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ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS

Servidores do Estado vão
receber seus salários hoje
Dinheiro será depositado nesta sexta-feira, terceiro dia útil do mês, para ativos, aposentados e pensionistas
CIDADES\PÁG. 4
Leo Zulluh/Divulgação

Pátio do MAC
fica aberto até
mais tarde
Nesta sexta-feira, quando é celebrado o Dia da Cultura, niteroienses e visitantes ganham
mais um espaço para desfrutar
na cidade: o pátio do Museu de
Arte Contemporânea (MAC), na
Boa Viagem. Com o aumento da
flexibilização devido à queda nos
índices da pandemia de covid-19
na cidade, o entorno do museu,
usando para convivência das famílias e atividades de lazer, passa
a receber público de 9h às 18h, de
domingo a domingo. O interior do
museu, no entanto, continua com
o mesmo horário de visitação, de
11h às 16h, de terça a domingo, e
há necessidade de apresentação
do comprovante de vacinação.

Estado do Rio
arrecada
R$ 18 bi a mais
Na entrada da praça do Museu, o público é recebido por um grande monumento, erguido em homenagem aos 25 anos do MAC, completados em setembro, em diálogo com as linhas de Niemeyer

Anvisa libera
produtos à base
de cannabis

PANORAMA/PÁG. 2

Fiocruz condena aglomeração
Boletim recomenda vacinação de 80% da população antes da volta dos eventos sociais

CIDADES\PÁG. 3
CIDADES/PÁG. 3

Detran realiza
mutirão de
serviços

ESPORTES

CULTURA
Divulgação

Alexandre Vidal / Flamengo

Fla tenta
seguir vivo
no Brasileiro

CIDADES\PÁG. 4

Entrando em campo apenas três dias após o empate com sabor de derrota em
Curitiba com o Athletico-PR, o Flamengo buscará
hoje, às 21h30 (de Brasília),
contra o Atlético-GO, no
Maracanã, mais três pontos em jogo atrasado da
19ª rodada e, desta forma,
continuar sonhando com o
cada vez mais distante tricampeonato.

David Luiz, recuperado de lesão, deve ser a novidade no time do Flamengo no jogo de hoje

Vasco perde
e se complica
na Série B
PÁG. 8

Betti conta sua trajetória de vida,
desde a infância humilde na roça

Paulo Betti
no Municipal
de SG
O ator Paulo Betti apresenta sua “Autobiografia Autorizada”, em duas sessões,
amanhã (6), às 19h e às
21h, no Teatro Municipal
de São Gonçalo
PÁG.2
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Panorama RJ
Cedae ajuda a
‘sanear’ as contas

POR JEFFERSON LEMOS

Pedaladas em destaque

Castro visita fábrica do Magalu
Rogerio Santana/GOV RJ

Divulgação

O Estado do Rio de Janeiro arrecadou cerca de R$ 18 bilhões a
mais no segundo quadrimestre
deste ano, se comparado ao
mesmo período do ano passado, o equivalente a 46%. O total
das receitas chegou de R$ 57
bilhões, enquanto, em 2020, foi
de R$ 38,9 bilhões. A informação foi divulgada, ontem, pelo
secretário de Fazenda, Nelson
Rocha, durante audiência pública na Alerj para debater a
aplicação das metas fiscais do
estado neste período.
“Tivemos um desempenho
na arrecadação maior em 2021
- 46.3% superior - por conta
de boas entradas de receitas
tributárias e os recursos da
venda da Cedae. O incremento
da despesa ocorreu em menor
proporção. Por isso, a arrecadação foi tão significativa”, disse o
secretário.
As despesas aumentaram
em cerca de R$ 5 bilhões, o que
dá um resultado orçamentário
de R$ 13 bi.

Uma comitiva da Prefeitura
de Niterói se encontrou,
ontem, com o presidente
da Federação Europeia de
Ciclistas, Henk Swarttouw,
em Amsterdam. O prefeito de Niterói, Axel Grael,
apresentou as iniciativas e
avanços da cidade na agenda das bicicletas. Na cidade
de Utrecht, o grupo conheceu o maior bicicletário do
mundo, com capacidade
para 12,5 bikes. O município

Salema cobra novo posto do Detran

é o quarto maior da Holanda
e já tem 33% de seus deslocamentos feitos de bicicleta.
Em Niterói, esse número é
mais modesto, de aproximadamente 6%. Por sinal, moradores do Fonseca, na Zona
Norte da cidade, também
convidam o prefeito para
um encontro. Eles querem
cobrar a ciclovia prometida
para o bairro, na gestão Rodrigo Neves, que ainda não
saiu do papel.

O governador Cláudio Castro
visitou, ontem, o centro de
distribuição do Magalu, em
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que será
ampliado até o fim do ano. A
plataforma de vendas anunciou que vai expandir sua
operação logística no estado,
gerando 800 novos postos
de trabalho. Dos atuais 30
mil metros quadrados onde

Niterói marca presença da COP26

de CNH: no Cubango e no
no Centro.
“Um posto do Detran na
Região Oceânica de Niterói
vai facilitar muito para quem
mora na região”, destacou
Salema, que recebeu do presidente do órgão, Adolfo
Konder, a promessa de que
o pedido será retirado do papel. Ele só não disse quando.

CARTA DO LEITOR

De amanhã até 16 de novembro o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o secretário municipal do Clima,
Luciano Paez, estarão em
Glasgow, na Escócia, marcando presença na COP26.
O evento reúne representantes de governos locais
de vários países na maior

conferência de clima do
mundo. A agenda inclui
reuniões bilaterais sobre
possíveis projetos de financiamento para a crise
climática, divulgação de
boas práticas criadas pela
cidade e um encontro das
cidades brasileiras liderado
pelo prefeito Axel.

CULTURA

Depois de receber a visita de
representantes do Ministério
da Saúde (MS), a equipe que
coordena o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) de
São Gonçalo foi convidada
para apresentar, em Brasília, o
projeto implantado pela atual
gestão municipal. De 8 a 12 de
novembro, os profissionais da
Secretaria Municipal de Saúde
irão explicar o funcionamento
do Cievs aos técnicos do MS,
que pretende adotar o padrão
utilizado em São Gonçalo nos
demais municípios do País.
São Gonçalo foi o primeiro a
implantar o sistema do Estado
do Rio, inovando numa parceria
com a Universidade de Toronto,
que garante o cruzamento de
dados de saúde em tempo real,
facilitando o planejamento e a
adoção de políticas públicas.
O Cievs faz parte de projeto do
MS, numa rede que engloba
municípios com mais de 500
mil habitantes.

Humanizando a saúde em Niterói

Divulgação

Divulgação

O deputado estadual Coronel
Salema (PSD) deu entrada
em uma indicação legislativa solicitando ao Detran a
implantação de um posto
de identificação na Região
Oceânica de Niterói. Atualmente há apenas dois no
município para agendamento de serviços como emissão
de carteira de identidade e

trabalham 300 pessoas, o
espaço ocupado pela empresa no parque logístico GLP
Duque de Caxias I passará
para cerca de 80 mil metros
quadrados e 1,1 mil funcionários. O Magalu inaugurou
23 lojas físicas no Rio em
julho. Até o fim do ano, serão
abertas pelo menos mais 50.
Ao todo, serão gerados 3 mil
empregos diretos.

Saúde: São Gonçalo
‘exporta know how’

Divulgação

O Hospital de Clínicas do
Ingá começa a aderir neste
mês de novembro, ao processo de treinamento de
sensibilização do PlaneTree,
metodologia norte-americana baseada no Cuidado
Centrado na Pessoa. Presente em 76 hospitais pelo
mundo e que no Brasil tem
seu escritório no Hospital Is-

raelita Albert Einstein, único
no país, com o Programa de
Certificação, nessa metodologia, o paciente é inserido
como parte central dos cuidados médicos tendo essa
estratégia aplicada na gestão para obter os melhores
resultados para pacientes,
familiares, colaboradores e
gestores.

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

Tarifas e mais tarifas

Precisei abrir uma conta bancária e percorri vários bancos em busca de um que não cobrasse tarifa. Não achei
nenhum. Contei o ocorrido a um amigo, que me informou
sobre uma lei que obriga os bancos a oferecerem uma conta gratuita. Ou seja, os bancos sonegam essa informação e
pior, negam que isso exista. Cadê a fiscalização???
Romário Souza

Passeio agradável

Gostaria de parabenizar a gestão do horto do Fonseca,
em Niterói. Estive lá esses dias e o local está muito limpo
e bem cuidado. Os garis que fazem o trabalho também
estão de parabéns. Espero que continue assim
Júlio Miranda

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

Divulgação

Paulo Betti no
Municipal de SG
O Teatro Municipal de São
Gonçalo recebe, neste sábado, o consagrado artista
Paulo Betti, com o monólogo “Autobiografia Autorizada”, em duas sessões, às
19h e às 21h.
O espetáculo, que já passou por diversas cidades
do Brasil, foi construído
pelo próprio artista, que se
inspirou nos textos escritos
durante a adolescência,
onde também fazia colagens
de fatos da época, e também

nos artigos semanais que
escreveu por quase 30 anos
para o Jornal Cruzeiro do
Sul, de Sorocaba, cidade
onde foi criado.
A peça aborda a história
de vida de Paulo, percorrendo os tempos em que morava na roça e sua trajetória
até a cidade grande, contando um pouco da história da
Imigração Italiana no Brasil.
Ingresso a R$60 (inteira),
nas lojas South e na plataforma Guichê Web.

DKV em Niterói

Fundado em 08/05/1878

Divulgação
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A banda DKV é a atração
desta sexta, às 20h, no
Festival Pras Bandas de Cá
– 2º Edição, da Sala Nelson
Pereira dos Santos.
Dilsinho, Marcelo, Saullo e
Bruno prometem agitar a
plateia com performances
ao vivo e uma assinatura
própria.
No repertório, clássicos
da banda e releituras de
sucessos nacionais e internacionais. Ingresso
a R$30 (inteira), no site

Dilsinho, Marcelo, Saullo e Bruno
prometem agitar a plateia

Sympla. É necessário apresentar o comprovante de
vacinação em dia.

Artista apresenta o monólogo “Autobiografia Autorizada”, neste sábado

EXPOSIÇÃO – Até o dia 16 de janeiro, o Oi Futuro apresenta a exposição “André Severo - Arquiperiscópio”,
com seis obras inéditas do artista gaúcho e seis vídeos,
que ocupam o pátio externo, o hall e níveis 2 e 4 do
centro cultural. Com curadoria de Paulo Herkenhoff,
a mostra pode ser conferida de quarta a domingo, das
11h às 18h. A entrada é gratuita.
LANÇAMENTO – Seu Pachequinho, cantor brasileiro
que vive nos EUA, lança clipe com sua releitura toda
especial de ‘’Vela no Breu’’,obra de autoria de Paulinho
da Viola, em homenagem aos 79 anos de vida de um
dos maiores compositores da música brasileira de
todos os tempos. O lançamento acontece no dia 12,
data do aniversário do mestre, às 20h, no Youtube.
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Aglomerações podem sair caro
Fiocruz destaca que retomada só deverá ocorrer com 80% da população completamente vacinada
Divulgação

O novo Boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado ontem (4) pela instituição,
adverte para a necessidade
de cautela na retomada de
eventos sociais com aglomeração, considerando somente
o percentual de adultos completamente vacinados. Os pesquisadores do Observatório
afirmaram ser fundamental
que se atinja o patamar de 80%
de cobertura vacinal da população total para que sejam retomados eventos com grande
público. Alcançada essa meta,
alertam que, além dos adultos,
a campanha de imunização
deve atingir também crianças
e adolescentes.
Os cientistas lembraram
que a população de adolescentes, pelo tipo de comportamento social que tem, é um
dos grupos com maior intensidade de circulação nas ruas
e convive com outros grupos
etários e sociais mais vulneráveis. “Por isso, é equivocado
pensar que, com a população somente adulta coberta
adequadamente, a retomada
irrestrita dos hábitos que aglomeram pessoas é possível”, diz
o boletim.
De acordo com o boletim, a
cobertura vacinal vem aumentando gradualmente, tendo
atingido, recentemente, 55%

Cientistas lembraram que os adolescentes, com grande intensidade de circulação, convivem com grupos mais vulneráveis

da população total, portanto
ainda distante do patamar
ideal. O documento destaca
também a existência de uma
quantidade significativa de
pessoas que precisam retornar
aos postos de saúde para a
segunda aplicação da vacina
contra a covid-19.
Segundo destacam os pesquisadores, a recomendação

é que, enquanto se caminha
para um patamar ideal de
cobertura vacinal, medidas de
distanciamento físico, uso de
máscaras e higienização das
mãos devem ser mantidas e a
realização de atividades que
representem maior concentração e aglomeração de pessoas só sejam realizadas com
comprovante de vacinação.

O documento acentua que
países do Leste Europeu, bem
como os Estados Unidos, vêm
apresentando surtos de covid-19 em condições de baixa
cobertura de vacinação, o que
deve ser evitado no Brasil.
Estabilidade
Na avaliação dos pesquisadores da Fiocruz, o cenário

São Gonçalo segue vacinando
população contra a covid-19
Município aplica 1ª e 2ª doses e reforço para idosos e profissionais de Saúde
São Gonçalo continua vacinando todos os gonçalenses
com mais de 12 anos contra o
coronavírus nesta sexta-feira
(5). Estão disponíveis vacinas
para a primeira e segunda doses, assim como as de reforço
e adicionais. A segunda dose
está sendo aplicada naqueles
que tomaram a primeira dose
até o dia 10 de setembro 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 de Saúde e
Defesa Civil de São Gonçalo vacina todos os moradores com

mais de 12 anos com a primeira
dose. Idosos e profissionais de
saúde com mais de seis meses
de intervalo da segunda dose
e os imunossuprimidos com
mais de 28 dias de intervalo da
segunda dose podem tomar as
doses de reforço e adicional,
respectivamente.
Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais
de 18 anos precisam levar
carteira de vacinação e cartão
do SUS ou CPF. Os menores
de 18 anos devem apresentar
caderneta de vacinação, cartão
do SUS ou CPF, identidade e ir
acompanhado de uma pessoa
responsável com mais de 18
anos. 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.
Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento
de identidade e o comprovante de vacinação da primeira
dose. Para a dose de reforço
dos idosos é necessário levar
identidade e comprovante de
segunda dose. Para a dose adicional dos imunossuprimidos,
o comprovante da segunda
dose aplicada, identidade e o
comprovante/laudo da doença imunossupressora. E os
profissionais de saúde devem
apresentar identidade, comprovante de segunda dose e
documento do conselho ao
qual pertence.
Os profissionais de saúde
que estão aptos para a dose de

reforço são: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem,
médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo,
farmacêutico, assistente social,
biomédico, auxiliar e técnico
de saúde bucal, profissional
de Educação Física, agente
comunitário de saúde, agente de combate às endemias,
profissional da vigilância em
saúde, trabalhador de apoio:
recepcionista, segurança, trabalhador da limpeza, cozinheiro e auxiliar, motorista de
ambulância, gestor e outros.
Inclui-se, ainda, aqueles trabalhadores que atuam em cuidados domiciliares que atuam
em programas ou serviços de
atendimento domiciliar como,
por exemplo, cuidadores de
idosos, doulas e parteiras.

Maricá
inscreve
para
castração

S.Gonçalo retoma vacinação
antirrábica neste sábado

A Prefeitura de Maricá abre
no sábado (6) inscrições
para castração de cães e
gatos na cidade. A ação
integra o Programa Municipal de Controle Reprodutivo e acontecerá
na Igreja Assembleia de
Deus, das 10h às 13h, em
Inoã.
Algumas informações
são importantes para os
interessados: não serão
realizadas cirurgias em
animais braquicefálicos
(cachorros das raças boxer,
shith-zu, pug e gatos persa)
porque eles têm problemas
respiratórios.
Os tutores dos animais
devem ter idade acima de
18 anos e os animais precisam pesar mais de 3kg
e ter idade entre 6 meses
e 6 anos.
No dia da inscrição, o
dono deve levar o animal
para a coleta de sangue.

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realiza
a segunda etapa da vacinação
antirrábica no sábado (6).
Cães e gatos com mais de três
meses de vida poderão se vacinar em 60 locais diferentes.
O objetivo da campanha é
vacinar 80% dos 150 mil cães
e gatos da cidade (população
estimada), um total de 120
mil animais. Na primeira etapa, que ocorreu no dia 23 de
outubro, já foram vacinados
63.769 animais, 42,51% da
população estimada (50.323
cães e 13.446 gatos). Além de
unidades de saúde, a imunização vai acontecer em
escolas, associações de moradores e outros pontos, das
8h às 17h.
Os gonçalenses podem
levar os animais em qualquer
local para a vacinação, independente do seu endereço.
Nesta segunda etapa, os bairros de vacinação serão Alcân-

Município já imunizou mais de 60 mil animais na primeira etapa

brasileiro ainda é de estabilidade nas taxas de transmissão
do vírus Sars-CoV-2. Foram
notificados, em média, 11.500
casos e 320 óbitos diários, ao
longo da Semana Epidemiológica (SE) 43, compreendida entre os dias 24 e 30 de outubro.
Esses números representam
redução de 0,7% ao dia nos
registros de casos e menor
velocidade de redução do número de óbitos no país, que
agora atinge 0,4%, depois de 14
semanas de redução acelerada
e sustentada, com velocidade
de 1% a 2%.
Os cientistas acentuaram
que embora o registro de casos e de óbitos por covid-19
se mantenha em trajetória
declinante, a taxa de positividade dos testes de diagnóstico
permanece alta, o que pode ser
atribuído à exposição ao vírus
e à presença de indivíduos fora
de casa. “O Índice de Permanência Domiciliar mostra, por
exemplo, que há mais pessoas
nas ruas do que antes da pandemia”, indica o boletim.
No que se refere à ocupação de leitos de UTI covid-19
para adultos no Sistema Único
de Saúde (SUS), o indicador
se mantém em patamares inferiores a 50% na maior parte
das unidades da Federação.
Segundo o documento da
Fiocruz, o único estado na

zona de alerta intermediário
é o Espírito Santo (67%). Com
exceção dos estados onde não
ocorreu a retirada de leitos
destinados à covid-19, os aumentos mais significativos do
indicador foram registrados
no Pará (34% para 47%) e no
Rio Grande do Norte (41%
para 50%), entre os dias 25 de
outubro e 1º de novembro. “É
importante também comentar
que as taxas do Rio Grande do
Sul (54%) e sua capital, Porto
Alegre (63%), estão baseadas
em todo o conjunto de leitos
de UTI disponíveis no SUS,
tanto para covid-19 quanto
para outras causas de internação, e que possivelmente as
taxas específicas para covid-19
seriam mais baixas”, observaram os pesquisadores.
Ocorreram reduções nos
leitos de UTI para adultos
destinados à covid-19 no SUS
em Rondônia (89 para 79 leitos), Amazonas (155 para 135
leitos), Amapá (116 para 76
Leitos), Ceará (133 para 90
leitos), Pernambuco (777 para
760 leitos), Bahia (562 para 536
leitos), Minas Gerais (2.516
para 2.449 leitos), Rio de Janeiro (1.614 para 1.522 leitos),
Paraná (1.436 para 1.215 leitos), Santa Catarina (786 para
761 leitos), Mato Grosso do Sul
(259 para 239 leitos) e Mato
Grosso (275 para 248 leitos).

Anvisa: produtos à
base de cannabis
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou,
ontem (4), autorização sanitária de mais dois produtos à
base de cannabis: o extrato de
cannabis sativa promediol e o
extrato de cannabis sativa zion
Medpharma 200 mg/ml.
Usados para tratamentos
de saúde, a novidade desses
produtos em relação a outros
cinco já aprovados é que eles
são compostos por extratos
vegetais, ou seja, possuem em
sua composição um conjunto
de substâncias extraídas da
planta, ao contrário dos demais, compostos por cannabidiol isolado.
Ambos são obtidos a partir
de extrato etanólico das partes
aéreas de cannabis sativa e são
fabricados na Suíça. No Brasil,
serão importados e distribuídos como produtos acabados
prontos para uso.
“Os extratos vegetais têm
composição complexa, podendo conter muitas substâncias
ativas, que podem agir por
diferentes mecanismos no corpo humano, o que torna ainda
mais importante o controle e
o monitoramento aplicados a
esses produtos pelo Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Há, também, toda
a verificação de ausência de
contaminantes que podem
existir em extratos vegetais, a
qual é realizada em detalhes

pela empresa fabricante e verificada pela Anvisa, para que
se possa garantir o uso seguro
desses produtos”, explicou a
agência.
Acrescentou que os dois
novos produtos autorizados
estarão disponíveis sob a forma
de solução gotas, contendo 50
mg/ml de cannabidiol (CBD)
e não mais que 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC),
e, portanto, deverão ser comercializados em farmácias e
drogarias a partir da prescrição
médica por meio de receita do
tipo B (de cor azul).
Controle de qualidade - O
CBD e o THC informados são
considerados marcadores no
controle de qualidade desses
extratos, os quais são compostos também por outras
substâncias, como demais
cannabinoides e taninos.
O Brasil tem hoje sete produtos de cannabis aprovados
pela Anvisa com base na resolução 327/201. Considerada
ainda recente, por ter menos
de dois anos, ela tem permitido
que esses produtos possam ser
disponibilizados à população.
Todos eles, ressalta a agência,
são produzidos por empresas
certificadas quanto às boas
práticas de fabricação, que foram avaliadas em relação à sua
qualidade e adequabilidade
para uso humano.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

ATENÇÃO FORNECEDORES JÁ CADASTRADOS JUNTO À PREFEITURA
MUNICIPAL DE NITERÓI
Em atendimento ao disposto no ar�go 14, § 2º da Lei nº 12.232/2010, venho tornar público
e comunicar aos interessados que, nos termos do processo administra�vo nº
180/7108/2021, no dia 12 de novembro de 2021, será realizada sessão pública, para
apresentação de orçamento por empresas especializadas em "Produção de Filme para TV
para a Prefeitura Municipal de Niterói”. Os interessados prestarão serviços complementares
de publicidade à empresa vencedora da licitação objeto do Contrato SEXEC/CGCOM Nº
01/2018.

Os pontos de vacinação em São Gonçalo vão funcionar das 8h às 17h

tara, Mutondo, Colubandê,
Trindade, Coelho, Laranjal,
Rio do Ouro, Tribobó, Anaia,
Jóquei, Arrastão, Vila Candoza, Santa Luzia, Sacramento, Guaxindiba, Marambaia,
Monjolos, Vista Alegre, Jardim
Bom Retiro, Pacheco e locali-

dades próximas.
Para a vacinação, todos
devem usar máscara devido
à pandemia de covid-19. Em
relação aos animais, os cães
devem estar com coleira e
guia e conduzidos por um
adulto.

Objeto: contratação de empresa especializada para produção de vídeos para televisão.
As propostas deverão ser entregues em original, papel �mbrado, datadas e assinadas por
representante legal das proponentes, das 09h às 17h (em dias úteis) até o dia 11 de
novembro de 2021, na sede da ﬁlial da agência E3 Comunicação Integrada em Niterói,
situada no Edi�cio Plaza Corporate e Oﬃces, TORRE Norte, Salas 602 e 603 – Bl. 01.
Para obter as informações relacionadas ao objeto do serviço a ser contratado, os interessados deverão obrigatoriamente solicitá-las à E3 Comunicação Integrada, até às 17h do dia 10
de novembro de 2021, através do e-mail vera@e3comunicacao.com.br.
Caso a empresa interessada não esteja cadastrada na Prefeitura Municipal de Niterói e
tenha interesse em par�cipar de futuras cotações ou sessões públicas, favor enviar e-mail
para gestaodecontratos.cgcom@gmail.com
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Em Niterói, Cultura
é um Direito
Leonardo Giordano*
Artistas, produtores, costureiras, capoeiristas, músicos, griôs, artesãos, povo
do circo, do carnaval, do
cinema, da televisão, das
paredes grafitadas das
ruas. São inúmeras as atividades e profissões que
compõem os fazeres artísticos e culturais. Começo
parabenizando e agradecendo a todos, todas
e todes que se dedicam,
resguardam e contribuem,
mantendo viva a nossa
identidade e a potente
Cultura brasileira. A todos
os trabalhadores e trabalhadoras, muito obrigado
e parabéns pela brava resistência, principalmente
em tempos tão sombrios
de ataques à cultura.
Nos últimos anos, assistimos perplexos ao desmonte da Cultura no país.
Museu Nacional e Cinemateca em chamas, censura na Ancine, perseguição ideológica, ausência
de investimentos, entre
outras tantas mazelas distribuídas por quem quer
impor um projeto anticultura ao Brasil. Mas hoje
quero trazer um pouco
das alegrias e conquistas
da nossa pequena gigante
Niterói, quando o assunto são políticas públicas
culturais.

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Maricá Musical terá início
hoje na Lona Beth Carvalho
Serão dois finais de semana com shows gratuitos para todos os gostos em Itaipuaçu
Divulgação

nhecimento internacional
nas melhores práticas de
gestão pública na Cultura.
O legado de investimentos
em cultura da cidade possibilitou que hoje, Niterói
seja essa referência. Hoje,
5 de novembro, Dia Nacional da Cultura, Niterói
ganha de presente a Carta
de Direitos Culturais. É a
primeira cidade do Brasil - e uma das poucas a
nível internacional - a
executar e implementar
essa ferramenta de gestão
que consolida e assegura os direitos culturais
dos cidadãos. Durante os
últimos meses, diversos
projetos, programas, incentivos e parcerias foram
realizados para garantir a
Cultura enquanto Direito.
Entendemos que garantir
o acesso à Cultura é dever
do Estado. E lutamos diariamente por isso.

Em 1º de janeiro deste ano, É muito gratificante pera convite do prefeito Axel ceber que, ao longo dos
Grael, assumi a Secretaria últimos dez meses, continuamos a ampliar
Municipal das Culturas.
as ações da SecreEm meio a uma grave
taria para todas as
pandemia que assolou
regiões da cidade,
o mundo, o desafio
descentraliera intenso. Executar Os investimentos zando e democratizanpolíticas púnas políticas
do o acesso
blicas emeràs políticas
genciais para
públicas
públicas.
o setor era
culturais da
Aos poucos,
uma prioricidade têm
estamos redade na luta
tomando as
pela vida.
recebido
tividades
As atividareconhecimento apresenciais
des de púinternacional
e me aleblico foram
gra muias primeiras
to ver que
a parar e a
os contemplados
consequência disso
nos editais produfoi o corte abrupto nas
ziram excelentes
fontes de sustento de
trabalhos com os
quem vive de Cultura.
investimentos feitos, que
Com uma gestão munici- agora poderão ir a público
pal comprometida, sen- presencialmente.
sível e assertiva, Niterói
garantiu um investimento Convido a todos, todas e
de mais de R$ 37 milhões todes a conhecer mais soao longo deste ano, des- bre as ações da Secretaria
tinados ao setor cultural. das Culturas e da PrefeituEntre auxílios emergen- ra, no nosso novo portal:
ciais direcionados, editais culturaeumdireito.niteroi.
e prêmios de fomento, rj.gov.br . No site, há ainda
atingimos quase cinco um espaço exclusivo para
mil pessoas beneficiadas que os artistas da cidade
diretamente. Além de am- possam criar um perfil e
parar a subsistência dos divulgar seus trabalhos.
atingidos pela suspensão Além, claro, da nossa “Nitdas programações, esses flix”, que reúne diversos
aportes possibilitaram a produtos culturais nitecontinuidade da produ- roienses. É com muito orção cultural da cidade, gulho, olhando para tudo
que tem forte vocação que estamos construindo
em diversas expressões coletivamente na nossa
artísticas.
pequena gigante Niterói,
que afirmo: aqui, Cultura
As políticas públicas cul- é um Direito!
turais da cidade têm recebido investimentos e *Leonardo Giordano é
ações estratégicas, que secretário municipal das
levaram Niterói a um reco- Culturas de Niterói

Tablado é patrimônio cultural do Rio
No ano em que O Tablado completa 70 anos, o
teatro tem mais um motivo para ser festejado: o
local agora é Patrimônio
Cultural e Imaterial do
Estado do Rio de Janeiro.
O projeto de lei do deputado Noel de Carvalho
(PSDB), que dá o título ao
lugar, foi aprovado ontem,
dia 4.
Pelo palco do Tablado
já passaram grandes atores brasileiros como Malu

Sexta-feira, 5/11/2021

Mader, Andréa Beltrão,
Claudia Abreu, Jacqueline
Laurence, Miguel Falabella, Enrique Diaz, Louise
Cardoso, Marcelo Adnet,
Mateus Solano e tantos
outros.
O título chega para O
Tablado no ano do centenário da dramaturga
e fundadora do teatro,
Maria Clara Machado, a
quem a Alerj concedeu a
Medalha Tiradentes ‘post
mortem’ este ano.

Hoje, Dia da Cultura, a retomada das atividades da Lona
Acústica e Cultural Beth Carvalho, em Itaipuaçu, Maricá,
será celebrada em grande estilo, com a abertura do festival
Maricá Musical. Promovido
pela prefeitura, através da
Secretaria de Cultura, pelo
Programa Maricá das Artes, o
evento, gratuito, será realizado em dois finais de semana.
Ao todo, 24 bandas, envolvendo mais de 200 artistas
e trabalhadores da cultura,
vão se apresentar em seis
dias de muita música, de 5 a
7 de novembro e de 12 a 14 de
novembro. A programação é
para todos os gostos: blues,
MPB, jazz e rock estarão presentes no evento.
Além de shows dos artistas
da cidade, também haverá
uma homenagem aos 40 anos
do Rock Brasil, com a participação de Arnaldo Brandão,
autor de “O Tempo Não Para”,
em parceria com Cazuza e
“Totalmente Demais”, com
Tavinho Paes, e gravado por
Caetano Veloso.
“O Maricá Musical é mais
um projeto para incentivar
e dar espaço aos artistas da
cidade. Além disso, tem como
objetivo levar a cultura de
ponto a ponto de Maricá, que
é um trabalho que já estamos
realizando e que agora poderá

Vivi Serrano abre hoje o festival, num dia dedicado ao Rock Brasil 40 anos

ser intensificado com a volta
das apresentações musicais”,
explica Sady Bianchin, secretário municipal de Cultura.
Segundo a organização,
o evento seguirá todos os
protocolos de saúde, sendo
obrigatória a apresentação
do passaporte da vacina e
haverá aferição de tempera-

tura na entrada do local. O
uso de máscara de proteção
facial é obrigatório e não será
permitida a entrada de pessoas portando garrafas, latas
e objetos cortantes. O local
è sujeito a lotação seguindo
Decreto Municipal.
A Lona Acústica e Cultural
Beth Carvalho fica na Avenida

Zumbi dos Palmares (antiga
Avenida Um) com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga
Rua 36), em Itaipuaçu.
A noite de abertura, nesta
sexta-feira, será dedicada ao
Rock Brasil 40 anos, com shows Vivi Serrano, 19h; Lalinha,
20h, Paul Rock, 21h; e Arnaldo
Brandão (Hanoi-Hanoi), às
22h.
No sábado, o gênero musical em destaque será MPB,
com Thiago Dantas, 19h; Laranjeiras, 20h; Jô Borges, 21h
e Mona Vilardo, às 21h.
No domingo haverá Noite
Rock, com Bruna Mendes,
19h; Sem Coleira, 20h; e Fábio
Madureira, 21h.
Na semana que vem,tem
mais Maricá Musical. O evento prossegue com Noite Blues,
na sexta (12), com Rose Lima,
19h; Alma Black, 20h; Cogumelo Band, 21h; e Vizinhos
de Marte, 22h.
No sábado (13), mais Noite
Rock, com Thunderock, 19h;
Banda Mamute, 20h; Ações
Tática, 21h; e Roller Coasters,
22h.
No domingo (14), o festival
termina com Noite Jazz. Às
18h se apresenta a Orquestra
Sinfônica Raul L. de Barro; às
19h, Aqui Jazz; às 20h, Cacá
Colon Trio; às 21h, Guta Menezes Trio e às 22h, Wilson
Meireles Trio.

Detran faz mutirão de serviços
amanhã, inclusive para o Enem
Estudantes não precisam agendar mas devem levar comprovante de inscrição
Divulgação

O Detran.RJ vai realizar no sábado, dia 6, mais um mutirão
de serviços para a população,
com cerca de 5 mil vagas
para serviços de veículos e
habilitação. Para evitar aglomerações, há necessidade
de agendamento prévio, que
deverá ser feito pelo site do
Detran (www.detran.rj.gov.
br) ou pelo teleatendimento,
nos números (21) 3460-4040,
3460-4041 ou 3460-4042, das
6h às 21h.
Para realizar os serviços
de veículos, os postos disponíveis para agendamento
são: Infraero, Nova Iguaçu,
Reduc, Itaboraí, Haddock
Lobo, Nilópolis, Mesquita,
Valença, Cordeiro, Volta Redonda, Barra Mansa, Itaperuna, Vassouras, Bom Jesus
do Itabapoana, Macuco, Barra
do Piraí, Resende e Miguel
Pereira. O atendimento será
das 8h às 13h.
Os serviços de habilitação
serão disponibilizados nos seguintes postos: Sede (Centro
do Rio), Angra dos Reis, Barra

Amanhã, Detran atenderá estudantes inscritos no Enem por ordem de chegada

da Tijuca (Aerotown), Barra
do Piraí, Belford Roxo, Cabo
Frio , Cachoeiras de Macacu,
Campos dos Goytacazes I,
Cantagalo, Ceasa, Copacabana, Duas Barras, Gávea
(Detran-Sul), Guadalupe,
Guapimirim, Ilha do Gover-

nador, Itaboraí (Venda das
Pedras), Itaocara, Itaperuna,
Jacarepaguá, Macaé, Macuco,
Miguel Pereira, Niterói (Fonseca), Nova Friburgo, Nova
Iguaçu, Paracambi , Parque
Maré, Petrópolis, Resende,
Rio Bonito, Rio das Ostras,

Santo Antônio de Pádua, São
Fidélis, São Gonçalo (Rocha),
Sulacap, Trajano de Moraes,
Três Rios, Vaz Lobo, Volta
Redonda e West Shopping
(Campo Grande). O atendimento será das 8h às 14h,
com exceção de Nova Iguaçu
e West Shopping, que será das
10h às 16h.
Emissão de identidades
- Também neste sábado, 6,
o Detran.RJ vai oferecer um
mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos
estudantes que vão realizar o
Enem ou vestibulares.
Para os estudantes, o mutirão será feito em todos os
postos de identificação civil
do Detran no Estado do Rio,
das 8h às 14h - exceto nos
postos em shoppings, em
que o horário vai das 10h
às 16h. O atendimento será
por ordem de chegada, com
distribuição de senhas, e não
haverá necessidade de agendamento. Para ser atendido, o
aluno precisará apresentar o
comprovante de inscrição.

Governo do Estado
antecipa salários

Folia da Viradouro
escolhe hino oficial

O Governo do Estado do Rio de
Janeiro vai quitar, antecipadamente, hoje (5), os salários de
outubro para 462.841 servidores ativos, inativos e pensionistas. Esta é a 12ª vez, desde que
o governador Cláudio Castro
assumiu o comando do estado, que o pagamento é feito
de forma antecipada, antes
do décimo dia útil, conforme
prevê o calendário oficial.
O valor líquido da folha de
outubro é de R$ 1,842 bilhão.
Os depósitos serão efetuados
ao longo do dia, mesmo após
o término do expediente bancário.
“Conseguimos mais uma
vez antecipar os salários e, desta vez, para o terceiro dia útil. É
o resultado de muito trabalho e

A Folia do Viradouro, uma
das mais tradicionais escolas
de samba de Niterói, organiza uma grande festa, amanhã
(6), na quadra de ensaios, na
Rua Mário Viana, em Santa
Rosa, para a escolha do hino
oficial a ser apresentado no
Grupo Principal do Carnaval
2022 na cidade. O evento começa às 22h, e além
da apresentação dos cinco
sambas concorrentes, haverá participação de outras
agremiações e de personalidades do mundo do samba
na região. A entrada é gratuita.
A festa vai marcar a escolha do hino oficial para o enredo “Yuri Yuba - Jurujuba”,
de autoria do carnavalesco

Depósitos serão
efetuados ao
longo do dia
de uma gestão que se preocupa
com o servidor. E o mais importante é que a antecipação
ajuda a aquecer a economia”,
afirmou o governador Cláudio
Castro.
Para o secretário estadual
de Fazenda, Nelson Rocha,
a antecipação dos salários
demonstra o respeito aos servidores, fundamentais para o
funcionamento da máquina
pública. “O servidor é peça vital
do serviço público.”, destacou
Rocha.

Bruno Faria, a ser apresentado no ano que vem.
As parcerias concorrentes divulgadas pela escola
são as seguintes: 1-Gegê
Fernandes,Robson Ramos,
Anderson Kibba,Vinicius
Xavier,Ruan Viradouro e Kikiquinho Viradouro/2-Maia,
GBB,João Paulo,Júlio Perez,Franco e Leandro/3-Edu Cigano, Soares do Cavaco, G ouveia, Eduardo
Poeta,Cadinho,Jhonathan
e Paulo Beckham/4-Dudu Oliveira,Wiliam Neves,Cristiano,Roola,Dito,Jander
Lourenço,Maycon França
e André Quintanilha/5-Alisson,Carlinhos,Ana Letícia,Janderson,João Carlos e
Jorge Rã.
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5G: Claro, Vivo e TIM ficam
com lotes da faixa principal
Nova operadora levou a frequência de 700 MHz. Leilão realizado pela Anatel deve terminar hoje
José Cruz/Agência Brasil

As operadoras Claro, Vivo e
TIM arremataram três lotes
na faixa de 3,5 GHz, o principal do leilão da tecnologia
móvel 5G, realizado ontem
(4) pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
A Winity II Telecom levou a
frequência de 700 MHz, e
como é uma empresa ainda
não detentora de faixa de
radiofrequência, o Brasil terá
uma nova operadora móvel
com abrangência nacional.
O leilão começou ontem
e deve terminar só hoje (5).
Ainda serão analisadas as
propostas para as faixas de
2,3 GHz e de 26 GHz.
As frequências têm finalidades específicas e em cada
faixa as empresas dão os
lances em lotes diferentes.
Os lances vencedores na faixa de 3,5 GHz foram: R$ 338
milhões (ágio de 5,18%, valor
acima do mínimo previsto no
edital) da operadora Claro
para o lote B1; R$ 420 milhões
(ágio de 30,69%) da Vivo para
o lote B2; e R$ 351 milhões
(ágio de 9,22%) da TIM para
o lote B3.
O edital previa ainda um
quarto lote na faixa de 3,5
GHz, com abrangência nacional, mas não houve lance.
O direito de exploração das
faixas será de até 20 anos.
As empresas vencedoras
têm compromissos de inves-

Ainda serão
analisadas
as propostas
para faixas
de 2,3 GHz e
26 GHz

Leilão do 5G : as frequências têm finalidades específicas e em cada faixa as empresas dão lances em lotes diferentes

timento definidos pelo Ministério das Comunicações
e aprovadas pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) e
pela Anatel. O objetivo das
contrapartidas é sanar as deficiências de infraestrutura,
modernizar as tecnologias de
redes e massificar o acesso a

serviços de telecomunicações do país.
Entre os compromissos
estão migrar o sinal da TV
parabólica para liberar a faixa
de 3,5GHz para o 5G, arcando
com os custos; construir uma
rede privativa de comunicação para a administração

federal; instalar rede de fibra
óptica, via fluvial, na Região
Amazônica; levar fibra óptica para o interior do país; e
disponibilizar o 5G em todos
as capitais até julho de 2022.
Faixa de 700 MHz
A Winity II Telecom ofere-

PEC dos Precatórios passa
em primeiro turno na Câmara
Foram 321 votos a favor e 144 contra texto-base. Falta votar os destaques
Por 312 votos a favor e 144
contra, o plenário da Câmara
dos Deputados aprovou na
madrugada de ontem (4), em
primeiro turno, o texto-base
do relator Hugo Motta (Republicanos-PB), da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
23/21. Conhecida como PEC
dos Precatórios, ela limita
o valor de despesas anuais
com precatórios, corrige seus
valores exclusivamente pela
taxa Selic e muda a forma de
calcular o teto de gastos.
Para concluir a votação
da matéria, os deputados
precisam analisar e votar os
destaques apresentados pelos
partidos, que podem ainda
mudar trechos da proposta.

PEC 23/21 limita
despesas anuais
com precatórios,
corrige valores e
muda cálculo do
teto de gastos
A votação deve continuar na
terça-feira (9), às 9 horas.
De acordo com o texto-base aprovado, os precatórios
para o pagamento de dívidas
da União relativas ao antigo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef ),

atual Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
(Fundeb), deverão ser pagos
em três anos, sendo 40% no
primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro ano.
Precatórios são dívidas do
governo com sentença judicial definitiva, podendo ser
em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer
outra causa em que o poder
público seja o derrotado.
A redação aprovada ontem
engloba o texto da comissão especial segundo o qual
o limite das despesas com
precatórios valerá até o fim
do regime de teto de gastos

(2036).
Para o próximo ano, esse
limite será encontrado com a
aplicação do IPCA acumulado
ao valor pago em 2016 (R$
19,6 bilhões). A estimativa é
que o teto seja de quase R$
40 bilhões em 2022. Pelas regras atuais, dados do governo
indicam um pagamento com
precatórios de R$ 89 bilhões
em 2022, frente aos R$ 54,7
bilhões de 2021.
Segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento,
Esteves Colnago, cerca de R$
50 bilhões devem ir para o
programa Auxílio Brasil e R$
24 bilhões para ajustar os benefícios vinculados ao salário
mínimo.

Censo 2022: testes começam
e vão até meados de dezembro
Preparação inclui desde coleta de dados até treinamento de recenseadores
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
iniciou ontem e realizará,
até meados de dezembro, o
primeiro teste nacional do
Censo 2022. Foram escolhidos municípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27
unidades da Federação, que
serão percorridos por cerca
de 250 recenseadores.
Os testes incluem todas
as etapas do Censo, desde os
sistemas e equipamentos de
coleta até o treinamento dos
recenseadores, além da pesquisa sobre as características
do entorno dos domicílios e o
modelo misto de entrevistas
(presencial, pela internet ou

por telefone).
Segundo o órgão, como
ocorre em todas as pesquisas do IBGE, as informações
prestadas aos recenseadores
são confidenciais e o sigilo
é garantido por lei. O Censo
2022 visitará todos os domicílios do país a partir de junho
do ano que vem. Segundo o
IBGE, a operação censitária
de 2022 será totalmente informatizada. Além dos novos
dispositivos móveis para a
coleta (DMC) de dados, bem
mais modernos que os de
2010, o IBGE passou a utilizar
“nuvens” na internet, para
o suporte de comunicações
e tráfego de dados, e novos

Data Centers com alto desempenho.
Além disso, serão utilizados formulários na web para
que os moradores respondam
ao Censo pela internet, se
desejarem, bem como uma
central de atendimento por
telefone para apoiar toda a
operação, com capacidade
para atender os moradores
que optarem por entrevistas
telefônicas.
“Toda a comunicação digital do Censo 2022 contará
com links de acesso protegidos contra possíveis ataques
de negação de serviço (DoS
Attacks), utilizando fibra ótica com redundância entre

Foram escolhidos
municípios,
bairros, distritos
ou comunidades
de toda a
Federação
os Data Centers. Na coleta e
supervisão, temos uma infraestrutura com minimodem
3G/4G, antenas de satélite
(VSAT em banda KA e BGAN)
e conexões banda larga fixa
com a internet (ADSL, Fibra,
Cable Modem etc.)”, informou o IBGE.

ceu o maior lance, R$ 1,427
bilhão na primeira faixa a
ser leiloada, de 700 MHz,
de abrangência nacional. O
valor pago é 805% superior
ao mínimo exigido.
A operadora tem direito à
exploração do serviço por 20
anos, que pode ser prorrogado, e prevê o cumprimento
da obrigação de construir
infraestrutura de cobertura
4G em 625 localidades do
país que não têm acesso à
internet e em 31 mil quilômetros de rodovias federais.
O 5G é uma nova tecnologia que amplia a velocidade
da conexão móvel e reduz a
latência, permitindo novos
serviços com conexão com
segurança e estabilidade,
que abrem espaço para o
uso de novos serviços em
diversas áreas, como indústria, saúde, agricultura
e na produção e difusão de
conteúdos.
O leilão tem valor de
arrecadação total previsto

de cerca de R$ 50 bilhões,
caso todos os lotes sejam
arrematados. Desse total,
R$ 10 bilhões serão em outorgas para o governo e os
outros R$ 40 bilhões serão
utilizados pelas empresas
nas obrigações estabelecidas.
Considerado um grande
marco tecnológico, o padrão
viabiliza inovações dignas de
ficção científica: carros autodirigíveis, procedimentos
médicos a distância, automação completa de linhas
de produção, vigilância e
monitoramento de todo o
tráfego urbano, além de entretenimento em altíssima
qualidade e conectividade
semelhante à encontrada em
países desenvolvidos.
Novo patamar - Mas, segundo o Ministério das Comunicações, as inovações do
5G não são apenas melhorias
de serviços para uma parcela limitada da sociedade.
De acordo com os termos
do certame, aprovado pelo
Tribunal de Contas da União
( TCU) em 25 de agosto, o
leilão do 5G será responsável
também pela ampliação da
internet móvel de quarta geração (4G) para localidades
que ainda não contam com
essa tecnologia, ampliando
assim a base total de usuários brasileiros.

Bolsonaro depõe na PF
O presidente Jair Bolsonaro
prestou depoimento na
noite de quarta-feira (3) à
Polícia Federal e reiterou
que nunca interferiu no
trabalho da corporação.
A oitiva foi realizada no
âmbito do inquérito aberto em abril de 2020 pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF) após o ex-ministro
da Justiça Sergio Moro

declarar que o presidente
tentou interferir na PF
por meio da troca do então diretor-geral Maurício
Valeixo. O depoimento foi
autorizado pelo ministro
Alexandre de Moraes, relator do inquérito. Na manhã
de ontem (4), cópia da oitiva foi anexada à parte do
processo que não está sob
segredo de Justiça.

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: 09/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:00 às 11:00 Rua Lara Villela - São Domingos - Niterói
16135727
13:00 às 17:00 Estrada Muriqui Grande - Muriqui - Niterói
16162143
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói
16162247
13:00 às 17:00 Ruas 13, 14, 15, 16, 30 - Itaipu - Engenho do Mato - Condomínio
16162247
Terra Verde - Itaipu - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Antônio de C E Silva - Boa Vista - Itaipu - Niterói
16162247
13:00 às 17:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Itaipu - Niterói
16162247
13:00 às 17:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói
16162247
13:00 às 17:00 Rua Francisco Cruz Nunes - Itaipu - Niterói
16162247
13:00 às 17:00 Rua José H. M. Galvão - Condomínio Terra Verde - Itaipu - Maravista 16162247
13:00 às 17:00 Rua Luciano Alves - Itaipu - Niterói
16162247
13:00 às 17:00 Rua Mario Young - Condomínio Terra Verde - Maravista - Itaipu
16162247
13:00 às 17:00 Rua Rádio Globo - Itaipu - Niterói
16162247
14:00 às 17:00 Rua Ayrosa Galvão - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Rua Pereira Faustino - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessas A, B, C - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Enedino J do Carmo - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Francisca da C Moura - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Leonidas da Silva Franco - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Luther King - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Natal - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Olegário Antônio Moura - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Orleans - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Pereira Faustino - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Princesa Isabel - Fonseca - Niterói
16163809
14:00 às 17:00 Travessa Maganólia Brasil - Morro Juca Branco - Fonseca - Niterói
16163809
MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Jornalista Irineu Marinho - São José de Imbassaí - Maricá
16162543
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - Estrada Velha São José - Praia das Amendoeiras 16162543
13:00 às 17:00 Rua Alípio dos Santos - São José - Maricá
16162543
13:00 às 17:00 Rua Apricio dos Santos - São José Imbassaí - Maricá
16162543
13:00 às 17:00 Rua Canal - Caju - Praia das Amendoeiras - São José de Imbassaí 16162543
13:00 às 17:00 Rua Francisco da Costa - Estrada Velha de Maricá - Maricá
16162543
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Aricipo dos Santos - São José Imbassaí - Praia das Amendoeiras 16162543
13:00 às 17:00 Travessa Santa Bárbara - São José de Imbassaí - Praia das Amendoeiras 16162543
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Roberto de Andrade - São José - Praia das Amendoeiras 16162543
13:00 às 17:00 Avenida Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá
16162699
13:00 às 17:00 Ruas 34, 35, 90, 116, 117, 118, 119 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu
16162699
13:00 às 17:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico - Maricá
16162699
13:00 às 17:00 Rua João Tavares - Jardim Atlântico - Praia das Amendoeiras - Maricá 16162699
13:00 às 17:00 Rua Abrahão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico Leste - Maricá
16162889
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16162889
13:00 às 17:00 Rua Maria Luiza - Jardim Atlântico - Maricá
16162889
13:00 às 17:00 Rua Vam Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá
16162889
13:00 às 17:00 Rua 53 - Jardim Atlântico - Maricá
16188981
13:00 às 17:00 Rua Professor Alice Picanço - Jardim Atlântico - Maricá
16188981
Dia: 10/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:30 às 17:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói
16163525
13:30 às 17:30 Rua Jornalista Alarico Maciel - Piratininga - Niterói
16163525
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Ana Cigana - Arsenal - São Gonçalo
16140145
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Gonçalo de Paiva Gomes - Arsenal - São Gonçalo 16140145
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário João Monteiro da Rocha - Arsenal - São Gonçalo 16140145
12:00 às 16:00 Avenida José Lopes Raposo - Arsenal - São Gonçalo
16140197
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Gonçalo de Paiva Gomes - Arsenal - São Gonçalo 16140197
13:00 às 16:00 Curitiba - Trindade - São Gonçalo
16142839
13:00 às 17:00 Estrada do Coelho - Coelho - São Gonçalo
16142933
13:00 às 17:00 Rua Alice Ferreira Coutrim - Coelho - São Gonçalo
16142933
13:00 às 17:00 Rua Maria José de Castro - Coelho - São Gonçalo
16142933
MARICÁ
08:30 às 12:00 Estrada de Ubatiba - Parque Ubatiba - Maricá
16163109
08:30 às 12:00 Estrada Maricá Itaboraí - Ubatiba - Maricá
16163109
08:30 às 12:00 Rua Firmino de Figueiredo - Ubatiba - Maricá
16163109
08:30 às 12:00 Rua Magé - Parque Ubatiba - Maricá
16163109
08:30 às 12:00 Rua Projetada - Ubatiba - Maricá
16163109
09:00 às 13:00 Estrada de Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Maricá
16164457
13:00 às 17:00 Ruas 3, 4, 65 - Boqueirão - Centro - Parque Ubatiba - Maricá
16163207
13:00 às 17:00 Rua Álvaro F. de Almeida - Parque Ubatiba - Maricá
16163207
13:00 às 17:00 Rua Delso Frederico de Almeida - Ubatiba - Maricá
16163207
13:00 às 17:00 Rua Firmino F Figueiredo - Parque Ubatiba - Maricá
16163207
13:00 às 17:00 Rua José Fortes da Silva - Parque Ubatiba - Maricá
16163207
13:00 às 17:00 Rua Macaé - Parque Ubatiba - Maricá
16163207
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Caxias - Parque Ubatiba - Maricá
16163207
13:00 às 17:00 Rua Rio de Janeiro - Parque Ubatiba - Maricá
16163207

Estamos com você, mesmo à distância.
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COMPRA E VENDA

ALUGUEL

CASA e SERVIÇOS

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

Sexta-feira, 5/11/2021

CLASSIFICADOS
ELEA DIGITAL S.A.
CNPJ/ME n° 34.441.405/0001-87 - NIRE 33300331441
TERMO DE RENÚNCIA: Por meio do presente, o Sr. Ateredo Gonçalves Filho, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da carteira de identidade n 402.658, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o n
068.652.673-20, residente e domiciliado na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, na SQS 102, Bloco J, Ap. 404, Asa
Sul, CEP 70.330-100, neste ato representado por seu bastante procurador, Lucas Navarro Prado, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional
de São Paulo sobo n 221.681, e no CPF sob o n 911.403.821-87, residentee domiciliado na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, na SQNW 310, Bloco I, apto. 101, Noroeste, CEP 70687-245, nos termos da procuração pública
outorgada junto ao 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília, livro 7137-P, fls. 179, ato 01670348, em 18 de agosto
de 2021, renuncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Operacional da ELEA DIGITAL S.A.,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, n 116, sala 4103 (parte),
Botafogo, CEP 22.290-160, inscrita no CNPJ/ME sob o n 34.441.405/0001-87 (“Companhia”), para qual foi eleito
na Assembleia Ordinária e Geral Extraordinária da Companhia realizada em 17 de junho de 2021, outorgando,
neste ato, à Companhia e seus acionistas, em caráter irrevogável e irretratável, ampla quitação, para nada mais
reclamar, em juízo ou fora dele, especificamente com relação à remuneração e demais contrapartidas decorrentes
do exercício do cargo que ora renúncia. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2021. ALTEREDO GONÇALVES FILHO
p.p. Lucas Navarro Prado. Jucerja Reg 4455338, em 15/09/2021.
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Vasco sofre
gol no fim e
se complica
na Série B
O drama do
Vasco aumenta a cada rodada na Série B. E com
requintes de
crueldade. O
clube carioca teve um pênalti a favor no fim, mas
Cano perdeu. No minuto
seguinte, para piorar a
situação, o Gigante da Colina levou gol. O Guarani
venceu o Vasco por 1 a 0,
ontem, em Campinas, pela
33ª rodada.
O Vasco amarga uma
sequência de três jogos
sem ganhar e vê a distância para o G4 ficar em sete
pontos. Uma situação cada
vez mais difícil no sonho de
buscar o acesso. O Gigante
da Colina está na oitava colocação, com 47 pontos. O
Guarani, por sua vez, cola
no G4. O Bugre pulou para
52 pontos, a dois do Goiás,
quarto colocado.
O jogo só foi definido
na reta final do segundo
tempo. Aos 38 minutos,
em disputa com Cano na
área, Bidu colocou a mão
na bola dentro da área.
O VAR, comandado por
Jean Pierre Goncalves Lima
(RS), recomendou a revisão. Leandro Pedro Vuaden
(RS) marcou pênalti. Cano,
entretanto, perdeu. Rafael
Martins defendeu com o
pé. Para piorar, no minuto
seguinte, o Guarani encaixou um contra-ataque e
Pablo marcou: 1 a 0, aos 43
minutos.
O Vasco se complicou
de vez na Série B. O Guarani cola no G4.

Sexta-feira, 5/11/2021

Fla segue maratona no
Campeonato Brasileiro
Ainda sonhando com o título (cada vez mais longe), time pega o Atlético-GO
Depois de empatar com o
Athletico-PR na
última terça-feira, o Flamengo
já volta a campo
hoje para encarar o Atlético-GO. O jogo no Maracanã é
atrasado da 19ª rodada do
Campeonato Brasileiro e está
marcado para às 21h30 (de
Brasília).
O Rubro-Negro não jogou
a toalha no Brasileirão, embora suas chances de título
diminuam a cada rodada.
Com a vitória do líder Atlético-MG sobre o Grêmio na
quarta-feira, o Galo abriu 12
pontos de vantagem. Assim,

Rubro-Negro
entra em campo
hoje à noite,
três dias após
empatar com o
Athletico-PR
mesmo com dois jogos a menos, o Flamengo pode ficar
no máximo a seis pontos do
líder e terá que contar com
tropeços do rival mineiro.
O planejamento rubro-negro começa então a se voltar
mais para a final da Libertadores, no dia 27 de novembro,

contra o Palmeiras. Renato
Gaúcho, portanto, pode passar a preservar alguns jogadores do excesso de jogos. Isso
porque a tabela do Brasileiro
prevê jogos a cada três dias
praticamente até a final.
As novidades contra o
Atlético-GO devem ser os
retornos de Rodrigo Caio e
David Luiz, zaga titular de
Renato. Outro que retorna ao
time é Bruno Henrique, que
cumpriu suspensão contra
o Furacão. Mas a lista de
atletas que ficam de fora por
lesão continua grande. Diego
Ribas, Filipe Luis, Arrascaeta
e Pedro seguem entregues ao
departamento médico.
Alexandre Vidal / Flamengo

Recuperado de lesão, o zagueiro David Luiz volta hoje à noite ao Flamengo. Ele deve fazer dupla com Rodrigo Caio

Artilheiro exalta
torcida após vitória
O Botafogo deu um
grande passo rumo ao
acesso após
vencer o Confiança, pelo placar mínimo,
na última quarta-feira. O
resultado manteve osalvinegros na vice-liderança da Série B e, também,
distantes do quinto colocado.
O gol da vitória foi marcado por Diego Gonçalves.
O atacante falou sobre a arrancada da equipe e vibrou
com o apoio da torcida no
estádio Nilton Santos.
“No começo eles estavam um pouco sem pa-

ciência com a nossa equipe,
mas mostramos que jogamos sempre para frente,
buscando a vitória. Ontem
estava bonito de ver, apoiaram o tempo todo. Quando
acabou o jogo, fomos parabenizá-los por isso”, disse à
“TV Band”.
Diego entrou no segundo tempo e mostrou
sua importância dentro do
elenco. O jogador exaltou
a ajuda ao Botafogo, que
conquistou os três pontos:
“Sensação imensa, a torcida
nos apoiando o jogo inteiro.
Poder entrar e fazer o gol da
vitória, estou muito feliz.
Agora é dar sequência durante a semana”.

Marcos Felipe deve
encarar o Sport
s temores do
Fluminense
de não poder
contar com seu
goleiro titular
na partida de
amanhã contra o Sport não
devem se materializar. Após
ficar fora dos treinos por dois
dias devido a dores no joelho
direito, Marcos Felipe esteve
no campo do CT Carlos Castilho, ontem.
O jogador participou normalmente das atividades e
não deve ser problema para o
confronto no Maracanã, pela
30ª rodada do Campeonato
Brasileiro.
O equilíbrio marca o retrospecto recente contra o
time pernambucano. Nos
últimos dez jogos, são quatro

vitórias para cada lado e dois
empates. Jogando no Maracanã, foram dois empates e
uma vitória do Sport, por 2 a
1, em 2017.
O Tricolor vem de duas
derrotas seguidas na competição, contra Santos e Ceará,
o que estão tornando mais
difícil conseguir uma vaga na
Libertadores.
As chances de terminar a
competição no G-6 caíram
para apenas 1% segundo o
matemático Tristão Garcia,
do site “Infobola”. Assim,
para a equipe chegar à competição continental, deverá
contar com o maior número
de vagas que podem aparecer
este ano. As possibilidades de
uma vaga adicional ou até
mesmo duas são grandes.

