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INCENTIVO À RETOMADA DOS EVENTOS PRESENCIAIS

Niterói: inscrições para o
‘Fomentão’ são abertas
Ao todo, prefeitura vai distribuir 2,5 milhões para projetos artísticos e culturais no município
CIDADES\PÁG. 4
Divulgação

Grael se encontra
com secretário
geral da ONU
O prefeito de Niterói, Axel Grael,
que está participando da COP26, em Glasgow, na Escócia, se
reuniu ontem com o secretário
geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António
Guterres, e mais oito prefeitos de
vários países do mundo. Vice-presidente da Frente Nacional
de Prefeitos, Grael está representando os mandatários municipais brasileiros e tentando mostrar que os governos locais do
país estão preocupados com as
mudanças climáticas, engajados
e dispostos a implementar ações
em defesa dos ecossistemas.

Castro anuncia
parcerias com
italianos
CIDADES\PÁG. 4

O prefeito de Niterói, Axel Grael, e outros líderes se reuniram com o secretário-geral da ONU, António Guterres, na COP26 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), em Glasgow (Escócia)

Alerj isenta de
ICMS a Feira da
Providência
PANORAMA\PÁG. 2

Rodrigo Neves lidera em Niterói
Na corrida ao Palácio Guanabara, ex-prefeito tem 66% dos votos válidos na cidade, diz Gerp
CIDADES\PÁG. 5

CULTURA

ESPORTES
Divulgação

Marcelo Cortes / Flamengo

Durante o mês de novembro #CulturaEmCasa terá programação especial gratuita

Gabigol abriu o placar da vitória sobre o Bahia por 3 a 0 ontem à noite no Maracanã

Consciência Negra na programação

Fla mantém vivo sonho do título

Durante o Mês da Consciência Negra, a #CulturaEmCasa disponibiliza inúmeras atrações artísticas e oficinas na programação.
São festivais, filmes, shows e diversos conteúdos que vão além do
entretenimento. As transmissões são gratuitas.

O Flamengo manteve vivo (apesar de ser bastante difícil) o sonho
da conquista do tricampeonato brasileiro ao vencer o Bahia, ontem, no Maracanã por 3 a 0. Já o Botafogo, praticamente garantindo na Série A em 2022, ficou no 0 a 0 com a Ponte Preta.
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Panorama RJ
Lagoas de Niterói
em debate

‘Zona franca’ da Providência

Os produtos comercializados
na Feira da Providência, na
cidade do Rio, poderão ser
isentos do ICMS. É o que
prevê o PL 5.087/21, do deputado Márcio Pacheco (PSC),
que internaliza o convênio
194/19, do Conselho Nacional de Política Fazendária,
que trata do tema. A medida
foi aprovada, ontem, em
discussão única, pela Alerj.
O texto segue para o governador Cláudio Castro, que
tem até 15 dias úteis para

Na ‘iminência de um colapso’

As Comissões da Região
Metropolitana e de Transportes da Alerj promovem
nesta sexta-feira, às 10h,
uma audiência pública
conjunta para debater
a mobilidade urbana na
região metropolitana do
Rio através do transporte ferroviário. As discus-

País dividido... escola partida
Divulgação

A Comissão de Obras Públicas
da Alerj realiza no próximo
dia 22 uma audiência pública
para debater a necessidade de
obras para mitigar o assoreamento do sistema laguna da
Região Oceânica de Niterói.
O evento acontece às 10 horas
e foi marcado pelo presidente
da comissão, Vandro Familia,
após vistoria promovida pelo
deputado Coronel Salema,
que no fim do mês passado
percorreu com técnico do
Inea o sistema lagunar de
Niterói. Na ocasião, ele foi
informado de derramamento de esgoto nas lagoas de
Piratininga e Itaipu e sobre
a obstrução nos canais que
ligam ambas ao mar, o que
tem impedido a renovação
da água e contribuído para
o aumento da poluição. O
problema no local é crônico e
se arrasta há vários anos, com
intensas discussões e estudos
realizados. Porém, nenhum
deles saiu do papel.

Brunno Dantas / TJRJ

POR JEFFERSON LEMOS

sões sobre a questão serão transmitidas no canal
youtube.com/waldeckcarneiro. De acordo com
o deputado estadual Waldeck Carneiro, presidente
da Comissão da Região
Metropolitana da Alerj, o
sistema está na iminência
de um colapso.
“Temos cinco ramais,
três deles vão até a Baixada Fluminense, outro
atende até o extremo oeste
da cidade do Rio e o último pega bairros da Central do Brasil até Deodoro. Precisamos enfrentar
problemas relacionados à
acessibilidade, segurança
e conforto. Estão acontecendo muitos acidentes
letais nas linhas férreas e
plataformas, bem como
roubos de cabos”, lembra
o parlamentar.

CARTA DO LEITOR

sancioná-lo ou vetá-lo.
A medida só valerá para
os produtos comercializados
exclusivamente dentro da feira, que acontece anualmente
no Riocentro, na Zona Oeste
do Rio. Segundo o autor do
projeto, a feira é responsável
por 40% do orçamento do
Banco da Providência, uma
organização social sem fins
lucrativos com projetos de
capacitação, empreendedorismo e de atendimento a
famílias carentes.

Divulgação

Presidente da Comissão
dos Assuntos da Criança,
do Adolescente e do Idoso na Alerj, a deputada
Rosane Felix reagiu com
indignação a um vídeo
no qual um professor diz
não aceitar “defesa de bolsonarista” em sua aula. A
deputada alerta para a necessidade de implantação
do programa Escola Sem

Encontro de lideranças em Maricá

A deputada estadual Zeidan (PT) participa, nesta sexta-feira, da mesa
de debates do Curso de
Realidade Brasileira organizado pelo Partido dos
Trabalhadores e pelo MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).
João Pedro Stédile, líder

Partido no país.
“ É i n a c e i t á ve l e s s e
tipo de conduta, absurdo!
Não pode pensar diferente? Cadê a liberdade de
expressão e o respeito à
democracia?”, questiona
Rosane Felix. No vídeo
que circula nas redes sociais, um professor da rede
de ensino de Uberlândia
(MG) usa discurso militante perante seus alunos.
O docente, que não teve o
nome identificado, diz não
aceitar “defesa de bolsonarista” em sua aula.
De acordo com ele,
“paciência tem limites” e
defender pautas pró-governo é defender homofobia, preconceito e xenofobia. Na gravação feita
por um aluno, é possível
ouvir uma voz feminina
dizendo “Ai, que tudo”, ao
passo que também se ouve
outra voz dizendo “isso é
preconceito”.

Menos poder para
a Defensoria
Para 77,7% das defensoras e defensores públicos do País, o poder de requisição pela Defensoria Pública contribuiu para
a redução da judicialização nos
casos em que foi utilizado. É o
que mostra um estudo inédito
realizado pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege),
divulgado ontem, e que será
levado ao STF. A Corte começa
a julgar, hoje, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº
6.852, que questiona o poder
de requisição das Defensorias
Públicas. O caso é relatado pelo
ministro Edson Fachin.
O poder permite à Instituição requisitar a qualquer
autoridade pública certidões,
perícias, vistorias, diligências, processos, documentos,
informações, esclarecimentos e todas providências que
considerar necessárias para
o andamento célere e efetivo
de processos e defesa da população.

Escolas militares em debate

Divulgação

Divulgação

dos Sem Terra; Fabiano
Horta, prefeito de Maricá; Joãozinho, presidente
regional do PT; e o ex-prefeito Quaquá também
estarão no evento que será
realizado em Maricá, a
partir das 17h30, na sede
do Banco Mumbuca, no
Parque Eldorado.

Durante audiência pública, hoje, na Câmara
de Itaboraí, o deputado
federal Gurgel (PSL-RJ) irá
debater com os vereadores
e a população a implantação no município do
Programa Nacional das
Escolas Cívico-Militares
(Pecim). Considerado um
dos grandes articuladores

CULTURA

desse modelo de educação
dentro e fora do Congresso
Nacional, o deputado é
conhecido como padrinho
das escolas cívico-militares no Rio.
“Venho trabalhando
isso dentro do Estado e
vemos a aceitação popular,
principalmente dos pais,
na preocupação de entregar uma qualidade de ensino aos seus filhos, além
de uma maior segurança
dentro e fora das instituições”, ressalta Gurgel.
“[Para a] audiência pública na Câmara Municipal
de Itaborai, com nosso
amigo vereador Dr. Matheus, convido a todos
que apoiam o projeto que
compareçam. Vamos juntos apoiar esse importante
instrumento educacional”,
conclama.

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

Pet friendly, mas nem tanto

Fico indignada com alguns estabelecimentos comerciais
como shoppings que se dizem pet friendly mas só permitem os acessos dos animais no colo dos donos, proibindo
que eles sejam colocados no chão, mesmo de coleira. É
preconceito contra os animais e muita cara de pau.
Eduarda Ramalho

Abolição

A prefeitura de Niterói deveria abolir logo o uso das máscaras nas ruas da cidade. Afinal, já não há mais tantos
casos de coronavírus e o próprio governo anuncia que
a população já está quase toda vacinada. Então, por que
tanta demora?
Ricardo Fontes
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Programação pela
Consciência Negra
Durante o Mês da Consciência Negra, a #CulturaEmCasa disponibiliza inúmeras
atrações artísticas e oficinas
na programação. São festivais, filmes, shows e diversos
conteúdos que vão além do
entretenimento. As transmissões são gratuitas.
Nesta sexta, estreia a
websérie “Punho Negro”. A
transmissão ocorre de segunda a sexta-feira, sempre
ao meio-dia. Serão exibidas
as duas temporadas. Já no

Chico Alves
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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 cantor Chico Alves é a
atração, desta sexta, do “Festival Pras Bandas de Cá”, na
Sala Nelson Pereira dos Santos. A apresentação acontece às 20h. A segunda edição
do projeto, que acontece até
o dia 14, tem renda revertida
para os artistas que se apresentarão no local. O ingresso
custa R$ 30 (inteira) e está
à venda no site Sympla.
É necessário apresentar o
comprovante de vacinação
contra a covid-19 em dia,
impresso ou digital.

dia 20, será exibido o “II
Festival Negro em Ação”,
Dia da Consciência Negra
e também quando ocorre o
cinquentenário da data.
Outro destaque é o “Festival Black Raízes”, com
episódios abordando as
diversas vertentes da música negra, principalmente
em São Paulo, como samba
rock, reggae, entre outros.
A programação completa
pode ser conferida em www.
culturaemcasa.com.br.

Nos 50 anos da data, dia 20, será exibido o “II Festival Negro em Ação”

Divulgação

BALÉ – A Companhia de Ballet da Cidade de Niterói
apresenta, desta sexta a domingo, no Theatro Municipal de Niterói, “Pedra Doce - Poética de Cora Coralina”.
Apresentações: sexta, às 19h, e no sábado e domingo,
às 18h. Ingresso: 1 lata de leite em pó que será doada
para a Campanha Niterói Solidária. Agendamento no
site da Sympla.

O cantor Chico Alves é a atração,
desta sexta, do “Pras Bandas de Cá”

INSCRIÇÃO – Para quem sonha em ser profissional da
dança, uma grande oportunidade: a partir do dia 16
até o dia 30, estarão abertas as inscrições para estudar
na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO)
que fica no prédio anexo do Theatro Municipal do Rio.
Podem participar crianças e jovens, de 8 a 21 anos.
Informações: inscricoeseedmo2022@gmail.com

Cidades
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Quase 560 mil moradores estão
imunizados contra covid-19 em SG
Prefeitura segue aplicando vacinas na população a partir de 12 anos, em 11 pontos do município
Renan Otto / Divulgação

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo
segue vacinando 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 16
de setembro. As doses de reforço 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.
São Gonçalo 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. E há Astrazeneca
disponível para a aplicação

As clínicas do
Mutondo
e Dr. Zerbini
vacinam das
8h às 21h, de
segunda a sexta

A segunda dose está sendo aplicada em São Gonçalo, em quem tomou a primeira dose até o dia 16 de setembro

da segunda dose.
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 acom-

panhado 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, profissional
de Educação Física, agente
comunitário de saúde, agente de combate às endemias,
profissional da vigilância em
saúde, trabalhador de apoio:
recepcionista, segurança,
trabalhador da limpeza, cozinheiro e auxiliar, motorista
de ambulância, gestor e outros. Inclui-se, ainda, aqueles
trabalhadores que atuam em
cuidados domiciliares que
atuam em programas ou
serviços de atendimento domiciliar como, por exemplo,

cuidadores de idosos, doulas
e parteiras.
Balanço – Desde o início
da campanha, a cidade vacinou 733.246 pessoas com a
primeira dose ou dose única.
Destas, 22.255 receberam a
vacina da Janssen. Ao todo,
32.624 trabalhadores da saúde, 137.830 idosos com mais
de 60 anos, 1.765 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência
(Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.992 pessoas com
comorbidades, 1.357 pessoas
com deficiência permanente, 8.282 trabalhadores da
educação, 414 trabalhadores
das forças de segurança e
salvamento, 2.955 acamados,
386.009 pessoas da população em geral com mais de 18
anos, 3.907 pessoas privadas
de liberdade, 270 pessoas
em situação de rua, 311 portuários, 62.810 adolescentes
entre 12 e 17 anos e 9.613 gestantes, puérperas e lactantes
foram vacinados. Ao todo,
557.452 pessoas foram imunizadas com a segunda dose;
41.820 idosos, 782 imunossuprimidos, 460 acamados e
6.773 profissionais de saúde
tomaram a dose de reforço
ou adicional.

Imunização gera segurança para 75% da população
Um levantamento feito a pedido da Pfizer Brasil e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) mostrou que
o sentimento de segurança
gerado com o aumento na
taxa de imunização contra a
covid-19 abrange 75% dos 2
mil entrevistados. De acordo
com a pesquisa, 65% dos entrevistados sentem-se seguros
e 10%, muito seguros com o
avanço da vacinação. Outros
20% disseram sentir-se inseguros (18% estão inseguros e
2%, muito inseguros) e 6% não
responderam.
Apesar disso, ainda há
preocupação com a possibilidade de uma nova onda de
covid-19 para 86% dos entre-

vistados. A pesquisa indicou
que 41% têm muito medo de
uma nova onda de covid-19 e
45% têm um pouco de medo.
As perguntas fazem parte da
pesquisa Vacina. Tomar para
retomar e foi respondida pela
internet por pessoas com 16
anos ou mais, nas regiões
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro Oeste, entre os dias 19
e 29 de outubro de 2021.
Retomada
Também será feita uma
campanha de mesmo nome
com a exposição da Bandeira
da Retomada, criada pelo
artista plástico paulista Didu
Losso, a pedido da Pfizer,
para simbolizar a esperança

e o otimismo gerados pelo
avanço da imunização no Brasil. A ideia é destacar o papel
fundamental das máscaras no
enfrentamento da pandemia
e lembrar que ainda é preciso usá-la. A bandeira ficará
exposta entre os dias 12 e 18
de novembro na entrada da
Shopping Center 3, na Avenida
Paulista.
Segundo o resultado do
questionário feito para entender as expectativas e os
aprendizados dos brasileiros
para o cenário pós pandemia,
as sensações despertadas pela
ampliação da vacinação no
país são de impacto positivo:
esperança em primeiro lugar
com 29%; seguida por oti-

mismo com 24%; e alívio com
16%. Só esses três sentimentos
somam 69%.
Os dados mostram ainda
que há grande expectativa
pela retomada nos próximos
meses. Entre as atividades os
entrevistados pretendem resgatar em primeiro lugar, com
40% das respostas, a chance
dos encontros mais frequentes
com a família e/ou amigos e a
vontade de frequentar espaços
fechados, como shoppings,
cinemas, teatros, restaurantes,
academias e igrejas.
Em seguida, com 35%,
frequentar espaços abertos
como parques, praças, praias;
viajar com 32% e ir a eventos
de aglomeração como shows,

festas e estádios com 23%, ao
passo que 18% citaram cursos presenciais e 16%, trabalho presencial. Ainda há 15%
afirmando que já voltaram a
realizar todas as atividades
normalmente.
“Esses dados positivos
revelam o reconhecimento
da população em relação
à contribuição da ciência
para a saúde em geral. Graças às novas vacinas contra
a covid-19 vidas estão sendo
poupadas e podemos retomar
aos poucos a nossa rotina. Mas
vale lembrar que a pandemia
ainda não acabou. Portanto
é de extrema importância
que as medidas de prevenção
ainda sejam mantidas”, disse

Educação fez passeio guiado que Alunos de SG na
Marina da Glória
reconta a história dos negros
Visita faz parte da programação do Novembro Negro de Niterói
Divulgação

Professores e pedagogos da
Rede Municipal de Educação de Niterói visitaram, na
terça-feira (9), o Instituto de
Pesquisa e Memória Pretos
Novos (IPN), que pesquisa e
preserva o patrimônio africano e afro-brasileiro. O grupo
foi guiado e percorreu a Zona
Portuária do Rio de Janeiro,
área que reconta a história
negra na cidade. A iniciativa
faz parte da programação
do Novembro Negro 2021 da
Secretaria e da Fundação Municipal de Educação. O evento
teve como objetivo levar os
profissionais da educação
para um espaço formativo da
compreensão da dispersão
do povo africano, a história
e cultura africana e afrodescendente.
A visita foi organizada pela
Coordenação de Educação na
Diferença (Cedif ), vinculada
à Subsecretaria de Projetos
Transversais, Cooperação e
Articulação Institucional da
SME/FME. Alguns profissionais da rede participaram da
visita ao sítio arqueológico
e ao circuito da Pequena
África para o fortalecimento das orientações da Lei

Carregado de história e com a essência do movimento, o Largo da Prainha

10.639/2003 nas produções
curriculares das unidades de
educação, assim como em
seus projetos.
“Este é um lugar de fundamental importância para
ampliação da consciência
sobre as implicações do racismo na sociedade brasileira
e para o reconhecimento de
uma potente história de luta,
de vida, de singularidades que
marcam e constroem nossa
história coletiva”, aponta Cris-

tiane Gonçalves, coordenadora da Cedif.
O Instituto de Pesquisa e
Memória Pretos Novos (IPN)
foi criado para pesquisar, estudar, investigar e preservar o
patrimônio material e imaterial africano e afro-brasileiro,
valorizando a memória e
identidade cultural brasileira, gerando conhecimentos
sobre a escravidão e as consequências para a igualdade
racial no Brasil.

Alunos da Escola Municipal
Nice Mendonça de Souza e
Silva, de São Gonçalo, conheceram a expedição Tara
Océan, que está ancorada na
Marina da Glória, dentro do
projeto “FrancEcolab”. A visita é parte de uma parceria
entre a Secretaria de Educação de São Gonçalo e o setor
de Cooperação Educativa e
Linguística da Embaixada
da França no Rio de Janeiro.
Os cientistas do Tara
Océan percorrem os oceanos e mares para estudar
o impacto dos plásticos na
vida marinha e, durante o
evento, as crianças tiveram
oportunidade de conversar
com a tripulação e com os
cientistas.
“Os passeios e as explicações são muito importantes para que as crianças
entendam que precisamos
proteger o planeta. O plástico, quando não descartado
de forma certa, vai parar em
ruas, bueiros, rios e oceanos.
À medida que se decompõem no meio ambiente,
os plásticos vão causando
danos ao ecossistema marinho”, afirmou a diretora da
escola, Rosana Melo.
Para o secretário de Educação, Maurício Nascimen-

to, a parceria com a Embaixada da França do Rio
de Janeiro trouxe para as
crianças não só uma nova
língua, mas também outros
costumes e cultura, além
da questão ambiental, que
é fundamental nos dias de
hoje.
“Esse projeto faz parte do
nosso convênio com o Consulado Francês que, além do
ensino da língua, proporciona aos nossos alunos estudar
um pouquinho da cultura
da França, incluindo atividades culturais e passeios,
que enriquecem o conhecimento dos nossos alunos”,
concluiu Maurício Nascimento.
Fundação Tara Océan Criada na França em 2003,
a Fundação Tara Océan tem
como principais missões
explorar o mar para compreendê-lo, coletar dados
sobre o mundo submarino,
a fim de entender e prever
as mudanças relacionadas
aos riscos climáticos e ambientais. Tudo isso graças
a um barco laboratório. A
escuna Tara Océan, que está
percorrendo a costa há um
mês, chegou agora ao Rio
de Janeiro.

a líder médica da área de
vacinas da Pfizer Brasil, Júlia
Spinardi.
O levantamento mostrou
que para 64% dos internautas
a população está mais consciente sobre hábitos de saúde
e higiene para a prevenção de
doenças depois de passar por
uma pandemia. Entre hábitos
adquiridos os de maior probabilidade de serem mantidos
após o fim da pandemia são
o uso do álcool em gel (58%);
lavar as mãos constantemente
ou ao chegar em algum lugar
(55%); o uso de máscaras,
mesmo que eventualmente
(40%) e distanciamento social,
evitar aglomeração e contato
físico desnecessário (31%).

Gilberto Gil
é o mais
novo
imortal
Gilberto Gil é o mais novo
imortal da Academia Brasileira de Letras. O cantor foi
eleito nessa quinta-feira para
a Cadeira de número 20, que
antes era ocupada pelo jornalista Murilo Melo Filho,
falecido no ano passado.
O músico recebeu 21
votos dos 34 votos. Os outros
dois concorrentes foram o
poeta Salgado Maranhão e o
escritor Ricardo Daunt.
Pelas redes sociais Gil
agradeceu a torcida e aos
novos colegas pela escolha
do seu nome como novo
imortal na ABL.
Gilberto Gil iniciou sua
carreira no acordeon, ainda
nos anos 1950, inspirado por
Luiz Gonzaga e pela sonoridade do Nordeste. Com a
ascensão da bossa nova, Gil
deixa de lado o acordeon
e empunha o violão, e em
seguida a guitarra elétrica.
Seu primeiro disco, Louvação, lançado em 1967,
concentrava sua forma
particular de musicar elementos regionais, como
nas conhecidas canções
Louvação, Procissão, Roda e
Viramundo.

4

Cidades

ofluminense.com.br

Sexta-feira, 12/11/2021

Empresas italianas parceiras
no desenvolvimento do Estado
Acordo foi anunciado em encontro do governador com a vice-ministra da Economia e Finanças da Itália
Divulgação

O Governo do Estado do Rio
de Janeiro anunciou, ontem
(11), um acordo de entendimento com as empresas
Enel X, Leonardo e TIM para
o desenvolvimento do conceito de Cidades Inteligentes
e o planejamento de estudos
sobre o tema. A parceria com
as companhias italianas foi
anunciada durante reunião
do governador Cláudio Castro com a vice-ministra da
Economia e Finanças da Itália, Laura Castelli, em Roma.
Soluções tecnológicas de
ponta para infraestruturas
de transporte, conectividade
e iluminação e modelos de
eficiência energética são alguns dos projetos que serão
oferecidos pelas empresas.
Entre as possíveis aplicações
desenvolvidas no estado estão a medição do clima e nível
de poluição, os sistemas de
recarga pública para veículos
elétricos e uso de plataformas
de monitoramento em tempo
real para climatização.
“Sistemas de energia e
inteligência artificial vão
proporcionar mais proteção, segurança e qualidade
de vida aos cidadãos e às
indústrias fluminenses. Essa
parceria recoloca o Estado
do Rio de Janeiro em um cenário de desenvolvimento e
credibilidade internacional”,
ressaltou o governador.
O projeto vai identificar

Empresas Enel X,
Leonardo e TIM
vão desenvolver
conceitos
de Cidades
Inteligentes

Governador Claudio Castro se reuniu ontem com Laura Castelli, em Roma, para anúncio do acordo de entendimento

cidades nas quais o desenvolvimento de projetos pode ser
aplicado com a intenção de
transformá-las em “laboratórios vivos” para as aplicações
tecnológicas que contribuam
para o desenvolvimento sustentável. O município de
Itaperuna foi escolhido para
ser um dos que servirão como

referência.
“Acredito que o projeto
Cidades Inteligentes ajude a
consolidar políticas públicas
do Estado do Rio de Janeiro
e aproxime ainda mais a
Itália do Brasil”, afirmou a
vice-ministra da Economia e
Finanças da Itália, acionista
das três empresas.

Teleporto satélite 5G - Ontem, o governador também
visitou a sede da empresa
Leonardo e as instalações do
Centro Aeroespacial Fucino
da Telespazio, vinculada à
companhia italiana. Na ocasião, foi anunciada a inauguração da pedra fundamental
do maior teleporto satélite

5G da América Latina, em
Maricá, este mês. A previsão
é que a obra seja inaugurada
em março de 2022 e que o
teleporto entre em operação
em junho de 2022.
O novo teleporto poderá
oferecer serviços de telecomunicações para satélites
geoestacionários, bem como
serviços de baixa latência e
alta largura de banda para
constelações de satélites de
baixa órbita. O cargo poderá atender à crescente
demanda e às novas necessidades geradas pelo setor
de óleo e gás da região e
aproveitar as oportunidades
de outros setores, como governamental e marítimo,
agropecuário e agricultura
de precisão.
Os secretários da Casa
Civil, Nicola Miccione, de Desenvolvimento Econômico,
Vinicius Farah, e do Ambiente
e Sustentabilidade, Thiago
Pampolha, também participaram da visita.
Patrimônios monitorados

‘Fomentão’: começam inscrições
Edital destina R$ 2,5 milhões para impulsionar atividades artísticas e culturais de Niterói
A Prefeitura de Niterói, por
meio da Secretaria Municipal
das Culturas (SMC), abre hoje
(12), às 10h, o período de inscrição para a chamada pública
“Fomentão”, que destina R$
2,5 milhões para a produção
cultural da cidade, com o objetivo de estimular a economia
criativa e impulsionar as atividades artísticas, fortemente
impactadas pela paralisação
das atividades de público devido à pandemia de Covid-19.
O edital é mais uma ação
do programa “Cultura é um
Direito”, que engloba ações
para a garantia dos direitos
culturais da população. O
secretário das Culturas, Leonardo Giordano, destaca a
importância do edital no atual
momento de retomadas das

Trânsito na
escola
Desde cedo é importante conscientizar as
crianças sobre segurança no trânsito. Buscando
esse objetivo o Grupamento Especializado
de Ronda Escolar, da
Guarda Municipal de
São Gonçalo, promoveu
ontem (11) uma palestra para alunos da rede
municipal, entre 8 e 10
anos. A apresentação, na
Escola Municipal Professor Evadyr Molina, na
Venda da Cruz, abordou
temas relacionados à
segurança e às leis de
trânsito, como Código
de Trânsito Brasileiro, o
uso do capacete em motocicletas e bicicletas,
travessia segura na faixa
de pedestres, sinalização
vertical e semafórica,
uso do cinto de segurança e o risco do uso do
celular ao volante.

atividades de público:
“As atividades culturais foram as primeiras a parar com
a pandemia. Isso gerou um
grande impacto na sustentabilidade do setor. Desde o início
do ano, já investimos mais de
R$ 37 milhões para amparar
o setor cultural e os trabalhadores. Esse edital é mais um
passo, para que os fazedores
de cultura tenham mais fôlego
para desenvolver as atividades
diante da retomada das ações
presenciais de público”.
Giordano comentou ainda
a praticidade nas inscrições:
“Hoje, as inscrições estão totalmente digitais e online, o
que facilita para quem quer
se inscrever e aumenta o potencial de transparência. Além
disso, em relação a uma das

grandes dificuldades para
os proponentes, que era a
prestação de contas, agora
existe uma possibilidade mais
simples. O projeto selecionado no edital poderá prestar
conta com a comprovação da
execução do projeto. Ou seja,
se o seu projeto é uma peça de
teatro, o próprio espetáculo
realizado e em cartaz comprova”, explicou.
O “Fomentão” é voltado
para propostas culturais realizadas por artistas, grupos, coletivos ou instituições culturais
que tenham CNPJ (incluindo
MEI). As ações precisam se
enquadrar em um dos eixos
do edital: montagem e realização de espetáculos, shows
ou exposições; circulação de
espetáculos, shows ou exposi-

Interessados
podem se
inscrever, de
forma online, até
as 18h do dia 28
de dezembro
ções; manutenção de grupos,
coletivos ou companhias;
produtos artísticos ou culturais; residências artísticas ou
mostras e festivais.
As propostas inscritas poderão contemplar as mais
diversas expressões e linguagens, incluindo: shows, concertos, clipes, espetáculos
de teatro, dança, circo, obras
audiovisuais, produções lite-

rárias, leituras dramatizadas,
oficinas das mais variadas
expressões artísticas, como
acervos, arquivos, arte e cultura urbana, arte pública, artes
digitais, artes integradas, artes
visuais, artesanato, audiovisual, biblioteca, capoeira,
Carnaval, cinema, etc.
A chamada pública conta
com pontuação adicional para
grupos majoritariamente formados por mulheres; pessoas
negras; travestis ou transexuais; pessoas com deficiência
ou que sejam realizados nas
Zonas de Interesse Especiais.
As inscrições ficam abertas
até as 18h do dia 28 de dezembro. Para acessar o edital
e realizar a inscrição, basta
acessar o site: culturaeumdireito.niteroi.rj.gov.br .

São Gonçalo: último dia para
a renovação de matrículas
Responsáveis devem procurar escolas. Remanejamento só a partir de terça
A Secretaria de Educação de
São Gonçalo alerta para o
fim do prazo de renovação da
matrícula dos alunos da rede.
O último dia é hoje (12). Os
responsáveis podem procurar as unidades escolares dos
alunos que vão permanecer
na mesma escola.
Na renovação de matrícula
é preciso a a assinatura do
responsável na ficha do aluno.
O remanejamento dos alunos
entre as unidades de ensino
da rede municipal será realizado de 16 a 30 de novembro.
A pré-matrícula para novos alunos deve ser efetuada através do link servicos.
pmsg.rj.gov.br/educacao/
prematricula, de 20 a 30 de

Para renovação
de matrícula,
responsável
precisa assinar
a ficha
do aluno
dezembro. A ordem da inscrição efetuada na internet não
será considerada na alocação
dos alunos. O resultado da
pré-matrícula será divulgado
no site da Prefeitura de São
Gonçalo e nas escolas a partir
de 10 de janeiro de 2022.
A matrícula dos alunos
remanejados será realizada

de 11 a 14 de janeiro de 2022,
diretamente na unidade de
ensino. A efetivação da matrícula dos alunos contemplados na pré-matrícula acontecerá de 17 a 21 de janeiro de
2022 na unidade de ensino.
O não comparecimento no
período definido implicará na
disponibilização da vaga para
a comunidade.
No ato da matrícula, os
responsáveis pelos alunos
deverão apresentar a original e cópia dos seguintes
documentos: certidão de
nascimento do(a) aluno(a) ou
documentos que a substitua;
dois retratos 3 x 4; histórico
escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano

escolar para qual o discente
está habilitado; comprovante de residência com CEP;
carteira de vacinação com
fator R.H. e grupo sanguíneo;
carteira de Identidade (RG) e
CPF do aluno, quando houver; para maiores de 18 anos:
carteira de identidade (RG)
e certificado de reservista;
carteira de identidade (RG) e
CPF do responsável; Cartão
Nacional de Saúde (Cartão do
SUS) e NIS com numeração
do menor.
EJA – A matrícula dos alunos da Educação de Jovens
e Adultos para o 1º semestre
de 2022 será realizada de 24 a
28 de janeiro, na unidade de
ensino.

por satélite - Patrimônios
culturais, arquitetônicos e
sociais fluminenses serão
monitorados por satélites.
O anúncio foi feito, ontem,
pelo governador Cláudio
Castro, em reunião com a
vice-ministra da Cultura da
Itália, Lucia Borgonzoni, em
Roma. A ação conjunta tem
como foco equipamentos de
comunidades carentes.
“Preservar os nossos patrimônios históricos é uma
preocupação. Por isso, o
acordo assinado hoje com
o governo da Itália vai ser
essencial. Vamos proteger os
bens culturais de mudanças
climáticas e da degradação
urbana e ambiental, que
podem levar à perda dessa
herança histórica”, afirmou
Cláudio Castro.
O acordo prevê, além da
segurança do bem cultural, a
realização de atividades conjuntas para desenvolvimento
de empreendimentos, formação profissional e aquisição
de novas tecnologias.
A parceria inclui o apoio a
jovens em setores como arte,
arquitetura, design e curadoria, com destaque para
práticas artísticas sustentáveis ligadas a processos de
regeneração de espaços em
desuso e áreas carentes. Todos os projetos e ações serão
realizados por meio de intercâmbio entre os governos.

Sebrae faz
seminário
sobre
franquias
O Estado do Rio de Janeiro
tem mais de 1,7 milhão de
empresas. Muitas dessas
empresas são franquias e
estão cada vez mais presentes no mundo dos negócios porque apresentam resultados concretos
para o investidor. Pensado
em apoiar potenciais empreendedores, no dia 18, o
Sebrae Rio realizará o seminário on-line Franquias
pelo Interior. As inscrições
podem ser feitas pela loja
virtual da instituição e são
gratuitas.
“O país vem tendo uma
maior variação da taxa
de Empreendedorismo
Potencial quando comparado com outras economias do mundo. Abrir uma
franquia tem sido comum
para pessoas que querem
empreender ou ampliar o
seu negócio. No seminário, os participantes terão
acesso a informações para
que esse modelo de negócio seja rentável”, explica
Glauco Nunes, analista do
Sebrae Rio.
O encontro abordará
temas como vantagens
de adquirir uma franquia,
pontos que precisam ser
observados ao se candidatar a uma rede de franquias, as obrigações do
franqueado e o mercado
de franchising e suas vantagens.
A franquia só pode existir se houver uma relação
mútua entre as duas partes, ou seja, a marca e o
investidor. A rede que irá
franquear cobra royalties,
calculados de acordo com
o faturamento bruto. Uma
das desvantagens que um
empreendedor ou investidor tem em relação às
franquias está na limitação
da autonomia de inovação,
ou seja, ele deve obedecer
e seguir as regras da rede.
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Gerp divulga pesquisa regional de
intenção de voto para governador
Entre os eleitores do município de Niterói, ex-prefeito Rodrigo Neves (PDT) venceria no primeiro turno
O Instituto Gerp realizou
na última semana, no município de Niterói, pesquisa
regional de intenção de
voto voltada às próximas
eleições para governador do
Rio de Janeiro, que acontecem no ano que vem. Entre
os eleitores niteroienses,
o ex-prefeito Rodrigo Neves (PDT) lidera a corrida
eleitoral ao Palácio Guanabara, com 66% dos votos
válidos, condição que lhe
daria a vitória em primeiro
turno.
Em segundo lugar na
pesquisa do Instituto Gerp,
aparece o deputado federal
Marcelo Freixo (PSB), que
também tem berço político
em Niterói, com 20% dos
votos. Na terceira posição
da pesquisa está o atual governador do Rio de Janeiro,
Claudio Castro (PL), com
11%.
Nas últimas colocações
apuradas pela pesquisa,
o p re s i d e n t e d a O rd e m
dos Advogados do Brasil
(OAB), Felipe Santa Cruz,
sem partido, aparece com
2%. O deputado federal Paulo Gamine (Novo) tem 1%
dos votos válidos entre os
eleitores de Niterói.
Em um cenário eleitoral
que inclui entre os candidatos o vice-presidente da

Pesquisa aponta
ainda que em
Niterói, exprefeito tem o
menor índice
de rejeição

INTENÇÃO E REJEIÇÃO DE VOTO:
E SE OS CANDIDATOS FOSSEM APENAS ESTES,
VOTARIA EM... (VOTOS VÁLIDOS)

66%

20%

Rodrigo
Neves

11%

Marcelo
Freixo

Claudio
Castro

2%

1%

Felipe
Santa Cruz

Paulo
Ganime

Base Total: 800 entrevistas
E, se os candidatos fossem apenas estes, em qual deles V. votaria?

INTENÇÃO E REJEIÇÃO DE VOTO:
SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE E OS CANDIDATOS FOSSEM ESTES,
VOTARIA EM... (VOTOS VÁLIDOS)

58%
19%

Rodrigo
Neves

General
Mourão

16%

Marcelo
Freixo

6%

1%

0%

Claudio
Castro

Felipe Santa
Cruz

Paulo
Ganime

Base Total: 800 entrevistas
Se as eleições para Governador do Estado do Rio de Janeiro fossem hoje e os candidatos fossem estes, em qual deles V. votaria?

Congresso aprova projetos de
R$ 9,3 bi para Auxílio Brasil
Recursos serão remanejados das despesas do extinto Bolsa Família
Congresso Nacional aprovou
ontem (11) o Projeto de Lei
do Congresso Nacional (PLN)
nº 26/2021 que abre crédito
extra de R$ 9,364 bilhões para
ser usado ainda este ano no
pagamento do programa social Auxílio Brasil. O governo
pretende implementar este
programa em substituição ao
Bolsa Família, que foi criado
em 2003. Os recursos, previstos na proposta do Poder
Executivo, serão remanejados
das despesas primárias do
Bolsa Família.

Entre os projetos aprovados, todos relativos a créditos
extraordinários, deputados
e senadores também aprovaram o PLN 23/2021, que
adapta o Plano Plurianual
(PPA) em vigor ao Auxílio
Brasil. O texto prevê gastos de
R$ 76,4 bilhões, entre 2021 e
2023, com o novo programa
assistencial.
Para o deputado Jorge Solla (PT-BA), o PLN 26 mostra
que não é necessária a aprovação de uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)

para possibilitar o Auxílio
Brasil. “Na verdade precisava
desses dois PLNs que foram
aqui aprovados. Eles é que
vão assegurar o pagamento,
dentro do orçamento deste
ano, do Auxílio Brasil a partir
da próxima semana. Eles é
que fizeram a diferença”, disse
o deputado após a sessão.
Solla se referiu à PEC
23/2021, a chamada PEC dos
Precatórios, que foi aprovada
na Câmara nesta semana.
Com a PEC aprovada, o governo pretende parcelar os

precatórios e alterar o cálculo
do teto de gastos, liberando
R$ 91,5 bilhões para o Orçamento do próximo ano.
A alegação do governo é
que a liberação dessa verba
viabilizará o Auxílio Brasil,
abrindo espaço fiscal no Orçamento da União para o
pagamento do novo benefício
assistencial, que terá o valor
mensal de R$ 400. Precatórios são dívidas da União que
resultam de sentenças judiciais as quais não cabe mais
recurso.

Câncer mata a jornalista
Cristiana Lôbo, aos 64 anos
Comentarista política tinha mais de 30 anos de atuação em Brasília
Morreu ontem (11), aos 64
anos, a jornalista e comentarista política Cristiana
Lôbo, em decorrência de
um câncer contra o qual
vinha lutando há anos. Internada no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo, ela
contraiu, nos últimos dias,
pneumonia, o que agravou
o quadro.
Com mais de 30 anos de
cobertura em Brasília, Cristiana Lôbo foi diagnosticada
com mieloma múltiplo.

O ministro da Economia, Paulo Guedes divulgou
uma nota na qual lamenta
o falecimento da jornalista.
Segundo Guedes, a comentarista era conhecida pela
seriedade em suas análises,
competência, apuração ética e dedicação à cobertura
política e econômica.
“Além de gostar dela, eu
apreciava o seu trabalho.
Sua isenção, inteligência e
perspicácia foram exemplos
de bom jornalismo”, disse o

ministro. “Por diversas vezes,
a jornalista cobriu com competência e seriedade muitos temas do Ministério da
Economia, desempenhando
com excelência o seu papel
de levar informação e análise
apurada para a sociedade
brasileira. Cristiana Lôbo
deixa uma grande contribuição para o jornalismo
brasileiro”, acrescentou.
O presidente do Banco
Central, Roberto Campos
Neto, também divulgou uma

nota de pesar. “Profissional
respeitada e de longa trajetória na imprensa brasileira,
Cristiana Lôbo inspirou gerações ao informar seus leitores e telespectadores com
seriedade e competência
sobre a política e a economia
do país. O presidente transmite suas condolências e se
solidariza com familiares e
amigos neste momento de
dor”, diz a nota do BC.
Casada, Cristiana deixa
dois filhos e dois netos.

República, general Hamilton
Mourão (PRTB), o ex-prefeito Rodrigo Neves repete a
performance de eleição em
primeiro turno, com 58%
dos votos válidos em seu
principal reduto eleitoral.
Mourão aparece em segundo lugar com 19%; Marcelo
Freixo em terceiro, com 16%;
Cláudio Castro em quarto,
com 6% e Felipe Santa Cruz
em quinto, com 1% dos votos válidos. Neste cenário
político, Paulo Gamine não
pontuou.
A pesquisa do Instituto
Gerp aponta ainda que o
pedetista Rodrigo Neves tem
o menor índice de rejeição
(13%) em Niterói entre os
pré-candidatos a governador. Os números apurados
pela pesquisa mostram que
27% dos niteroienses não
votariam em Hamilton Mourão; 24% não votariam em
Marcelo Freixo; 17% não votariam em Claudio Castro e

15% não votariam em Felipe
Santa Cruz.
O presidente do Instituto
Gerp, Gabriel Pazos, explica
que a pesquisa regional é
a primeira de uma série a
ser realizada em diferentes
cidades-polo do estado do
Rio de Janeiro.
“Estamos adotando esta
maneira de pesquisar regionalmente para medir o
potencial dos pré-candidatos em diferentes redutos eleitorais. Começamos
por Niterói por ser uma
cidade onde os principais
pré-candidatos a governador têm um índice alto de
conhecimento pela população”, declarou.
O ex-prefeito Rodrigo
Neves aparece como o mais
conhecido entre os entrevistados no município de
Niterói, com 95% de respostas positivas. Marcelo
Freixo é conhecido por 80%,
Claudio Castro por 61% e
Felipe Santa Cruz por 37%
dos entrevistados.
O Instituto Gerp informou que para a pesquisa de
intenção de votos realizou
ao todo 800 entrevistas entre
os dias 26 de outubro e 5 de
novembro. Ainda segundo o
instituto, a margem de erro
da pesquisa é de 3,5 pontos
percentuais.

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: 16/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
10:00 às 12:00 Avenida Jerônimo Afonso - Caramujo - Niterói
16190281
10:00 às 12:00 Rua São José - Fonseca - Niterói
16190281
14:00 às 16:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói
16189617
14:00 às 16:00 Rua Tavares de Macedo - Icaraí - Niterói
16189617
14:00 às 18:00 Avenida Atrativo C Coutinho - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Ruas 50, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74 - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Rua Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Rua Evaldo de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Rua Helenice C Tebet - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Rua Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói
16190897
14:00 às 18:00 Rua Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói
16190897
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Nelson Costa Barros - Ipiiba - São Gonçalo
16175357
12:00 às 16:00 Rua Sampaio de Oliveira - Rio do Ouro - São Gonçalo
16175357
12:00 às 16:00 Rua Sebastião Garcia Rose - Rio do Ouro - São Gonçalo
16175357
08:30 às 12:30 Estrada Guaxindiba - Guaxindiba - São Gonçalo
16185461
08:30 às 12:30 Rua Aquilino de Carvalho - Vista Alegre - Guaxindiba - São Gonçalo 16185461
08:30 às 12:30 Rua Gonçalo Mendes - Guaxindiba - São Gonçalo
16185461
08:30 às 12:30 Rua Magalhães Luis - Vista Alegre - São Gonçalo
16185461
08:30 às 12:30 Rua Magalhães Mendes - Vista Alegre - São Gonçalo
16185461
08:30 às 12:30 Rua Resende da Costa - Guaxindiba - Sta Luzia - São Gonçalo
16185461
08:30 às 12:30 Rua Silvio Meck - Marambaia - São Gonçalo
16185461
08:30 às 12:30 Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo
16185461
MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16184371
09:00 às 13:00 Rua Prefeito Artuzinho Rangel - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16184371
09:00 às 13:00 Ruas A, D - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16184371
09:00 às 13:00 Rua Carolino J. Nascimento - Jardim N Metropoli - Maricá
16184371
09:00 às 13:00 Rua da Praia - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16184371
13:00 às 17:00 Estrada Caju - Pindobal - Maricá
16185207
13:00 às 17:00 Estrada do Bambui - Estrada de Bambuí - Maricá
16185207
13:00 às 17:00 Estrada do Pindobal - Caju - Maricá
16185207
13:00 às 17:00 Estrada Pindobal - Estrada de Bambuí - Maricá
16185207
13:00 às 17:00 Estrada Velha do Caju - Caju - Maricá
16185207
13:00 às 17:00 Estrada Oscarino Francisco da Costa - Pindobal - Maricá
16185207
Dia: 17/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:30 às 10:00 Avenida Jornalista Alberto F Torres - Icaraí - Niterói
16204733
08:30 às 10:00 Rua Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói
16204733
09:00 às 13:00 Avenida Nelson de Oliveira e Silva Vila Progresso - Niterói
16172947
09:00 às 13:00 Avenida Thomaz E A Vieira - Vila Progresso - Niterói
16172947
09:00 às 13:00 Avenida Independência - Vila Progresso - Niterói
16172947
09:00 às 13:00 Rua Açude - Vila Progresso - Niterói
16172947
09:00 às 13:00 Rua Nelson de Oliveira E Silva - Vila Progresso - Niterói
16172947
09:00 às 13:00 Travessa Independência - Vila Progresso - Niterói
16172947
09:00 às 17:00 Rua Noronha Torrezão - Cubango - Niterói
16206035
13:00 às 17:00 Rua Visconde de Itaboraí - Centro - Niterói
16190097
13:00 às 17:00 Rua Barão Amazonas - Centro - Niterói
16190151
13:00 às 17:00 Rua Saldanha Marinho - Centro - Niterói
16190151
14:00 às 16:00 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói
16204457
SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Rua José de Souza Porto - Largo da Ideia - São Gonçalo
16192311
13:00 às 17:00 Rua José Ferreira Porto - Largo da Ideia - São Gonçalo
16192311
MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Caju - Jacaroá - Maricá
16191421
13:00 às 17:00 Rua Zilto Monteiro de Abreu - Caju - Maricá
16191421
14:00 às 17:00 Ruas 7, 13, 24, 31, 44, 45, 61 - Bambui - Est. Cassorotiba - Maricá
16192319
14:00 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Bambui - Maricá
16192319
14:00 às 17:30 Ruas 1, 2, 3, 4, 5 - Centro - Gamboa - Jardim Interlagos -Pr. Lagoas-Ba 16192001

Estamos com você, mesmo à distância.
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JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos autos da Ação
SUMÁRIA, movida por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 7 DE
SETEMBRO em face de ESPÓLIO DE WALTER RIBEIRO DE QUEIROZ E
OUTROS, processo nº 0008738-59.2006.8.19-0002, na forma abaixo:
O Dra. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS, Juiza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a ESPÓLIO DE WALTER RIBEIRO DE QUEIROZ, REGINA
CÉLIA QUEIROZ FLORES E AILCA LEMOS DE QUEIROZ, que em 23/11/21,
às 13:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso
II do CPC, não havendo licitantes no dia 25/11/21, no mesmo local e hora, a venda
será feita conforme despacho de ﬂs. 398/399, pelo preço mínimo ﬁxado pelo
Juízo em R$ 136.000,00, que corresponde a 80% sobre a avaliação. O imóvel
registrado no 14º RGI e Niterói, matrícula nº 24.869, Apto. 201 do bloco 9, na
Alameda São Boa Ventura nº617, avaliado as ﬂs. 362 em 25/05/2021, por R$
170.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site
do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento
de todos foi expedido este, outro na integra estará aﬁxado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ﬁcando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oﬁcial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art.
889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 28/10/21. Eu, Karla Cristina
de Jesus Vilhena Palhares, Chefe de Serventia, o ﬁz digitar e subscrevo. (ass) Dra.
MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS, Juiza de Direito.
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Fla vence o Bahia e segue
sonhando com o título
Apesar de remotas, Rubro-Negro ainda tem chances de ser tricampeão
O Flamengo
derrotou o Bahia por 3 a 0, ontem à noite, no
Maracanã, pela
31ª rodada do
Campeonato Brasileiro, e
manteve vivo o sonho de
conquistar o tricampeonato
nacional.
Com o triunfo o Rubro-Negro permanece na terceira posição, agora com 57
pontos, mas com uma partida a menos do que o líder
Atlético-MG (68 pontos) e
do vice-líder Palmeiras (58
pontos). Para o Bahia, o revés
representou a proximidade da
zona do rebaixamento, pois
ficou na 16ª posição com 36
pontos

Gabigol marcou
ontem, no
Maracanã, seu
centésimo gol
com a camisa do
Flamengo
O técnico Renato Gaúcho
mandou a campo uma equipe
alternativa, sem a presença de
várias peças importantes, influenciado pela proximidade
da final da Taça Libertadores
da América, no próximo dia
27, contra o Palmeiras, em
Montevidéu.
Mesmo com a escalação
alternativa, o Rubro-Negro

dominou a etapa inicial, e
abriu o marcador aos 31 minutos, em gol em cobrança de
pênalti (que teve a marcação
muito contestada) de Gabigol. Foi o centésimo gol do
camisa 9 pelo Flamengo.
A missão do time carioca
ficou mais simples aos 41 minutos, quando o lateral Matheus Bahia foi expulso por
acúmulo de cartões amarelos.
Na etapa final, o Rubro-Negro manteve a superioridade e confirmou a vitória.
Primeiro com gol que saiu dos
pés do atacante Michael, que
apenas escorou a bola aos 12
minutos após boa jogada de
Vitinho. Depois com Andreas
Pereira, que, aos 43, bateu
colocado da entrada da área.
Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol, em cobrança de pênalti, abriu o placar ontem à noite para o Flamengo na vitória sobre o Bahia no Maracanã

Sexta-feira, 12/11/2021

Vasco anuncia saída
de Fernando Diniz
Um dia após
perder de 3 a 0
para o Vitória
e ver acabarem as chances de acesso
à Série A do
Campeonato Brasileiro, o
Vasco anunciou ontem as
primeiras mudanças em
seu departamento de futebol, com destaque para a
saída do técnico Fernando
Diniz e do diretor executivo de futebol Alexandre
Pássaro.
Desta forma, o Cruz-maltino disputará os três
últimos jogos da Série B
do Brasileiro com sua comissão permanente, que

é “liderada pelo assistente
técnico Fábio Cortez”.
“O clube vai ao mercado
para recompor sua equipe
técnica do departamento
de futebol”, afirma o Vasco
em comunicado.
De acordo com a nota
oficial divulgada no site do
clube, “nos pouco mais de
dez meses em que esteve à
frente do futebol, Pássaro
atuou de forma profissional e reestruturou inteiramente o departamento,
estabelecendo processos
fundamentais para sua
modernização e contribuindo para o aumento
da saúde financeira do
clube”.

Flu se afasta cada
vez mais da Liberta
A 31ª rodada
do Campeonato Brasileiro
embolou a disputa pelas vagas na Libertadores de 2022. Enquanto
Atlético-MG, Palmeiras e
Flamengo estão perto de
se garantirem no G-4, pelo
menos outras sete equipes lutam por um lugar na
competição. O Fluminense
segue no bolo, mas agora
mais pressionado.
O For taleza, com 49
pontos, empatou com o São
Paulo e manteve o quarto
posto, último que garante
uma vaga na fase de grupos. Mas os quatro clubes
seguintes na tabela foram
todos derrotados. O Bra-

gantino aparece em quinto
com os mesmos 49 pontos,
mas com um jogo a mais.
Abaixo estão Corinthians
(47) e Inter (44).
O Tricolor está em oitavo
com 42 pontos, entretanto,
Athletico-PR e América-MG
venceram na rodada e estão
só um ponto atrás.
As chances do Fluminense terminar a competição no G-6 são mínimas.
Assim, para a equipe chegar
à competição continental
deverá contar com o maior
número de vagas que devem aparecer este ano. As
possibilidades de uma vaga
adicional ou até mesmo
duas são grandes. Um G-9,
embora não seja impossível, é pouco provável.

Botafogo
não sai do
0 a 0 com a
Ponte Preta
Em um jogo
fraco, Botafogo e Ponte
Preta empat a ra m s e m
gols ontem
à noite pela rodada 35 da
Série B do Campeonato
Brasileiro. O Glorioso chegou aos 63 pontos e abriu
dois de vantagem sobre
o Coritiba na liderança. A
Macaca, com 43 pontos,
ainda corre risco de queda.
Melhor em campo, o
Glorioso até abriu o placar
aos 18 minutos. Carlinhos
cruzou e Rafael Navarro
cabeceou para o fundo da
rede. Mas o VAR entrou
em cena e exibiu o impedimento do lateral na hora
do cruzamento.
A Ponte voltou mais
segura no segundo tempo
e seguiu com mais posse de
bola. Aos quatro minutos,
Dinei aproveitou cobrança
de escanteio e mandou a
bola sobre o gol. Apesar de
mais domínio, os campineiros tinham muita dificuldade de criar jogadas.
O Botafogo demorou
para mostrar que estava
em campo. Mais preocupado em se defender,
o Glorioso assustou pela
primeira vez apenas aos 22.
Após jogada trabalhada,
Ronald recebeu na área
e chutou sobre o gol. Já
aos 34, Carlinhos acertou
o travessão em cobrança
de falta.
Depois disso os dois
times bem que tentaram
buscar o gol. Mas faltou
qualidade e o zero não saiu
do placar.

