Sanitário Paulo Ran-
gel, Portão do Rosa
– Polo Sanitário Jorge de 
Lima, Jardim Catarina
Ponto com drive thru
– Campo do Clube Mauá, 
Centro.

Estão sendo aplicadas primeira e segunda doses, reforço e adicionais

Campanha 
para outras 
vacinas é 
prorrogada 
A Campanha Nacional 
de Multivacinação para 
Atualização da Caderneta 
da Criança e Adolescente 
foi prorrogada até o dia 
30 de novembro. Até a úl-
tima semana, a Secretaria 
Municipal de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
aplicou 16.762 vacinas, 
sendo 8.347 até seis anos 
e 8.415 de 7 a 14 anos. A 
cidade conta com 75 salas 
para a imunização – todas 
que já fazem as vacinas de 
rotina na rede de saúde do 
município.

 Estão disponíveis as 
vacinas BCG, Hepatite B, 
Pentavalente, Pólio Inati-
va, Pólio Oral, Rotavírus, 
Pneumocócica 10 valente, 
Meningocócica C, Febre 
Amarela, Tríplice Viral, Te-
tra Viral ou tríplice viral + 
varicela, DTP, Hepatite A, 
Varicela, Meningocócica 
ACWY, HPV e DTPA.

Sorológico está disponível apenas no Centro de Triagem, no Zé Garoto

Testes covid: SG atualiza 
locais para os exames
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo atualizou os locais 
e dias das unidades de saúde 
que realizam o teste RT-PCR 
ou swab (o teste do cotone-
te). O teste de sorologia está 
disponível apenas no Centro 
de Triagem, no Zé Garoto, 
que também disponibiliza 
o RT-PCR, após avaliação 
médica. Os exames para de-
tectar a doença podem ser  
feitos por aqueles que estão 
com sintomas do corona-
vírus ou com quem teve 
contato com quem está com 
a doença.     

 “Para a realização dos 
testes, todos passam por ava-
liação prévia de um profis-
sional de saúde para confir-
mar a necessidade do exame. 
Leva-se em consideração os 
dias de sintomas, histórico 
vacinal e histórico pregresso. 
Estamos com a vacinação 
avançada, o que nos per-

mite melhorar a aplicação  
desses testes”, explicou a 
coordenadora de Vigilância 
Epidemiológica, Melissa de 
Mello. 

Locais dos exames:
Centro de Triagem ao 

Coronavírus, no Zé Garoto: 
diariamente, das 8h às 17h;

Clínica Municipal Gon-
çalense Barro Vermelho: de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 9h às 13h;

Clínica Municipal Gon-
çalense do Mutondo: terças, 
quintas e sábados, das 8h 
às 13h;

Polo Sanitário Jorge Tei-
xeira de Lima, no Jardim 
Catarina: segundas, terças e 
quintas, das 8h às 12h, com 
distribuição de senhas; 

Polo Sanitário Paulo Mar-
ques Rangel, no Porto do 
Rosa: quartas, quintas e sex-
tas, das 8h às 16h, com dis-
tribuição de senhas;

Polo Sanitário Dr. Augus-

to Sena, Rio do Ouro: terças, 
quartas e sextas, das 13h às 
16h;

Clínica da Criança (0 a 
12 anos), segundas, terças, 
quintas e sextas, das 8h às 
16h, e quartas, das 13h às 
16h; com distribuição de 
senhas;

Hospital  Franciscano 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Lagoinha, de segunda- 
feira a sexta-feira, das 8h às 
17h, só para pessoas sinto-
máticas;

Maternidade Municipal 
Dr. Mário Niajar: apenas 
para as gestantes e partu-
rientes sintomáticas;

PAM Coelho: segundas, 
quartas e sextas, das 9h às 
13h.

Tipos de exames:

Sorologia – realizados 
através do sangue

RT-PCR (swab) – realizado 
através de fluidos nasais.
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Preços do arroz e do feijão 
podem variar até 37% e 35% 
Levantamento de preços foi feito pelo Procon para avaliar impacto da isenção do ICMS no bolso do consumidor

O Procon Estadual do Rio de 
Janeiro fez levantamento de 
preços de produtos que são 
base da alimentação brasilei-
ra. A pesquisa foi solicitada 
pela Secretaria Estadual de 
Defesa do Consumidor para 
monitorar os valores do arroz 
e feijão, a fim de apurar se a 
isenção de ICMS concedida 
pelo estado sobre a circula-
ção destes dois alimentos irá 
trazer redução de preço ao 
consumidor. Os fiscais iden-
tificaram variação de até 37% 
no arroz e de até 35% no feijão, 
quando comparado o produto 
de igual marca em  diversos 
supermercados do mesmo 
município.

“A lei foi sancionada jus-
tamente para ajudar os mais 
necessitados. Solicitei ao Pro-
con-RJ que fizesse essa pes-
quisa para podermos realizar 
o monitoramento e acompa-
nhar se o desconto do ICMS 
de fato chegará até os consu-
midores e também estimular 
a concorrência entre os forne-
cedores”, afirmou Léo Vieira, 
secretário estadual de Defesa 
do Consumidor.

Óleo de soja, leite, ovos, 
açúcar, sal, fubá, macarrão, 
farinha de trigo e farinha de 
mandioca também foram pes-
quisados em 11 municípios 
das regiões Metropolitana, 
Serrana, da Costa Verde, dos 
Lagos, Norte e Sul Fluminense. 
Foram coletados valores em 34 

estabelecimentos nos municí-
pios do Rio de Janeiro, Niterói, 
Nova Iguaçu, Nilópolis, Magé, 
Macaé, Campos dos Goytaca-
zes, Barra do Piraí, Mangarati-
ba, Cabo Frio e Nova Friburgo. 
A pesquisa e análise dos pre-
ços foram realizadas entre 20 
e 29 de outubro.

O presidente do Procon-
-RJ alerta que, apesar de a lei 
estadual 9391/21 ter entrado 

em vigor no dia 2/9, os efeitos 
da isenção incidirão a partir 
do primeiro dia de novembro, 
conforme regulamentado por 
decreto.

“Os levantamentos de pre-
ços realizados em outubro, 
juntamente com o que já havia 
sido feito em agosto, são muito 
importantes para o monitora-
mento dos valores. No mês de 
novembro outra pesquisa será 

realizada, para verificar se o 
desconto do ICMS de fato será 
repassado aos cidadãos. Os 
consumidores poderão usar 
a pesquisa atual como base 
para saber onde comprar mais 
barato. O levantamento de 
preços mostra que, se o consu-
midor pesquisar, vai conseguir 
economizar - observou Cássio 
Coelho.

Região Metropolitana - Na 

capital, os servidores iden-
tificaram a maior variação 
de preço de arroz de todo o 
estado. O mesmo produto de 
1 kg foi encontrado por R$ 
5,12 e R$ 6,99, uma oscilação 
de 37%. Enquanto o feijão era 
vendido a R$ 8,19 e R$ 6,79, 
com diferença de 21%.

Em Magé, o mesmo arroz 
de 5 kg chegou a custar R$ 
37,49 em um supermercado e 
R$ 29,98 em outro, ou seja, o 
consumidor economizaria R$ 
7,51 se fizesse as compras em 
estabelecimentos distintos. O 
feijão também teve variação 
significativa de preço, de até 
18%.

Nos municípios da Baixa-
da, os moradores de Nilópolis 
podem pagar até 30% mais 
caro pelo arroz e 22% pelo fei-
jão. Já os moradores de Nova 
Iguaçu poderão economizar 
até 20% no arroz e percebe-
rão uma diferença menor no 
preço do feijão, de 6%, com 
valores entre R$ 9,49 e R$ 8,99.

A oscilação do preço do 
feijão em Niterói foi a mesma 

que em Nova Iguaçu. O arroz 
vendido no município variou 
no máximo 18%, sendo a cida-
de que teve a menor alteração 
de preço do produto na Região 
Metropolitana.

Norte Fluminense - En-
tre as duas cidades do Nor-
te Fluminense pesquisadas, 
Campos dos Goytacazes é o 
município que o consumidor 
precisa ficar mais atento em 
relação aos preços. Os agentes 
constataram variação de mais 
de 30% tanto no arroz, quan-
to no feijão. O mesmo arroz 
de 1 kg custa R$ 4,79 em um 
estabelecimento e R$ 6,39 em 
outro. Oscilação ainda maior 
foi identificada no feijão, cus-
tando entre R$ 7,79 e R$ 10,49, 
com variação de até 35%.

Já em Macaé, a diferença 
entre os valores cobrados por 
uma igual marca de arroz che-
gou a até 21% - entre R$ 6,79 e 
R$ 8,19-, enquanto pelo feijão, 
16%, R$ 7,95 em um super-
mercado e R$ 9,19 num outro.

Sul Fluminense - Em Barra 
do Piraí, os agentes identi-
ficaram pequena variação 
no valor cobrado pelo arroz 
e pelo feijão, que foi de no 
máximo 3% no primeiro e 
5% no segundo. A diferença 
de preço cobrada entre os 
supermercados pelo arroz de 
1 kg foi de R$ 0,11. Já o feijão 
é vendido por R$ 7,98 em um 
estabelecimento e por R$ 8,39 
no concorrente..

Pesquisa foi 
realizada entre 
os dias 20 e 29 de 
outubro, em 34 
estabelecimentos 
de 11 municípios

Divulgação

Procon conferiu os preços dos produtos. Niterói apresentou a menor variação no valor do arroz na Região Metropolitana

Mais luz 
para as 
principais 
vias de SG
A Prefeitura de São Gonçalo, 
em parceria com a Enel, 
revitalizou com lâmpadas 
de LED os dois principais 
corredores viários do muni-
cípio. Nesta primeira etapa, 
o serviço substituiu mais de 
800 braços de luz em cerca 
de 11 quilômetros, mas o 
programa “São Gonçalo às 
Claras” irá beneficiar toda a 
cidade com mais de 68 mil 
novas luminárias.

Moradores, comercian-
tes e visitantes que trafegam 
entre a Venda da Cruz e o 
Alcântara, cortando os bair-
ros da Covanca, Pita, Barro 
Vermelho, Santa Catarina, 
Zé Garoto, Centro, Estrela do 
Norte, Nova Cidade, Antoni-
na e Mutondo, perceberam a 
mudança.

“Nossa, está uma maravi-
lha. Alguns trechos aqui dava 
medo de passar, principal-
mente a pé. Era uma escuri-
dão só. Esta iluminação nos 
garante mais segurança e o 
bairro fica mais bonito tam-
bém”, garantiu a vendedora 
Iolanda Mendes, moradora 
do Barro Vermelho.

>O prefeito Capitão Nel-
son garantiu que a Subsecre-
taria de Iluminação Pública 
está terminando os prepara-
tivos da licitação para reali-
zar a troca em toda a cidade, 
melhorando a qualidade do 
serviço e gerando economia. 
A previsão é que, ao todo, o 
município esteja iluminado 
com as novas lâmpadas no 
prazo de dois anos a partir 
da aquisição dos novos equi-
pamentos.

“Com essa mudança, 
vamos conseguir oferecer 
um serviço de melhor quali-
dade para a população, sem 
contar na economia que irá 
gerar para os cofres públicos, 
tanto de recursos quanto no 
que diz respeito à manuten-
ção”, disse o subsecretário de 
Iluminação Pública, Ricardo 
Pericar.

Conscientização sobre prevenção ao câncer de próstata é tema de palestra no PAM de Neves

Novembro azul começa em SG

A conscientização sobre a 
importância da prevenção 
do câncer de próstata teve 
o seu pontapé inicial, atra-
vés do Núcleo de Educa-
ção Permanente em Saúde 
(Neps), ontem (3), no audi-
tório da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo. O urologista 
Ronald Rodrigues Montei-
ro, que atende no Posto de 
Atendimento Médico (PAM) 
de Neves, palestrou sobre 
a doença para vereadores e 
funcionários da pasta. O se-
cretário municipal de Saúde 
e Defesa Civil (Semsa), Dr. 
André Vargas, também falou 
sobre a influência da internet 
e prevenção. 

O câncer de próstata é 
o segundo que mais mata 

homens no Brasil, ficando 
atrás somente do câncer 
de pele. A estimativa é que 
65.840 mil novos casos sejam 
confirmados entre os anos de 
2020 e 2022. Por isso, o uro-
logista falou da importância 
do combate a esse tipo de 
câncer. “O combate é muito 
simples. São apenas dois 
exames que devem ser feitos 
anualmente. São eles: PSA 
(sangue) e o toque. É muito 
fácil, mas infelizmente ainda 
tem muito tabu. Com alguma 
alteração nesses exames, a 
confirmação pode vir através 
da biópsia”, disse o médico. 

O crescimento do câncer 
de próstata é lento e assinto-
mático. Por isso, é necessário 
a realização anual dos exa-
mes, principalmente para os 

homens que têm fatores de 
risco como hereditariedade 
(casos de pai, irmão e tio); 
ser negro ou obeso e que já 
têm mais de 40 anos. “Não é 
porque não sente nada que 
não precisa fazer os exames. 
Quando o paciente começa 
a sentir, o câncer já pode 
estar mais avançado”, expli-
cou Ronald, acrescentando 
que, quando aparecem, os 
sintomas são: dificuldade 
de urinar, vontade de urinar 
com frequência, demora em 
começar a urinar e presença 
de sangue na urina e sémen.

Normalmente, a incidên-
cia da doença começa aos 45 
anos e vai aumentando com 
a idade. O maior número 
de casos é entre os homens 
com mais de 65 anos. Mas 

há casos em homens mais 
jovens. “Além dos exames, 
é muito importante manter 
uma alimentação saudável, 
peso adequado, fazer ativi-
dade física e evitar consumo 
de álcool e cigarro. Mais uma 
vez é importante frisar que 
a realização dos exames é 
importantíssima e que é mito 
que a ingestão de licopeno 
(substância carotenóide que 

dá cor aos alimentos verme-
lhos) previnem o câncer”, 
finalizou o urologista. 

O secretário municipal de 
Saúde e Defesa Civil, Dr. An-
dré Vargas, também lembrou 
que as pessoas têm que pro-
curar mais os médicos, fazer 
seus exames e não acreditar 
em tudo que se lê na internet. 
“Os sites de consultas estão 
acabando com muita gente. 
As pessoas já chegam nos 
consultórios dizendo o que 
acham que têm por terem 
visto na internet ou porque 
é o mesmo que pessoas pró-
ximas tiveram. Com a saúde, 
não podemos ficar no achis-
mo. E o melhor caminho é ir 
ao médico e fazer os exames 
de prevenção”, aconselhou 
Dr. André.

Projeto Bom Pagador: IPTU 
pode ter desconto de 5%

O contribuinte de Niterói 
terá um desconto de 5% no 
IPTU de 2022, referente ao 
Projeto Bom Pagador. Para 
obter o desconto, o contri-
buinte deverá estar com a 
cota única quitada ou com 
as parcelas do IPTU deste 
ano em dia até 15 de novem-
bro, data limite da Secretaria 
Municipal de Fazenda para 
aplicar os benefícios da lei 
do Bom Pagador. O projeto 
de lei que renova o benefício 
concedido nos dois últimos 
anos foi aprovado em pri-
meira votação pela Câmara 
Municipal e aguarda ser 
votado novamente.

“O Bom Pagador tem 
como objetivo conceder 

alívio fiscal aos cidadãos e 
estimular a economia da 

cidade. Se o imóvel estiver 
com os impostos em dia, 

o desconto será aplicado 
automaticamente no carnê 
do próximo ano”, explica 
a secretária de Fazenda de 
Niterói, Marilia Ortiz.

Para receber o descon-
to no carnê do IPTU de 
2022, o titular do imóvel 
não pode ter nenhuma dí-
vida de IPTU vinculada ao 
seu CPF, seja dívida des-
te ano ou de anos ante-
riores, parceladas ou não. 
Para consultar se um de-
terminado imóvel está com 
débitos em aberto, o con-
tribuinte pode acessar o 
link: https://www.fazenda.
niteroi.rj.gov.br/site/servi-
cos/certidao-debitos-imo-
biliarios/ 

Para obter o benefício, contribuinte precisará estar com o imposto em dia

Em Cabo Frio, os candi-
datos com classificação 
final no Processo Sele-
tivo da Educação, para 
os cargos de auxiliar de 
classe, inspetor de alu-
nos, motorista, profes-
sor docente II (zootec-
nia, professor orienta-
dor educacional) e vigia, 
estão convocados para 
escolha da escola onde 
exercerão suas funções. 
O objetivo é preencher 
as vagas remanescentes 
nas unidades escolares 
da rede municipal. Para 
isso, eles devem compa-
recer hoje, quinta (4),  na 
Escola Municipal Pro-
fessor Edilson Duarte 
(Rua Professora Amélia 
Ferreira, s/nº - Jardim 
Caiçara), portando do-
cumento original de 
identificação. A escolha 
será realizada por or-
dem de classificação.

Processo 
Seletivo

O câncer de 
próstata é o 
segundo que 
mais mata 
homens no 
Brasil

Divulgação

Desconto objetiva dar alívio fiscal ao contribuinte e estimular a economia



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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 07/11/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói 16133675
13:00 às 17:00 Rua Álvares de Azevedo - Banca de Jornal - Icaraí - Niterói 16133917
13:00 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói 16134005
13:00 às 17:00 Rua Castilho França - Icaraí - Niterói 16134005
13:00 às 17:00 Rua Doutor Paulo César - Icaraí - Niterói 16134005
Dia: 08/11/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Avenida Contorno - Largo do Barradas - Niterói 16140079
09:10 às 13:00 Caminho do Poço Largo - Ititioca - Niterói 16140173
09:10 às 13:00 Rua Poço Largo - Ititioca - Niterói 16140173
10:00 às 12:00 Rua Lobo Sarmete - Largo do Barradas - Niterói 16140417
10:00 às 12:00 Rua George Allan - Barreto - Niterói 16140417
10:00 às 12:00 Rua Walmon Alan - Barreto - Niterói 16140417
10:00 às 12:00 Travessa Henrique Alan - Barreto - Niterói 16140417
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 4, 5 - Itaipu - Niterói 16141235

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Eduardo Brazão - Laranjal - Vila Três - São Gonçalo 16126677
12:00 às 16:00 Rua Laura Almeida Buarque - Laranjal - São Gonçalo 16126677
12:00 às 16:00 Rua Saul Neto - Laranjal - São Gonçalo 16126677

MARICÁ
09:00 às 13:00 Loteamento Mirante da Lagoa Rua 02 - São José de Imbassai - Maricá 16140007
09:00 às 13:00 Rua A - Estrada Velha de Maricá - Maricá 16140007
09:00 às 13:00 Rua Paulo José Cesar - São José - Maricá 16140007
09:00 às 13:00 Rua Projetada - Estrada Velha de Maricá - Maricá 16140007
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - Centro - Maricá 16140721
13:00 às 17:00 Estrada São José Imbassai - Praia das Amendoeiras - Maricá 16140721
13:00 às 17:00 Estrada Velha Maricá - Praia das Amendoeiras - Maricá 16140721
13:00 às 17:00 Ruas 1, 3 - Estrada Velha de Maricá - São José - Maricá 16140721
13:00 às 17:00 Rua Jta Alípio do Santos - São José de Imbassai - Maricá 16140721
13:00 às 17:00 Rua Jta Walter Rocha - São José Imbassai - Maricá 16140721
13:00 às 17:00 Rua Waldomiro Claudio N Filho - São José - Maricá 16140721
13:00 às 17:00 Rua São José - Estrada Velha - São José - Maricá 16140721
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 16, 40, 100, 101, 102, 104, 115 - Barra de Maricá - 

Gamboa - Jacaroá - Jardim Interlagos - Maricá 
16141379

13:00 às 17:00 Rua da Gamboa - Jacaroá - Maricá 16141379
13:00 às 17:00 Rua Doutor Manoel Marreiros - Jardim Interlagos - Maricá 16141379
13:00 às 17:00 Rua Ruth Ribeiro - Jardim Interlagos - Maricá 16141379
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Ruas 37, 46, 89, 108, 109, 136, 137, 138, 139, 140, 141 - Jardim Atlântico 16141449
13:00 às 17:00 Rua Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Rua Darcy Roque da Silveira - Jardim Atlântico - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Rua Gilmar T dos Santos - Jardim Atlântico - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Rua Oscar Niemeyer - Praia de Itaipuaçu - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Loteamento Jardim Maricá - Maricá 16141449
13:00 às 17:00 Rua Romualdo Monteiro de Barros - Jardim Atlântico Itaipuaçu - Maricá 16141449

Enem: locais de prova 
têm consulta liberada
O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) liberou 
ontem (3), a consulta ao Car-
tão de Confi rmação de Inscri-
ção com os locais de prova do 
Enem 2021. Ao todo 3.461.418 
estudantes estão inscritos no 
Enem 2021, somando a edi-
ção regular, nova aplicação e 
privados de liberdade e jovens 
sob medida socioeducativa 
(Enem PPL).

O cartão só pode ser aces-
sado com login e senha do 
próprio estudante, na Página 
do Participante, pelo com-
putador, tablet ou em celu-
lares com sistemas Android 
e iOS, pelo aplicativo ofi cial 
do Enem. 

Quem tiver esquecido a 

senha poderá recuperá-la 
acessando a Página do Parti-
cipante e clicando em “entrar 
com Gov.br”, login unifica-
do do Governo Federal. Ao 
informar o CPF e clicar em 
continuar, uma nova página 
se abrirá, bastando marcar 
“Esqueci minha senha”. Na 
sequência, selecionar a opção 
para recuperação: Validação 
facial; bancos credenciados; 
e-mail; celular ou internet 
banking.

Se os dados pessoais ou 
informações básicas de ins-
crição estiverem erradas, o 
participante deve entrar em 
contato com o Inep para que 
haja a correção. O Enem 2021 
será realizado nos dias 21 e 28 
de novembro.

Agência Brasil

Diretores denunciaram ter recebido correspondências ameaçadoras>
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MPF vai selecionar estagiários 
de Direito em pós-graduação

O Ministério Público Federal 
(MPF) abriu inscrições para 
o concurso de estagiários de 
Direito em pós-graduação. Os 
interessados deverão fazer a 
pré-inscrição no site da Pro-
curadoria da República do Rio 
de Janeiro até às 17h do dia 
11 de novembro. Para con-
fi rmar as inscrições, os can-
didatos deverão enviar para 
o e-mail prrj-homologacao@
mpf.mp.br, até às 17h de 12 
de novembro, os documentos 
informados no edital.

O estágio será realizado 
de acordo com as atividades 
correlatas da área de forma-
ção, onde o candidato deverá 
preencher a declaração de 
opção da área escolhida, 
podendo optar por Direito 
Penal e Direito Público. Os 
estagiários, que terão uma 
jornada de trabalho de 20 

horas semanais, irão receber 
bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil 
e auxílio transporte de R$ 7 
por dia. Além disso, há seguro 
contra acidentes pessoais e 
receberão o termo de reali-
zação do estágio ao fi nal do 
contrato. Os pré-requisitos 
para inscrição no processo 
seletivo são: estar matricula-
do em uma das instituições 
de ensino conveniadas com 
o MPF e em curso com carga 
horária mínima de 360 horas. 
A comprovação desse requisi-
to deverá ser feita a partir de 
documentação emitida pela 
instituição de ensino, no ato 
da inscrição, onde deverá 
constar o período em que o 
estudante está matriculado.

Inscrições -  Os candidatos 
interessados em participar 
do concurso deverão realizar 
suas pré-inscrições através 

do endereço https://horus.
mpf.mp.br/horusnet_publi-
c/?app=processoSeletivoEs-
tagioNet&concursos=RJ. Após 
o preenchimento da fi cha, o 
candidato deverá apresentar, 
via e-mail, uma declaração 
comprovando matrícula em 
curso de pós-graduação em 
uma instituição conveniada, 
documento de identidade 
com foto, CPF, laudo médico 
em caso de se declarar como 
candidato com defi ciência e 
as declarações devidamente 
preenchidas, que constam no 
edital (cotas raciais, minorias 
étnico-raciais e a declaração 
de opção de área de atuação).

Provas -  As provas estão 
previstas para 18 de novem-
bro, via sistema Moodle. Se-
rão 40 questões objetivas e 
oito discursivas (2 de cada 
área); na discursiva, o can-

didato deverá responder às 
questões de Direito Cons-
titucional e Teoria Geral do 
Processo, além de responder 
mais uma questão a partir de 
sua opção de área de atuação: 
ou Direito Penal (para aque-
les que optarem pelo estágio 
em Direito Penal) ou Direito 
Administrativo (para aqueles 
que optarem pelo estágio em 
Direito Público). A duração 
das provas será de quatro ho-
ras e os conteúdos programá-
ticos podem ser conferidos no 
edital do concurso.

Para a realização da prova, 
é recomendado que o candi-
dato esteja apto para usar o 
computador em um local com 
conexão de internet estável, 
além de acessar o link para 
a realização da prova alguns 
minutos antes do horário 
previsto.

Pré-inscrição vai até dia 11; bolsa-auxílio é de R$ 1,7 mil para jornada de 20h

(21) 99954-3069

(21) 99612-7354

Investimento total será de R$ 40 milhões. Inscrições começam amanhã

Cultura: novo edital para 
retomada do setor no RJ
A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa 
do Rio de Janeiro lançou, 
ontem (3), o edital Retomada 
Cultural RJ 2, com investi-
mento total de R$ 40 milhões. 
A iniciativa integra o Pacto 
Cultural RJ, que visa estimular 
o fomento à cultura em todo 
o território fl uminense. Serão 
selecionadas 800 produções 
artísticas.

As inscrições começam 
amanhã (5), Dia Nacional 
da Cultura, e permanecerão 
abertas durante 45 dias. Po-
dem inscrever-se no edital Re-
tomada Cultural RJ 2 pessoas 
jurídicas de direito privado, 
podendo ser microempreen-
dedores individuais estabe-
lecidos no estado, com efeti-
va existência e comprovada 
atuação na área cultural há, 
pelo menos, dois anos e que 
estejam adimplentes com o 
estado do Rio de Janeiro e a 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa.

O Retomada Cultural RJ 
vai premiar projetos no valor 
de R$ 50 mil para ações nas 
áreas culturais de música, 
dança, teatro, circo, audio-
visual, leitura e literatura, 
museu e memória, patrimô-
nio cultural, artes plásticas e 
visuais, moda e gastronomia.

Segundo a secretária de 
Estado de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, 
Danielle Barros, será contem-
plado todo o setor produtivo 
da arte. “A cultura foi o grande 
remédio da população no 
período de isolamento social, 

com a arte apoiando a todos 
neste momento tão difícil que 
vivemos”, afi rmou Danielle.

“Agora, estamos tratando 
da retomada das apresenta-
ções e do investimento nos 
artistas e companhias com 
este aporte histórico no fo-
mento cultural do estado do 
Rio”, acrescentou a secretária.

Independência - O edital 
Retomada Cultural RJ divi-
de-se em duas categorias. 
Na Categoria A, serão aceitas 
ações presenciais de circula-
ção de obras artísticas e pro-
duções culturais já estreadas 

ou inéditas, realizadas no 
estado do Rio de Janeiro. A 
categoria inclui espetáculos, 
apresentações, performan-
ces, shows, mostras, festivais, 

exposições, instalações, exibi-
ções e eventos.

A Categoria B é voltada 
para projetos relacionados 
à criação, desenvolvimento, 
elaboração e produção de 
obras artísticas cuja temáti-
ca faça referência histórica 
e social ao bicentenário da 
Independência do Brasil. As 
propostas têm de fazer men-
ção a valores, fatos reais, mo-
mentos simbólicos e podem 
ter conotação histórica ou 
de memória cultural, sempre 
relativos ao bicentenário da 
Independência.

Categoria B 
do novo edital 
é voltada 
para projetos 
relacionados ao 
bicentenário da 
Independência

Fred Pontes/Secretaria de Estado de Cultura

Theatro Municipal: categoria A inclui espetáculos, apresentações, shows, mostras, festivais, exibições e eventos

Anvisa volta a 
receber ameaças
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
voltou a receber ameaças 
por causa da possibilidade 
de autorização da vacinação 
de crianças contra a covid-19. 
Na semana passada, diretores 
da agência já tinham sido 
ameaçados por esse motivo.

Segundo comunicado 
divulgado ontem (3) pela 
Anvisa, as novas ameaças 
foram enviadas por meio de 
correspondência eletrônica 
na última sexta-feira (29 de 
outubro). A mensagem foi 
direcionada a diretores e ser-
vidores da agência.

Assim como nas ameaças 
anteriores, a Anvisa informou 
que acionou as autoridades 
responsáveis, como o Minis-
tério Público Federal e a Polí-
cia Federal, para investigar o 
caso e tomar as providências 
cabíveis em relação aos res-
ponsáveis.

O tema chamou a atenção 
na semana passada quando a 
autoridade sanitária dos Es-
tados Unidos (FDA) aprovou 
o uso da vacina do consórcio 

Pfi zer-BioNTech em pessoas 
com idade entre 5 e 11 anos.

Também na última se-
mana, a Pfi zer informou que 
entraria com solicitação jun-
to à Anvisa para viabilizar 
a aplicação do imunizante 
em crianças dessa faixa etá-
ria. A agência reguladora 
informou, porém, que tal 
requerimento ainda não foi 
encaminhado.

Em comunicado, a Anvisa 
lembrou que a aprovação da 
vacinação em um determina-
do público só ocorre a partir 
de uma solicitação de um 
fabricante. Nessa requisição, 
é preciso apresentar dados 
científi cos sobre segurança e 
efi cácia do imunizante.

Motivo seria a 
possibilidade 
de autorização 
de vacinação 
contra covid em 
crianças
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IMÓVEIS EM ITABORAÍ/RJ

rioleiloes.com.br | 0800-707-9339

APARTAMENTO 216M², R. João Caetano,
205, Centro. Inicial R$ 350.000,00

APARTAMENTO 118M², R. Prefeito João
 Augusto de Andrade, 120, Centro. 

Inicial R$ 260.000,00
APARTAMENTO 134M², c/ duas vagas

de garagem, R. Pedro Azeredo, 173, Centro.
Inicial R$ 245.000,00

APARTAMENTO 118M², R. José Raposo,
47, Centro. Inicial R$ 240.000,00

LOTES COM POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO!

SALÃO 282M², terreno c/ 360m², Ed. Dr.
Benvindo Brandão, R. Dr. Pereira dos Santos,
274, Centro. Inicial R$ 225.000,00
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Vasco tem 
confronto 
decisivo 
com o Bugre

Se o discurso 
no Vasco era 
de que todos 
os jogos se-
rão finais da-
qui pra fren-
te, hoje a coi-

sa é pra valer. Diante do 
Guarani, em Campinas, o 
Cruz-maltino encara um 
concorrente direto pelo 
acesso e uma derrota irá 
complicar muito a situa-
ção na Série B. A partida 
no Brinco de Ouro come-
ça às 19 horas.

Em sétimo e oitavo lu-
gares na tabela de classi-
ficação, Guarani e Vasco, 
respectivamente, jogam 
pela manutenção das 
esperanças. Isso porque 
a situação não é fácil para 
nenhum dos dois. Com 
49 pontos, o Bugre está 
a cinco do G-4. Com 47, 
o Vasco está ainda mais 
longe.

Assim, restando seis 
rodadas para o fim da 
competição, mesmo um 
empate será um péssimo 
resultado para ambos. 
 Os matemáticos apon-
tam o número mágico de 
64 pontos como sendo o 
necessário para garan-
tir a vaga na primeira  
divisão.

Se perder ou empatar, 
o Vasco não consegui-
rá mais alcançar a pon-
tuação e terá de torcer 
por tropeços dos rivais. 
 O Guarani, entretan-
to, ainda poderá che-
gar lá sem depender de  
ninguém, mas terá de 
vencer os cinco jogos 
restantes.

Glorioso vence o Confiança por 1 a 0 e fica mais perto do retorno à elite

Volta à Série A cada vez 
mais real para o Botafogo

O Botafogo deu 
mais um passo 
rumo ao acesso 
ao vencer por 1 
a 0 o Confiança, 
ontem, no es-

tádio Nilton Santos. Com o 
resultado, os alvinegros che-
garam a 59 pontos e seguem 
na vice-liderança da Série B. Já 
os sergipanos, com 31, perma-
necem na penúltima posição.

Os donos da casa sofreram 
com a marcação do Confiança 
no primeiro tempo. O Botafogo 
só marcou na etapa final, com 
Diego Gonçalves.

O Confiança assustou no 
início aproveitando os espaços 
dados pelo Botafogo aos três 
minutos. Willians subiu mais 
que Joel Carli, mas cabeceou 

em cima de Diego Loureiro. 
Depois, novamente Willians 
parou em boa defesa do goleiro 
alvinegro. Os donos da casa só 
criaram boa chance aos 14, em 
chute de Rafael Navarro que 
obrigou Rafael Santos a fazer 
grande defesa.

Aos poucos, o jogo dimi-
nuiu de ritmo. O Botafogo 
tinha mais posse de bola, mas 
errava muito no setor ofensivo. 
O Confiança sentiu a pressão e 
recuou para não sofrer com os 
avanços dos cariocas.

Nos minutos finais, o Bo-
tafogo seguiu com a postu-
ra ofensiva, mas continuou 
tendo problemas em passar 
pela marcação do Confiança. 
Assim, o duelo permaneceu 
empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o pano-
rama da partida foi o mesmo. 
O Botafogo só chegou com 
perigo aos 13 minutos, quan-
do Rafael Navarro aproveitou 
cruzamento, mas foi travado 
no momento da finalização.

De tanto insistir, o Botafogo 
abriu o placar aos 30 minutos. 
Warley cruzou rasteiro, a bola 
passou por Rafael Navarro, 
mas Diego Gonçalves apareceu 
para mandar para a rede.

O revés obrigou o Con-
fiança a buscar o ataque. Com 
espaço, os cariocas quase am-
pliaram com Luís Oyama, que 
parou em grande defesa de 
Rafael Santos. Mesmo assim, 
o Botafogo segurou o resulta-
do até o apito final no Nilton 
Santos.

Vitor Silva / Botafogo 

Gol do atacante Diego Gonçalves, aos 30 minutos do 2º tempo, deixou o Botafogo ainda mais perto de voltar à Série A

Fla será julgado por 
cantos homofóbicos

Gabriel Teixeira 
perto da volta ao Flu

O Flamengo 
já está elimi-
nado na Copa 
do Brasil. No 
e n t a n t o,  o s 
rubro-negros 

serão julgado na próxima 
segunda-feira pelo STJD 
por canto homofóbico da 
torcida.

O caso aconteceu no 
duelo de volta das quartas 
de final, contra o Grêmio, 
no Maracanã. A denúncia 
partiu do Coletivo de Tor-
cidas Canarinhos LGBTQ, 
que apresentou um vídeo 
da partida com o canto 
homofóbico.

O STJD acatou a denún-
cia. O Flamengo foi enqua-
drado no artigo 243-G do 

O Fluminense 
vem buscando 
a classificação 
para a próxima 
edição da Taça 
Libertadores 

da América. No entanto, os 
tricolores têm sofrido com a 
irregularidade nos últimos 
jogos. O técnico Marcão 
admitiu que pode mudar a 
equipe, mas tem convivido 
com os desfalques. Um deles 
é o atacante Gabriel Teixeira.

O jovem jogador sofreu 
duas lesões praticamente 
seguidas e vem sendo au-
sência neste momento da 
temporada. Só que Gabriel 
Teixeira está perto do re-
torno.

O atacante tricolor vem 

Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD), que 
fala em “praticar ato dis-
criminatório, desdenhoso 
ou ultrajante, relacionado 
a preconceito em razão de 
origem étnica, raça, sexo, 
cor, idade, condição de 
pessoa idosa ou portadora 
de deficiência”.

Caso seja punido, os ru-
bro-negros devem receber 
uma multa. Se estivessem 
ainda na competição, o 
Flamengo corria o risco de 
ser excluído.

Dentro de campo, o Fla-
mengo se prepara para 
encarar  o Atlético-GO, 
no Maracanã, amanhã,  
pelo Campeonato Brasi-
leiro.

realizando trabalhos no 
campo. Com isso, ele pode 
reforçar o Fluminense na 
reta final do Campeonato 
Brasileiro.

No próximo sábado, o 
Fluminense volta a campo 
contra o Sport, no Mara-
canã, às 21 horas (de Bra-
sília), pela 30ª rodada do 
Brasileirão.

Jovem atacante 
deve reforçar 
o Fluminense 
na reta final do 
Campeonato 
Brasileiro


