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Niterói começa a retomada 
dos eventos esportivos

Haverá campeonato de canoa havaiana, aulas de Ioga e desafio na trilha entre São Francisco e Piratininga

FIM DE SEMANA DE ATIVIDADES AO AR LIVRE
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Também morreram no acidente com o avião o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto da aeronave 

Divulgação/ Polícia Civil de Minas Gerais

Acidente 
mata Marília 
Mendonça
A cantora Marília Mendonça, 
conhecida como a Rainha da 
Sofrência, morreu na queda 
de um avião de pequeno por-
te no distrito de Piedade de 
Caratinga, no município de 
Caratinga (MG). O avião de-
colou ontem de Goiânia com 
destino a Caratinga, onde 
Marília teria uma apresenta-
ção à noite.

Pixinguinha 
pré-estreia 
em Niterói
O filme “Pixinguinha - Um 
Homem Carinhoso”, tem 
pré-esteia confirmada nes-
te sábado, às 19h30, na Sala 
Nelson Pereira dos Santos, 
em Niterói. A exibição será 
gratuita.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Pixinguinha - Um Homem Carinhoso” 
terá exibição gratuita neste sábado

LUTO NO SERTANEJO

Vindo de duas derrotas, o Fluminense tem uma boa oportunidade de se 
aproximar da zona de classificação para a Libertadores, na noite deste 
sábado, no Maracanã, contra o Sport, que atualmente está no Z-4.

PÁG. 8

ESPORTES

Pássaro 
pode voar de 
São Januário
Pressionado pela fraca cam-
panha do Vasco na Série B 
do Campeonato Brasileiro, 
o diretor de futebol Alexan-
dre Pássaro corre risco de 
demissão.

Divulgação / Vasco

Diretor Alexandre Pássaro vem 
sofrendo forte pressão no Vasco

Mailson Santana / Fluminense

O atacante John Kennedy reforça o Fluminense no importante jogo desta noite no Maracanã

Grande chance de encostar no G-6

Defensoria tenta 
barrar resort em 
Maricá

PANORAMA\PÁG. 2

Covid: capital e 
região têm risco 
muito baixo

CIDADES\PÁG 3 

Reduzidas tarifas de importação
Corte de 10% atinge 87% dos bens e serviços para tentar conter escalada da inflação

CIDADES/PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 5

Reprodução do Instagram

Marília Mendonça seguia de Goiás 
para Minas, onde faria show
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Caos anunciado
O trânsito ontem na Região Oceânica foi o caos em direção 
ao Centro. Além do acidente na Ponte, uma obra na Fran-
cisco da Cruz Nunes estrangulou o trânsito em uma única 
pista, já que a divisória impedia que motoristas fluíssem 
pela seletiva, que ficou boa parte do tempo vazia, até ser 
liberada por agentes de trânsito. 
Everton Vianna

Sem máscara
Quem anda pela orla de Niterói percebe que as pessoas 
estão deixando de usar as máscaras para se protegerem do 
coronavírus. Acho que ainda é cedo para baixar a guarda. 
Receio que o número de internações volte a subir com essa 
flexibilização.
Nathália Domingues

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.

‘Pixinguinha’ tem pré-
estreia em Niterói 
Niterói será palco da pré-es-
treia do filme “Pixinguinha 
- Um Homem Carinhoso”, 
neste sábado, às 19h30, 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos. Antes da exibição, 
que será gratuita, o público 
poderá conferir, às 19h, uma 
apresentação musical do 
instrumentista Ronaldo do 
Bandolim.

Dirigido por Denise Sa-
raceni, a película celebra a 
vida e a obra do compositor 
que, hoje, é considerado um 

gênio e o pai da MPB: Alfre-
do da Rocha Vianna Filho. 

O roteiro é assinado por 
Manuela Dias e retrata as 
antológicas performances 
do músico no início da car-
reira, as inspirações e con-
textos para a composição de 
suas obras-primas, além do 
casamento com Albertina 
Nunes Pereira, a Betí.

No elenco, Seu Jorge, Taís 
Araújo, Danilo Ferreira, Aga-
tha Moreira, Tuca Andrada e 
Milton Gonçalves. 

CULTURA

Eterno
Até o dia 30 de dezembro, 
o MIS da Lapa abriga a ex-
posição “Pixinguinha eter-
no, carinhoso mestre”. Na 
mostra, que reúne itens 
variados como fotografias 
e documentos pessoais, o 
público terá a oportunidade 
de conhecer um pouco mais 
sobre esse gênio da música 
brasileira chamado Alfredo 
da Rocha Vianna Filho, mais 
conhecido como Pixingui-
nha. A visitação pode ser 
feita de terça a sexta, das 11h 
às 17h. A entrada é gratuita.

MONA VILARDO – Neste sábado, às 22h, Mona Vi-
lardo é a artista convidada do “Maricá Musical”, que 
acontece na Lona Acústica e Cultural Beth Carvalho, 
em Itaipuaçu. A artista vai cantar sucessos da MPB 
incluídos no seu livro de crônicas. O evento é gratuito 
e conta também com apresentações de Thiago Dantas, 
Laranjeiras e Jô Borges, a partir das 19h.

BALÉ – O Teatro Popular Oscar Niemeyer apresenta, 
neste sábado, às 19h, o espetáculo “Histórias não 
contadas”, da Companhia de Ballet da Cidade de Ni-
terói. A atração convida o espectador a participar das 
narrativas autorais dos bailarinos. Entrada: 1kg de 
alimento não perecível a ser doado para a Campanha 
Niterói Solidária.
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Filme com Seu Jorge e Taís Araújo conta a vida e obra do pai da MPB 

Divulgação

Mostra “Pixinguinha eterno, 

carinhoso mestre” no MIS Lapa 

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

Uma luz no 
fim do túnel
O governador Cláudio Cas-
tro anunciou que enviará 
proposta ao Conselho Na-
cional de Política Fazen-
dária (Confaz) solicitando 
a suspensão do ICMS da 
bandeira tarifária no Estado 
do Rio de Janeiro.

“Estou vendendo a ideia 
de que não devemos cobrar 
ICMS na bandeira. Porque 
a população já está pagan-
do uma coisa acima. Se  
jogar o ICMS, fica mais caro 
ainda, e quem sofre é o 
mais pobre”, afirmou Castro 
durante o evento que mar-
cou o início das operações  
da concessionária Águas 
do Rio.

Mas para Manoel Neto, 
presidente do Conselho 
de Consumidores da Enel 
Distribuição Rio, esse tema 
não precisa ser autorizado 
pelo Confaz. O Estado tem 
autonomia para não cobrar. 
“Hoje quando a bandeira é 
verde ele já não realiza a co-
brança. É uma atribuição de 
cada estado decidir sobre o 
ICMS da bandeira tarifária, 
assim como já foi feito pelos 
estados de Mato Grosso do 
Sul e Pará” 

Maricá: lançamento prestigiado

A deputada estadual Zei-
dan, do Partido dos Traba-
lhadores (PT), foi uma das 
autoridades que prestigiou 
o recente lançamento do 
empreendimento turísti-
co-residencial Maraey, em 
Maricá, governada por seu 
colega de legenda, o prefeito 
Fabiano Horta. Ao lado dela, 
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na foto, estão o CEO da IDB 
Brasil, Emílio Izquierdo e 
Luciana Andrade, direto-
ra de sustentabilidade da 
empresa proprietária do 
projeto Maraey. Serão inves-
tidos mais de R$ 11 bilhões 
e gerados mais de 30 mil 
empregos na cidade.

Rio detém recorde 
de tarifa
Neto lembra ainda que há 
outra cobrança de ICMS 
desnecessária na conta de 
energia. 

“Há bastante tempo es-
tamos pagando equivoca-
damente o ICMS pela taxa 
de iluminação pública e o 
Governo do Estado precisa 
rever essa questão também. 
Já protocolamos esse pedido 
junto ao Governo”. 

Dados da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel) revelam que o ICMS 
médio sobre a receita da ta-
rifa elétrica varia entre 15,6% 
a 28,2%. O Estado do Rio de 
Janeiro tem a taxa mais ele-
vada do país. 

Defensoria tenta 
barrar resort

Menos tarifa para 
os mais pobres

A Defensoria Pública do Rio 
protocolou, com o Ministé-
rio Público estadual, peti-
ção no STJ requerendo que 
seja enviado ofício ao Inea 
informando sobre decisão 
da Corte que está sendo 
descumprida. Segundo a 
Defensoria, o Inea conce-
deu licença para instalação 
do resort Maraey na região, 
contrariando decisão do STJ 
que impede a concessão de 
qualquer licença na APA de 
Maricá. Ainda segundo a 
Defensoria, a instalação do 
empreendimento põe em 
risco o equilíbrio ambien-
tal no entorno da lagoa de 
Maricá.

Na semana passada, De-
fensoria e MP cobraram do 
Inea esclarecimentos sobre 
o processo de licenciamento 
e questionaram a “ampla di-
vulgação dada à licença, des-
tacando-se evento em Maricá 
com a presença de inúmeras 
autoridades públicas”. 

E fechando a coluna voltando 
ao assunto das tarifas, a lei 
9449/2021, para proporcio-
nar um alívio a quem sofre 
para pagar a conta de luz, 
foi sancionada e publicada 
ontem pelo governador Cláu-
dio Castro. Ela é originária da 
Alerj, onde foi assinada por 
42 deputados. Apresentada 
pelo presidente da Casa, 
André Ceciliano (PT), a pro-
posta diminui de 27% para 
12% a alíquota de clientes 
que estejam no Programa 
Especial de Tarifas Diferen-
ciadas da Aneel, com consu-
mo mensal de até 450 kWh. 
“Esperamos que a lei efeti-
vamente funcione e beneficie 
o maior número possível de 
famílias, reduzindo a conta”, 
afirma o deputado Anderson 
Alexandre (SDD), coautor da 
proposta. 

Bibliotecas no Degase

Um projeto de lei apre-
sentado, esta semana, 
na Alerj, propõe instalar 
bibliotecas em todas as 
unidades do Departamen-
to Geral de Ações Socioe-
ducativas do Estado do 
Rio de Janeiro (Degase). 
O objetivo é estimular o 
propósito de ressocializa-
ção do órgão, oferecendo 
novos conhecimentos aos 
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jovens em conflito com 
a lei.

“Ainda precisamos per-
correr um longo caminho 
para formar cidadãos que 
saiam dessas instituições 
com um novo projeto 
de vida, mas acho que a 
educação sempre será o 
melhor instrumento de 
transformação”, ressalta a 
deputada. 

Panorama RJPanorama RJ

‘Fadinho’, esse menino é ‘Pro’
Divulgação

Desde março deste ano, a 
Campanha Cidade Limpa, 
da Secretaria Municipal 
de Transportes (Semtran), 
já recolheu das ruas de 
São Gonçalo,  mais de 
100 veículos abandona-
dos. Além de obstruir o 
passeio público, esses 
veículos podem repre-

sentar risco à população, 
servindo de esconderijo 
para criminosos, usuários 
de drogas e também se  
transformando em local 
propício para a prolife-
ração do mosquito Aedes 
aegypti, que pode trans-
mitir dengue, chikungun-
ya e zika.

Adeus lata velha!
Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Ele tem apenas 15 anos, 
mas se destaca quando o 
assunto é skate. Nas ram-
pas, ele surpreende com 
manobras pra lá de radi-
cais e vem se firmando 
como a nova promessa 
do esporte no município. 
Ítalo Cristino de Oliveira se 
destacou no último torneio 
que participou no final de 
outubro, a Seletiva Loterias 
Caixa de Street Amador 
2021. Entre 40 inscritos 
na sua categoria, o jovem 

atleta garantiu sua vaga 
na final e conquistou o 
8º lugar. A participação 
no evento contou com 
o apoio da Secretaria 
de Esporte e Lazer de 
Casimiro de Abreu, que 
tem investido e apoiado 
a modalidade no muni-
cípio.

Morador do bairro 
Santa Irene, em Barra de 
São João, Ítalo é aluno 
do 9º ano do Ciep 406 
Ludevis Teixeira Bastos, 
e defendeu sua escola 
nos jogos estudantis no 
ano passado. Ele sem-
pre foi apaixonado pela 
emoção dos “rolês”, e 
em 2018 teve a opor-
tunidade de aprimo-
rar suas habilidades na 
escolinha de skate do 
bairro. Hoje, ele ainda 
treina na praça e utiliza 
as rampas da Associa-
ção de Skatistas de Ca-
simiro. 
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Secretaria de Esporte e Lazer começa a retomar eventos esportivos na cidade neste fim de semana

Niterói retoma a esportividade
Aqueles que gostam da prá-
tica esportiva ao ar livre, po-
dem reservar um tempo em 
suas agendas. Neste final de 
semana Niterói está repleta 
de atividades gratuitas para 
várias idades e gostos. A Se-
cretaria de Esporte e Lazer 
de Niterói (SMEL) divulgou 
a programação esportiva da 
cidade para os dias 6 e 7 de 
novembro. Entre outros even-
tos haverá a sexta edição do 
Super Paddle, Campeonato 
Niteroiense de Canoa Ha-
vaiana, uma apresentação das 
meninas do Fantástico Mun-
do Circo, fazendo uso do teci-
do acrobático, aulas de Ioga, 
além do Desafio Tupinambá, 
onde aventureiros poderão 
percorrer cerca de sete qui-
lômetros de trilha entre São 
Francisco e Piratininga.

A programação esportiva 
especial começa no sábado, 
6, com a competição que vai 
reunir os principais rema-
dores da cidade. Com início 
previsto para às 7h, a prova 
será realizada dentro da baía 
de São Francisco, em uma re-
gião mais abrigada, passando 
pelas praias da zona sul da 
cidade e cartões postais ni-
teroienses, como o Museu de 
Arte Contemporânea (MAC).

Os organizadores vão 
premiar os vencedores com 
troféus para os campeões 

das OC6 (canoa para seis 
remadores) e medalhas para 
os três primeiros colocados 
de todas as categorias, além 
de prêmios em dinheiro para 

outras modalidades.
Quem quiser ficar apenas 

na areia, poderá assistir à 
apresentação das atletas do 
tecido acrobático do Fantás-

tico Mundo do Circo, durante 
o evento de canoagem em São 
Francisco. “Niterói é consi-
derado um município que, 
tradicionalmente, abraça e 

realiza eventos esportivos dos 
mais variados. Agora, com a 
flexibilização das medidas 
de combate a Covid, esta-
mos retomando essas ações”, 

celebrou o secretário de  
Esporte e Lazer, Luiz Carlos 
Gallo.

Já no domingo, 7, haverá o 
Projeto Niterói em Equilíbrio, 
com aulas de ioga na Praia de 
Icaraí, entre as ruas Otávio 
Carneiro e Belizário Augusto. 
O encontro está marcado para 
começar às 9 horas. A aula é 
gratuita, e para participar é 
só chegar levando uma canga 
ou toalha.

Também no domingo, 
acontecerá a  quarta edição 
do Desafio Tupinambá, prova 
trail organizada pela Nit2S-
ports. A largada será dada 
na praia de São Francisco, às 
7h, e boa parte do percurso 
passa pelo Parque da Cidade. 
Cristiano Marcelino, da Nit2S-
ports, organizador do evento, 
festeja a volta dos eventos 
esportivos.

“Estávamos ansiosos por 
isso e os atletas ainda mais. 
Vamos avançando, com res-
ponsabilidade, e fazendo 
tudo para os atletas de Ni-
terói e também de outras 
cidades desfrutarem de uma 
prova com toda a seguran-
ça. O percurso e o Parque 
da Cidade são queridos 
por todos que esperavam a  
oportunidade de correr de 
novo naquela natureza de-
safiadora e exuberante”, diz 
Marcelino.
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A programação esportiva especial começa hoje, com a competição que vai reunir os principais remadores da cidade, na Baía de São Francisco, passando por outras praias da Zona Sul

SG segue vacinando 
contra a covid-19
São Gonçalo continua vaci-
nando todos os gonçalenses 
com mais de 12 anos contra 
o coronavírus hoje (6). 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 inter-
valo foi reduzido de 12 para 
8 semanas por determinação 
do Ministério da Saúde. Todos 
os pontos de vacinação fun-
cionam das 8h às 12h neste 
sábado.

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 pro-
fissionais 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 doses 

de reforço e adicional, respec-
tivamente. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil está realizando 
o intercâmbio de vacinas na 
segunda dose, dependendo 
da necessidade e doses dis-
poníveis em cada local de 
vacinação. As doses de reforço 
e adicional são feitas com a 
Pfizer. 

Para a segunda dose, é 
obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a dose 
de reforço dos idosos é ne-
cessário levar identidade e 
comprovante de 2ª dose.

Axel debate ‘cidades’ 
em Amsterdam
Urbanização, sustentabilida-
de e desenvolvimento eco-
nômico foram os temas de 
uma reunião entre o prefeito 
de Niterói, Axel Grael, e o 
vice-prefeito de Amsterdam, 
Victor Everhardt, na sexta-
-feira (5). A conversa ocorreu 
na sede da prefeitura da 
capital holandesa. A visita 
do prefeito à Holanda tem 
apoio do Consulado-Geral 
dos Países Baixos no Rio de 
Janeiro. Dentre os projetos 
que mais agradaram o chefe 
do executivo de Niterói estão 
aqueles voltados para a mo-
bilidade urbana.

Axel destacou que Ams-
terdam é uma cidade em que 
o uso da bicicleta é tradicio-
nalmente muito dissemi-
nado e faz parte da cultura 
local: “Eles têm sistemas de 
sinalização e de organiza-
ção do espaço público que 
podem ser adaptados à rea-
lidade de Niterói, que avança 
na mobilidade sustentável”, 
destacou Axel Grael.

O vice-prefeito de Ams-

terdam afirmou que a or-
ganização dos transportes é 
um desafio para as grandes 
cidades, principalmente, 
porque é muito difícil mudar 
a mentalidade dos cidadãos: 
“A conscientização sobre 
urbanização e transpor-
tes mais sustentáveis é um 
processo lento, em etapas. 
Busquei informações sobre 
Niterói e percebi que vocês 
estão buscando soluções. 
Isso é importante”, disse 
Everhardt.

Indústria naval - Em Go-
rinchem, cidade a uma hora 
de Amsterdam, o grupo de 
Niterói, formado pelo pre-
feito Axel, o secretário mu-
nicipal do Clima, Luciano 
Paez, e pelo coordenador do 
Programa Niterói de Bicicle-
ta, Filipe Simões, visitou a 
sede da Damen, empresa de 
construção naval que possui 
relações comerciais com 
estaleiros de Niterói, tem 
12.500 funcionários e negó-
cios nos cinco continentes.

Estado do Rio apresenta risco 
baixo para transmissão da C-19
A 55ª edição do Mapa de Risco 
da Covid-19, divulgada ontem 
(5) pela Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), mostra que 
pela segunda semana conse-
cutiva a Região Metropolitana 
l ficou classificada na bandei-
ra verde (risco muito baixo). 
As demais regiões apresenta-
ram risco baixo, ficando com 
bandeira amarela, mesma 
classificação geral do estado.

Na média geral do estado, 
o número de internações por 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) caiu 41%; e de 
óbitos 41%. A análise compa-
ra as semanas epidemiológi-
cas 42 (de 17 a 23 de outubro) 
com a 40 (03 a 09 de outubro).

“Está havendo redução 
no número de internações 
em todas as regiões de forma 
consistente. Essa redução 

vem se mantendo desde o 
início de agosto e nos permi-
tiu alcançar o resultado de 
flexibilização em que hoje es-
tamos, o que é excelente para 
o estado do Rio. Por isso, mais 
uma vez reforço a necessida-
de das pessoas se vacinarem, 
incluindo a segunda dose e 
a dose de reforço”, frisou o 
secretário de estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

Com o avanço da cam-
panha de imunização e a 
redução da transmissão da 
doença, a taxa de ocupação 
de leitos Covid segue em 
queda sustentável. A de UTI 
passou de 33%, no levanta-
mento anterior, para 27%; e 
a de enfermaria, de 20% para 
18%, as menores desde o iní-
cio deste ano. Todas as regiões 
de Saúde apresentaram uma 

taxa de ocupação de UTI e 
de enfermaria inferiores a 
50%. Por isso, parte dos lei-
tos está sendo revertida para 
tratamentos de outras espe-
cialidades.

A taxa de positividade 
para testes da Covid-19 no 
estado do Rio de Janeiro em 
outubro ficou em 10%. É a 
menor desde o início da série 
histórica da pandemia. O mo-
nitoramento realizado pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES), por meio da Subsecre-
taria de Vigilância e Atenção 
Primária à Saúde, registrou 
uma redução de 13% nos exa-
mes com resultados positivos 
em relação aos realizados em 
setembro.

Vacina em crianças - Re-
presentantes da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) se reuniram ontem 
(5) com integrantes do Ins-
tituto Butantan para tratar 
sobre a possibilidade de apli-
cação da vacina contra a co-
vid-19 Coronavac em crianças 
e adolescentes.

O Instituto Butantan, vin-
culado ao governo de São 
Paulo, possui parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac 
para a produção e distribui-
ção de doses da vacina Co-
ronavac no Brasil, como vem 
sendo feito para o combate à 
pandemia neste ano.

Segundo a Anvisa, os in-
tegrantes do instituto apre-
sentaram o andamento de 
estudos que estão sendo 
realizados na China sobre 
a segurança e a eficácia do 
imunizante para pessoas com 
menos de 17 anos.

Internações e óbitos pela doença caíram 41% neste mês de outubro

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

As máquinas do DER iniciaram os trabalhos ontem pela manhã na estrada

Obras de infraestrutura são 
retomadas em Guaxindiba

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, acompanhou, 
na manhã desta sexta-feira 
(05), o início das obras de 
pavimentação, drenagem e 
urbanização de um trecho de 
1,5 quilômetros da Estrada 
de Guaxindiba, no bairro de 
mesmo nome, que liga a BR-
101 e a RJ-104. A intervenção,  
parada há cerca de oito anos, 
está sendo realizada através de 
um convênio da Prefeitura de 
São Gonçalo com o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
através do Departamento de 
Estradas de Rodagens (DER).

Durante visita do prefei-
to Capitão Nelson ao local, 
motoristas que frequentam 
diariamente a região eram só 
elogios à intervenção.

“O início dessa obra é uma 
satisfação imensa, pois utilizo 
muito essa via e sei dos trans-

tornos. Esse era um planeja-
mento nosso desde o início do 
governo e isso só foi possível 
com a parceria entre o governo 
municipal e o estadual, além 

do esforço de todos os envol-
vidos nessa empreitada para 
melhorar ainda mais a nossa 
cidade. Gostaria de agradecer, 
em especial, ao governador 

Cláudio Castro por toda a par-
ceria”, disse o prefeito Capitão 
Nelson, que estava acompa-
nhado pelos secretários de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas, e de 
Desenvolvimento Urbano, 
Júnior Barboza.

“Esse é um importante 
acesso ao município de São 
Gonçalo e só foi possível atra-
vés da articulação do deputado 
federal Altineu Côrtes e da Se-
cretaria de Gestão Integrada e 
Projetos Especiais. Atendendo 
ao pedido do prefeito, fomos 
até o Governo do Estado e so-
licitamos o recurso”, ressaltou o 
secretário de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais, Douglas 
Ruas.

Também estiveram presen-
tes o deputado federal Altineu 
Côrtes e os vereadores Lecinho, 
Natan e Alexandre Gomes.

Via, que liga a BR-101 à RJ-104, receberá drenagem, pavimentação e urbanização
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O novo momento do 
Rio de Janeiro

Cláudio Castro*

Ao chegar aos seis me-
ses de governo depois de 
empossado no cargo, é o 
momento de colocar em 
perspectiva o que cons-
truímos até agora para que 
seja possível, a partir das 
realizações do presente, 
avançar mais no futuro. 
O ambiente de diálogo 
tem prosperado e, hoje, 
trabalhamos para todos. 
Os desafios não são fáceis, 
exigem luta diária, mas o 
resultado é a certeza de 
que o Rio de Janeiro vive 
uma nova fase.

Na véspera da posse 
como governador, a con-
cessão do saneamento 
foi tanto um sinal de um 
novo tempo, como tam-
bém reflexo do esforço do 
governo para que o estado 
voltasse a crescer. O leilão 
da Cedae arrecadou R$ 
22,6 bilhões, o que vai 
permitir universalizar o 
saneamento para 10 mi-
lhões de pessoas. Tam-
bém foi possível asso-
ciar os investimentos 
das conces-
sionárias à 
despoluição 
da Baía de 
Guanabara, 
da Bacia do 
Rio Guandu 
e do com-
plexo lagu-
nar da Barra 
d a  Ti j u c a . 
Além disso, 
em três anos, 
as empresas 
vão destinar R$ 1,8 
bilhão a comunidades 
e favelas. 

O reconhecimento 
do servidor é outro sinal 
do compromisso do go-
verno do estado. Neste 
mês, os salários e pen-
sões foram depositados, 
mais uma vez, antes do 
décimo dia útil. Em 13 
meses, o pagamento foi 
antecipado em 12 oca-
siões, assim como fizemos 
com a primeira parcela 
do 13º salário. O servidor 
ganha segurança e previsi-
bilidade para se organizar 
e planejar sua vida. Os 
professores receberam 
ainda auxílio-tecnológico 
e aumento no valor do 
auxílio-transporte.

O planejamento e a boa 
gestão se converteram em 
fator de atração de inves-
timentos. O Rio resgatou 
sua credibilidade. Hoje, 
100% dos empregos per-
didos durante a pandemia 
foram recuperados e qua-
se 93 mil postos de carteira 
assinada, criados. O apoio 
aos empreendedores se 
deu em forma de crédito 
para 13 mil negócios, so-
mando mais de R$ 160 mi-
lhões. A desburocratização 
proporcionou a abertura 
de 35 mil novas empresas, 
enquanto a estabilidade 
jurídica deu condições 
para que companhias 
como Magazine Luiza, 
União Química, Amazon 
e BRF escolhessem o Rio 
de Janeiro. O investimento 
público foi retomado com 
o maior pacote da história 
do estado: o Pacto RJ prevê 
R$ 17 bilhões em mais de 
50 projetos e previsão de 

150 mil novos empregos.
Os investimentos só 

foram possíveis porque há 
uma política de segurança 
pública eficiente. Registra-
mos uma queda de 13% 
em roubos de carga nos 
nove primeiros meses do 
ano, o menor número 
para o período desde 2013. 
Nos assaltos de rua, houve 
redução de 6% em relação 
ao mesmo período de 2020 
e chegamos ao menor 
número de homicídios 
dolosos em 31 anos, pelo 
oitavo mês consecutivo. A 
Força-Tarefa de Combate 
a Milícia prendeu mais de 
900 criminosos e provocou 
prejuízos de R$ 2 bilhões 
a milicianos. O estado 
expandiu o policiamento 
de proximidade para 30 
locais com o programa 
Bairro Seguro, presente 
nas zonas Norte, Sul, Oeste 
e Região Metropolitana. 
Não há local onde a polícia 
não entre.

Ao mesmo tem-
po, é dever do go-
verno do estado 
zelar pelos mais 

v u l n e r á -
v e i s .  Pa r a 
i s s o,  c r i a -
mos o Supe-
raRJ, auxílio 
emergencial 
que benefi-
cia mais de 
120 mil fa-
mílias, com 
até R$ 380 
mensais. As 
unidades do 
Restaurante 

do Povo em Duque 
de Caxias e Campos 
já serviram mais 
de 6 mil refeições 

a preço popular. No Hotel 
Acolhedor, a população 
em situação de rua é aco-
lhida e orientada. Para 
aliviar o custo de vida 
das famílias, o governo 
do estado abriu mão do 
ICMS do arroz, do feijão e 
do botijão de gás, a fim de 
colaborar com a redução 
do preço dos produtos.

Por fim, é fundamental 
agradecer aos profissio-
nais da saúde que de for-
ma tão dedicada cuidaram 
do povo fluminense. O 
governo do estado agiu 
rapidamente para distri-
buir, em até 48h, as vaci-
nas, sem distinção entre 
interior e capital. São 22 
milhões de doses aplica-
das e 60% da população 
totalmente imunizada. 
Com a melhora do Mapa 
de Risco, conseguimos fle-
xibilizar o uso obrigatório 
da máscara e retomar as 
aulas 100% presenciais nas 
escolas públicas.

Cada ação do governo 
busca assegurar que todo 
cidadão tenha as melhores 
condições de vida para si e 
sua família. Tenho certeza 
de que estamos na dire-
ção certa para recolocar 
o estado na posição que 
merece. Em seis meses de 
gestão, já começamos a 
transformar realidades da 
capital ao interior e vamos 
avançar ainda mais por-
que o Rio de Janeiro não 
tem tempo a perder. 

Hoje, 100% 
dos empregos 

perdidos 
durante a 

pandemia foram 
recuperados e 
quase 93 mil 

postos, criados

OPINIÃO

*Cláudio Castro é governador 
do Estado do Rio de Janeiro

Carlos Magno / Governo do Estado

Acontece neste sába-
do, 6, o grande dia do 
Festival Internacional 
Dança em Trânsito em 
Mangaratiba. Praias, 
ruas, praças e ruínas da 
cidade serão o palco de 
apresentações de dança 
gratuitas com artistas 
nacionais e internacio-
nais. O evento é uma 
realização do Grupo Ta-
pias em parceria com a 
Prefeitura de Mangarati-
ba, através da Secretaria 
de Turismo e Cultura, e 
apresentado pelo Minis-
tério da Cultura.

Ao todo, a cidade vai 
receber mais de dez es-
petáculos de dança. O 
festival começa às 11h 
no centro.

Dança no 
trânsito

Prefeito, secretariado e vereador têm encontro com secretário estadual

Obra da Praia do Saco em 
pauta em Mangaratiba
O prefeito de Mangaratiba, 
Alan Bombeiro, se reuniu 
ontem com o secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Obras, Max Lemos, para falar 
sobre as demandas da cidade 
e a obra da orla da Praia do 
Saco, que está prestes a come-
çar. O encontro, que também 
contou com a presença do 
secretário municipal de Obras 
e Urbanismo, Márcio Gomes, 
do secretário de Governo, 
Luiz Cláudio Ribeiro, e do 
vereador Juninho de Jacareí, 
ainda resultou na entrega de 
projetos relativos à infraestru-
tura do município, incluindo 
uma grande proposta para 

o distrito de Conceição de 
Jacareí.

“Quero primeiramente 
agradecer ao Governo do 
Estado pelo carinho com a 
nossa cidade e por todo o 
apoio que tem nos presta-
do. Foi um encontro muito 
proveitoso, onde entregamos 
nossas demandas e também 
o projeto de reforma da orla 

de Conceição de Jacareí, que 
já está em processo para ser 
licitado pelo Estado”, comen-
tou Alan Bombeiro.

A Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Obras é quem 
vai custear a obra de revitali-
zação urbanística da orla da 
Praia do Saco, prevista para 
começar ainda neste ano de 
2021.

O secretário Max Lemos 
disse que, além da orla da 
Praia do Saco e de Conceição 
de Jacareí, há outras obras 
em vista para Mangaratiba. 
“Vem mais novidade por aí, 
vamos ajudar muito a cidade”, 
concluiu.

Defesa Civil realiza vistoria na 
comunidade Menino de Deus

Após as chuvas dos últimos 
dias em São Gonçalo, equipes 
da Defesa Civil realizaram, na 
tarde de quinta-feira (4), uma 
vistoria emergencial em área 
onde houve desabamento de 
um imóvel na comunidade do 
Menino de Deus. Com apoio 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, uma ação 
está sendo realizada com 
objetivo de atender os mora-
dores afetados. 

Durante a ação foi cons-
tatado que se tratava do 
desabamento total de uma 
construção de baixo padrão, 
de alvenaria, com cobertura 
de telhas de amianto. O local 
foi interditado pela Defesa 
Civil.  Não houve feridos no 
incidente. 

O subsecretário de Defe-
sa Civil, coronel Fernando 
Rodrigues, reforçou a neces-
sidade de que a população 
fique atenta às orientações da 
Defesa Civil, que segue moni-
torando os radares e aferindo 
a precipitação pluviométrica, 
com o serviço de atendimen-

to ao cidadão gonçalense 24 
horas por dia. Em caso de 
emergência, ligue 199.

Cidadania em Santa Iza-
bel- A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Secretaria de 
Assistência Social, promove 
neste sábado (6) mais uma 

edição do “Cidadania Itine-
rante”, das 9h às 13h, no Ciep 
410 Patrícia Galvão Pagu, em 
Santa Izabel. A pasta criou 
o projeto com o objetivo de 
levar diversos serviços de as-
sistência para os moradores 
das áreas mais vulneráveis 

da cidade de forma gratuita. 
Nesta semana, o Cidada-

nia Itinerante foi instituído 
como política pública no 
município de São Gonçalo, 
onde prestará bimestralmen-
te serviços fundamentais aos 
gonçalenses.

“O Cidadania Itinerante 
tem atuado de forma direta e 
eficaz na garantia de direitos 
dos gonçalenses. Já temos da-
tas confirmadas até o ano que 
vem e pretendemos atender 
o maior número de pessoas”, 
afirmou Edinaldo Basílio, se-
cretário de Assistência Social.

A 6ª edição do projeto vai 
oferecer os seguintes serviços: 
orientação jurídica, isenção 
para certidão de nascimen-
to, casamento e segunda via 
de identidade, emissão de 
CPF, direcionamento sobre 
Bolsa Família e Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
orientação ao combate à 
violência contra as mulheres, 
aferição de pressão arterial, 
odontomóvel, corte de cabelo 
e recreação infantil.

Área onde imóvel desabou após chuvas em São Gonçalo é interditada
Divulgação

Durante a ação foi constatado que se tratava do desabamento total

Município também está implementando a Carta de Direitos Culturais 

Niterói vai investir mais 
R$ 2,5 milhões na cultura
No Dia Nacional da Cultura, 
comemorado em 5 de novem-
bro, a Prefeitura de Niterói dá 
mais um passo para poten-
cializar a retomada cultural 
na cidade com o lançamento 
do “Edital de Fomentão” que 
injetará mais R$ 2,5 milhões 
para fortalecer o setor cultural 
e auxiliar a retomada econô-
mica no município. O novo 
edital é voltado para propos-
tas realizadas por artistas, gru-
pos, coletivos ou instituições 
culturais. As ações precisam 
se enquadrar em um dos cin-
co eixos do edital: montagem 
e realização de espetáculos, 
shows ou exposições; circu-
lação de espetáculos, shows 
ou exposições; manutenção 
de grupos, coletivos ou com-
panhias; produtos artísticos 
ou culturais; residências ar-
tísticas ou mostras e festivais. 

Também foi anunciado 
que Niterói está implemen-
tando a Carta de Direitos 
Culturais, que reúne em um 
documento todos os direitos 
culturais dos cidadãos e as 
diversas legislações existentes 
no município. Os anúncios 
foram feitos, na Sala Nelson 
Pereira dos Santos, pelo Secre-
tário das Culturas, Leonardo 
Giordano. Já o prefeito de 
Niterói, Axel Grael, mandou 
um recado por vídeo direto da 
Holanda, de onde participa da 

26ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas (COP 26). O prefeito 
ressaltou que Niterói tem 
priorizado a área da cultura 
nos investimentos para reto-
mada da economia.

“Não queria deixar de fazer 
uma saudação neste momen-
to tão importante. Somos uma 
das cidades que mais investe 
em cultura do país. Já foram 
R$ 34 milhões investidos, seja 

em editais ou outros progra-
mas da cultura. Nós acredi-
tamos muito na importância 
da cadeia produtiva da cultura 
que gera oportunidades, esti-
mula a economia criativa em 
Niterói e tenho certeza que 
é uma área que vai ajudar a 
cidade com a retomada da 
economia pós-Covid”, disse 
o prefeito.

Representando o prefei-
to na cerimônia, o secretá-

rio Executivo, Bira Marques, 
reforçou que a expectativa 
é muito grande para esse 
processo pós-pandemia. Se-
gundo ele, o governo tem um 
compromisso grande com 
essa pauta, inclusive fazendo 
um grande contraponto com 
a realidade do país hoje.

O secretário das Culturas, 
Leonardo Giordano, fez uma 
apresentação das informa-
ções do novo edital. A chama-
da pública é parte do Progra-
ma Cultura é um Direito, que 
engloba diversas ações para a 
garantia dos direitos culturais 
da população.

“No Dia Nacional da Cul-
tura estamos fazendo quatro 
entregas muito importantes. 
Estamos lançando a Carta de 
Direitos Culturais, chancelada 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), através da Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), realizando 
a abertura da Conferência 
Municipal de Cultura de Ni-
terói, fazendo o lançamento 
do portal Cultura é um Direito 
e do edital de R$ 2,5 milhões 
que vai servir para alavancar o 
setor cultural, nessa retomada 
econômica do pós-pandemia. 
A sua cadeia produtiva move 
empregos, renda e a cultura é 
um símbolo de Niterói”, decla-
rou Giordano.

Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói

Secretário Leonardo Giordano durante evento na Sala Nelson Pereira dos Santos

Ações de 
infraestrutura 
têm sido um dos 
pilares da gestão
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Morte de Marília Mendonça 
em acidente choca o Brasil
Conhecida como rainha da sofrência, cantora tinha forte identificação popular e vivia apogeu da carreira
O Brasil todo ficou chocado 
quando o Corpo de Bom-
beiros de Minas Gerais con-
firmou, no fim da tarde de 
ontem, que a cantora Marília 
Mendonça estava entre os 
mortos na queda de um avião, 
que aconteceu no distrito de 
Piedade de Caratinga, no mu-
nicípio de Caratinga, Minas 
Gerais.

De acordo com o porta-voz 
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Minas Gerais, tenente 
Pedro Aihara, a corporação foi 
acionada às 15h30 para aten-
der à ocorrência. Segundo 
ele, a aeronave caiu em uma 
região com cursos d’água, nas 
proximidades da BR-474.

Em nota, a assessoria da 
cantora informou que tam-
bém morreram no acidente o 
produtor Henrique Ribeiro, o 
tio e assessor de Marília Men-
donça, Abicieli Silveira Dias 
Filho, o piloto e o copiloto da 
aeronave.

A Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) in-
formou que o avião bimotor 
atingiu um cabo de uma torre 
de distribuição da empresa, 
antes de cair.

Uma das cantoras mais 
populares do país, em sua 
última postagem nas redes 
sociais ela postou um vídeo 
brincando sobre a possibili-
dade de engordar com a culi-
nária da região onde iria se 

apresentar. “me conta aqui 
nos comentários mais delícias 
desse estado maravilhoso que 
é Minas Gerais!”, publicou 
Marília.

A aeronave que caiu é 

um bimotor Beech Aircraft, 
da empresa PEC Táxi Aéreo, 
de Goiás. Em junho, a Pro-
curadoria da República em 
Goiás enviou um documento 
à Agência Nacional de Avia-

ção Civil (Anac), pedindo ao 
órgão que se manifestasse 
sobre a omissão em fiscalizar 
supostas irregularidades da 
PEC Táxi Aéreo. Segundo a de-
núncia, a empresa não estaria 

respeitando a jornada de tra-
balho; estaria operando com 
equipamentos de segurança 
em desacordo com as normas; 
teria obtido vantagens por 
meios ilícitos em licitações e 
a aeronave que caiu em Cara-
tinga estaria com problemas 
no para-brisas.

Sucesso - Marília Men-
donça nasceu em Cristia-
nópolis (GO) em 22 de julho 
de 1995. Teve seu primeiro 
contato com a música por 
meio da igreja e começou a 
compor aos 12 anos, passan-
do a compor canções para 
vários cantores, e se tornou 
procurada pelo meio, com 
várias composições para os 
principais destaques da mú-
sica sertaneja como “Minha 
Herança” (gravada por João 
Neto & Frederico), “Muito 
Gelo, Pouco Whisky” (Wesley 
Safadão), “Até Você Voltar, 
Cuida Bem Dela” , e “Flor e o 
Beija-Flor” (Henrique & Julia-
no), entre outros hits.

Mas foi só em 2015, aos 

20 anos, que Marília decidiu 
seguir a carreira de cantora. 
Ela começou participando 
das músicas “A Flor e o Bei-
ja-Flor” e “Impasse”, ambas 
da dupla sertaneja Henrique 
e Juliano. Já no ano seguinte 
lançou o seu primeiro álbum: 
“Marília Mendonça: Ao Vivo”. 
Não demorou muito para que 
algumas músicas figurassem 
entre as mais tocadas do país,  
como “Sentimento Louco”  e 
“Infiel”.

Naquele ano, a música “In-
fiel” se tornou a quinta canção 
mais executada nas rádios 
brasileiras. Com o reconheci-
mento nacional, Marília lan-
çou um novo álbum acústico, 
intitulado “Agora É Que São 
Elas”, com faixas antigas e o 
single inédito “Eu Sei de Cor”.

O seu sucesso foi meteóri-
co, principalmente por cantar 
músicas que falam de amor, 
traição, e dor de cotovelo. Não 
demorou muito para a can-
tora ser coroada a “Rainha da 
Sofrência”, referência direta 
ao tom dramático de suas mú-
sicas. A artista logo se tornou 
uma das mais requisitadas 
para shows e festas em todo 
o Brasil.

Com a abertura para sho-
ws após mais de um ano da 
pandemia da covid-19, a artis-
ta retomou a turnê em março 
e estava com a agenda repleta 
até o final do ano.

Também 
compositora, 
ela deixa um 
filho de apenas 
dois anos e 
milhões de fãs

Divulgação

Marília Mendonça e outras quatro pessoas morreram na queda de um avião bimotor em Minas Gerais na tarde de ontem

Enem: exonerações 
no mês das provas
Dois coordenadores do Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) pediram 
demissão: o coordenador-ge-
ral de Logística da Aplicação, 
Hélio Júnio Rocha Morais, e o 
coordenador-geral de Exames 
para Certificação, Eduardo 
Carvalho Sousa. Os pedidos 
foram registrados no Sistema 
Eletrônico de Informações 
(SEI). 

As duas coordenações 
estão ligadas à realização de 
avaliações como o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que será nos próxi-
mos dias 21 e 28, e do Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja), entre 
outros. 

O pedido de Morais foi re-
gistrado ontem (5) no sistema 
e o de Sousa, na quarta-feira 
(3). Ambos pedem a exonera-

ção dos cargos e dos encargos 
de fiscais de contratos do 
Enem, Encceja e de outras 
avaliações. 

Os pedidos ocorrem em 
meio à publicização da in-
satisfação dos servidores da 
autarquia com a atual gestão 
de Danilo Dupas Ribeiro, que 
ocupa a presidência do Inep. 
Na quinta (4), os trabalhado-
res realizaram assembleia em 
frente à sede da autarquia, em 
Brasília. 

“A iniciativa faz parte das 
ações que buscam resguardar 
o corpo técnico do Inep e, 
consequentemente, a inte-
gridade das avaliações e das 
estatísticas educacionais que 
são entregues à sociedade”, 
destaca em carta a Associação 
dos Trabalhadores do Inep.

No comunicado, a asso-
ciação relata que há casos de 
“assédio moral, desmonte nas 
diretorias e outros”.

Tarifas de importação são 10% 
reduzidas para conter inflação
O governo anunciou ontem 
(5) a redução em 10% das 
tarifas de importação de 
aproximadamente 87% dos 
bens e serviços importados. 
A decisão do Comitê Execu-
tivo de Gestão da Câmara de 
Comércio Exterior (Camex) 
vale até o dia 31 de dezembro 
de 2022.

Em nota conjunta, di-
vulgada pelo Ministérios da 
Economia e das Relações 
Exteriores, o governo diz que 
a medida “justifica-se pela 
situação de urgência trazida 
pela pandemia de covid-19 
e pela necessidade de poder 
contar, de forma imediata, 
com instrumento que possa 
contribuir para aliviar seus 
efeitos negativos sobre a 
vida e a saúde da população 
brasileira”.

O ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes,  dis-
se que essa redução nas  
tarifas de importação vai 
ajudar a moderar a inflação 
no país. 

“A nossa Tarifa Externa 
Comum ainda é muito ele-
vada e isso num momento 
como o atual, em que nós 
temos uma pressão infla-
cionária forte na economia 
brasileira e gostaríamos de 
dar um choque de oferta, 
facilitar a entrada de impor-
tações para dar uma modera-
ção nos reajustes de preços, 
é o momento ideal para fazer 
uma abertura, ainda que tí-
mida, da economia”, afirmou 
o ministro.

Competitividade - O mi-
nistro das Relações Exterio-
res, Carlos França, defendeu 
que a TEC preserve a com-
petitividade das empresas 

nacionais, mas que resulte 
ao mesmo tempo numa re-
dução dos preços internos 
no bloco.

O chanceler brasileiro 
falou sobre o tema em decla-
ração conjunta à imprensa 
após receber seu homólogo 
paraguaio, Euclides Aceve-
do, no Palácio do Itamaraty, 
em Brasília. França disse 
que ambos os países alcan-
çaram uma “coincidência”  
no debate sobre uma nova 
tarifa.

“Coincidência entre Bra-
sil e Paraguai na concepção 
de um Mercosul moderno, na 
necessidade de um consenso 
para que possamos trabalhar 
numa tarifa externa comum 
que traga competitividade e 
também uma modicidade de 
preços aos nossos consumi-
dores”, disse França.

Acordo com a Argentina - 
A medida havia sido acertada 
com a Argentina no início do 
outubro, mas dependia da 
aprovação dos outros sócios 
do bloco, Paraguai e do Uru-
guai, para entrar em vigor.

A decisão atinge 87% dos 
produtos de fora do Merco-
sul. Por terem tratamento 
distinto dentro do bloco, 
automóveis e produtos su-
croalcooleiros pagam tarifas 
externas comuns próprias e 
não tiveram o Imposto de 
Importação reduzido.

Com a decisão, um pro-
duto que paga 12% para en-
trar no Brasil pagará 10,8%. 
Segundo o Ministério da 
Economia, a TEC média do 
Mercosul está em torno de 
13%, contra a média de 4% 
e 5% observada no resto do 
mundo.

Corte atinge 87% dos bens e serviços importados. Medida vale até fim de 2022

Seis novas operadoras entrarão no mercado de telefonia móvel

Primeiro leilão do 5G 
movimenta R$ 46,79 bilhões
O leilão do 5G, para selecio-
nar as operadoras de serviços 
de conectividade utilizando 
a quinta geração da telefonia 
móvel, arrecadou R$ 46,79 
bilhões, abaixo dos R$ 50 
bilhões previsto inicialmente 
pelo governo, pois nem todos 
os lotes foram arrematados. 
A informação foi divulgada 
ontem (5) pela Anatel após o 
encerramento da análise das 
propostas.

De acordo com o órgão, 
ainda assim, considerando 
as faixas contratados, houve 
ágio (valor acima do previsto) 
de R$ 5 bilhões, cerca de 12%. 
Nos próximos dias, o governo 

e a Anatel devem decidir se 
esse valor total será destinado 
como outorga ao governo ou 
se serão revertidos em inves-
timentos no setor.

Segundo a Anatel, é co-
mum em leilões que alguns 
lotes não sejam contratados. 
Nesse leilão, mais de 85% de 
tudo que foi colocado a venda 
foi comercializado e todas 
as obrigações de cobertura 
foram assumidas. Os lotes 
que sobraram poderão ser 
reeditados em um novo leilão.

O processo licitatório co-
meçou na quinta-feira (4), 
quando as operadoras já em 
atuação no país, Claro, Vivo 

e TIM, arremataram o lote 
principal do leilão, de abran-
gência nacional, pelo valor 
de R$ 1,1 bilhão. Além delas, 
no âmbito regional, empresas 
atuantes como Sercomtel 
e Algar Telecom também 
levaram lotes e seis novas 
operadoras entrarão em ope-
ração no mercado - Winity II, 
Brisanet, Consórcio 5G Sul, 
Neko, Fly Link, Cloud2u.

O leilão consistiu em uma 
concorrência em quatro fai-
xas de radiofrequências - 700 
MHz; 2,3 GHz; 3,5 GHz; e 26 
GHz, que têm finalidades 
específicas de mercado, divi-
didas em diversos lotes.

A Prefeitura de Tan-
guá realiza, hoje (6), a 
abertura da Feira Livre 
Municipal, na Aveni-
da Dulce Lopes Garcia, 
no Centro, em frente 
à Estação da Cultura. 
O evento, que terá a 
apresentação do cantor 
Felipe Medeiros, deve 
acontecer todos os sá-
bados.

Segundo o prefei-
to de Tanguá, Rodrigo 
Medeiros, a Feira Livre 
é uma aposta da Prefei-
tura para incentivar o 
comércio local, além de 
oferecer para a popula-
ção produtos cultivados 
na cidade, fortalecendo 
o vínculo do produtor 
com a população.

É dia de feira 
em Tanguá

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: 11/11/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Governador Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói 16165107
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 16165107
13:00 às 17:00 Rua 1 - Condomínio Vila Floresta - Cantagalo - Niterói 16165107
13:00 às 17:00 Rua A - Condomínio Vivenda Floresta - Cantagalo - Niterói 16165107
13:00 às 17:00 Rua Particular - Cantagalo - Niterói 16165107
13:00 às 17:00 Rua Privativa - Cantagalo - Niterói 16165107
13:00 às 17:00 Vila Floresta - Cantagalo - Niterói 16165107
13:00 às 17:00 Rua Coronel Miranda - Ponta da Areia - Niterói 16169335
13:00 às 17:00 Rua Oirton Dantas - Ponta da Areia - Niterói 16169335
13:00 às 17:00 Rua São Diogo - Ponta da Areia - Niterói 16169335

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Travessa Fatori - Vila Lage - São Gonçalo 16161711
12:00 às 16:00 Rua Maurício de Abreu - Neves - Vila Lage - São Gonçalo 16161739
12:00 às 16:00 Travessa Doutor Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 16161739
12:00 às 16:00 Travessa Maestro Vila Lobos - Neves - São Gonçalo 16161739
12:00 às 16:00 Travessa Nicomedes Pitanga - Neves - São Gonçalo 16161739
12:00 às 16:00 Travessa Nini - Neves - São Gonçalo 16161739
12:00 às 16:00 Travessa Professor Assis - Neves - São Gonçalo 16161739
12:00 às 16:00 Rua Doutor Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 16161823
12:00 às 16:00 Rua Josefina - Paraíso - São Gonçalo 16161823
12:00 às 16:00 Rua Oliveira Botelho - Neves - São Gonçalo 16161823
12:00 às 16:00 Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo 16161823
13:00 às 17:00 Avenida Sampaio Corrêa - Santa Luzia - São Gonçalo 16161905
13:00 às 17:00 Estrada Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 16161905
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Corrêa de Sá - Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 16161905
13:00 às 17:00 Rua Dionísio José Soares - Santa Izabel - São Gonçalo 16161905
13:00 às 17:00 Rua Edin J de Souza - Santa Izabel - São Gonçalo 16161905
13:00 às 17:00 Rua General Alcio Souto - Santa Izabel - São Gonçalo 16161905
13:00 às 17:00 Rua Leonel Florêncio Rocha - Zumbi - Santa Izabel - São Gonçalo 16161905
13:00 às 17:00 Rua Lucio Souto de Avelar - Santa Izabel - São Gonçalo 16161905
13:00 às 17:00 Rua Marcia de Souza Ramos - Santa Izabel - Porto Velho 16161905
13:00 às 17:00 Estrada Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo 16161987
13:00 às 17:00 Rua Alcino Santanna - Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 16161987
13:00 às 17:00 Rua Constância José da Cunha - Santa Izabel - São Gonçalo 16161987
13:00 às 17:00 Rua Marcia Souza Ramos - Santa Izabel - São Gonçalo 16161987

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá 16168609
13:00 às 17:00 Lot Parque Bosque Fundo - Inoã - Maricá 16168609
13:00 às 17:00 Ruas 20, 21, 22, 23, 24, 35, 85 - Jardim Inoã - Rodovia A. Peixoto 16168609
13:00 às 17:00 Rua Doutor Heitor da Costa Matta - Inoã - Maricá 16168609
13:00 às 17:00 Rua João Paulo da Costa - Inoã - Maricá 16168609
13:00 às 17:00 Rua Leonardo José Antunes - Inoã - Maricá 16168609
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Fla propõe 
mudança no 
calendário 
para 2022

A CBF reuniu 
Federações e 
clubes para 
expor a pro-
posta de ca-
lendário para 

2022. A temporada será 
atípica, pois terá que ter-
minar antes do normal por 
conta da Copa do Mundo 
do Catar.

A entidade nacional 
propôs os Estaduais co-
meçando no dia 26 de 
janeiro. Já o Campeona-
to Brasileiro encerra a 
temporada no dia 7 de 
novembro.

O Flamengo foi re-
presentado pelo vice-
-presidente de relações 
externas, Luiz Eduardo 
Baptista, o Bap. O diri-
gente utilizou as redes  
sociais para divulgar a 
proposta rubro-negra para 
2022.

“O calendário de 2022 
terá 9 meses e meio ape-
nas, até 7/11, por cau-
sa da Copa. Sugestão do 
Flamengo antes: Brasi-
leirão deve acabar dia 
7/11, última data do ca-
lendário; iniciar estaduais 
dia 15/01. Libertadores já 
definida, com mata-matas 
entre julho e setembro, fi-
nal em Guayaquil, 27/10”, 
escreveu.

A questão para os ru-
bro-negros são as Datas 
Fifa. Das oito que vão ter 
em 2022, o calendário 
da CBF coloca jogos em 
três delas. A proposta do 
clube diminuiu esse nú-
mero.

A CBF prometeu avaliar 
a proposta rubro-negra.

Vindo de duas derrotas seguidas, Tricolor recebe o Sport no Maracanã

Flu tenta afastar má fase 
e se aproximar do G-6

O Fluminense 
segue em busca 
de uma vaga no 
G-6 do Campeo-
nato Brasileiro. E 
hoje, às 21 horas 
(de Brasília), os 

tricolores enfrentam o Sport, 
no Maracanã, pela 30ª rodada 
da competição.

Os donos da casa miram 
a recuperação após duas der-
rotas seguidas. O Fluminense 
reencontra a torcida após a 
vitória no clássico contra o 
Flamengo.

O lateral-direito Samuel 
Xavier pregou foco no bom 
resultado.

“Precisamos voltar a ven-
cer. Tivemos uma bela vitória 
contra o Athletico e no clássico. 
Infelizmente saímos para os 

jogos fora e não conseguimos 
conquistar pontos. Mas agora 
voltando a jogar no Maracanã, 
com o apoio do nosso torcedor. 
Acredito que conseguiremos os 
três pontos, é o nosso objetivo”, 
disse.

Para esta partida, o técnico 
Marcão tinha algumas dúvi-
das. No gol, Marcos Felipe não 
participou de alguns treinos, 
mas está confirmado. No meio, 
Yago se recupera de um proble-
ma muscular, mas foi vetado e 
Martinelli será titular.

Já no ataque, John Kennedy 
volta ao time após cumprir sus-
pensão contra o Ceará. Assim, 
Caio Paulista perde a vaga entre 
os titulares.

Do outro lado, o Sport tenta 
sair da zona de rebaixamento. 
Os pernambucanos estão com 

30 pontos e somente a vitória 
pode fazer os visitantes dormi-
rem fora da degola.

O meia Hernanes pregou 
foco em mais um bom re-
sultado rumo ao objetivo de 
permanecer na Série A.

“Mais um jogo difícil no 
Brasileirão. Legal por isso, que 
não tem jogo pequeno, jogo fá-
cil. Cada jogo é mais difícil que 
o outro. Mais um adversário di-
fícil, com bons jogadores. Jogo 
importante em que também 
temos nossa qualidade e va-
mos procurar aproveitar o que 
temos de melhor”, declarou.

O Sport terá dois desfal-
ques. Gustavo e Mikael estão 
suspensos. Assim, Everton 
Felipe e Paulinho Moccelin são 
os favoritos para começarem a 
partida.

Mailson Santana / Fluminense

O jovem atacante John Kennedy volta hoje à noite ao time do Fluminense após cumprir suspensão na última rodada

Kanu celebra 100º 
jogo pelo Botafogo

Diretor corre risco de 
demissão no Vasco

A vitória so-
b r e  o  C o n -
fiança por 1 
a 0 na última 
quarta-feira 
pela Série B 

do Campeonato Brasileiro 
deixou o Botafogo muito 
próximo do acesso. Além 
disso, a partida foi especial 
para o zagueiro Kanu.

O atleta completou 100 
jogos pelo profissional do 
Botafogo e exaltou a marca, 
principalmente após passar 
pelo rebaixamento na tem-
porada passada.

“Obrigado, Senhor, só 
tenho a agradecer a Deus 
por tudo que vivo aqui. Gra-
tidão por esse momento. Só 

A derrota para 
o Guarani, na 
noite  da úl-
tima quinta-
-feira, pratica-
mente acabou 
com as chan-

ces de acesso do Vasco. 
Com isso, o clima que já 
era ruim passou a ser de 
pressão em São Januário.

A diretoria fala aberta-
mente que planeja 2022 
com a possibilidade da 
equipe seguir na Série 
B. No entanto, a pressão  
por mudanças no depar-
tamento de futebol au-
mentou.

O diretor-executivo Ale-
xandre Pássaro é o prin-
cipal alvo do desconten-
tamento. O profissional 

eu sei que o peso que foi do 
ano passado para cá para 
chegar nessa etapa e aos 
cem jogos. Com uma pon-
tuação que é fundamental. 
Agradeço a Deus por estar 
vivendo esse momento, 
por me permitir. Isso é um 
sonho”, disse o jogador.

Kanu se tornou titular 
absoluto do Botafogo nesta 
temporada. Atualmente, 
o jovem zagueiro vem for-
mando com Joel Carli uma 
dupla forte na Série B.

Dentro de campo, os 
alvinegros terão pela frente 
o clássico contra o Vasco, 
amanhã, em São Januário, 
às 16h (de Brasília), pela 34ª 
rodada da Série B.

chegou no início da gestão 
do presidente Jorge Sal-
gado e foi o mentor da 
criação do elenco para esta 
temporada.

Pássaro não fala com 
a imprensa há algumas 
semanas. O dirigente pode 
ser o primeiro a deixar o  
Vasco caso a permanência 
na Segundona se concre-
tize.

O Vasco tenta um mi-
lagre, que é vencer as cin-
co partidas restantes na 
Série B. Além disso, os 
cruz-maltinos vão ter que 
“secar” os rivais na briga 
pelo acesso.

Atualmente, os cruz-
-maltinos estão na oitava 
posição, a oito pontos do 
G-4.


