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OLHO NO PRAZO

INSS: último dia para
agendar perícia médica
Cerca de 85 mil segurados que recebem auxílio-doença correm risco de ter o pagamento suspenso
CIDADES\PÁG. 5
Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo
tem choque
de ordem
Atendendo uma determinação do
Ministério Público, a Prefeitura
de São Gonçalo fiscalizou estabelecimentos comerciais nos
bairros do Paraíso, Alcântara e
Marambaia e também verificou
denúncias de construções irregulares, perturbação de sossego,
eventos sem autorização e outras
demandas. Três estabelecimentos receberam intimação. A Vila
Olímpica da Fazenda Colubandê também está passando por
choque de ordem. A iluminação
no local está sendo revisada em
conjunto com a poda das árvores. Para hoje está marcada
ação de limpeza do equipamento
esportivo.
CIDADES\PÁG. 4

Alerj aprova
reforma do
ensino médio
PANORAMA\PÁG. 2

A operação realizada através de determinação do Ministério Público envolveu diversos órgãos da prefeitura e também contou com apoio de agentes do São Gonçalo Presente

Ex-deputada
Flordelis deve ir
a júri popular

ESPORTES

CULTURA
Vitor Silva / Botafogo

Lucas Figueiredo / CBF

Divulgação

Neymar terá a companhia de Raphinha
e Gabriel Jesus no ataque

Companhia Trip Teatro apresenta
“A legendária viagem de Nonô”

CIDADES\PÁG.5

Rio: capital já
estuda abolir
uso de máscara
CIDADES\PÁG. 3

Botafoguense Pedro Castro quer agarrar a chance de conseguir a vaga antecipada para a Série A

Bota quer a ponte para o acesso
O Botafogo pode garantir, já na noite desta quinta-feira, o retorno à
primeira divisão do Campeonato Brasileiro caso vença a Ponte Preta, em
Campinas, pela 35ª rodada da Série B. Para isso, precisa bater a Macaca
e torcer pela combinação de outros resultados. Já na Série A, o Flamengo
recebe o Bahia no Maracanã.

Transportes são
os vilões da alta da
inflação em outubro
CIDADES\PÁG. 5

Novo desafio
no caminho
do Qatar

Horto do
Fonseca
recebe peça

Praticamente com o passaporte carimbado para
a Copa de 2022, a Seleção
Brasileira tem mais um
compromisso hoje pelas
Eliminatórias, onde enfrenta a Colômbia, em São
Paulo.

Projeto ‘Viajando de Bem
com a Via’, que de forma
lúdica desperta entre as
crianças a consciência de
que é preciso seguir as regras de trânsito, chegou
em Niterói.

PÁG. 8

PÁG.2

Estado registra queda
no número de mortes
por covid-19
CIDADES\PÁG. 3

Bairros de
São Gonçalo podem
ficar sem água
CIDADES\PÁG. 3
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Panorama RJ
Problema
complexo

POR JEFFERSON LEMOS

Parceria para atrair turistas

Reforma do ensino médio é aprovada
Reforma do ensino médio é aprovada

Divulgação

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que acompanhou, no fim do mês passado,
a vistoria feita pelo deputado
Coronel Salema (PSD) no sistema lagunar Piratininga-Itaipu,
por meio do gestor do Parque
Estadual da Serra da Tiririca,
Leandro Augusto, informou
que ele mostrou ao parlamentar, “a complexidade dos problemas que afetam essas lagoas
como a ocorrência de esgoto
em corpos hídricos canalizados
e redes de drenagem pluvial,
fruto da existência de ligações
clandestinas e de difícil localização”.
Foram ainda discutidas as
possíveis intervenções com intuito de melhorar a circulação
e troca de água do sistema com
o oceano, como a recuperação
do canal de Itaipu, do canal de
Camboatá e do túnel do Tibau,
que podem significar um importante benefício ecológico
para o sistema. As mesmas são
discutidas com os agentes públicos do Estado e do Município
e debatidas no fórum pertinente que é o Comitê de Bacias.

O governador Cláudio Castro
se reuniu, ontem, em Roma,
com representantes da Agência Nacional de Turismo da
Itália (Enit) para trocar experiências e discutir parcerias
para promover o aumento
do fluxo de visitantes para o
Estado do Rio. Nos próximos
dias, o governo do estado vai
criar um grupo de trabalho
para reforçar o intercâmbio

entre o Rio de Janeiro e a
Itália.
“Há uma relação estratégica
entre o Brasil, o Rio de Janeiro e a Itália. Temos o interesse
em realizar esse intercâmbio
com o Estado do Rio de Janeiro em um momento tão
crucial como o retorno do
turismo após a pandemia”,
disse Giorgio Palmucci, presidente da Enit.

Alerj homenageia Teresa Cristina

Só com pedigree

Divulgação

O governador Cláudio Castro
sancionou a Lei 9.453, que regulariza e garante um maior
controle sobre a procriação
e venda de cães e gatos no
estado. Já publicada em Diário Oficial, a nova legislação
obriga canis e gatis a comercializar ou doar animais
com certificação de pedigree
emitida por entidades reconhecidas. O texto, que altera
as regras do Cadastro Estadual de Comércio e Registro
Animal (Cecra), estabelece
ainda que os estabelecimentos só poderão comercializar,
permutar ou doar animais
que sejam microchipados.
A lei, do Coronel Salema
(PSD), também passa a fazer
uma distinção entre os estabelecimentos comerciais e
domésticos, que só poderão
abrigar até 15 animais.

A cantora e sambista Teresa Cristina será homenageada com o Prêmio Dandara, entregue pela Alerj
às pessoas físicas e jurídicas que contribuem para
a valorização da mulher

CARTA DO LEITOR

afrodescendente, latino-americana e caribenha.
A medida foi proposta no
PL 756/21, da deputada
Renata Souza (PSol), que
foi aprovado ontem. O texto será promulgado pela
Mesa Diretora da Casa e
publicado no Diário Oficial dos próximos dias.
“É com muito orgulho
que a gente homenageia
a cantora e compositora
Teresa Cristina, que construiu toda a sua trajetória no subúrbio carioca,
transformando também
o espaço das rodas de
samba em espaços mais
democráticos com mulheres. O Prêmio Dandara
diz respeito a mulheres
negras e essa Casa faz
justiça em premiá-la no
Novembro Negro”, disse a
autora da proposta.

A Alerj aprovou, ontem, o PL
4.642/21, que estabelece que
a Reforma do Ensino Médio, prevista na Lei Federal
13.415/17, seja gradualmente implementada no Sistema
de Ensino do Estado a partir
do ano letivo de 2024. O texto
é dos deputados André Ceciliano (PT), Waldeck Carneiro
(PT), Carlos Minc (PSB) e
Flávio Serafini (PSol).

De acordo com a proposta, o Conselho Estadual
de Educação deve promover, até dezembro de 2022,
discussão com todos os segmentos da comunidade educacional sobre princípios,
critérios, conteúdos curriculares, percursos formativos,
metodologias pedagógicas e
cronograma de implementação nas escolas.

Concurso ‘Rio de contos’

Clarissa Garotinho
ataca o PT
A deputada federal Clarissa
Garotinho (PROS) cutucou em
plenário, nesta terça (9) parlamentares do PT que tentaram,
sem êxito, barrar na Casa a aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional 23/2021, conhecida popularmente como PEC
dos Precatórios.
“Quem defende os pobres,
tem que defendê-los sempre.
Não importa se a medida é do
governo A ou se é do governo
B”, disse a parlamentar, referindo-se ao fato de o PT ter criado
o Bolsa Família no passado,
mas, agora, ter votado contra a
proposta de emenda constitucional que porporcionará folga
orçamentária para o pagamento do Auxílio Brasil a 17 milhões
de brasileiros, num valor de até
R$ 400 por família.
Clarissa disse que, por hipocrisia, o PT estaria acusando
de compra de voto os parlamentares defensores do novo
benefício: “Não aceito que o
partido que foi condenado pelo
mensalão, isso sim compra de
voto (...), queira aqui acusar de
compra de voto qualquer deputado que, conscientemente, esteja votando pelo novo auxílio”.

Divulgação

Propostas
entregues

Quem sonha em aprender as
técnicas literárias e ver suas
obras publicadas deve correr
para participar do concurso
Rio de Contos - 2ª edição,
porque o prazo para inscrições termina nesta sexta-feira, às 23h59. O prêmio é um
projeto realizado pela LER,
Funarj e Mater Produções
onde autores renomados
ensinam aos contemplados

CULTURA

como funciona o processo
de criação e produção literária. Além disso, os 20 contos
premiados serão trabalhados e publicados num livro
oficial do concurso, com lançamento previsto para 2022.
Inscrições no site https://
www.lersalaocarioca.com.
br/premioriodecontos/. Na
foto, vencedores da edição
anterior.

A Secretaria de Estado de Transportes recebeu, ontem, as propostas das empresas interessadas em participar da licitação
para ampliação do Aeroporto de
Angra dos Reis, na Costa Verde.
Uma das licitantes foi desclassificada por apresentar um valor
global acima do estimado.
O resultado da análise das
propostas técnica e de preços
será divulgado em sessão pública na próxima terça (16), a partir
das 10h. Caso uma empresa seja
classificada, será dado prosseguimento ao certame com a
abertura do envelope de habilitação. As obras contam com
investimentos do Ministério da
Infraestrutura no valor de cerca
de R$ 26 milhões.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Engarrafamentos diários

Um absurdo o que a prefeitura de Niterói fez com o trânsito
na Francisco da Cruz Nunes. Motoristas diariamente enfrentam engarrafamentos enquanto o corredor exclusivo
para ônibus fica o dia todo vazio, porque quase não há
coletivos passando por lá. Tanto é que o corredor virou
uma verdadeira ciclovia.
Carlos Alberto Werneck

Obra no túnel

Essas obras no túnel que liga Charitas a Icaraí estão demorando muito e atrapalhando o trânsito. Todo dia uma pista
permanece interditada, fazendo quem segue em direção
ao Centro para trabalhar ou pegar a barca perder muito
tempo no trânsito.
Danielle Silva
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Peça itinerante no
Horto do Fonseca
O projeto ‘Viajando de Bem
com a Via’, que de forma
lúdica desperta entre as
crianças a consciência de
que é preciso seguir as regras de trânsito e agir com
serenidade e bom senso
nas estradas e na cidade
para evitar acidentes, está
em Niterói, nesta quinta e
sexta. Estacionada no Horto
do Fonseca, a estrutura itinerante, com a companhia
Trip Teatro, apresenta a
peça “A legendária viagem

Festival

Fundado em 08/05/1878

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

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

Divulgação

O “Festival Pras Bandas de
Cá” apresenta, nesta quinta,
às 20h, o cantor Gaboardi,
na Sala Nelson Pereira dos
Santos. A 2ª edição do projeto, que acontece até o dia 14,
tem renda revertida para os
artistas que se apresentarão
no local. O ingresso custa R$
40 (inteira) e está à venda no
site Sympla. É necessário
apresentar o comprovante
de vacinação contra a covid-19 em dia. Endereço: Av.
Visconde do Rio Branco, 880,
São Domingos.

de Nonô”.
Durante o espetáculo,
totalmente gratuito, crianças e adultos vão assistir a
uma divertida história sobre
um carro que permaneceu
mais de 50 anos na garagem até ser encontrado por
duas amigas que embarcam
em uma grande e divertida
aventura na estrada.
As apresentações acontecem nesta quinta, às 8h30,
10h, 13h e 15h, e na sexta, às
9h30, 13h, 14h30 e 15h30.

Companhia Trip Teatro apresenta “A legendária viagem de Nonô”

Divulgação

HIOSAKI – Sucesso na voz de Roberto Carlos na
década de 1970, “Falando Sério” é a nova música de
trabalho de Hiosaki. A composição foi a eleita para
uma regravação por ter letra sincera e apaixonada,
marca registrada também das composições do artista
de sad pop. O single pode ser conferido em todas as
plataformas digitais.

Gaboardi é a atração desta quinta,
às 20h, do “Pras Bandas de Cá”

LAUREN JAUREGUI – Um novo capítulo para a artista
e compositora Lauren Jauregui com o lançamento
de seu projeto solo de estreia, “Prelude”. Escrita por
Lauren, a coleção apresenta algumas de suas músicas
mais pessoais já lançadas. A faixa principal do projeto,
“On Guard”, com 6lack, mostra Lauren travando uma
discussão com o rapper.

Cidades
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Rio analisa o uso de máscaras
Meta da prefeitura da capital é atingir 75% de imunização da população contra a covid no sábado
Tomaz Silva/Agência Brasil

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atualizados ontem (10) às 12h30
indicam que a capital atingiu
71,1% de cobertura vacinal
da população com o esquema de imunização completo.
A expectativa da Prefeitura
do Rio de Janeiro é atingir
75% da população vacinada
no próximo sábado. Esse é
o percentual que o Comitê
Científico de Enfrentamento
à Covid (CEEC), composto por
especialistas que assessoram
a SMS nas orientações sobre
a doença no estado, sugeria
para a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras
na cidade.
Embora, no mês passado, tenha planejado seguir a
recomendação do CEEC, o
prefeito do Rio, Eduardo Paes,
sinalizou que pode manter o
uso obrigatório de máscaras
em locais fechados. “Não sei
ainda se eu vou acompanhar
o comitê científico, apesar
do comitê estar mandando.
Provavelmente, a gente deve
permanecer com a obrigatoriedade”, disse durante uma
live ontem (9), transmitida
pelo Facebook.
Paes lembrou que apesar
de existirem algumas restrições, a cidade caminha para
a liberação de várias delas,
a partir de dados do comitê
científico. “Estamos cami-

Paes lembrou
que apesar
de existirem
restrições, o Rio
caminha para a
liberação

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sinalizou que pode manter o uso obrigatório de máscaras em locais fechados

nhando para isso. Acredito
que até sábado a gente deve
atingir a meta para a terceira
fase proposta pelo comitê
científico, que é a fase em que
se alcança 75% da população
total vacinada e imunizada
com as duas doses. Aí tem
uma série de gatilhos previstos
pelo comitê científico, dentre
outros, o fim da obrigação da
utilização de máscaras em

espaços fechados”, comentou.
Conforme os números da
SMS, 83% da população maior
de 12 anos está com a vacinação completa e nas pessoas
maiores de 18 anos o percentual atingiu 90,7%. “Todo
mundo que a gente se propôs
a vacinar, já temos a vacinação
completa em 90% das pessoas.
Qualquer país da Europa,
Estados Unidos nem se fala,

países que vacinaram muito,
o Rio está bem na frente. Essa
é uma excepcional notícia”,
afirmou o prefeito.
Prefeito do Rio, acrescentou que o número de internados, casos graves e óbitos
pela covid-19 está caindo nas
últimas semanas no Rio e de
ontem para hoje não houve
novas internações. “Já tivemos
1.500 pessoas internadas,

principalmente, no Ronaldo
Gazolla, em Acari [hospital de
referência na cidade para a covid-19]. Nesse momento devemos ter menos de 100 pessoas
internadas. Essa também é
uma notícia excepcional”.
Sobre a exigência do passaporte da vacina, medida, que
segundo ele não agrada a todo
mundo, deu resultado positivo.”Uma notícia boa que nem
todo mundo gosta. Desde que
o passaporte da vacina entrou
em vigor, 370 mil pessoas que
não tinham tomado a primeira
dose se vacinaram. Quer dizer,
o passaporte está fazendo o
seu papel. Esse era o nosso
objetivo”, explicou.
Segundo Paes, o avanço
para um cenário melhor da
pandemia na capital é fruto
da vacinação. “Isso muito
objetivamente quer dizer que
a vacina funciona, salva vidas.
A gente está vivendo uma
situação muito melhor, claro, que não quer dizer que a
pandemia terminou, a gente

ainda vive uma situação de
pandemia mundial”, alertou.
Mesmo com um cenário
atual melhor, ele afirmou que
se houver qualquer mudança
nas curvas de incidência da
doença, a prefeitura voltará
a adotar medidas que sejam
necessárias, como está sendo
feito em outros países onde
os números voltaram a subir.
De acordo com Paes, a capital
caminha para uma situação de
muito conforto. No Hemisfério Norte, conforme explicou,
há uma relação direta com
a chegada do inverno, o que
já ocorreu na cidade, representando o pior período para
pessoas contraírem doenças
ligadas ao pulmão.
“Estamos entrando [no
Rio] no verão, período em
geral quando as pessoas ficam
menos gripadas. A gente vive
um bom momento. Vamos
aguardar os 75%. Até sexta-feira, sábado, semana que
vem, a gente toma a decisão
de fazer aquilo que o comitê
científico definiu. O comitê
científico para mim é o limite
daquilo que a gente pode liberar. Se eu resolver ser mais
restritivo, serei mais restritivo,
mas a gente está em uma
situação muito confortável
nesse momento”, disse ao
acrescentar que a prefeitura
toma as decisões com base
na ciência.

Mortes em queda por covid-19
Das 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, 81 delas não registraram mortes causadas pelo coronavírus em 24h
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou na noite
desta terça-feira, dia 9, que,
nas 24 horas anteriores, 81
dos 92 municípios do estado
não registraram óbitos por
Covid-19. Os dados constam
no sistema de notificações
por Síndromes Respiratórias
Agudas Graves (SRAG). Desde
o início de novembro, 56 municípios não tiveram nenhum
registro de óbito no sistema.
O levantamento da SES ressalta, porém, que possíveis
óbitos ainda podem vir a ser
registrados. As informações,
em geral, são inseridas com
até sete dias de atraso pelos
municípios.
“A redução no número de
óbitos, assim como de casos
graves e internações, está
relacionada ao avanço na
vacinação contra a Covid-19.

Fiocruz:
mais de 127
milhões de
doses
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) entrega nesta
quarta-feira (10) ao Ministério da Saúde (MS)
mais 2,1 milhões de doses
da vacina AstraZeneca
contra a covid-19, produzidas no Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz).
Com esta liberação, a
fundação alcança a marca
de 127,9 milhões de doses
do imunizante disponibilizadas ao Programa
Nacional de Imunizações
(PNI).
A remessa de hoje será
enviada para o almoxarifado determinado pelo
MS, para ser distribuída
aos estados.
Uma segunda entrega
está prevista para ocorrer
na próxima sexta-feira
(12) e o quantitativo será
divulgado após a liberação
dos lotes.

Internações
por Síndrome
Respiratória
Aguda Grave
(SRAG) caíram
41% no Rio
Já estamos com mais de 50%
da população vacinável, com
12 anos ou mais, totalmente
imunizada, e isso interfere
diretamente no controle da
pandemia”, afirmou o secretário de Estado de Saúde,
Alexandre Chieppe.
A 55ª edição do Mapa de
Risco da Covid-19, divulgada
na última sexta-feira, dia 5,
apontou que o número de
internações por Síndrome
Respiratória Aguda Grave

Desde o início do mês de novembro, 56 municípios do Estado do Rio não tiveram nenhum registro de óbito no sistema

C-19: São Gonçalo recebe
nova remessa de imunizante
Município segue vacinando população a partir de 12 anos
São Gonçalo retirou da Coordenação Geral de Armazenamento do Estado (CGA),
no Barreto, em Niterói, mais
15 mil doses do imunizante
Astrazeneca na tarde desta
terça-feira (09). As doses estão
sendo usadas para a aplicação
da segunda dose nos gonçalenses que preferiram não
fazer o intercâmbio entre as
vacinas. A cidade segue vacinando, normalmente, todos
os gonçalenses com mais
de 12 anos com a primeira e
segunda doses em 11 pontos
de vacinação, das 8h às 17h,
de segunda a sexta. As clínicas gonçalenses do Mutondo
e Dr. Zerbini, no Arsenal,
vacinam das 8h às 21h de
segunda a sexta. Aos sábados,
só as clínicas gonçalenses do
Mutondo e Arsenal farão as
aplicações das vacinas, sempre das 8h às 12h.
A segunda dose está sendo
aplicada em quem tomou
a primeira dose até o dia 15
de setembro. As doses de re-

forço estão disponíveis para
os profissionais de saúde e
idosos que tenham mais de
seis meses de vacinados com
a segunda dose. A dose adicional dos imunossuprimidos
também está sendo aplicada
naqueles que têm mais de 28
dias de intervalo da segunda
dose. A Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil de
São Gonçalo (Semsa) realiza
o intercâmbio de vacinas na
segunda dose, dependendo
da necessidade e doses disponíveis em cada local de
vacinação. As doses de reforço
e adicional são feitas com a
Pfizer.
Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com
mais de 18 anos precisam
levar carteira de vacinação
e cartão do SUS ou CPF. Os
menores de 18 anos devem
apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF,
identidade e ir acompanhado
de uma pessoa responsável
com mais de 18 anos.

Para a segunda dose, é
obrigatório apresentar documento de identidade e o
comprovante de vacinação
da primeira dose. Para a dose
de reforço dos idosos é necessário levar identidade e
comprovante de segunda
dose. Para a dose adicional
dos imunossuprimidos, o
comprovante da segunda
dose aplicada, identidade e o
comprovante/laudo da doença imunossupressora. E os
profissionais de saúde devem
apresentar identidade, comprovante de segunda dose e
documento do conselho ao
qual pertence.
Os profissionais de saúde
que estão aptos para a dose
de reforço são: enfermeiro,
técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta,
nutricionista, odontólogo,
fonoaudiólogo, psicólogo,
biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico,
auxiliar e técnico de saúde
bucal e outros.

(SRAG) caiu 41%; e de óbitos
41%, quando comparadas as
semanas epidemiológicas 42
(de 17 a 23 de outubro) e 40 (3
a 9 de outubro).
Pela segunda semana consecutiva, a Região Metropolitana l ficou classificada na
bandeira verde (risco muito
baixo). As demais regiões
apresentaram risco baixo, ficando com bandeira amarela,
mesma classificação geral do
estado.
Outro dado importante
que mostra o retrocesso da
pandemia da Covid é sobre
as internações de idosos. Em
outubro, as internações de
pessoas com mais de 70 anos
foi 77% menor do que a registrada no mês de setembro.
Foram 2.373 internados com
mais de 70 anos em setembro,
e 546, em outubro.

Águas: manutenção
emergencial em SG
A Águas do Rio informa que
vai realizar hoje, das 6h às
22h, manutenção emergencial na Av. Humberto
de Alencar Castelo Branco,
próximo ao nº: 2755, bairro Lindo Parque, em São
Gonçalo, para o reparo na
tubulação de água. A ação
afetará o abastecimento
nos bairros: Mangueira,
Boa Vista, Camarão, Covanca, Neves, Parada Quarenta,

Concessionária
orienta a
população para
que faça uso
consciente da
água
Barro Vermelho, Lindo do
Parque, Santa Catarina,
Gradim, Patronato, Porto da Madama, Porto da
Pedra, Porto Novo, Porto
Velho, Rosane, Pita, Tenente
Jardim e Vila Lage.
Técnicos da concessio-

O abastecimento
de água será
normalizado de
forma gradual
na região
afetada
nária estão focados na resolução do problema e, a
partir da conclusão dos
serviços, o abastecimento
de água será normalizado
de forma gradual na região.
A concessionária orienta a população que faça
uso consciente da água. O
atendimento emergencial
a hospitais e postos de
saúde será feito por meio
de caminhões-pipa até a
normalização do sistema.
Águas do Rio está com
seus canais de atendimento
ativos para prestar esclarecimentos e serviços à
população, de forma ágil e
fácil, por meio de mensagens pelo WhatsApp, pelo
número 0800 195 0 195.

4

Cidades

ofluminense.com.br

OPINIÃO

Virada de chave
para a região
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Cidade em Ordem: SG
fiscaliza irregularidades
Três estabelecimentos são vistoriados após denúncias da população

José Roberto Tadros*
O mundo sempre foi
competitivo. Cada vez
mais é preciso procurar
mercados e oferecer produtos de melhor qualidade a preços menores.
O Brasil, pelo tamanho e
importância econômica,
precisa desempenhar
relevante papel na direção da União Europeia
(UE). A Europa reúne
uma enorme quantidade
de países desenvolvidos,
de alta renda e de alto
poder aquisitivo e seria
um mercado fantástico
para os sul-americanos
– principalmente para os
países que fazem parte
do Mercosul.
Para que consigamos
avançar nesse sentido,
primeiro temos de nos
alinhar, seguirmos na
mesma direção. É preciso
encontrar um ponto de
interseção e de entendimento – claro, levando
em consideração as diferenças aduaneiras. Se
a Europa, que enfrentou
várias guerras, inclusive
duas mundiais, conseguiu se unir, por que
nós não podemos nos
entender?

Renan Otto/Divulgação
Divulgação

processo de efetivação do
acordo Mercosul-UE está
relacionado à Amazônia.
Existe preocupação com
a possibilidade de as
áreas da nossa maior e
mais importante floresta
tropical darem lugar à
produção agrícola, prejudicando o meio ambiente. O agronegócio brasileiro vem procurando
alternativas responsáveis
para a convivência entre
produção de alimentos e
meio ambiente. Ou seja,
para produzir alimentos,
é preciso respeitar os limites do meio ambiente,
em nome da sustentabilidade. Um exemplo é o
Estado do Mato Grosso,
que integra a Amazônia
Legal e é atualmente um
dos nossos maiores produtores de alimentos.

Com o desafio gigantesco
da pandemia, queremos
nos apoiar, nos tornar
mais fortes. É necessário A Conferência das Naestreitar laços, caminhar ções Unidas sobre Murumo à ratificação do
danças Climáticas,
acordo comercial com
Cop 26, na Escócia,
a UE. Precisamos retraz um momento
forçar, sempre, que
fundamental para
o tratado de
o Brasil realivre-comérfir mar seu
Para que
cio Mercocomproconsigamos
s u l - Un i ã o
misso com
Europeia
a sustenavançar
vai proportabilidade.
nesse sentido,
cionar uma
Precisamos
primeiro temos mostrar que
relação de
ganha-gade nos alinhar, o Brasil não
nha e não de
aceita a ileseguirmos na
perde-pergalidade,
mesma direção apresentande. Quais quer que sedo números
jam as cotas
e metas. É
atribuídas aos países,
importante deixar
teremos acesso ao
claro também que
mercado consumidor
temos o legítimo
mais rico do planeta.
direito de gerar
riquezas em nosso terEm 1º de julho deste ritório, sempre respeiano, a Confederação Na- tando os princípios da
cional do Comércio de sustentabilidade.
Bens, Serviços e Turismo
(CNC) assumiu a Presi- A Conferência de Comérdência Pro Tempore do cio Internacional e ServiConselho de Câmaras ços do Mercosul (CI21),
de Comércio do Mer- que tivemos o prazer de
cosul (CCCM). Desde receber pela segunda vez
então, tem trabalhado na sede da CNC, no Rio
no sentido da união, com de Janeiro, se constitui
o objetivo de elevar os em um excelente fórum
investimentos no desen- para debatermos as persvolvimento econômico e pectivas de futuro para
social da região. Entre as os próximos 30 anos, no
sugestões propostas está âmbito do acordo Mera de tornar o bloco um cosul-UE.
espaço mais integrado,
com redução de travas O bloco econômico do
e obstáculos, ampliação Mercosul, desde o inída relação com outros cio das negociações, há
mercados e maior inter- mais de 20 anos, vem
nacionalização.
ocupando o seu espaço
de protagonismo. Juntos
Outro marco importante somos uma potência do
foi a assinatura recente, agronegócio. O mundo
entre a CNC e a Associa- que vislumbramos não
ção das Câmaras de Co- é fechado, mas sim sem
mércio e Indústria Euro- fronteiras e barreiras.
peias (Eurochambres), de Está nas mãos do nosso
um documento conjunto bloco econômico liderar
em apoio à ratificação do o continente nessa misacordo Mercosul-UE. O são de alavancar o desenfortalecimento dos laços volvimento econômico
entre a América Latina e para seus integrantes e
a Europa é extremamen- demais países da Amérite relevante dentro do ca Latina.
esforço conjunto para
que o acordo externo,
mais importante da história do livre-comércio
regional, entre em vigor
com a maior brevidade
possível.
*José Roberto Tadros
Um dos pontos que merecem atenção dentro do

Presidente da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC)

Para vistoriar e coibir práticas
irregulares, a Prefeitura de São
Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, ligada à Secretaria de
Ordem Pública, e Secretaria
de Meio Ambiente, vistoriou
estabelecimentos comerciais
nos bairros do Paraíso, Alcântara e Marambai, na terça-feira (9). A operação também
contou com apoio de agentes
do São Gonçalo Presente e da
Ronda Ostensiva da Guarda
Municipal (Romu).
A ação foi realizada através
de determinação do Ministério Público e também para
atender a denúncias sobre
construções irregulares, perturbação de sossego, eventos
sem autorização e outras
demandas.
O primeiro local visitado
pela equipe foi um ferro velho
na Rua Paul Leroux, no Paraíso, que, apesar de ter alvará
de funcionamento, não tinha
licenciamento ambiental. O
proprietário foi intimado a
comparecer à Secretaria de
Meio Ambiente (Semma), no
prazo de 72 horas, para iniciar
o processo de licença.
Na Rua Dr. Alfredo Backer,
em Alcântara, uma drogaria
que ocupa parte do passeio
público foi notificada para
demolir a metade da farmácia,
por se tratar de uma constru-

São Gonçalo faz choque de ordem na Vila Olímpica, no bairro do Colubandê

ção irregular. O prazo para
que o local seja demolido é de
60 dias. Caso não seja cumprido, o estabelecimento pode
ser multado. O responsável
pelo condomínio, que é ligado
à drogaria, também foi notificado para tomar ciência da
determinação, imposta pela
Subsecretaria de Fiscalização
de Posturas.
Em Marambaia, na Rua
Izolina Porto Lopes, uma fá-

brica de balas foi intimada a
regularizar o alvará de funcionamento, que estava vencido.
O prazo é de 15 dias. A dona do
estabelecimento também foi
intimada a ir até a Secretaria
de Meio Ambiente no prazo
de 72 horas, para regularizar
a documentação de licença
ambiental.
As ações fazem parte da
“Operação Cidade em Ordem”, da Secretaria de Ordem

Câmara aprova lei por auxílio
mais humanizado em Niterói
Projeto de Lei cria programa para portadores de neoplasia maligna
Divulgação

A Câmara Municipal de Niterói aprovou em primeira
discussão ontem (10) o Projeto
de Lei 201/2021, que cria o
Programa de Navegação de
Pacientes para portadores de
neoplasia maligna (câncer).
A iniciativa é do vereador
Binho Guimarães (PDT ) e
busca investir e capacitar
profissionais da área da saúde
para atuarem como navegadores clínicos, guiando e auxiliando pacientes, familiares e
cuidadores a atravessar pelos
sistemas de saúde hospitalar
e comunitário, garantindo ao
paciente acesso ao diagnóstico, ao tratamento e assistência
individualizada em tempo
adequado.
“O projeto propõe fornecer
um auxílio mais humanizado
aos pacientes oncológicos
usuários do Sistema Único
de Saúde durante todo o processo desta dolorosa doença,
desde o diagnóstico e ao longo
do tratamento, reduzindo as
inúmeras barreiras impostas
cotidianamente aos pacientes
e familiares em situação social
vulnerável”, diz o vereador
Binho Guimarães.

A iniciativa é do vereador Binho Guimarães (PDT) e busca investir na Saúde

O programa constitui um
modelo de prestação de serviços centrado no paciente, com
foco no contínuo e adequado
cuidado oncológico. Dentre
os principais objetivos estão
a remoção de possíveis barreiras, facilitar o diagnóstico
e o tratamento, e aumentar o
acesso do paciente aos recursos disponíveis. Com uma me-

todologia própria e específica
a ser desenvolvida, os navegadores estarão capacitados para
identificar as necessidades
concretas dos pacientes.
O projeto, que segue para a
segunda discussão, vai ao encontro das ações da Secretaria
Municipal de Saúde, que será o
órgão responsável pela execução do programa em Niterói.

SG Presente socorre mulher
agredida por assaltante
Homem foi preso pelos agentes e encaminhado para a 73ª DP (Neves)
Uma mulher que estava em
um ponto de ônibus na Avenida Vicente Lima Cleto, em
Nova Cidade, por volta das
6h40 da manhã desta quarta-feira (10), foi agredida e teve
seu celular levado por um
assaltante armado. Agentes
do São Gonçalo Presente realizavam patrulhamento pela
região quando foram abordados por um motociclista que
avisou a equipe sobre o caso.
Ao chegarem no local informado os policiais encontraram a vítima ensanguentada e
consciente, recebendo auxílio
de pedestres. Aos agentes,
a mulher informou que ti-

nha sido assaltada e agredida
com coronhadas. A vítima
indicou que o criminoso, que
estaria em posse de um revólver, tinha ido em direção à
Rua Guarapari, na Trindade.
Imediatamente a guarnição
iniciou as buscas pelo região,
encontrando o homem com as
características informadas. Os
policiais abordadaram e revistaram o suspeito. Com ele, foi
encontrado um revólver calibre 22, que estava inoperante,
e o aparelho celular da vítima.
O criminoso foi encaminhado para Central de Flagrantes da Polícia Civil (73º
DP), em Neves. Na delegacia,

foi verificado que contra o
homem já havia quatro passagens pela polícia, por homicídio, tráfico de drogas e
associação e roubo. O homem
foi preso em flagrante por
roubo, ficando à disposição
da Justiça.
A vítima foi levada ao Pronto Socorro Doutor Armando
Gomes de Sá Couto, no Zé
Garoto, em São Gonçalo, onde
recebeu os atendimentos necessários e foi liberada. Em
seguida, o marido da vítima
se dirigiu para a delegacia
de Neves, onde registrou a
ocorrência e teve seu celular
recuperado.

Pública, que tem como foco
o ordenamento dos espaços
públicos e garantir o cumprimento de decretos municipais.
Colubandê- Vila Olímpica
da Fazenda Colubandê também passou por choque de
ordem. O local, que recebe
centenas de pessoas de todas
as idades para praticar as mais
diversas atividades esportivas,
estava abandonado há anos
e passa agora por melhorias.
As ações tiveram início na
terça-feira, com uma revisão
completa na iluminação do
equipamento esportivo e na
poda das árvores do local. A
fiscalização se estendeu até
ontem (10). Já nesta quinta-feira (11), os trabalhos serão
concentrados na parte limpeza do equipamento. Além
disso, a subsecretaria de Limpeza Urbana vai realizar ainda
nesta semana, uma revisão
nas papeleiras do local.
Ainda no quesito iluminação, na região da Fazenda
Colubandê, a Subsecretaria
de Iluminação Pública vai
fazer uma revisão completa
nos próximos dias na Rua
Expedicionário Ari Rauen. Já
no Alcântara, o último trecho
do viaduto do bairro ganhou
iluminação de LED. Trata-se
da parte que dá acesso à Praça
Chico Mendes.

Alcântara vai
receber túnel
de luz em
dezembro
O centro de Alcântara terá
um Natal ainda mais iluminado neste ano. Isso porque
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - com
o patrocínio da concessionária Águas do Rio e
da Associação Comercial,
Empresarial, Industrial e
Rural de Alcântara (Aceira)
- vai instalar um túnel com
luzes de led na Rua Yolanda
Saad Abuzaid. O objetivo
é fomentar a economia da
localidade em uma das datas mais importantes para o
comércio.
“Nossa ideia é estimular
a circulação no comércio da
região. Além disso, com a
instalação do túnel de led,
comerciantes pretendem
estender o horário de funcionamento das lojas de 18h
para 21h. A ação visa, ainda,
trazer um espírito de crescimento e prosperidade para
os gonçalenses”, afirmou o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio
Picanço.
Ao todo, o túnel vai contar com 165 metros de extensão de luz de led e será
inaugurado no dia 1º de
dezembro, seguindo até 6
de janeiro, Dia de Reis. A
iniciativa também conta
com apoio da Secretaria de
Ordem Pública e da Subsecretaria de Fiscalização de
Posturas.
“O projeto é somado a todas as ações que estão sendo
desenvolvidas no Alcântara,
como a revitalização da Estrada Raul Veiga, os painéis
de grafite do projeto Cidade
Ilustrada, que estão colorindo a região, além da iluminação de led nos viadutos”,
disse o chefe de Gabinete,
Eugênio Abreu.
De acordo com o cronograma, a estrutura deve
começar a ser montada na
próxima semana e no dia 28
de novembro vai acontecer
um teste de iluminação no
local.
Durante o período do túnel de led ativo, o efetivo da
Guarda Municipal e da Subsecretaria de Fiscalização de
Posturas será reforçado.
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Transportes pesam mais na
alta da inflação de outubro
IPCA sobe 1,25% no mês, com acumulado de 10,67% em 12 meses. Gasolina causou o maior impacto
Berg Silva/Prefeitura de Niterói

A alta de 1,25% no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em
outubro, com acumulado de
10,67% em 12 meses, foi pressionada pelo grupo transportes. A variação desse grupo
chegou a 2,62%, impactando
em 0,55 ponto percentual o
índice do mês.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os combustíveis subiram 3,21%, com
a gasolina (3,10%) tendo o
maior impacto individual no
índice do mês, de 0,19 ponto
percentual. Essa é a sexta alta
seguida no preço da gasolina,
que acumula aumento de
38,29% no ano e de 42,72%
em 12 meses.
O gerente do IPCA, Pedro
Kislanov, destaca que tanto o
preço da gasolina como o da
energia elétrica, que está na
bandeira preta, de escassez
hídrica, desde setembro, têm
impacto indireto no custo de
outros grupos.
“Os preços de muitos componentes, como vestuário
e artigos de residência, têm
sido influenciados pela alta
dos combustíveis, alta da
energia elétrica, pela depreciação cambial. Então, a
gasolina e a energia elétrica,
além de ter um efeito no
IPCA diretamente, têm um
efeito indireto sobre outros,

O item transporte, devido ao aumento no preço da gasolina, pressionou o índice, assim como a energia elétrica

principalmente sobre bens
industriais. De fato, houve
um espalhamento maior este
mês, principalmente por
conta dos não alimentícios”,
explica o gerente.
A energia elétrica residencial teve alta de 6,47%
em setembro e de 1,16% em
outubro, com acumulado de
19,13% no ano e de 30,27% em

12 meses. Outro peso grande
no custo para as famílias é
o gás de botijão, que subiu
3,67% em outubro, com alta
de 33,34% no ano e de 37,86%
em 12 meses. “Foi o 17º mês
consecutivo de alta. Temos
alta desde junho de 2020 no
gás de botijão, acumulando
44,77% de alta no período”,
disse Kislanov.

Grupos- Todos os grupos
de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE subiram
em outubro. No grupo transportes, o óleo diesel subiu
5,77%, o etanol 3,54% e o gás
veicular ficou 0,84% mais
caro. Já as passagens aéreas
tiveram alta de 33,86% no
mês. Segundo Kislanov, também influenciadas pela alta

INSS: 85 mil têm último dia
para agendar perícia médica
Em 27 de setembro, 95 mil foram convocados, mas só 10 mil marcaram
Termina hoje (11) o prazo
para agendamento da perícia
médica dos segurados convocados pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) no
fim de setembro. A relação
completa pode ser consultada
no Diário Oficial da União, e o
exame pode ser marcado pelo
aplicativo Meu INSS, pela
Central de Atendimento 135
ou pela página do instituto
na internet.
São segurados que recebem o benefício por incapacidade temporária (anti-

go auxílio-doença) e foram
convocados pela operação
pente-fino do órgão para
fazer perícia médica, a fim
de verificar possíveis irregularidades. Quem não fizer
o agendamento e verificar
possíveis irregularidades terá
o pagamento suspenso. Após
60 dias da suspensão, caso o
segurado não compareça nesse prazo, o benefício poderá
ser cancelado.
Em 27 de setembro, o INSS
convocou 95.588 segurados
para agendarem perícia mé-

dica até 11 de novembro. Mas,
segundo o órgão, pouco mais
de 10 mil marcaram o exame.
Desde julho, o instituto está
enviando cartas a 170 mil
segurados que não realizam
perícia médica há mais de
seis meses. Os atendimentos
começaram em agosto, e a
revisão segue até dezembro.
Quem recebe a notificação
tem 30 dias, a contar da data
de recebimento informada
pelos Correios, para marcar
o procedimento. De acordo
com o INSS, as pessoas con-

vocadas por meio do Diário
Oficial da União não foram
localizadas nos endereços da
base de dados do órgão ou
receberam a carta de notificação, mas não agendaram a
perícia médica.
Na data marcada para a
realização da perícia, o beneficiário deve levar carteira
de identidade, CPF, exames
médicos recentes que comprovem a incapacidade de
trabalhar e laudo com nome
do médico, registro no CRM,
e código da doença - CID.

do dólar e dos combustíveis,
além da melhora na pandemia da covid-19.
“A depreciação cambial e a
alta dos preços dos combustíveis, em particular do querosene de aviação, têm contribuído com o aumento das
passagens aéreas. A melhora
do cenário da pandemia, com
o avanço da vacinação, levou
a um aumento no fluxo de
circulação de pessoas e no
tráfego de passageiros nos
aeroportos. Como a oferta
ainda não se ajustou à demanda, isso também pode
estar contribuindo com a alta
dos preços”, explica.
Também acelerou em outubro o transporte por aplicativo, que ficou 19,85% mais
caro, depois de subir 9,18%
em setembro. Os automóveis
novos subiram 1,77% e os
usados tiveram alta de 1,13%.
Alimentos e bebidas- O
grupo alimentos e bebidas
subiu 1,17% no mês, perfazendo a segunda maior
contribuição na alta do IPCA,
com 0,24 ponto percentual.
As principais altas foram no
preço do tomate (26,01%) e
da batata-inglesa (16,01%),
que aceleraram a alimentação no domicílio para 1,32%.
Também ficaram mais caros o
café moído (4,57%), o frango
em pedaços (4,34%), o queijo (3,06%) e o frango inteiro

(2,80%).
Caíram o preço do açaí
(8,64%), do leite longa vida
(1,71%) e do arroz (1,42%).
Porém, o gerente da pesquisa
destaca que, apesar da queda,
o arroz teve uma das maiores
altas do ano passado.
“O arroz tem tido uma
queda nos preços provocada
por uma menor demanda interna, mas essa queda acaba
sendo limitada pelo aumento
no volume das exportações.
No ano, a gente tem uma
queda acumula de 12,24%,
mas o arroz subiu 76% em
2020”, disse.
O grupo habitação subiu
1,04% em outubro, vestuário
teve aumento de 1,80%, artigos de residência variaram
1,27%, educação subiu 0,06%
e despesas pessoais 0,75%.
Regiões -Todas as regiões
metropolitanas pesquisadas
pelo IBGE tiveram alta no
mês. As maiores variações
foram em Vitória e Goiânia,
ambos com alta de 1,53%.
Em Vitória, as principais influências foram da taxa de
água e esgoto (11,33%) e da
energia elétrica (3,35%). Em
Goiânia, pesaram a energia
elétrica (5,34%) e a gasolina
(4,24%). A menor variação
de outubro foi verificada em
Belém (0,64%), com a queda
no preço do açaí (8,77%) e da
energia elétrica (1,23%).

Flordelis deve ir
mesmo a júri popular
Em nova análise, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de
Janeiro ( TJRJ) confirmou,
na noite de terça-feira (9), a
decisão tomada em setembro para que a ex-deputada
federal Flordelis e outros
nove réus sejam submetidos
a júri popular.
A data do julgamento
será marcada pelo Tribunal
do Júri de Niterói. Eles são
acusados de envolvimento
na morte do pastor Anderson do Carmo, marido de
Flordelis, que foi executado
a tiros em junho de 2019, em
Niterói.
Todos os magistrados do

colegiado acompanharam o
voto do relator, o desembargador Celso Ferreira Filho.
Ele acolheu parcialmente os
recursos da defesa de Flordelis, de sua filha adotiva Marzy
Teixeira da Silva e de sua neta
Rayane dos Santos Oliveira.
Ferreira Filho acolheu
a alegação de ter ocorrido
omissão no acórdão anterior,
pela ausência de manifestação para constituição de
novo advogado ou a nomeação de defensor dativo para
a apresentação de alegações
finais.
Outra alegação acolhida
foi a ter havido excesso de
linguagem na decisão.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR

Instituto de
Seguridade
tem novo
presidente
O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), José Carlos
Oliveira, tomou posse ontem
(10) no cargo. Ele substitui
Leonardo Rolim, que passa a
comandar pela segunda vez
a Secretaria de Previdência
do Ministério do Trabalho e
Previdência.
Vereador em São Paulo
de outubro a dezembro de
2012, Oliveira é técnico de
Seguro Social. Ocupou a
Superintendência do INSS
na Região Sudeste e, desde
maio deste ano, era diretor
de Benefícios da autarquia.
Oliveira tomou posse
numa cerimônia rápida,
conduzida pelo ministro do
Trabalho e Emprego, Onyx
Lorenzoni. O novo presidente assume o comando
do INSS com o desafio de
reduzir a fila de espera para
análise de recursos e concessão de benefícios.

Torna público o Pregão Eletrônico nº 128/2021 – Processo nº 1514/2021 - Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em transporte e remoção de pacientes em ambulância, tipo ”A” para as transferências
dentro e fora do município de Volta Redonda. Realização: 30/11/2021 às 09:00
hs - Divulgação: UASG: 926.850 - EDITAL: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/
servicos/licitacao/ e www.comprasnet.gov.br - Info: (24) 3339-9708 – Pregoeira:
Shenise G. Q. de Azevedo.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 14/11/2021
Horário
Endereço
NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Ingá - Niterói
08:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - Charitas - Niterói
Dia: 15/11/2021
Horário
Endereço
NITERÓI
13:00 às 16:00 Avenida Jornalista Alberto F Torres - Icaraí - Niterói
13:00 às 16:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói
13:00 às 17:00 Ruas 3, 42 - Fonseca - Itaipu - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Bonfim - Fonseca - Niterói
13:00 às 17:00 Avenida Ruy Barbosa - São Francisco - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Leonardo Vilas Boas - São Francisco - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Oiapoque - São Francisco - Niterói
13:00 às 17:00 Avenida Ruy Barbosa - Cachoeiras - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Ascendino Pereira - São Francisco - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Brito - Cachoeiras - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Fernando da C Machado - Pendotiba - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói
13:00 às 17:00 Rua Santo Inácio - Cachoeiras - Niterói
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Cristiano Otoni - Almerinda - São Gonçalo
12:00 às 16:00 Rua João Maurício Campos Medeiros - Coelho - São Gonçalo
12:00 às 16:00 Rua Luiz Renault - Almerinda - São Gonçalo
13:00 às 17:00 Rua Fabio Pavane - Rio do Ouro - São Gonçalo
13:00 às 17:00 Travessa Servidão - Rio do Ouro - São Gonçalo
13:00 às 17:00 Rua Angelo da Fonseca - Santa Izabel - São Gonçalo
13:00 às 17:00 Rua Caminho dos Mendes - Santa Izabel - São Gonçalo
13:00 às 17:00 Rua Coronel Julio Pinto - Santa Izabel - São Gonçalo
13:00 às 17:00 Rua Justiniano Rocha - Santa Izabel - São Gonçalo
13:00 às 17:00 Rua Paulo Barbosa - Santa Izabel - São Gonçalo
MARICÁ
09:00 às 13:00 Lot Parque Bosque Fundo - Inoã - Maricá
09:00 às 13:00 Ruas 5, 6, 14 - Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá
09:00 às 13:00 Avenida do Contorno - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá
09:00 às 13:00 Avenida Wellington Ferreira - Inoã - Maricá
09:00 às 13:00 Avenida Arino de Souza Matos - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá
09:00 às 13:00 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá
09:00 às 13:00 Ruas 6, 8, 10, 11, 13, 33 - Jardim Inohan - Rodovia Amaral Peixoto
09:00 às 13:00 Rua Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
16175931
16175931
Nº Deslig.
16177635
16177635
16176129
16176129
16182919
16182919
16182919
16182949
16182949
16182949
16182949
16182949
16182949
16170011
16170011
16170011
16171963
16171963
16172075
16172075
16172075
16172075
16172075
16175123
16175123
16178479
16178479
16178479
16178479
16178479
16178479
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CÂMARA MUNICIPAL
DE NITERÓI
ATOS DO PRESIDENTE
ATO Nº. 660/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
EXONERAR a partir de 01/11/2021 PEDRO DE ABREU LOMELINO do cargo isolado de provimento
em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR de Gabinete III do Vereador Daniel Marques, Símbolo APG-III.
Câmara Municipal de Niterói, 10 de novembro de 2021. Milton Carlos Lopes - CAL – Presidente
ATO Nº. 661/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
EXONERAR a partir de 01/11/2021 LEONARDO S. DE OLIVEIRA do cargo isolado de provimento em
comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INOVAÇÃO, TURISMO E INDÚSTRIA NAVAL Símbolo APC. Câmara Municipal de Niterói, 10 de novembro de
2021. Milton Carlos Lopes - CAL – Presidente
ATO Nº. 662/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR a partir de 01/11/2021 FELIPE PINHEIRO PRATES para exercer o cargo isolado de provimento
em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR de Gabinete III do Vereador Daniel Marques, Símbolo APGIII, em vaga decorrente da exoneração de Pedro de Abreu Lomelino, nos termos da Lei nº 3400/2019 de
17/06/2019 publicada na ‘Tribuna” de 18/06/2019. Câmara Municipal de Niterói, 10 de novembro de 2021.
Milton Carlos Lopes - CAL – Presidente
ATO Nº. 663/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR a partir de 01/11/2021 PEDRO DE ABREU LOMELINO para exercer o cargo isolado de
provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INOVAÇÃO, TURISMO E INDÚSTRIA NAVAL, Símbolo APC, em vaga decorrente da exoneração
de Leonardo S. de Oliveira, nos termos da Lei nº 3399/2019 de 17/06/2019 publicada na ‘Tribuna” de
18/06/2019. Câmara Municipal de Niterói, 10 de novembro de 2021. Milton Carlos Lopes - CAL – Presidente
ATO Nº. 664/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
EXONERAR MARCO ANTONIO DUARTE FERREIRA do cargo isolado de provimento em comissão de
ASSESSOR PARLAMENTAR de Gabinete I do Vereador Paulo Velasco, Símbolo APG-I. Câmara Municipal de
Niterói, 10 de novembro de 2021. Milton Carlos Lopes - CAL – Presidente
ATO Nº. 665/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
EXONERAR ROBERTO DE LIMA TEIXEIRA do cargo isolado de provimento em comissão de CHEFE DA
MULTIGRAFIA ,Símbolo CMA-3. Câmara Municipal de Niterói, 10 de novembro de 2021. Milton Carlos Lopes
- CAL – Presidente
ATO Nº. 666/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR ROBERTO DE LIMA TEIXEIRA, para exercer o cargo isolado de provimento em comissão de
ASSESSOR PARLAMENTAR de Gabinete I do Gabinete do Vereador Paulo Velasco, Símbolo APG-I, em vaga
decorrente da exoneração de Marco Antonio D. Ferreira, nos termos da Lei nº 3400/2019 de 17/06/2019
publicada na “Tribuna” de 18/06/2019. Câmara Municipal de Niterói, 10 de novembro de 2021. Milton
Carlos Lopes - CAL – Presidente
ATO Nº. 667/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR MARCO ANTONIO DUARTE FERREIRA, para exercer o cargo isolado de provimento em
comissão de CHEFE DA MULTIGRAFIA, Símbolo CMA-3, em vaga decorrente da exoneração de Roberto
de Lima Teixeira, nos termos da Lei nº 3138/2015 de 28/04/2015 publicada na “Tribuna” de 29/04/2015.
Câmara Municipal de Niterói, 10 de novembro de 2021. Milton Carlos Lopes - CAL – Presidente
DESPACHOS DO PRESIDENTE
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 2903/2021
A Mesa Diretora da Câmara Municipal em conformidade com o estatuído no Artigo 32, inciso XII da
Resolução n° 2181/92, com as alterações contidas nas Resoluções nºs: 2256/01, 2272/01 do Regimento
Interno promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO Nº. 2903/2021.
Art. 1º. Fica concedida a Medalha João Batista Petersen Mendes ao DR. GASTÃO MENESCAL
CARNEIRO FILHO.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Brígido Tinoco, 27 de outubro de 2021.
C.EX.: Milton Carlos Lopes - CAL - Presidente; Renato Cariello - 1º Vice-Presidente; Paulo Velasco - 2º
Vice-Presidente; Emanuel Rocha - 1º Secretário; Verônica Lima - 2ª Secretária - Suplente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 151/2021
AUTOR: CARLOS OTÁVIO DIAS VAZ – CASOTA
COAUTOR: ROBSON GUIMARÃES JOSÉ FILHO – BINHO GUIMARÃES
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 2904/2021
A Mesa Diretora da Câmara Municipal em conformidade com o estatuído no Artigo 32, inciso XII da
Resolução n° 2181/92, com as alterações contidas nas Resoluções nºs: 2256/01, 2272/01 do Regimento
Interno promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO Nº. 2904/2021.
Art. 1º. Fica concedida a Medalha Marielle Franco a SRA. FLÁVIA OLIVEIRA.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Brígido Tinoco, 27 de outubro de 2021.
C.EX.: Milton Carlos Lopes - CAL - Presidente; Renato Cariello - 1º Vice-Presidente;
Paulo Velasco
- 2º Vice-Presidente; Emanuel Rocha - 1º Secretário; Verônica Lima 2ª Secretária - Suplente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 156/2021
AUTORA: VERÔNICA LIMA
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 2905/2021
A Mesa Diretora da Câmara Municipal em conformidade com o estatuído no Artigo 32, inciso XII da
Resolução n° 2181/92, com as alterações contidas nas Resoluções nºs: 2256/01, 2272/01 do Regimento
Interno promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO Nº. 2905/2021.
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Niteroiense a SRA. ANA TEREZA BASÍLIO.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Brígido Tinoco, 27 de outubro de 2021.
C.EX.: Milton Carlos Lopes - CAL - Presidente; Renato Cariello - 1º Vice-Presidente;
Paulo Velasco
- 2º Vice-Presidente; Emanuel Rocha - 1º Secretário; Verônica Lima 2ª Secretária - Suplente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 162/2021
AUTOR: DANIEL MARQUES
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 2906/2021
A Mesa Diretora da Câmara Municipal em conformidade com o estatuído no Artigo 32, inciso XII da
Resolução n° 2181/92, com as alterações contidas nas Resoluções nºs: 2256/01, 2272/01 do Regimento
Interno promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO Nº. 2906/2021.
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito ao DR. CLAUDIO GOULART DE SOUZA.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Brígido Tinoco, 27 de outubro de 2021.
C.EX.: Milton Carlos Lopes - CAL - Presidente; Renato Cariello - 1º Vice-Presidente; Paulo Velasco - 2º
Vice-Presidente; Emanuel Rocha - 1º Secretário; Verônica Lima - 2ª Secretária - Suplente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 163/2021
AUTOR: DANIEL MARQUES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão Especial do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da C.M.N. CONVOCA
os servidores abaixo relacionados para comparecerem, no prazo de 07 dias, de terça a quinta-feira no
horário de 10:00hs as 15:00 hs, na Sala da CODECON neste Legislativo:
ANTONIO CARLOS FERREIRA – MATRÍCULA Nº 100.955-4;
CÉLIA REGINA CARVALHO VICENTE – MATRÍCULA Nº 100.118-9;
GILSON ROQUE SONODA – MATRÍCULA Nº 101.101-4;
MARCOS AUGUSTO N. DA C. TORRES – MATRÍCULA Nº 101.813-4;
MARIA DAS GRAÇAS BESSA – MATRÍCULA Nº 100.634-5;
SANDRO MIRANDA DE MELLO – MATRÍCULA Nº 100.849-9.
Câmara Municipal de Niterói, em 10 de novembro de 2021.
Fabiano Gonçalves – Presidente da Comissão Especial do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos
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Com a
cabeça na
Liberta, Fla
pega o Bahia
Matematicamente, o
Flamengo
ainda pode
ser campeão
b ra s i l e i r o.
Na prática, entretanto, as
chances são remotas. Assim, o Flamengo encara o
Bahia hoje à noite já com
a cabeça na final da Taça
Libertadores da América,
no dia 27. A bola vai rolar
no Maracanã a partir das
19 horas.
Além do foco no título
que resta em 2021, o Rubro-Negro continua com muitos problemas de ordem física. Arrascaeta, Filipe Luis,
Pedro e Kenedy continuam
em recuperação de lesões e
estão fora. O goleiro Diego
Alves, embora apenas com
desgaste físico, deve seguir
ausente. Já Diego Ribas e
Thiago Maia, podem ficar
à disposição.
Além disso, o técnico
Renato Gaúcho terá um
desfalque de peso com a
ausência de Everton Ribeiro, expulso na segunda-feira contra a Chape. Mas,
em compensação, Andreas
Pereira volta após cumprir
suspensão pelo terceiro
amarelo. Outro que pode
aparecer é o zagueiro David
Luiz.
Animado pela vitória
sobre o São Paulo no último domingo na Arena
Fonte Nova, o Bahia vai ao
Maracanã em busca de um
bom resultado. O Tricolor
Baiano quer afastar de vez
a ameaça da degola e somar
pontos para abrir vantagem
da zona do rebaixamento.

Quinta-feira, 11/11/2021

Botafogo pode garantir
retorno à primeira divisão
Glorioso tem chance do acesso à Série A hoje à noite contra Ponte Preta
Vitor Silva / Botafogo

O meio-campista Pedro Castro espera voar hoje à noite com o Botafogo rumo à primeira divisão do futebol brasileiro

O Botafogo está
próximo de garantir o retorno à Série A do
Campeonato
B r a s i l e i r o. E
hoje às 19 horas (de Brasília),
os alvinegros enfrentam a
Ponte Preta, em Campinas,
pelo encerramento da 35ª
rodada da segunda divisão.
Os cariocas querem manter a liderança da Série B obtida no último final de semana.
Além disso, será a primeira
chance do Botafogo confirmar
o acesso.
O clima no clube carioca
já é de contagem regressiva.
No entanto, o discurso segue
sendo de humildade.
O Botafogo chega para o

Faltando
quatro rodadas
para o fim da
competição, o
Botafogo soma
62 pontos
confronto embalado pelas
duas vitórias seguidas. A goleada sobre o Vasco mostrou a
força alvinegra nesta reta final
da Segundona.
“Subir é muito importante,
mas subir com o título é para
entrar para a história do clube.
Pensamos no título, conseguimos assumir a liderança, por
isso temos que manter o foco,

conquistar esse título será
muito importante para o clube e para a carreira de todos”,
disse o volante Pedro Castro.
Para esta partida, o técnico Enderson Moreira deve
fazer apenas uma alteração
na equipe. O volante Barreto
volta após cumprir suspensão
na vaga de Luís Oyama.
Do outro lado, a Ponte
Preta tenta se afastar da zona
de rebaixamento. Os donos
da casa estão com 42 pontos, apenas quatro acima da
degola.
Os paulistas emplacaram
uma sequência positiva nas
últimas rodadas. Uma vitória
sobre o Botafogo pode garantir a permanência da Ponte
Preta na Série B para 2022.

Brasil enfrenta a
Colômbia em SP
O Brasil tenta
se aproximar
da vaga para a
próxima Copa
do Mundo
hoje. A Seleção
terá pela frente
a Colômbia, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo
Os donos da casa vão
reencontrar a única equipe
que tirou pontos do Brasil
nesta Eliminatória. A Colômbia segurou um empate em
Barranquilha em outubro.
O técnico Tite falou sobre
a partida. Para o comandante, o Brasil deve entrar em
campo com a mentalidade
de uma mata-mata de Copa
do Mundo.
“Para mim, estamos clas-

sificados, com a pontuação
que temos, para a Copa do
Mundo. E diferentemente
do outro estágio, agora parte
para o estágio de preparação
específica para jogos de Copa
do Mundo, onde vamos enfrentar, por exemplo, uma
Colômbia, nas quartas, nas
oitavas de final. É fato, como
aconteceu em 2014. Trabalharmos nesse objetivo real,
a grandeza do jogo. E, para
mim, (a Colômbia) vai estar
na Copa, e nós estarmos e
trabalharmos em cima dessa
evolução e dessa pressão que
estou colocando agora”, disse.
Em termos de escalação,
Tite fez mistério. No entanto,
o técnico deve manter a base
dos últimos jogos.

Marcão se defende
após novo tropeço
O Fluminense
não conseguiu
engatar uma
sequência de
vitórias no
Campeonato
Brasileiro e pode ver sua oitava posição ameaçada em
breve. Na noite da última
terça-feira, pela 31ª rodada,
o Tricolor perdeu para o
Grêmio, por 1 a 0, em Porto
Alegre.
A irregularidade da equipe salta aos olhos e o técnico
Marcão não está conseguindo o seu melhor nível de desempenho. Mas o treinador
entende que o problema não
é só do trabalho realizado no
clube. Segundo o comandante, tem que se levar em

consideração a dificuldade
e o equilíbrio da competição.
Após a partida na Arena
do Grêmio, Marcão citou o
empate do Flamengo com a
Chapecoense, na noite anterior, como exemplo.
“O Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo.
Vimos o jogo do rival e a Chape conseguiu tirar pontos de
um dos times milionários do
campeonato”, ressaltou.
Para o treinador tricolor,
o fato do Grêmio estar na
zona do rebaixamento não
pode servir de parâmetro.
“Você olha na tabela, o Fluminense está em oitavo e
tem obrigação de ganhar.
Só que cada jogo tem uma
história”, completou.

