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Caixa promove ‘liquidação’ 
da casa própria na internet
São milhares de imóveis residenciais e comerciais com preços abaixo do mercado e condições especiais

OPORTUNIDADES EM TODO O PAÍS

CIDADES\PÁG.5

Charitas será um dos locais em que mais serão sentidas as mudanças com a nova Lei Urbanística, com o bairro sendo dividido em duas partes, tendo o túnel Charitas-Cafubá como limite

Berg Silva/Divulgação

São Gonçalo terá 
eventos especiais 

de Natal
CIDADES\PÁG. 4

Niterói propõe 
mudanças no 

Plano Urbanístico
A Prefeitura enviou ontem à Câ-

mara uma mensagem de revisão 
da Lei Urbanística de Niterói. 

Segundo o Executivo, o projeto 
tem como objetivo simplificar e 

atualizar as normas, tornando 
o processo de licenciamento 

de imóveis mais transparente, 
ágil e menos onerosa, além de 

reorganizar a área ocupada da 
cidade, que triplicou de tama-

nho nos últimos 50 anos. Ainda 
segundo a prefeitura, a revisão 

visa aproveitar as áreas ociosas 
com mais infraestrutura para 

absorver o crescimento popula-
cional. A prefeitura argumenta 
que o crescimento urbano vem 

pressionando remanescentes 
florestais,  infraestrutura de alto 
custo e segregação socioespacial 

e centrada no automóvel.

CIDADES\PÁG. 3

Governo lança 
novo edital do 
saneamento

CIDADES\PÁG. 4

CIDADES\PÁG. 5

Alexandre de Moraes 
manda soltar 
Daniel Silveira

Inclusão 
através da 
dança
A Funarte apresenta a nova 
série “Encontros Funarte 
Acessibilidança”, a partir 
desta terça, às 19h.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

A Funarte apresenta a nova série no 
Youtube, a partir desta terça, às 19h

Pfizer testa no Rio 
medicamento contra 

o coronavírus
CIDADES\PÁG. 5

Revelado na base do Vasco, o meia Philippe Coutinho, atualmente no 
Barcelona, confessou ontem que vem sofrendo com o momento da equi-
pe e disse sonhar um dia voltar a jogar com a camisa cruz-maltina.

PÁG. 8

ESPORTES

Flu pega o 
desesperado 
Grêmio
Fluminense tem uma gran-
de oportunidade de se apro-
ximar do G-6 ao visitar o 
Grêmio, hoje, no Sul, que 
está desesperado brigando 
para fugir do Z-4.

Lucas Merçon / Fluminense

Experiência de Fred pode ajudar o 
Tricolor a vencer em Porto Alegre

Lucas Figueiredo / CBF

Philippe Coutinho está treinando com a Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias

Coutinho quer voltar ao Vasco

Alerj pode 
anular cobrança 
de sacolas

PANORAMA\PÁG. 2
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Marília Mendonça eterna
É impressionante a importância para a música brasileira 
e também para as mulheres. Uma pessoa forte, que repre-
sentou toda uma causa com muita nobreza e com certeza 
deixou um enorme legado, não só para o sertanejo, mas 
também para a música brasileira. Uma pena ter partido 
tão cedo, ela era um fenômeno. Descanse em paz Marília 
Mendonça, você estará sempre em nossos corações.
Beatriz Silva

Desespero vascaíno
Nunca imaginei estar passando por isso novamente. 
Depois de vários rebaixamentos, a sensação com essa 
derrota de 4 x 0 para o Botafogo destruiu todas as minhas 
esperanças. Não temos mais chances de subir. Sinto como 
se tivéssemos sido rebaixados novamente.
Matheus Nicolau

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.

‘Acessibilidança’: 
nova série é lançada
A Funarte apresenta a nova 
série “Encontros Funarte 
Acessibilidança”, a partir 
desta terça, às 19h. Até o iní-
cio de dezembro, serão dis-
ponibilizadas dez conver-
sas em vídeos com artistas 
contemplados na primeira 
edição do Prêmio Festival 
Funarte Acessibilidança. 

O objetivo é apresentar 
um pouco mais sobre as 
companhias e os espetácu-
los participantes do evento 
e promover, ainda, a troca 

de experiências sobre os 
caminhos percorridos para 
a criação e produção des-
sas montagens, totalmente 
voltadas à acessibilidade e 
à inclusão.

As sessões da nova série, 
com legendagem e Libras, 
serão lançadas no canal da 
Fundação no Youtube, às 
terças e sextas, com acesso 
gratuito. As ações também 
serão divulgadas no Portal 
da instituição e nas redes 
sociais da Funarte. 

CULTURA FABIANA MAIA

Instalação
Até o dia 16 de janeiro, como 
parte da 11ª edição do “Fes-
tival Novas Frequências”, 
o Oi Futuro, no Flamengo, 
apresenta a instalação so-
nora “MIHNA”. Trata-se de 
um museu itinerante feito 
de som, dos artistas e pes-
quisadores Bruno Garibaldi, 
Gabriel Verçoza e Luisa Pu-
terman. A instalação é uma 
coleção de sons e histórias 
que abrem a escuta como 
portal de entrada para a flo-
resta amazônica. De quarta 
a domingo, das 11h às 18h.

SEMINÁRIO – O Museu de Arte de São Paulo (Masp) 
realiza, nesta terça, o seminário “Histórias Indígenas”. 
Ele será transmitido gratuitamente pela página no 
Youtube do museu. A atividade antecipa a programa-
ção temática da instituição. Das 11h às 16h30 serão 
abordados, por oito convidados, diversos temas rela-
cionados à cultura indígena.

LU ANDRADE – A cantora e compositora Lu Andrade 
lançou sua música “Eu não quero mais sentir saudade”, 
produzida por ela e por Alexandre Fontanetti. Com 
arranjo orgânico, o novo single conta com a bateria de 
Thiago Big Rabello, e guitarras e violões de Alexandre 
Fontanetti. A música passeia pelo romantismo de pe-
gada folk pop, parte da identidade da artista.

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

Divulgação

A Funarte apresenta a nova série no Youtube, a partir desta terça, às 19h

Divulgação

‘MIHNA’ é uma coleção de sons e 

histórias da floresta amazônica

POR JEFFERSON LEMOS

Sacolas plásticas 
de graça
Em tempos de desemprego e 
altas no preço dos alimentos, 
a Alerj poderá anular a co-
brança de sacolas plásticas 
em supermercados.  A Casa 
vai analisar projetos dos 
deputados Marcus Vinícius 
(PTB) e Filippe Poubel (PSL) 
que pedem a anulação do 
Artigo 2º da Lei 5502/2009, 
que veda a distribuição gra-
tuita de sacolas plásticas nos 
mercados. 

“O povo está sem dinhei-
ro para comprar comida. 
Não faz sentido pagar para 
levar para casa o pouco que 
compra. Toda economia é de 
suma importância para ten-
tar, de alguma forma, sanar 
a crise financeira enfrentada 
pelas famílias”, afirma Mar-
cus Vinícius.

O  d e p u t a d o  F i l i p p e 
Poubel lembra que a legis-
lação que instituiu a co-
brança das sacolas plásticas  
tinha dentre as finalidades 
reduzir os custos empresa-
riais e, consequentemente, 
o reflexo no preço final dos 
produtos.

“A redução dos custos não 
foi repassada aos consumi-
dores, por isso eu considero 
coerente anular a cobrança 
para beneficiar os que mais 
necessitam”, defende Filippe 
Poubel. 

Uma nova estrela do balé Bolshoi

A aluna Stefany Pereira, 
de 11 anos, da Escola de 
Dança de Barra de São 
João, da Fundação Cultu-
ral Casimiro de Abreu, está 

Divulgação em Joinville, Santa Catari-
na, junto de sua mãe e da 
diretora da Escola, Vanes-
sa Barcellos. Dançando 
por uma vaga com mais 
de 200 meninas, a jovem 
bailarina foi aprovada em 
todas as etapas da  seletiva 
da Escola Bolshoi em Jo-
inville e conquistou uma 
das 20 vagas, disputadas 
entre meninas de todo o 
Brasil. Realizando as aulas 
de modo online por conta 
da pandemia, enquanto 
muitos alunos desistiram, 
Stefany continuou seu 
aprendizado e hoje, ela, 
sua família e suas profes-
soras da Escola de Dança 
começam a colher os fru-
tos de tamanha dedicação. 
A jovem chegou a Joinville 
na quinta-feira e começou 
a realizar os testes na últi-
ma sexta, dia 5. 

Março Violeta
A Alerj vota, hoje, em segun-
da discussão, o PL 4655/2021 
que inclui o ̈ Março Violeta¨, 
mês de combate à discri-
minação de mulheres no 
mercado de trabalho, no 
calendário oficial do Estado. 
De autoria da deputada Célia 
Jordão (Patriota), a proposta 
prevê promover, anualmen-
te, ações para conscientizar 
a sociedade sobre os princi-
pais problemas enfrentados 
pelas mulheres no exercício 
profissional, ajudando a 
combater abusos provoca-
dos pela desigualdade de 
gênero.

Gastronomia de 
volta ao Reserva

Inscrições 
prorrogadas

Depois de quase dois anos 
sem realizar edições em Ni-
terói, a feira de moda e gas-
tronomia ITB está de volta, 
dias 13 e 14 de novembro, 
no Reserva Cultural. Lan-
çada em 2015, a ITB reúne 
 pequenos produtores, arte-
sãos, estilistas e artistas de 
diversos segmentos em um 
evento único e que tem como  
meta fomentar os peque-
nos negócios e a economia  
local .  Pensada,  inic ia l-
mente, para o público de 
Niterói, a feira acabou se 
 tornando um dos eventos 
de moda mais reconhecidos  
d o  e s t a d o ,  c o m  e d i -
ções realizadas também 
no Rio de Janeiro –  até 
 hoje, foram 83 realizadas, 
mais de 1.000 marcas apre-
sentadas e um público de 
mais de 400mil pessoas. Com  
o lema “compre de quem faz”, 
o evento também conta com  
s h ow s  d e  m ú s i c a ,  D j’s ,  
 p a l e s t r a s ,  t a t u a d o re s , 
serviços de beleza, mini 
 oficinas, e diversas ações 
sociais.

Estão prorrogadas até o pró-
ximo dia 30 de novembro 
as inscrições para a Segun-
da edição do Prêmio Visão 
Consciente, que reconhece 
aqueles que fizeram a dife-
rença durante a pandemia 
no novo coronavírus (co-
vid-19), em um momento tão 
adverso para os negócios e 
a economia. Nesta edição, a 
premiação contempla duas 
categorias: Capacidade de 
Adaptação e Transformação 
Social, que premiarão até 
três empresas em cada di-
visão. A iniciativa integra o 
movimento Rio de Mãos Da-
das, idealizado pelo Sistema 
Fecomércio RJ. As inscrições 
podem ser feitas através do 
site www.premiovisaocons-
ciente.com.br

Fiscalização pode arrecadar R$ 25 bi

A CPI que investiga a queda 
na arrecadação das receitas 
compensatórias da explo-
ração de petróleo e gás no 
Estado, aprovou, ontem, 
por unanimidade, o relató-
rio final dos trabalhos, que 
será votado em plenário 
até o fim do mês. Ele prevê 
recomendações a 14 insti-
tuições, entre elas a Sefaz, a 
Petrobras e a ANP. A CPI es-

Julia PassosAlerj tima que, até 2030, o estado 
arrecade R$ 25 bilhões com 
o aumento das fiscalizações 
dos repasses.

A CPI estima de que o 
estado deixou de ganhar, 
nos últimos dez anos, cerca 
de R$ 20 bilhões e proje-
ta ganhos novos, com as 
mudanças, de R$ 5 bilhões 
nos próximos nove anos. 
Esses recursos, segundo o 
deputado Luiz Paulo (Ci-
dadania), presidente da 
CIP, seriam derivados de 
contenciosos administrati-
vos na área tributária, que 
atingem hoje R$ 18 bilhões; 
na área de participações 
especiais, que estão por vir, 
de aproximadamente R$ 9,8 
bilhões; e também de uma 
possibilidade de melhoria 
de arrecadação por conta do 
termo de acordo assinado 
entre a ANP e a Sefaz. Além 
das mudanças esperadas 
no comportamento das 
empresas. 

Panorama RJPanorama RJ

Mais prioridade para os idosos
Divulgação

A Prefeitura de Niterói pro-
moveu, neste último sábado 
(6), o Beer Day que levou 
apreciadores de cerveja em 
um tour pelas cervejarias 
artesanais da cidade como 
forma de apresentar e in-
centivar a produção local. 
O tour foi organizado pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (Seden) 
em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Mobilidade 

e Urbanismo e a Neltur. A 
cidade  seguiu a tendência 
do mercado cervejeiro no 
Brasil que cresceu 14,4%, 
de acordo com o Anuá-
rio da Cerveja de 2020, do 
Ministério da Agricultura. 
Niterói tem, atualmente, 78 
estabelecimentos ligados 
à produção e distribuição 
de cerveja artesanal, entre 
cervejarias, bares cervejei-
ros e feiras.

Tour pelas cervejarias de Niterói
Bruno Eduardo AlvesPrefeitura de Niterói

Projeto de Lei da verea-
dora Andréa Cunha (PT), 
que “concede tratamento 
prioritário nos processos 
administrativos em trâ-
mite e/ou a tramitar” na 
Prefeitura de Maricá para 
pessoas a partir de 60 
anos, foi sancionado nes-
ta segunda-feira (8) pelo 
prefeito Fabiano Horta e 

agora passa a valer como 
a Lei nº 3.069/2021. Com 
essa iniciativa e o aval do 
Poder Executivo, Andréa 
acompanha o âmbito ju-
diciário, em que o trâmite 
prioritário já acontece.

“Trazer para o setor 
administrativo municipal 
a prioridade do idoso é 
uma forma de promover 
justiça aos cidadãos que 
contribuíram para o en-
grandecimento da nossa 
cidade com seu trabalho. 
Assim, concedemos tra-
tamento específico para a 
pessoa idosa, benefician-
do a sociedade como um 
todo, dentro de uma ótica 
humanitária”, ressalta a 
vereadora, que destaca 
ainda Maricá como pio-
neira na garantia de direi-
tos: “o município torna-se, 
mais uma vez, vanguarda 
e exemplo para o Brasil”, 
destaca, ao lado de Horta, 
do mesmo partido. 



Cidades 3Terça-feira, 9/11/2021 ofluminense.com.br

Durante evento em Glasgow, prefeito Axel Grael destacou projetos municipais com conceitos sustentáveis

Niterói apresenta ações na ONU 
As políticas públicas da Pre-
feitura de Niterói para miti-
gar emissões de carbono e 
a implantação de conceitos 
sustentáveis em prédios pú-
blicos, foram alguns dos te-
mas abordados pelo prefeito 
Axel Grael nesta segunda-feira 
(08) em Glasgow, na Escócia, 
durante reunião de líderes da 
Aliança para Ação Climática 
(ACA), coalizão dedicada a 
empreender medidas e au-
mentar o apoio público no 
enfrentamento à emergência 
climática mundial. O chefe 
do Executivo municipal está 
participando ativamente da 
COP-26, conferência das Na-
ções Unidas sobre mudanças 
climáticas que reúne repre-
sentantes de 200 países. Grael, 
que também é vice-presi-
dente da Frente Nacional de 
Prefeitos, voltou a defender 
a importância dos governos 
sublocais na implementação 
efetiva de ações em defesa dos 
ecossistemas.

“Tratamos desse tema com 
muita seriedade e responsa-
bilidade. Estamos assumindo 
nossa responsabilidade e 
liderança nesse tema tão vital 
e estratégico, o que vem acon-
tecendo também com outras 
lideranças do nosso país. Os 
governos sublocais brasileiros 

estão engajados e conscientes 
sobre sua importância neste 
processo”, destacou o prefeito.

Uma das metas da inicia-
tiva é que sejam cumpridos 
os compromissos pactuados 
no Acordo de Paris, que foi 
assinado por 195 países para 
conter o aumento do aqueci-

mento global e prevê metas 
para a redução da emissão de 
gases do efeito estufa. O mo-
vimento já existe nos Estados 
Unidos, Vietnã, México, Ar-
gentina, Japão e África do Sul.

Axel Grael lembrou que 
Niterói também aderiu à cam-
panha Race to Zero, um movi-

mento global da Organização 
das Nações Unidas (ONU) que 
reúne empresas, instituições 
educacionais, investidores e 
governos locais em um traba-
lho conjunto para alcançar a 
neutralidade de carbono até 
2050.

“De acordo com o inven-

tário de gases de efeito estufa 
(GEE’s) da cidade, de 2016 a 
2018, Niterói teve queda de 
18% na quantidade de emis-
sões”, pontuou.

O secretário municipal 
do Clima, Luciano Paez, que 
acompanha o prefeito em 
Glasgow, ressaltou ações da 
administração pública de 
Niterói, no enfrentamento 
desse problema, destacando 
as ações que estão sendo to-
madas no Hospital Pediátrico 
Getulinho e na Maternidade 
Municipal Alzira Reis, dentre 
outros.

“O Getulinho, unidade 
pediátrica de referência na 
Zona Norte, será o primeiro 
hospital municipal neutro 
em carbono do Brasil. O mó-
dulo do programa Médico de 
Família do Jacaré, na Região 
Oceânica, em funcionamen-
to, é um prédio sustentável. 
A escola Municipal Professor 

Marcos Waldemar de Freitas 
Reis, em Itaipu, será a primei-
ra Carbono Zero da cidade 
e a Maternidade Municipal 
Alzira Reis, que está sendo 
reformada e ampliada, terá 
conceitos sustentáveis, como 
aquecimento solar, reuso de 
água, telhados e paredes ver-
des. A estimativa é de que haja 
economia de cerca de 40% de 
energia elétrica e de 60% de 
água potável”, explicou Paez.

O coordenador do Progra-
ma Niterói de Bicicleta, Filipe 
Simões, que também está no 
evento da ONU, focou na 
importância dos investimen-
tos no sistema cicloviário. 
Segundo ele, o inventário 
de gases do efeito estufa de 
Niterói indica que o setor de 
transportes é responsável pela 
maior parte das emissões do 
município.

“Nesse cenário, o aumento 
da participação da bicicleta 
nos deslocamentos é uma 
forma efetiva de redução 
das emissões. Uma análise 
das metas voltadas para a 
bicicleta do plano de Mobi-
lidade Urbana Sustentável 
de Niterói indica que, uma 
vez alcançadas, impedirão a 
emissão anual de toneladas 
de carbono na atmosfera”, 
disse Simões.

Comitiva de 
Niterói foi ao 
Velho Continente 
aprender, mas 
também ensinar 
sobre o clima

Divulgação

O prefeito de Niterói, Axel Grael, apresentou ações climáticas na conferência da ONU realizada na Escócia

Lei Urbanística em 
pauta em Niterói
No Dia Mundial do Urbanis-
mo, comemorado em 8 de 
novembro, a Prefeitura de 
Niterói envia uma mensa-
gem executiva de revisão da 
Lei Urbanística de Niterói 
para a Câmara de Vereado-
res. O projeto é da Secretaria 
Municipal de Urbanismo 
e Mobilidade (SMU) e tem 
como objetivo simplificar 
e atualizar as normas, tor-
nando o processo de licen-
ciamento de imóveis mais 
transparente, ágil e menos 
onerosa. 

O projeto de revisão da 
lei pretende reorganizar a 
área ocupada de Niterói 
que triplicou de tamanho 
nos últimos 50 anos e apro-
veitar as áreas ociosas com 
mais infraestrutura para 
absorver o crescimento 
populacional e promover a 
mistura de usos na região. 
O crescimento urbano vem 
pressionando remanescen-
tes florestais, infraestrutura 
de alto custo, segregação 
socioespacial e centrada no 
automóvel. 

O secretário de Urbanis-
mo e Mobilidade, Renato 
Barandier, explica que o 
Plano Diretor de 2019 de-
termina a revisão de toda 
legislação de uso, ocupação 
e parcelamento do solo a 
cada 10 anos. Segundo ele, 
a principal alteração é a 

simplificação da lei. 
“Niterói tem hoje mais 

de 200 normas, decretos, 
leis e portarias que regula-
mentam o uso do solo na 
cidade e algumas dessas 
vêm desde a década de 70. 
Além disso, o plano diretor 
de 92 determinava que cada 
uma das regiões da cidade, 
que são 5, deveria ter sua 
própria lei de uso do solo. 
Fora as leis específicas para 
hotéis, hospitais, vilas, ou 
seja, um conjunto enorme 
de regras” disse o secretário. 

A nova lei urbanística vai 
facilitar também a legaliza-
ção das casas que, segundo 
o secretário, emperra em 
conflitos de legislações anti-
gas e as mais atuais, gerando 
insegurança jurídica. “Essa 
simplificação vai permitir 
que milhares de pessoas 
busquem a formalização e 
a regularização de seus imó-
veis”, ressaltou Barandier. 

Atualmente, Niterói pos-
sui leis de uso do solo espe-
cíficas para cada uma das 
regiões de planejamento 
da cidade (Norte, Praias 
da Baía, Pendotiba, Sul e 
Oceânica) que aumentam 
a complexidade com a sub-
divisão das regiões em ocu-
pações urbanas, como se 
fosse uma mini lei de uso 
do solo em cada um desses 
fragmentos.

O município iniciou em se-
tembro uma fase de testes 
operacionais com um ôni-
bus elétrico circulando pela 
cidade. A Prefeitura prevê 
substituir 10% da frota de 
ônibus movidos a óleo diesel 
por veículos elétricos com 
zero emissões. Cada veículo 
deixará de emitir 115 tonela-
das de gases por ano.

Está em andamento a cria-
ção do Parque Orla Piratinin-
ga (POP). O projeto da Pre-
feitura de Niterói contempla 
a recomposição vegetal da 
orla da Lagoa de Piratininga, 
abrangendo uma área de mais 
de 150 mil metros quadrados. 
O POP será um passo funda-
mental para a despoluição 
da lagoa. Um dos diferenciais 
do parque é a implantação 
de um sistema de gestão 
de águas pluviais composto 

Niterói vai 
debater 
Educação e 
Cultura 
A Secretaria Municipal de 
Educação de Niterói dará 
início ao Seminário de 
Educação e Cultura: Edu-
cação e Cultura como um 
Direito, hoje (8) e ama-
nhã (9). O objetivo é pro-
porcionar uma reflexão 
coletiva sobre a política 
cultural educacional de-
sejada para a cidade. Após 
os debates em grupos de 
trabalho com diferentes 
setores da sociedade, o 
seminário será finalizado 
em 2 de dezembro, Dia 
do Samba, apresentando 
o resultado e os futuros 
projetos que serão desen-
volvidos na rede. 

Para iniciar o deba-
te, às 10h de desta terça 
(9), profissionais da rede 
pública de educação po-
derão apresentar relatos 
de experiências e seus 
trabalhos desenvolvidos 
com a temática no painel 
“A arte e a cultura na esco-
la: relatos de experiências 
e pesquisa”. 

Os educadores pode-
rão apresentar e partici-
par pela plataforma Zoom 
ou acompanhar ao vivo 
a transmissão na página 
de Facebook Educação 
Niterói.

Roberto Sales conheceu as instalações e falou sobre convênios

Crea-RJ recebe secretário de 
Agricultura de São Gonçalo

O Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do 
Estado (Crea-RJ) recebeu o 
secretário de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Assuntos 
Portuários do Município de 
São Gonçalo, Roberto Sales, 
representando o prefeito de 
São Gonçalo, Capitão Nelson, 
para falar sobre convênios, 
acordos de cooperação e so-
bre empregabilidade dentro 
da área. Também participa-

ram do encontro os inspeto-
res Sirlei dos Anjos Cunha e 
José Alexandre Marins Leal.

O secretário Roberto Sales 
destacou a importância da 
parceria com o Crea para mu-
dar a realidade de São Gonça-
lo, considerada cidade-dor-
mitório, além da cooperação 
no processo de despoluição 
da Baía de Guanabara.

Reforçando a necessidade 
de apoio aos engenheiros 

recém formados na busca 
por empregos, o inspetor do 
Crea-RJ em São Gonçalo e 
presidente da associação dos 
engenheiros do estado do Rio 
de Janeiro, Sirlei dos Anjos 
Cunha destacaram a atuação 
do Conselho.

O presidente Luiz Antonio 
Cosenza, ao final, fez as honras 
da casa levando o secretário 
para conhecer as instalações 
da sede do conselho.

Divulgação

Roberto Sales segue na busca de acordos de cooperação para desenvolver o setor no município de São Gonçalo

Outras ações sustentáveis do município
por bacias de sedimentação, 
jardins filtrantes, jardins de 
chuva e biovaletas para a cap-
tação e tratamento das águas 
provenientes dos rios e da 
rede de drenagem das prin-
cipais bacias contribuintes à 
Lagoa de Piratininga.

Com o Programa Niterói 
Mais Verde, criado através 
de decreto em 2014, a cida-
de tem mais da metade do 
seu território protegido por 
unidades de conservação. A 
cidade também desenvolve, 
há sete anos, o projeto Ensea-
da Limpa para despoluição da 
Enseada de Jurujuba (parte da 
Baía de Guanabara). O índice 
de balneabilidade aumentou 
de 28% para 61% em quatro 
anos. Niterói tem 100% de 
abastecimento de água tra-
tada e 95% da população tem 
acesso a rede de esgoto.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Prefeitura prevê substituir 10% da frota de ônibus movidos a óleo diesel 

RJ quer zerar poluentes
O secretário estadual do Am-
biente e Sustentabilidade, 
Thiago Pampolha, represen-
tou o governo do Estado do 
Rio de Janeiro na cerimônia 
de adesão do Estado do Rio de 
Janeiro à campanha da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) para reduzir emis-
sões de poluentes e mitigar 
efeitos das mudanças climá-
ticas, na Cop26 em Glasgow, 
Escócia.

O documento assinado 
marca a volta do estado como 
membro da coalizão climáti-
ca Under2 e adesão às cam-
panhas Race to Zero e Race 
to Resilience, que buscam 
o engajamento de gover-
nos, empresas, investidores, 
acadêmicos e lideranças da 
sociedade civil para zerar as 
emissões líquidas de gases de 
efeito estufa até 2050.

“Essa assinatura marca o 

compromisso do Rio de Janei-
ro com as medidas de adap-
tação climática e também 
para a transição rumo a uma 
economia mais sustentável”, 
destaca Pampolha.

Com a adesão ao progra-
ma da ONU, o Rio de Janeiro 
vai fixar novas metas e estra-
tégias de adaptação a mudan-
ças climáticas, restauração 
florestal e proteção à popu-
lação vulnerável, que é a que 
mais sofre com o impacto de 
eventos climáticos extremos.

Durante a Assembleia Ge-
ral da coalizão, o Pampolha 
também apresentou ações e 
projetos da pás ambiental que 
estão em execução no estado 
e buscam atingir a ambição 
climática proposta pelo Rio 
de Janeiro na Conferência, 
que é o aumento da cobertura 
florestal da Mata Atlântica em 
10% até 2050.
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Ainda somos 
Pilatos?

Dom José Francisco*

Desde que Jesus se impôs 
por todas as partes do 
mundo, sua presença não 
pôde mais ser dispensa-
da. Podemos recusar ou 
evitar, jamais ignorar; 
podemos contestar, mas 
devemos constatar.

É tarde demais para 
silenciar sobre ele, esqui-
var-se ou fingir ignorá-lo.

Uma pergunta nos 
espeta, aquela que ele 
mesmo fez: “Quem os 
homens dizem que eu 
sou?” (Marcos 8). Todas 
as abordagens filosóficas, 
teológicas, linguísticas, 
ainda que indispensáveis, 
não resolvem essa ques-
tão: ela fica lá, na esquina 
da existência.

Jesus teria respon-
dido? Verdadeiramente 
morto num verdadeiro 
abandono, ele deixou 
seus discípulos verda-
deiramente 
p e r d i d o s , 
num verda-
deiro deses-
p e ro.  Pa ra 
q u e  e l e s 
c r e s s e m , 
era urgente 
que alguma 
coisa acon-
tecesse, de 
forma ainda 
mais verda-
deira do que 
a sua morte e o de-
sespero que ela oca-
sionou.

Não aconteceu, 
apenas. Está acontecen-
do. E ele não respondeu, 
está respondendo.

Se não é fácil, ninguém 
prometeu que seria. Ates-
tar que alguém morreu-
-e-voltou repousa sobre 
as provas do impossível: 
é como atravessar uma 
pinguela entre a loucura 
e a insensatez, e sair dali, 
pelo menos, renovado.

Na nossa finitude, não 
conseguimos ir além da 

fronteira entre o possível 
e o impossível.

Ainda não consegui-
mos responder: E vocês, 
quem vocês dizem que eu 
sou? (Marcos 8).

Para os teólogos e fi-
lósofos, decepcionados, 
ele deixou que essa ques-

tão permanecesse 
aberta, como uma 
pergunta, a ser res-
pondida por cada 

um, na me-
dida em que 
for buscada 
com hones-
t i d a d e  d e 
coração.

D i a n t e 
dele, ainda 
s o m o s  P i -
l a t o s .  “ Tu 
és o rei dos 
j u d e u s ? ” 
(Marcos 15). 
O  t e m p o 

passa, e continua-
mos Pilatos, espe-
rando que ele dê 
provas, seja o que 

nunca quis ser, responda 
questões que nunca se 
propôs a responder.

Pilatos quis ver o rei, 
ali onde se encontrava o 
Servo.

Ainda somos Pilatos?

Na nossa 
finitude, não 
conseguimos 

ir além da 
fronteira entre 
o possível e o 

impossível

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

São Gonçalo atento à união 
pelo desenvolvimento regional

A economia do Leste Flumi-
nense foi o tema central do 
Encontro para o Desenvolvi-
mento Regional, que aconte-
ceu nesta segunda-feira (8), no 
Clube Vera Gol, em Itaboraí. O 
prefeito de São Gonçalo, Capi-
tão Nelson, foi representado 
pelo secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Marcio 
Picanço, que assinou uma 
carta de compromisso por 
ações para o desenvolvimento. 
O município também contou 
com um stand no evento para 
apresentar as principais ações 
nos primeiros 11 meses de go-
verno e o planejamento para o 
próximo ano.

“Participar deste encontro 
é muito importante para São 
Gonçalo, pois somos a cidade 
com o maior número de habi-
tantes da região. Entendemos 
a nossa posição e hoje foi 
falado de parcerias e novas 
oportunidades, com a chegada 
do GasLub em Itaboraí e que 

também trará desenvolvimen-
to para a nossa cidade. Junto 
com o Governo do Estado e 
os municípios vizinhos, de-
sejamos desenvolver, de uma 
maneira geral, a nossa região. 
Esse encontro foi um marco 

para iniciarmos essa cami-
nhada”, disse o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Marcio Picanço.

“Iniciativas de desenvol-
vimento como esta, voltadas 
para a união entre indústria e 

Estado, elevam nossa confian-
ça em que, mesmo em cenários 
tão desafiadores, seguimos 
altamente comprometidos em 
continuar contribuindo para 
um presente e um futuro de 
crescimento, oportunidades, 
emprego e renda para o nosso 
estado do Rio de Janeiro e para 
o País.”, ressaltou o presidente 
da Petrobras, General Joaquim 
Silva e Luna.

Também participaram do 
evento o ministro de Estado 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque; o secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Relações 
Internacionais, Vinicius Farah, 
representando o governador 
Cláudio Castro; o vice-prefeito 
de Itaboraí, Lourival Casu-
la, representando o prefeito 
Marcelo Delaroli. Além disso, 
participaram também repre-
sentantes das cidades de Rio 
Bonito, Tanguá, Cachoeiras de 
Macacu e Maricá.

Município participa de encontro e apresenta ações dos primeiros meses 
Divulgação

Secretário de Desenvolvimento, Marcio Picanço, assina carta compromisso

Nova etapa vai beneficiar 2,7 milhões de pessoas e contempla 21 municípios

Estado lança fase 2 da 
concessão de saneamento
O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro lançou, ontem (8), 
o edital da fase 2 de concessão 
de saneamento, em evento no 
Palácio Guanabara, em Laran-
jeiras, Zona Sul carioca. Este é o 
maior projeto socioambiental 
do país e, nesta nova etapa, vai 
garantir a universalização dos 
serviços de saneamento para 
mais 21 municípios e 2,7 mi-
lhões de pessoas. O documen-
to está disponível no site www.
concessaosaneamentorj2021.
rj.gov.br. A cerimônia contou 
com a presença do secretário 
de Estado da Casa Civil, Nicola 
Miccione, o secretário de Esta-
do de Infraestrutura e Obras, 
Max Lemos, e o diretor do 
BNDES, Fábio Abrahão.

Na segunda fase, serão cer-
ca de R$ 4,7 bilhões em inves-
timentos que, somados com 
as outorgas, vão gerar apro-
ximadamente R$ 7,3 bilhões 
em impactos na economia do 
estado durante os 35 anos de 
concessão.

“A concessão dos serviços 
de saneamento já está mudan-
do a história do nosso estado. 
Conseguimos reunir mais mu-
nicípios nesta segunda etapa, e 
agora mais pessoas serão bene-
ficiadas com os serviços de sa-
neamento. Nossa expectativa 
é que seja mais um sucesso, 
como na primeira fase. Serão 

mais investimentos e ainda 
mais pessoas beneficiadas”, 
disse o governador Cláudio 
Castro.

O leilão está programado 
para ser realizado no dia 29 de 
dezembro. Os municípios que 
integram o bloco são: Bom Jar-
dim, Bom Jesus do Itabapoana, 
Carapebus, Carmo, Itaguaí, 
Itatiaia, Macuco, Natividade, 
Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio 

Claro, Rio das Ostras, Rio de 
Janeiro (Zona Oeste/AP-5), São 
Fidélis, São José de Ubá, Sapu-
caia, Seropédica, Sumidouro, 
Trajano de Moraes e Vassouras.

“Além dos investimentos, 
esta nova fase da concessão 
amplia os impactos sociais do 
projeto. Se antes o bloco tinha 
sete municípios e 1,9 milhão 
de pessoas beneficiadas, agora 
ampliamos para 21 municípios 

e 2,7 milhões de cidadãos. Es-
tamos resgatando o respeito e 
a confiança no Estado do Rio 
de Janeiro. Investimentos im-
portantes estão sendo feitos. A 
concessão de saneamento está 
provocando uma verdadeira 
revolução no nosso estado - 
afirmou o secretário de Estado 
da Casa Civil, Nicola Miccione.

O novo edital - A nova mo-
delagem prevê R$ 4,73 bilhões 
de investimentos nos 21 mu-
nicípios para universalizar os 
serviços, beneficiando dire-
tamente a população. O valor 
da outorga mínima é de R$ 
1,16 bilhão, com um total de 
R$ 1,5 bilhão de outorga va-
riável para os municípios em 
35 anos. Além disso, também 
estão previstos R$ 23,6 bilhões 
de investimentos em operação 
e manutenção ao longo de 35 
anos.

Segundo o edital, não have-
rá aumento real da tarifa atual 
da Cedae. A tarifa social, que 
hoje alcança 13 mil pessoas, 
chegará a 136 mil pessoas. Com 
o novo projeto a expectativa é 
de geração de 4,7 mil empregos 
diretos e indiretos.

O documento também es-
tipula investimentos mínimos 
para o Rio Guandu, de R$ 1,1 
bilhão nos cinco primeiros 
anos, para reduzir a poluição 
na bacia.

Luiz Alvarenga/Divulgação

Edital foi apresentado ontem. Leilão  será realizado no dia 29 de dezembro

Enel: Energia Legal 
chega a Cabo Frio
A Enel Distribuição Rio reali-
za de hoje (9) até sexta-feira 
(12) a operação Energia Legal 
em Cabo Frio. Em conjunto 
com a Polícia Civil, a empre-
sa promoverá fiscalizações 
em residências e estabele-
cimentos comerciais para 
identificar ligações irregu-
lares, os conhecidos “gatos”. 
Nas 17 edições do projeto 
Energia Legal realizadas 
pela Enel Distribuição Rio, a 
companhia identificou furto 
de energia em 8.467 clientes, 
sendo 7.788 residências e 679 
comércios, de 15 cidades da 
sua área de concessão.   

Além de ser crime, com 
pena prevista de um a oito 
anos de reclusão, o furto de 
energia afeta diretamente a 
qualidade do serviço pres-
tado pela companhia e põe 
em risco a população, prin-
cipalmente as pessoas que 
manipulam a rede elétrica. 

As ligações irregulares po-
dem causar curtos-circuitos 
e sobrecarga na rede elétrica, 
ocasionando interrupção no 
fornecimento de energia. 
Os clientes que quiserem 
denunciar o furto de energia 
podem fazê-lo pela internet: 
https://www.enel.com.br/, 
pelo aplicativo Enel Rio ou 
pelo 0800 280 0120. Não é 
necessário se identificar.   

Durante a operação, os 
moradores de Cabo Frio 
também terão acesso a di-
versas ações da Enel Dis-
tribuição Rio por meio de 
uma unidade móvel de aten-
dimento, que percorrerá 
alguns pontos dos bairros 
ao longo da semana. Nesta 
unidade, os clientes pode-
rão solicitar vários serviços, 
como segunda via de conta 
e troca de titularidade, bem 
como parcelamentos de 
dívidas.

O governador Cláudio Cas-
tro sancionou a Lei 9.451, 
que garante isenção do 
ICMS no fornecimento de 
energia elétrica a estabele-
cimento de produtor rural. 
Publicado no Diário Oficial 
desta segunda-feira (8), o 
texto beneficia pequenos 
e médios produtores do Es-
tado. A lei define um limite: 
a isenção alcança somente 
os estabelecimentos com 
consumo mensal de até 
1.000 Kwh. Além disso, o 

benefício só será concedi-
do mediante comprovação 
anual da exploração da 
atividade agrícola e/ou 
pecuária. O Poder Execu-
tivo ainda publicará um 
ato com todos os requisitos 
para essa comprovação. De 
autoria de André Ceciliano 
(PT), Márcio Pacheco (PSC) 
e outros deputados, a nor-
ma internaliza um convê-
nio já existente no Confaz 
– Convênio ICMS 76/91 -, 
do qual o RJ é signatário.

Incentivo para produtores rurais

Alegria e esperança com 
o ‘Natal de Novas Luzes’
A cidade de São Gonçalo terá 
um Natal especial este ano. 
Cinco praças do município 
vão receber o “Natal de No-
vas Luzes”, uma iniciativa da 
Prefeitura que vai levar toda a 
magia dessa data a cinco pon-
tos da cidade, com uma ilumi-
nação especial para celebrar 
a data. Três dessas praças, 
além da iluminação natalina, 
terão dias reservados para o 
lazer das crianças, incluindo 
a chegada do Papai Noel.

Os cinco locais que rece-
berão a iluminação especial 
são a Praça Estephânia de 
Carvalho, a popular Praça do 
Zé Garoto, a Praça da Trinda-
de, Praça dos Ex-Combaten-

tes, Praça do Bandeirantes 
e o Espaço Raul Veiga, no 
Alcântara.

Três dessas praças, além 
da iluminação terão um dia 
especial de lazer, com re-
creação, cama elástica, brin-
quedos infláveis, teatro e 
apresentações da Orquestra 
Municipal e do Coral Muni-
cipal, apresentando temas 
natalinos. Para finalizar o 
dia especial, as crianças vão 
acompanhar a chegada do 
Papai Noel e poderão tirar a 
tradicional foto com o bom 
velhinho. Também haverá 
queima de fogos de artifícios 
especiais, que não utilizam 
explosivos.

“ Esse evento vem para 
trazer esperança após mo-
mentos de grande dificuldade 
que muitas famílias enfrenta-
ram na pandemia. Estamos 
vencendo essa fase e por isso 
é importante levar um pou-
co de alegria após vivermos 
esse período difícil”, disse o 
secretário chefe de Gabinete, 
Eugênio Abreu, idealizador do 
Natal de Novas Luzes.

O primeiro evento será 
realizado no dia 20 deste 
mês, na Praça do Zé Garoto, 
o segundo será realizado no 
dia 4 de dezembro, na Praça 
da Trindade; no dia 11 de 
dezembro , será realizado na 
Praça do Bandeirantes.

O evento deste ano deve 
ser ampliado para mais bair-
ros.

“Muitas famílias não têm 
a oportunidade, por exemplo, 
de ir a um shopping e tirar 
uma foto com Papai Noel. A 
ideia é que as famílias tenham 
oportunidade de aproveitar 
um dia de lazer, levar seus 
filhos para se divertir. Nos 
próximos anos queremos ex-
pandir esse evento para mais 
bairros da cidade, dando a 
oportunidade para mais pes-
soas participarem, propor-
cionando momentos de lazer 
e resgatando a autoestima 
do gonçalense”, concluiu o 
secretário.

São Gonçalo terá eventos especiais, além de iluminação natalina
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Caixa vai vender imóveis pela 
internet até 20 de dezembro
Venda direta será unidades de propriedade da instituição, em condições especiais de desconto e financiamento
Até o dia 20 de dezembro os 
interessados em comprar 
a casa própria ou unidades 
comerciais poderão ir à pá-
gina da Caixa Econômica 
Federal (Caixa) na internet, e 
por meio da Venda Online de 
Imóveis Caixa, ver a oferta de 
milhares de imóveis de pro-
priedade da instituição para 
venda direta, com condições 
especiais de desconto e de 
financiamento.

Segundo a Caixa, estão 
sendo ofertados imóveis em 
todas as regiões do país, com 
valores abaixo dos preços de 
mercado. As unidades estão 
livres de pendências para 
o comprador, com o banco 
quitando dívidas como con-
domínio e Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
pendentes até a data da 
compra.

Ao escolher o imóvel de-
sejado, o interessado deve 
apresentar um lance a partir 
do preço mínimo mostrado 
na página. Será considerada 
vencedora a proposta de 
maior valor no momento em 
que o cronômetro for zerado. 
O vencedor será avisado do 
resultado por e-mail.

Corretores credenciados 
pela Caixa poderão inter-
mediar a venda. No caso 
de financiamento, o negó-
cio poderá ser contrata-
do por meio de um corres-

pondente bancário Caixa 
Aqui, bastando o cliente 
escolher as opções ao preen-
cher a proposta. A comissão  
ao corretor será paga pelo 
banco. A lista dos interme-
diadores habilitados está 
disponível no site Imóveis 
Caixa.

Dependendo da renda do 
cliente e do valor do imóvel, 
o comprador pode financiar 
o imóvel com linhas que 
operem recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), incluindo o 
Programa Casa Verde Ama-
rela ou com as linhas do Sis-

tema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE).

Em relação ao SBPE, até 
100% do valor do imóvel 
poderá ser financiado com 
prazo de até 35 anos. Quem 
optar por essa modalidade 
poderá escolher quatro li-
nhas de crédito: Taxa Refe-

rencial (TR), Poupança Caixa 
(linha operada com recursos 
da caderneta de poupança), 
linha corrigida pela inflação 
oficial pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) e taxa prefi-
xada (definida na assinatura 
do contrato e que não varia). 

O cliente poderá identificar 
a opção mais adequada ao 
perfil.

Para enquadrar-se no 
Programa Casa Verde Ama-
rela com recursos do FGTS, 
o comprador deve ter renda 
familiar de até R$ 7 mil. O 
programa financia imóveis 
com valor de compra e ven-
da de até R$ 264 mil, com 
taxas nominais entre 4,25% e 
7,66% ao ano e tarifa de 1,5% 
sobre o valor do financia-
mento. A partir do próximo 
dia 16, poderá ser financiado 
até 100% do valor de compra 
e venda, limitado a 90% do 
valor de avaliação, no caso 
dos imóveis pertencentes à 
Caixa.

Em todas as modalida-
des, o cliente poderá usar o 
saldo da conta do FGTS para 
abater o valor financiado. A 
possibilidade será permitida 
desde que o cliente esteja de 
acordo com as condições le-
gais para retirar recursos do 
Fundo de Garantia.

Serão ofertados 
imóveis em todas 
as regiões, com 
valores abaixo 
dos preços de 
mercado

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O comprador poderá financiar o imóvel com linhas que operem recursos do FGTS, incluindo o Programa Casa Verde Amarela ou com as linhas do SBPE

Pfizer testa mediciamento 
contra a covid-19 no Rio
Dois estudos clínicos ini-
ciados no Rio de Janeiro 
buscam voluntários que te-
nham testado positivo para 
a covid-19 e estejam na fase 
inicial da doença, com sin-
tomas leves, para testar um 
medicamento novo contra 
o agravamento da infecção. 
Também podem participar 
pessoas que tenham algum 
familiar doente, para testar 
se o medicamento evita a 
contaminação. Os voluntá-
rios devem ter a partir de 18 
anos e serão acompanhados 
por 42 dias.

São 29 centros autori-
zados a fazer os testes no 
Brasil, com os tratamentos 
desenvolvidos pelas em-
presas biofarmacêuticas 
americanas Pfizer e Clene 
Nanomedicine.

Na região metropolitana 
do Rio, os estudos serão 

conduzidos pelo Instituto 
Brasil de Pesquisa Clínica 
(IBPClin). De acordo com o 
diretor médico do IBPClin, 
Luís Russo, os voluntários 
com sintomas leves parti-
ciparão do teste da Clene 
Nanomedicine.

“A pessoa tem que estar 
com a covid-19 nos primei-
ros cinco dias. É um estudo 
com um novo medicamento 
à base de nanotecnologia. 
É um composto líquido de 
nanopartículas de zinco e 
prata, para prevenir que a 
pessoa que pegue a doença 
seja hospitalizada. Ou seja, 
quando a pessoa pega a 
covid, tem o teste positivo, 
ela entra em contato com 
o nosso centro de pesquisa 
para utilizar essa medicação, 
para prevenir que ela evolua 
para um caso mais grave e 
precise de hospitalização”.

O outro tratamento utili-
za a molécula PF-07321332, 
desenvolvido pela Pfizer, um 
antiviral da classe dos inibi-
dores de protease, associado 
ao ritonavir. Russo explica 
que este estudo clínico é des-
tinado a quem está com um 
familiar com covid-19, mas 
que tenha testado negativo 
para a doença.

A molécula PF-07321332 
é utilizada junto com um 
outro antiviral, recém-apro-
vado pelas autoridades inter-
nacionais, que é o ritonavir, 
um comprimido. 

A seleção dos voluntá-
rios começou na semana 
passada e segue até o fim de 
novembro. Serão escolhidas 
90 pessoas para participar do 
estudo clínico, que não tem 
custo para o voluntário. Os 
participantes recebem recur-
sos para alimentação e trans-

porte. No Rio de Janeiro, os 
voluntários devem compa-
recer na sede da IBPClin, na 
rua da Glória número 344, na 
Glória, zona sul da capital. 
Mais informações pelos te-
lefones (21) 2527-7979 e (21) 
98556-4888.

Vacinas - Foram recebi-
das ontem (8) mais 4,1 mi-
lhões de doses da vacina da 
Pfizer. O lote chegou em dois 
carregamentos, um que foi 
desembarcado no Aeroporto 
de Viracopos, em Campinas 
(SP), e o outro no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, 
na Grande São Paulo.

O Ministério da Saúde 
prevê que, ao longo de no-
vembro, cheguem 34 mi-
lhões de doses da vacina do 
laboratório norte-america-
no, para cumprimento do 
segundo contrato firmado 
com o governo.

Serão selecionados 90 voluntários. Ontem, chegaram mais doses de vacinas

Ministro substituiu prisão do deputado federal por medidas cautelares

Alexandre de Moraes, do STF, 
manda soltar Daniel Silveira

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes mandou 
soltar ontem (8) o deputa-
do federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ). Ele foi preso em 
fevereiro pela prática de 
agressões verbais e amea-
ça aos ministros da Corte, 
mas ganhou direito a prisão 
domiciliar. No entanto, em 
junho, voltou a ser preso 
por violar o monitoramento 
eletrônico. 

Na decisão de ontem (8), 
o ministro determinou a 
substituição da prisão por 
medidas cautelares, como a 

proibição de utilizar redes 
sociais e ter contato com in-
vestigados no inquérito que 
apura as ameaças. Silveira 
também está proibido de 
realizar postagens por meio 
de terceiros. 

Em abril,  o deputado 
virou réu no Supremo pela 
acusação de incitar o em-
prego de violência para ten-
tar impedir o livre exercício 
das atividades do Legislativo 
e do Judiciário e a animosi-
dade entre as Forças Arma-
das e a Corte, por meio de 
vídeos publicados em suas 
redes sociais.

Ao todo, ontem (8), 29 
funcionários do Inep, 
que organiza o Enem, 
pediram exoneração ou 
dispensa do cargo em 
comissão ou função co-
missionada para os quais 
foram designados. Os pe-
didos foram registrados 
no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI). Na se-
mana passada, dois coor-
denadores da autarquia 
haviam pedido demissão.

Os funcionários ale-
garam “fragilidade téc-
nica e administrativa 
da atual gestão máxima 
do Inep” e afirmam que 
“não se trata de posição 
ideológica ou de cunho 
sindical”.

Demissões 
no Inep

Plínio Xavier/Câmara dos Deputados

Silveira não pode usar redes sociais 
nem  postar através de terceiros

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

Dia: 12/11/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:30 às 12:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 16172623
08:30 às 12:00 Rua Coronel João Brandão - São Francisco - Niterói 16172623
08:30 às 12:00 Rua Doutor Oliveira Botelho - São Francisco - Niterói 16172623
09:00 às 13:00 Avenida Artur Pereira da Mota - Caramujo - Niterói 16172293
09:00 às 13:00 Cam Morro do Céu - Viçoso Jardim - Niterói 16172293
09:00 às 13:00 Estrada Poço Largo - Caramujo - Niterói 16172293
09:00 às 13:00 Estrada Viçoso Jardim - Caramujo - Niterói 16172293
09:00 às 13:00 Rua 41 - Itaipu - Niterói 16172293
09:00 às 13:00 Rua Artur Pereira da Mota - Viçoso Jardim - Niterói 16172293
09:00 às 13:00 Rua B R Artur Pereira - Caramujo - Niterói 16172293
09:00 às 13:00 Rua Fernando - Caramujo - Niterói 16172293
09:00 às 13:00 Rua Morro do Céu - Viçoso Jardim - Niterói 16172293
13:00 às 17:00 Rua 2 - Cubango - Niterói 16176765
13:00 às 17:00 Rua Doutor Rogerio Pires Mello - Cubango - Niterói 16176765
13:00 às 17:00 Rua Noronha Torrezao - Santa Rosa - Niterói 16176765
13:00 às 17:00 Travessa Luiz Matos - Fonseca - Niterói 16176765
13:00 às 17:00 Travessa Nossa Senhora de Lourdes - Cubango - Niterói 16176765

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Jornalista Roberto Marinho - Galo Branco - São Gonçalo 16172489
12:00 às 16:00 Avenida Maricá - Jardim Alcântara - Colubandê - São Gonçalo 16172489
12:00 às 16:00 Rua Aliados - Colubandê - São Gonçalo 16172489
12:00 às 16:00 Rua Antônio Pinhao - Colubandê - São Gonçalo 16172489
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Silva - Colubandê - São Gonçalo 16172489
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Dias - Colubandê - São Gonçalo 16172489
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Silva - Colubandê - São Gonçalo 16172489
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Esteves - Nova Cidade - Mutondo - São Gonçalo 16171695
13:00 às 17:00 Rua Mário Sete - Chumbada - Colubandê - Mutondo - São Gonçalo 16171695

MARICÁ
09:00 às 13:00 Ruas 40, 41, 42, 52 53 - Jardim Atlântico - Maricá 16172505
09:00 às 13:00 Rua Alice Maximino Souza - Jardim Atlântico - Maricá 16172505
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Estrada do Jaconé - Maricá 16171245
13:00 às 17:00 Ruas 53, 62, 63, 66 - Estrada do Jaconé - Jardim Balneário - Ponta Negra 16171245
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 16176497
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Maricá 16176497
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 16176497
13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Ponta Negra - Maricá 16176497
13:00 às 17:00 Lot Praia das Lagoas - Cordeirinho - Maricá 16176497
13:00 às 17:00 Ruas 130, 131, 132 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 16176497
13:00 às 17:00 Rua Doutor Emílio Eirin - Cordeirinho - Maricá 16176497
14:00 às 17:30 Ruas 1, 172 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16175449
14:00 às 17:30 Rua Cardoso de Menezes - Jardim Atlântico Leste - Maricá 16175449
14:00 às 17:30 Rua Luiz Moraes da Silva - Itaipuaçu - Maricá 16175449
14:00 às 17:30 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Maricá 16175581
14:00 às 17:30 Rua 24 - Ponta Grossa - Maricá 16175581

Estamos com você, mesmo à distância.
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Enderson 
não quer 
pressa para 
volta de Chay

O Botafogo 
ficou muito 
próximo de 
confirmar o 
acesso após a 
goleada sobre 

o Vasco no último domingo. 
Com isso, os alvinegros po-
dem ficar mais tranquilos 
em relação a alguns aspectos.

Uma delas é a recupe-

ração de jogadores. O meia 
Chay é um dos jogadores 
que estão em tratamento de 
lesão.

O técnico Enderson Mo-
reira afirmou que Chay só 
vai retornar aos gramados 
quando estiver 100%.

“Estamos acompanhan-
do, é uma questão muito 
individual. O clube está fa-
zendo todo o possível para 
que ele possa retornar, mas 
é uma lesão que precisa de 
atenção, faz parte do torno-
zelo que é uma articulação 
que participa de muitos mo-
vimentos importantes, como 
aceleração, desaceleração e 
frenagem. Precisamos aguar-
dar para que ele possa estar 
em boas condições de novo”, 
disse.

Pelas contas da comissão 
técnica, o Botafogo pode 
garantir o acesso na próxima 
rodada. Os alvinegros terão 
pela frente a Ponte Preta, na 
próxima quinta-feira, em 
Campinas.

Torcedor, meia Philippe Coutinho revela desejo de retornar a São Januário

Sofrendo fora de campo, 
‘cria’ quer voltar ao Vasco

Com a derrota 
para o Botafogo 
por 4 a 0, no úl-
timo domingo, 
o Vasco viu as 
chances de su-
bir para a Série 

A diminuírem muito. O meia 
Philippe Coutinho, formado 
nas categorias de base do Cru-
z-maltino e que atualmente 
defende o Barcelona, lamentou 
a atual fase do clube.

“Falando do momento 
atual, claro que é difícil, quería-
mos que ontem tivesse ganho 
o jogo e que as chances fossem 
maiores para poder subir. Mas 
eu, de longe, fico torcendo, 
sempre querendo o melhor 
desse clube”, disse.

O meia-atacante do Barça, 
que atualmente está à serviço 
da Seleção Brasileira, revelou 

o desejo de retornar ao Vasco.
“Momento difícil. Eu, como 

torcedor, acompanho de longe 
e quero sempre o melhor pro 
Vasco. É um clube que eu tenho 
um carinho e uma gratidão 
enorme. Vivi muitos anos nes-
te clube, então espero um dia 
poder voltar”, afirmou

Explicações - O diretor-exe-
cutivo Alexandre Pássaro foi um 
dos mais criticados pela torcida 

após a goleada de domingo. O 
profissional admitiu que pode 
deixar o clube caso seja um 
“problema”.

“Eu não tenho problema 
nenhum, tenho contrato até o 
final do ano que vem, quando 
cheguei aqui o time ainda es-
tava na Série A, mas sabendo 
do risco. Eu não quero ser parte 
do problema. Se tudo isso que o 
Vasco vê hoje, a situação em que 
chegou, se a solução estiver na 
minha saída, eu sou o primeiro 
a renunciar para que o Vasco 
suba, para que o Vasco esteja 
onde merece estar”, disse.

Com poucas chances de 
acesso, o time carioca ainda 
possui quatro compromissos 
pela Série B. Amanhã, o Cru-
z-maltino recebe o Vitória, às 
21h30 (de Brasília), em São 
Januário.

Lucas Figueiredo / CBF

Philippe Coutinho está treinando com a Seleção Brasileira em São Paulo para as próximas partidas das Eliminatórias

Philippe 
Coutinho deixou 
o Vasco em 2010, 
aos 18 anos, 
negociado com a 
Internazionale

Fluminense visita o 
desesperado Grêmio

Neymar se apresenta 
para Eliminatórias

O Fluminense 
segue na bus-
ca pelo G-6 do 
C a m p e o n a -
to Brasileiro. 
Hoje, às 21h30 

(de Brasília), os cariocas vi-
sitam o Grêmio, em Porto 
Alegre.

Os visitantes chegam para 
a partida embalados pela 
vitória sobre o Sport no fim 
de semana. O triunfo man-
teve o Fluminense na briga 
pela zona de classificação 
para a Taça Libertadores da 
América.

Mesmo na parte de cima 
da tabela, o Fluminense vem 
sofrendo com as atuações 
abaixo do ideal pela torcida. 
Na última rodada, o elenco 

A Seleção Bra-
sileira está re-
unida em São 
Pa u l o  p a r a 
as próximas 
partidas pelas 
Eliminatórias 

Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo do Qatar. Os due-
los contra Colômbia e Argen-
tina acontecem na próxima 
quinta-feira e no dia 16 deste 
mês, respectivamente.

O atacante Neymar, do 
Paris Saint-Germain, chegou 
ao hotel no início da tarde de 
ontem e se juntou a Ederson, 
Gabriel Chapecó, Thiago Sil-
va, Marquinhos, Éder Militão, 
Danilo, Alex Sandro, Casemi-
ro, Fred, Gabriel Jesus, Vini Jr 
e Coutinho.

não parabenizou os tricolores 
que estavam no Maracanã.

O técnico Marcão segue 
sendo cobrado. No entanto, 
o comandante deve manter 
a formação que começou o 
duelo contra o Sport.

Do outro lado, o Grêmio 
chega para o confronto com 
a moral lá embaixo após a 
derrota no clássico contra o 
Internacional. Para piorar, 
os donos da casa estão com 
vários desfalques.

O atacante Borja, o vo-
lante Villasanti e o goleiro 
Gabriel Chapecó estão com 
suas seleções para a disputa 
das Eliminatórias. Além de-
les, o volante Thiago Santos 
e o lateral-esquerdo Cortez 
estão suspensos.

O grupo estará completo 
hoje, com as chegadas de 
Alisson, Fabinho, Raphinha, 
Cunha, Lodi e Paquetá.

Com 31 pontos em 11 jo-
gos, o Brasil segue invicto na 
competição. Líder na tabela, 
tem seis pontos de vantagem 
para a segunda colocada 
Argentina e 15 para o quinto 
colocado Uruguai, posição 
que ainda terá chance de se 
classificar para a Copa do 
Mundo na repescagem.

Jogador se 
machucou no 
empate em 1 a 
1 com o Goiás

Seleção 
enfrentará a 
Colômbia na 
próxima quinta


