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Mega Vacinação terá 
início neste sábado

Iniciativa do Ministério da Saúde mira quem ainda não tomou a segunda dose ou o reforço contra a covid

CAMPANHA PARA OS ATRASADOS

CIDADES\PÁG. 3

 Ação foi realizada pela Vigilância Sanitária a partir de denúncias feitas por moradores, que temem a proliferação de criadouros de mosquitos transmissores da doença nas dependências do clube

Alexandre de Sá/Divulgação

Absorventes 
podem ficar 
livres de ICMS

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói completa 
uma semana sem 
mortes por covid

CIDADES\PÁG. 3

Aula virtual também custa caro
STF derruba descontos em mensalidades de faculdades durante a pandemia do coronavírus

CIDADES\PÁG. 5

São Gonçalo faz 
ação de combate 
à dengue
Após denúncias de vizinhos, fiscais 
da Vigilância Sanitária de São Gon-
çalo estiveram no Clube Tamoio, 
no Zé Garoto, atrás de larvas do 
mosquito transmissor da dengue. 
Eles vistoriaram locais como as 
piscinas, que podem servir como 
criadouros. Algumas larvas foram 
encontradas e levadas para análise 
em laboratório. Como prevenção, 
os técnicos pulverizaram inseti-
cida nas dependências do clube e 
colocaram peixes barrigudinhos 
nas piscinas. Os barrigudinhos 
também são conhecidos como pei-
xes de valão e devoram as larvas de 
mosquito, sendo largamente utili-
zados no combate à dengue.
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CULTURA

Neste sábado, Dia da Consciência Negra, a banda Olodumaré 
e Olodumirim de Niterói, inspirada no Olodum da Bahia de 
Salvador, realiza uma oficina com crianças, das 14h às 16h, na 
Rua Barão de Mauá, na Ponta da Areia.

Divulgação

Banda Olodumaré e Olodumirim faz evento neste sábado, em Niterói

Oficina kids na Ponta da Areia Em ponto de bala para decisão
Comissão técnica do Flamengo está otimista para contar com 
todos os jogadores na decisão da Taça Libertadores da América, 
no próximo dia 27, no Uruguai. Ontem, Bruno Henrique passou 
por exames e não foi constatada lesão no joelho esquerdo.

PÁG. 8

ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

Pedro é um dos jogadores em fase final de recuperação para a decisão da Libertadores
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Moradores de rua em V.Isabel
Há anos sou moradora de Vila Isabel e fico muito triste 
com a situação precária em que algumas pessoas vivem 
no bairro. Existem muitos moradores de rua na altura do 
Pedro Ernesto e são pessoas qque estão ali naquelas con-
dições há anos. É entristecedor. Eu ajudo como posso, mas 
sinto que falta alguma iniciativa do governo para colaborar 
com esses pobres seres humanos.
Manuela Ávila

Otimismo rubro-negro
Olha, estou vendo muitos programas, muita gente falando 
que o título do Brasileiro já é do Atlético-MG, mas não 
vamos esquecer que futebol surpreende a gente o tempo 
todo. O Flamengo está logo atrás. Sei que faltam poucos 
jogos, mas ainda é possível. Tudo pode acontecer nessa 
reta final.
Felipe de Sá

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Oficina infantil na 
Ponta da Areia
Neste sábado, Dia da Cons-
ciência Negra, a banda Olo-
dumaré e Olodumirim de 
Niterói, inspirada no Olo-
dum da Bahia de Salvador, 
realiza uma oficina com 
crianças, das 14h às 16h, 
na Rua Barão de Mauá, s/n, 
Ponta d’Areia.

No evento, as crianças 
poderão ter acesso a arte 
e cultura brasileira com 
instrumentos de percussão 
como caixa, surdo, repique 
e atabaque, entre outros.

“Levamos a cultura afro a 
sério e através das crianças 
conseguimos plantar uma 
semente para no futuro 
termos jovens com conhe-
cimento cultural enraizado”, 
disse Walmir Dias, diretor e 
presidente da banda. 

Há 36 anos a banda Olo-
dumaré e Olodumirim vem 
transmitindo a mensagem 
contra a intolerância reli-
giosa e contra o racismo, 
através dos batuques e das 
canções. 

CULTURA

Bia Bedran
Nesta sexta, às 19h, no Thea-
tro Municipal de Niterói, 
tem apresentação da can-
tora Bia Bedran ao lado da 
Orquestra de Cordas da 
Grota. O show faz parte da 
programação gratuita pe-
los 448 anos de Niterói. A 
entrada é gratuita (1kg de 
alimento não perecível e a 
retirada dos ingressos, a par-
tir das 16h30, na bilheteria 
do Theatro. A programação 
completa dos shows pode 
ser conferida no site https://
www.culturaniteroi.com.br/

POLUIÇÃO – Até esta sexta, a CCR Barcas e a Mari-
nha do Brasil promovem a exposição “Mar Limpo é 
Vida”, para o combate à poluição no mar. Por meio da 
mostra, os passageiros que transitarem pelas estações 
Praça Arariboia e Praça XV, terão acesso a cartilhas e 
vídeos com ações educativas em prol da despoluição 
e preservação da Baía de Guanabara.

CAMINHADA – O projeto Circuito Ecológico Caminhos 
de Maricá levará os participantes, neste sábado, à trilha 
da Pedra do Silvado. As inscrições estão abertas no 
https://bityli.com/WHADHR (é preciso preencher o 
formulário para participar). O ponto de encontro será 
às 7h no ponto final do ônibus no Silvado, e o trajeto 
terá cinco horas de duração, ida e volta. 

Divulgação

Banda Olodumaré e Olodumirim faz evento neste sábado, em Niterói

Reprodução do Instagram

Cantora se apresenta ao lado da 

Orquestra da Grota, nesta sexta 

FABIANA MAIA
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Viva a feijoada da Tia Surica!

A feijoada da Tia Surica ago-
ra é Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado do Rio 
de Janeiro. É o que deter-
mina a Lei 9.459/21, do de-
putado Dionísio Lins (Pro-
gressista), sancionada pelo 
governador em exercício, 
André Ceciliano, e já pu-
blicada no Diário Oficial. 
Matriarca da Portela e inte-

Divulgação

grante da velha guarda da 
tradicional escola de samba, 
Tia Surica marcou época 
após 17 anos fazendo a sua 
famosa feijoada, considera-
da por aqueles que já tiveram 
a oportunidade de degustá-
-la como a melhor do Rio. O 
evento se tornou um grande 
ponto de sambistas e admi-
radores desse prato.

Absorventes livres 
do ICMS

Alerj debate morte 
de crianças

Os absorventes femininos 
podem ser isentos do ICMS. 
É o que prevê o projeto de lei 
5.058/21, que a Alerj aprovou, 
em discussão única. O tex-
to segue para o governador 
Cláudio Castro, que tem até 
15 dias úteis para sancioná-lo 
ou vetá-lo. A norma é de au-
toria original dos deputados 
Dani Monteiro, Eliomar Coe-
lho, Flávio Serafini, Mônica 
Francisco e Renata Souza, 
do PSol.

A medida se estende a 
tampões higiênicos, coletores 
e discos menstruais, calci-
nhas absorventes e panos ab-
sorventes íntimos. A isenção é 
baseada no Convênio Confaz 
187/21 e vale para todas as 
operações internas com os 
itens, desde que sejam desti-
nados a órgãos do Poder Pú-
blico, estadual ou municipal. 
O Governo do Estado ainda 
está autorizado a conceder a 
mesma isenção em todas as 
outras operações. 

As Comissões de Defesa de 
Direitos Humanos e Cidada-
nia, dos Assuntos da Criança 
e da Educação da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) se juntaram 
ao Comitê de Prevenção a 
Homicídios de Adolescentes 
do Rio e vão realizar nesta 
sexta (19), audiência pública 
sobre ‘A prioridade das in-
vestigações nos homicídios 
de crianças e adolescentes’.  
A reunião será feita pela pla-
taforma Zoom, às 10h.  

“O Rio de Janeiro apre-
senta índices afrontosos de 
mortes violentas de meninas 
e meninos até 14 anos. Fo-
ram 251 nos últimos cinco 
anos, sendo 46 somente em 
2020. Precisamos falar so-
bre o tema com a urgência 
e a seriedade que ele exige. 
Precisamos encontrar saídas 
para frear a barbárie”, justifi-
ca a deputada Dani Monteiro 
(PSol), presidente da CDDHC 
da Alerj. 

POR JEFFERSON LEMOS

Parabéns para as empreendedoras!

Hoje, no Dia Internacio-
nal do Empreendedoris-
mo Feminino, data criada 
pelas  Nações Unidas em 
conjunto com diversas 
instituições globais para 
incentivar mulheres que 

Divulgação estão à frente de seus 
próprios negócios, a nite-
roiense Paula Tebet é uma 
das mulheres que têm 
muito o que comemorar. 
Eleita pela Revista High 
Profile, a rainha brasi-
leira das mídias sociais, 
ela sempre teve espírito 
empreendedor e lem-
bra que começou a em-
preender muito nova e de 
forma natural, ainda na  
escola.

“Desde pequena eu 
fazia adesivos colantes e 
vendia para as amigas na 
escola. Fazia apresenta-
ções e cobrava ingresso. 
Mas eu me vi empreen-
dedora mesmo em 2012 
quando eu criei o maior 
evento de patinação do 
Brasil, o Roller Rio, que 
era uma atividade que eu 
gostava muito”, conta. 

Sacolas: pressa para banir cobrança

Ganhou urgência na Alerj o 
projeto de lei para anular a 
cobrança de sacolas plásti-
cas nos supermercados do 
Estado. Apresentada pelo 
deputado Filippe Poubel 
(PSL), a proposta recebeu 
apoio de outros 24 parla-
mentares, que assinaram 
para que a tramitação seja 
acelerada e a votação rea-
lizada em plenário.

Segundo Poubel, a lei 
8473/19 tinha de fato o 
objetivo de promover a 
redução do consumo de 

Julia Passos/Alerj sacolas plásticas, mas não 
houve por parte dos su-
permercados a preocupa-
ção em incentivar o uso 
de ecobags. Além disso, 
a qualidade das sacolas 
cobradas é ruim, fazendo 
com que haja um consumo 
maior destas sacolas, indo 
na contramão da ideia 
de proteção ao meio am-
biente. 

“Os empresários estão 
usando a questão ambien-
tal como desculpa para 
continuar lucrando. A po-
pulação sofre com a ausên-
cia de emprego, situação 
agravada pela pandemia. 
Qualquer centavo que sai 
do bolso do trabalhador 
diminui a sua renda, re-
duz a comida na mesa das 
famílias, principalmente 
as mais pobres. Então é 
mais do que justo revogar 
o artigo da lei que até agora 
só favoreceu aos empresá-
rios”, defende Poubel. 

Panorama RJPanorama RJ

Cidade com a melhor vista 
da Baía da Guanabara, Ni-
terói deve encerrar o ano 
de 2021 como epicentro 
de investimentos do setor 
imobiliário de alto padrão, 
que somam mais de R$ 1 
bilhão, de acordo com a 
Ademi (Associação de Diri-
gentes do Mercado Imobi-
liário-Niterói). Desse total, a 
Soter Engenharia responde, 
sozinha, por cerca de R$ 800 
milhões. E fechando o ano, 
será lançado oficialmente 
no próximo dia 27 o The 

Edge Residences, um pré-
dio AAA, com VGV de mais 
de 550 milhões, o maior da 
história da cidade, que será 
erguido no terreno da antiga 
sede do Clube de Regatas, 
na Praia de Icaraí. Dos 144 
apartamentos, 45 já foram 
comercializados no pré-
-venda. O metro quadrado 
do novo empreendimento 
é de cerca de R$ 15 mil. Das 
nove coberturas, sete já estão 
reservadas. O custo médio de 
cada uma das coberturas é 
de R$ 13 milhões.

Niterói: cidade de alto padrão
Divulgação

Os novos membros do Con-
selho Municipal de Educa-
ção (CME) de Itaboraí foram 
empossados, na manhã de 
ontem, para atuar no biênio 
2021/2023. A cerimônia de 
posse foi realizada no Salão 
Nobre da sede da Prefeitura 
de Itaboraí, no Centro.O 
secretário municipal de Edu-

cação, Mauricílio Rodrigues, 
iniciou a cerimônia enfa-
tizando a importância da 
participação do conselho na 
tomada de decisões do mu-
nicípio. A nova gestão tem 
como presidente Fabiula da 
Silva Santos e como vice-
-presidente, Jane Marchon 
Cordeiro Celestino.

Educação tem novos conselheiros
Divulgação
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Campanha contra covid vai até dia 26. Objetivo é atrair a população para receber segunda dose ou reforço

Mega Vacinação começa amanhã
Começa neste sábado (20), a 
campanha nacional de Mega 
Vacinação contra a covid-19. 
Para dar visibilidade à ação, o 
Ministério da Saúde vai pro-
mover eventos simultâneos 
no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Manaus, Curitiba, Salvador e 
Brasília. O ministro Marcelo 
Queiroga participará da ini-
ciativa no Rio, que ocorrerá 
na Cidade das Artes.

A intenção é incentivar a 
população a voltar aos postos 
de vacinação para tomar a 
segunda dose ou a dose de re-
forço. A campanha tem como 
slogan “Proteção pela metade 
não é proteção” e vai até 26 de 
novembro. Neste período, os 
postos de vacinação em todo 
país estarão preparados para 
intensificar a imunização da 
população.

A ação pretende incen-
tivar que os 21 milhões de 
brasileiros que não tomaram 
a segunda dose da vacina pro-
curem os postos e completem 
o ciclo vacinal. A iniciativa 
também pretende atingir as 
pessoas que estão aptas a to-
mar a dose de reforço. Cerca 
de 9,3 milhões de pessoas 
podem reforçar a imunidade 
contra a doença com uma 
terceira dose.

“Nós queremos convidar 
a todos os brasileiros que 
não foram tomar a segunda 

dose, assim como a dose de 
reforço, a procurar as Unida-
des Básicas de Saúde, salas 
de vacinação e as estratégias 
usadas em cada município. 
Essas doses estão disponíveis 
para a população, que ficará 

mais protegida e ajudará o 
Brasil a superar a crise sani-
tária e dar exemplo com uma 
das campanhas de vacinação 
mais bem-sucedidas do mun-
do, promovida integralmente 
pelo Sistema Único de Saú-

de”, disse o ministro da Saúde.

Maioria dos internados 
são não vacinados - Dados 
levantados pela Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), 
por meio do SIVEP-Gripe, 

indicam que a maioria das 
internações por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), em que a causa é a 
covid-19, é de pessoas não 
vacinadas ou com esquema 
vacinal incompleto. Os mais 
acometidos são os adultos 
com 49 anos ou menos. Os 
dados reforçam ainda mais a 
importância de se completar 
o ciclo vacinal, além da dose 
de reforço.

“Esses dados comprovam 
que quem recebe todos os 
imunizantes está mais prote-
gido em relação aos não vaci-
nados. O avanço na vacinação 
fez com que as internações 
hospitalares caíssem, levan-
do a nossa taxa de ocupação 
para patamares bem baixos. 
A ocupação nas enfermarias 
está em 16,5%, e UTI, em 
28,4%”, destaca o secretário 
de Estado de Saúde, Alexan-
dre Chieppe.

Ainda de acordo com o 
levantamento sobre as inter-

nações, na faixa etária de 49 
anos ou menos, 42,59% não 
tomaram a vacina, 39,57% 
foram imunizados de forma 
parcial e 9,82% completaram 
o ciclo. Para quem tem idade 
entre 50 a 64 anos, 23,7% não 
se imunizaram, 27,81% rece-
beram uma dose e 19,01% as 
duas.

Já o grupo de idosos que 
mais recebeu a dose de re-
forço foi de 80 a 84 anos, com 
uma cobertura de 95,1%, 
vindo depois do grupo de 70 a 
74, com 55,4% de imunização 
contra a Covid-19.

Alexandre Chieppe res-
salta também a importância 
da população receber a dose 
de reforço, disponível nos 
postos de saúde, e continuar 
mantendo as medidas de 
prevenção.

“Até o momento, apenas 
10,6% dos idosos com idade 
entre 60 e 64 anos receberam 
as doses de reforço no esta-
do, conforme registros do 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI), e 31,9% entre 
65 e 69 anos. Coberturas que 
precisam aumentar para ga-
rantir imunidade completa. A 
pandemia ainda não acabou, 
por isso, é importante tam-
bém que a população con-
tinue mantendo as medidas  
de prevenção”, adverte Chie-
ppe.

No Estado do 
Rio de Janeiro, 
maioria das 
internações é de 
pessoas que não 
se vacinaram

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Ação busca incentivar 21 milhões de brasileiros que não tomaram a segunda dose da vacina a retornarem aos postos

Reforço: SG já aplica 
em maiores de 18
O município de São Gonçalo 
começou a vacinar contra o 
coronavírus os moradores 
da cidade com mais de 18 
anos, que já têm intervalo 
de cinco meses da segunda 
dose, com a dose de reforço. 
Além disso, todos com mais 
de 12 anos que tomaram a 
primeira dose da Pfizer e 
já têm mais de 21 dias de 
intervalo, podem procurar 
os pontos de vacinação para 
tomarem a segunda dose 
do imunizante. A vacinação 
acontece em onze pontos 
que atendem, de segunda a 
sexta, das 8h às 17h. As clíni-
cas gonçalenses do Muton-
do e Dr. Zerbini, no Arsenal, 
atendem até as 21h. 

A dose adicional dos 
imunossuprimidos está 
sendo aplicada naqueles 
que têm mais de 28 dias de 
intervalo da segunda dose. A 
prefeitura faz 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 As-
traZeneca disponível para a 
aplicação da segunda dose. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de 
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 do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a 
dose de reforço é necessário 
levar identidade e com-
provante de segunda dose. 
Para a dose adicional dos 
imunossuprimidos, o com-
provante da segunda dose, 
identidade e o comprovan-
te/laudo da doença.

Astra vai lançar 
injeção contra covid
A AstraZeneca consolidou, 
ontem (18), sua liderança 
na apresentação ao mercado 
de uma injeção que previne 
a covid-19 para não infecta-
dos que não reagem bem a 
vacinas. Segundo a empresa, 
o coquetel de remédio de 
anticorpos ofereceu 83% de 
proteção ao longo de seis 
meses. Em agosto, uma lei-
tura inicial do teste de está-
gio avançado Provent apon-
tou que a terapia, batizada 
de AZD7442 ou Evusheld, 
conferiu 77% de proteção 
contra doenças sintomáticas 
depois de três meses.

A empresa também disse 
que um estudo separado 
em pacientes com covid-19 
leve a moderada mostrou 
que uma dose mais forte 
de AZD7442 diminuiu o 
risco de agravamento dos 
sintomas em 88% quando 
administrada até três dias 
após os primeiros sintomas.

O tratamento é dado de 
uma vez com duas injeções 
sequenciais no braço.

Os resultados mais re-
centes de exames de acom-
panhamento de longo prazo 
podem posicionar a Astra-
Zeneca, como a rival Pfizer, 
como provedora futura das 
duas vacinas e tratamentos 
contra a covid-19, e a Astra-
Zeneca disse que a “verda-
deira vantagem” da terapia 
é a injeção preventiva.

A Pfizer também apre-
sentou dados de eficácia 
promissores de seu candida-
to a tratamento oral contra 
a covid-19, que pode ser 
distribuído mais facilmente 
do que injeções. 

“Estes dados novos se so-
mam ao conjunto crescente 
de indícios que apoiam o 
potencial do AZD7442. Es-
tamos avançando com pe-
didos regulatórios em todo 
o mundo e esperamos forne-
cer uma nova opção impor-
tante contra o SARS-CoV-2 o 
mais rapidamente possível”, 
disse o vice-presidente-exe-
cutivo da AstraZeneca, Mene 
Pangalos.

Niterói: 1 semana sem mortes 
por c-19 nas redes de saúde
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, informou ontem (18), 
através de suas redes sociais, 
que o município completou 
uma semana sem registros de 
óbitos por covid-19 nas redes 
pública e privada de saúde. 

“É gratificante acompanhar 
esse resultado após um longo 
período de desafios e muito 
trabalho. Esse dado reforça que 
estamos em um novo momen-
to. Gratidão aos profissionais 
de saúde de Niterói, que abra-
çaram a missão de enfrentar 
esse vírus com muita dedica-
ção, tantonos hospitais, quanto 
no processo de vacinação. Va-
mos em frente”, escreveu Grael 
em sua conta no Instagram.

E sobre o combate à doença 
na cidade, a Prefeitura vai am-
pliar, a partir de segunda-feira 
(22), o calendário da aplicação 

da dose de reforço da vacina 
contra a covid-19 para os tra-
balhadores de saúde das redes 
pública e privada da cidade. 
Para tomar o imunizante, esse 
grupo precisa ter três meses 
de intervalo da segunda dose. 
Para receber a dose de reforço, 
é preciso apresentar o compro-
vante de vínculo com unidades 
públicas ou particulares de Ni-
terói, além da identidade, CPF 
e comprovante de que recebeu 
a primeira e a segunda dose.

No momento, o municí-
pio está aplicando a dose de 
reforço/terceira dose em ido-
sos a partir de 60 anos com 
um intervalo de 3 meses da 
segunda dose e profissionais 
de saúde. A dose de reforço 
também está sendo aplicada 
em pessoas com alto grau de 
imunossupressão, a partir de 

18 anos, que tenham tomado 
a segunda dose há pelo menos 
28 dias. De acordo com a lista 
divulgada pelo Ministério da 
Saúde. A segunda dose está 
sendo aplicada em pessoas a 
partir de 12 anos, com 8 sema-
nas de intervalo da primeira 
dose. O município segue em 
repescagem contínua para 
aplicação da primeira e segun-
da dose da vacina.

Documentos: 
Dose de reforço/terceira dose:
Idosos - identidade, CPF, com-
provante de residência e da 
segunda dose.
Profissional de saúde - com-
provante de vínculo com uni-
dades públicas ou particulares 
de Niterói, identidade, CPF e 
comprovantes da primeira e da 
segunda dose.

Imunossuprimidos - identi-
dade, CPF, comprovante de 
residência, de vacinação, laudo 
médico ou receita médica.
Segunda dose:
Adultos: identidade, CPF e 
comprovante de residência
Adolescentes: identidade, CPF 
e comprovante de residência. 
É necessário a presença do 
responsável.

Locais de vacinação:
Policlínicas Sérgio Arouca - 
Vital Brazil; Dr. João da Silva 
Vizella - Barreto; Regional de 
Itaipu - Itaipu; Regional Carlos 
Antônio da Silva - São Louren-
ço; Regional Doutor Guilher-
me Taylor March - Fonseca; 
Regional de Piratininga Dom 
Luís Orione - Piratininga; e  
Regional Dr. Renato Silva - En-
genhoca.

Prefeito informou dado em rede social. Calendário do reforço será ampliado

Chega mais 
1 milhão de 
vacinas da 
Janssen
O Ministério da Saúde 
anunciou a chegada de 
mais 1 milhão de doses 
da farmacêutica estadu-
nidense Janssen contra a 
covid-19. O volume é parte 
do total de 38 milhões de 
vacinas encomendadas 
pelo órgão até o fim de 
2021. Nos próximos dias, 
estados e Distrito Federal 
receberão as remessas.

A programação é que 
seja feita a entrega de 7,8 
milhões em novembro e 
28,4 milhões em dezembro. 
Em junho, o Brasil recebeu 
1,5 milhão de vacinas. Após 
doação feita pelos Estados 
Unidos, o total recebido 
chega a mais 3 milhões de 
doses do laboratório.

O ministério informou 
que já foram aplicadas 
297,1 milhões de doses 
contra a covid-19. Mais de 
157 milhões de pessoas re-
ceberam a primeira dose.

Vacinação para pessoas de 59 começa dia 29 e segue até 4 de dezembro

Terceira dose: Rio anuncia 
calendário para mais de 55

A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro anunciou ontem (18) 
o calendário de reforço de 
vacinação contra a covid-19 
para maiores de 55 anos. A 
vacinação começa a partir do 
dia 29 e vai até janeiro. Tam-
bém podem se vacinar com a 
dose de reforço quem tomou 
a segunda dose no intervalo 
de cinco meses.

De 29 de novembro a 4 
de dezembro, poderão se 
vacinar as pessoas com 59 
anos ou mais. De 6 a 11 de 
dezembro, é a vez de quem 
tem 58 anos ou mais. Quem 
tem 57 anos ou mais poderá 
tomar a dose de reforço entre 
13 a 18 de dezembro. 

O calendário prevê a va-
cinação de pessoas com 56 
anos ou mais entre 20 e 23 de 
dezembro. O último grupo, 
dos com 55 anos ou mais, 
deve se vacinar de 27 de 
dezembro a 4 de janeiro de 
2022.

Pessoas com mais de 18 
anos que façam parte dos 
grupos prioritários, e que fo-
ram vacinadas nos primeiros 
meses da campanha, podem 
tomar a dose de reforço, 
desde que tenham tomado a 
segunda dose há pelo menos 

cinco meses.
Na quarta-feira (17) o go-

verno do estado autorizou 
as 92 prefeituras municipais 
a começar a aplicação da 
dose de reforço em todos os 
adultos, após a orientação do 
Ministério da Saúde.

 Marcos de Paula/ Prefeitura do Rio

Cantor Zeca Pagodinho tomou ontem o reforço no posto da Cidade das Artes
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Vigilância Sanitária de SG faz 
inspeção na piscina do Tamoio
Agentes atenderam queixas de moradores preocupados com possíveis criadouros do mosquito da dengue

A Vigilância Sanitária e a 
Vigilância Ambiental da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil de São Gon-
çalo realizaram, na tarde de 
ontem (18), uma inspeção 
nas piscinas do Clube Ta-
moio, no bairro Zé Garoto. 
No local, os agentes reali-
zaram o monitoramento de 
focos do mosquito trans-
missor da dengue, Aedes 
aegypti, notaram a presença 
de ninfa de libélula e fize-
ram a introdução do preda-
dor barrigudinho (espécie  
onívora, que se alimenta 
de larvas de mosquito) nas 
piscinas. 

As equipes vistoriaram 
todo o clube para observar 
a existência de objetos que 
pudessem virar criadouros 
de mosquitos da dengue. 
Também foram feitos os 
serviços de sanitização com 
os motofogs para a pulve-
rização de inseticida para 
eliminar o mosquito - trans-
missor das doenças dengue, 
zika e chikungunya. 

“Nós recebemos algumas 
denúncias de moradores lo-
cais preocupados com essa 
questão da dengue, pedindo 
para que fizéssemos o trata-
mento das piscinas e a higie-
nização do local. Depois de 
receber este chamado, pron-
tamente comuniquei o novo 
proprietário do clube, que 
entendeu a importância da 

ação, e convoquei as equipes 
de Vigilância Ambiental, de 
motofogs, para que pudésse-
mos realizar essa questão de 

saúde pública e tranquilizar 
esses moradores”, contou 
Marcelo Sá Lima, diretor da 
Vigilância Sanitária.

Segundo o supervisor da 
Entomologia da Vigilância 
Ambiental, Lauro Penha, o 
Clube Tamoio não oferece 

riscos de proliferação para 
os moradores.

“Um morador pode achar 
que ainda é um problema, 

mas nós vistoriamos todo 
o local e introduzimos os 
peixes barrigudinhos e no-
tamos a presença das ninfas 
de libélulas, que também se 
alimentam de larvas de mos-
quito. Essa espécie costuma 
ser encontrada em ambiente 
com bastante limo, em um 
lago artificial, normalmen-
te encontrada em piscinas 
desativadas. E, por ficarem 
no local entre um período 
de dois a cinco anos, evitam 
essa proliferação”, afirmou o 
supervisor.

Durante a inspeção, fo-
ram encontradas larvas, 
que foram levadas para o 
laboratório da Unidade de 
Vigilância Ambiental, onde 
será feita uma análise para 
identificar qual é o tipo do 
mosquito. 

Para acionar as equipes 
da Coordenação de Vetores, 
solicitar visitas e denunciar 
suspeitas de casos de possí-
veis focos do mosquito, basta 
ligar para: 2604-6446.

Foi feita 
pulverização 
de inseticida no 
local. Larvas 
encontradas 
serão analisadas

Alexandre de Sá/Divulgação

 Além da sanitização realizada com auxílio das motofogs, foi introduzido o predador barrigudinho, espécie de peixe que se alimenta das larvas dos mosquitos

Povos 
tradicionais: 
edital de 
R$ 5 milhões
Preservar a memória, a an-
cestralidade e o patrimô-
nio cultural fluminense. 
É com este objetivo que 
a Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Cria-
tiva do Rio de Janeiro (Se-
cecrj) lança, amanhã (20), 
Dia da Consciência Negra, 
o edital “Povos Tradicionais 
Presentes RJ”. Serão inves-
tidos R$ 5 milhões para 
premiar projetos desse 
segmento. A abertura das 
inscrições será feita em 
uma live transmitida do 
Quilombo São José, em 
Valença, o mais antigo 
do estado, pelo Youtube e 
Facebook da secretaria, a 
partir das 16h.

“Esse novo edital é uma 
forma de valorizar a diver-
sidade, as demandas e as 
experiências culturais de 
comunidades com lon-
ga tradição. É um resgate 
de uma herança histórica 
muito importante para o 
Estado”, destaca o governa-
dor Cláudio Castro.

Ao todo, serão 123 pre-
miações, divididas da se-
guinte forma: 35 projetos 
de pessoas jurídicas, no 
valor de R$ 80 mil cada; e 
88 propostas de pessoas fí-
sicas, no valor de R$ 25 mil 
cada uma. O edital Povos 
Tradicionais Presentes será 
o quarto do Pacto Cultural 
RJ, que vai investir até o 
fim do ano R$ 75 milhões 
na cultura.

“Esse edital vem para 
fortalecer um segmento 
essencial para a cultura 
do estado e do país, fruto 
da identificação que fize-
mos nos editais anteriores, 
onde não existia uma gran-
de adesão. Vamos celebrar 
e coroar a manifestação 
cultural rica e plural de 
todo território fluminen-
se”, disse a secretária de 
Cultura e Economia Cria-
tiva, Danielle Barros.

Conclusão da obra no Instituto de Arte e Comunicação da UFF é esperada para os próximos meses

Novo Iacs pronto em meados de 22 
A Prefeitura de Niterói espe-
ra concluir, até meados de 
2022, as obras do novo Insti-
tuto de Artes e Comunicação 
Social (Iacs) da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
no Campus do Gragoatá. 
Com projeto orçado em R$ 
28 milhões, a sede do Iacs 
contará com 110 salas in-
terligadas e divididas em 
blocos de salas de aula, além 
de anfiteatro, pátio e sala de 
exposição. A intervenção, 
viabilizada através de par-
ceria entre a prefeitura e a 
universidade, está seguindo 
o projeto elaborado pela Em-
presa Municipal de Moradia 
Urbanização e Saneamento 
(Emusa).

Fundado em 1968, o Iacs 
tem cinco departamentos e 

aproximadamente 3.500 alu-
nos. Aproximadamente 50% 
da obra do novo IACS será 
concluída até o final deste 
ano. O planejamento é que 
os novos prédios já possam 
receber alunos para o segun-
do semestre do ano que vem. 
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que o novo 
IACS é mais uma junção de 
forças entre a Prefeitura de 
Niterói e a UFF, para que a 
cidade se beneficie.

“A construção da nova 
sede reforça Niterói como 
uma cidade que forma pro-
fissionais na área do audio-
visual e da comunicação, 
e permite a ampliação da 
capacidade de formação, 
qualificação de serviços e 
acolhimento ainda maior e 

melhor aos alunos. Conco-
mitante a isso, estamos aqui 
gerando emprego e renda, 
com cerca de 100 pessoas 
envolvidas nessa obra. É uma 
iniciativa muito estratégica”, 
afirmou.

O reitor da universidade, 
Antonio Claudio Lucas da 
Nóbrega, lembrou que o Iacs 
forma profissionais que dão 
retorno para o município.

“O Iacs não somente for-
ma alunos, mas também tem 
uma relação com o desenvol-
vimento econômico e social 
da cidade, com geração de 
emprego e renda. Foram 
muitos de espera por um 
novo prédio para o Institu-
to, porque a universidade 
não recebia recursos para 
investimentos em grandes 

obras. A cooperação entre a 
UFF e o município viabiliza 
a realização desse sonho que 
ficou tanto tempo congela-
do”, comentou.

Na nova sede, ficarão 
abrigados os cursos de Gra-
duação em Arquivologia, 
Artes, Biblioteconomia e 
Documentação, Cinema e 
Audiovisual, Comunicação 
Social, Estudos de Mídia, 

Jornalismo, Produção Cultu-
ral, e de Pós-Graduação em 
Ciências da Informação, Ci-
nema e Audiovisual, Comu-
nicação, Cultura e Territoria-
lidades, Mídia e Cotidiano 
e Estudos Contemporâneos 
das Artes. De acordo com a 
diretora do IACS, Flávia Cle-
mente, o primeiro projeto de 
obras para o novo prédio é  
de 1985.

“O novo Iacs era um pro-
jeto muito aguardado e será 
um ganho muito importante 
para a comunidade acadêmi-
ca, que terá aqui um espaço 
adequado de estudos. O Iacs 
tem uma relação de impor-
tância para a cidade, assim 
como a cidade tem para o 
Iacs. A universidade é de 
todos”, pontuou.

Rio: servidor municipal poderá 
aumentar margem consignável
A partir do dia 26 de novem-
bro, servidores ativos, inati-
vos, pensionistas e emprega-
dos públicos da Prefeitura do 
Rio que chegaram ao limite 
da margem para empréstimos 
consignados já poderão con-
tratar novos financiamentos. 
Segundo a prefeitura, a medi-
da está prevista na Resolução 
nº 3271, da Secretaria Munici-
pal de Fazenda e Planejamen-
to, que disciplina o aumento 
do limite consignável de 40% 
para 55% do salário bruto. 
A ampliação da margem foi 
aprovada na Câmara Munici-
pal no início do mês e sancio-
nada pelo prefeito Eduardo 
Paes no último dia 5. 

Segundo a resolução, o 

limite máximo de 55% será 
calculado a partir da folha 
de pagamento deste mês de 
novembro. A partir do dia 
26, portanto, a margem con-
signável disponível com os 
valores atualizados poderá ser 
visualizada e processada pe-
las entidades consignatárias. 

Nos casos em que houver 

prestações imobiliárias ou 
descontos determinados por 
decisão judicial, o percentual 
poderá elevar-se em 30%, 
chegando ao limite de 85% 
dos vencimentos brutos.

Um levantamento condu-
zido pela Fazenda identificou 
que 42,5% dos servidores que 
possuem crédito consignado 
renegociaram suas dívidas em 
2020, durante a pandemia. 
Secretário Municipal de Fa-
zenda e Planejamento, Pedro 
Paulo explica que a medida 
vai permitir que o servidor 
tenha acesso a crédito em 
condições mais vantajosas.

“Percebemos que o ser-
vidor está contratando mais 
empréstimo em função das 

dificuldades da pandemia 
e, por isso, buscamos meios 
para que ele adquira esse 
crédito a juros menores”, diz. 
“Sabemos que o momento 
é de muitos desafios, mas, 
com responsabilidade, temos 
conseguido voltar a valorizar 
o servidor. Pagamos a folha 
de dezembro, quitamos o 13º 
de 2020, adiantamos metade 
do 13º de 2021 e conseguimos 
antecipar o pagamento dos 
salários para o 2º dia útil”.

Os dados mostram, ainda, 
que quase 60% dos servido-
res municipais, um total de 
121.841 pessoas, utilizam a 
margem consignável, o que 
corresponde a um total de 
R$ 109 milhões contratados.

A partir do próximo dia 26, limite passará de 40% para 55% do salário bruto

Policiais federais cum-
priram ontem (18) man-
dado de busca e apreen-
são em ação que inves-
tiga direcionamento e 
superfaturamento em 
contratação de empresa 
para prestação de servi-
ços de manutenção na 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 
(UniRio). Trata-se de um 
desdobramento da ope-
ração Predestinado, de-
sencadeada em abril. De 
acordo com a PF, os ma-
teriais apreendidos em 
abril mostraram indícios 
de fraudes e pagamentos 
indevidos na contratação 
dessa mesma empresa 
por outra instituição fe-
deral, para prestação de 
serviços de limpeza em 
um valor anual estima-
do em R$ 2,5 milhões, 
que acabou aumentando 
para R$ 5 milhões.

PF investiga 
universidade

Execução do 
projeto se tornou 
possível através 
de parceria entre 
a prefeitura e a 
universidade

Ampliação 
foi aprovada 
pela Câmara e 
sancionada dia 
5 pelo prefeito 
Eduardo Paes
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Rio Metal Mecânico é lançado 
para fortalecer o setor no RJ
Firjan lança o projeto com 37 ações de incentivo. Estado reúne mais de 3.600 empresas do segmento

Foi lançado ontem (18), no 
1º Encontro da Indústria 
Metal Mecânica do estado 
do Rio de Janeiro, promovido 
pela Firjan, em sua sede, no 
Centro do Rio, o projeto Rio 
Metal Mecânico, voltado para 
o fortalecimento do setor 
no estado. São 37 ações que 
incluem encontros de negó-
cios, consultoria para acesso 
ao crédito, assessoria para 
licenciamento ambiental, e 
programas para melhorar a 
eficiência operacional, entre 
outros.

O evento reuniu mais de 
140 pessoas, entre líderes de 
sindicatos patronais, empre-
sários e executivos do setor de 
todas as regiões fluminenses. 
Na ocasião, foram apresenta-
dos recursos diversos de fo-
mento aos negócios, incluin-
do palestras com especialistas 
e portfólio de serviços. Em 
todo o estado há mais de 
3.600 empresas de metal me-
cânico que empregam mais 
de 90 mil pessoas.

De acordo com o pre-
sidente da Firjan, Eduardo 
Eugenio Gouvêa Vieira, a 
iniciativa promove o encontro 
das demandas com as oportu-
nidades de desenvolvimento 
do segmento em todo o Rio. 

“É uma ponte para um 
futuro de expansão e cresci-
mento dos negócios da base 
industrial do metal mecânico 

em nosso estado. Muitos se 
referem ao metalmecânico 
como ‘a indústria das in-
dústrias’. Fortalecendo esse 
setor através do projeto, for-
talecemos toda a indústria e 
o Brasil”, destaca.

Beneficiárias do projeto, 
as empresas do metal mecâ-
nico passam a ter à disposição 
um rol de recursos para a 
expansão e crescimento dos 
seus negócios. As linhas de 
ação se dividem em quatro 

eixos: a gestão das áreas tec-
nológica, financeira, negócios 
e defesa de interesses, que 
reúnem 37 ações.

Na visão do presidente da 
Firjan Leste Fluminense, Luiz 
Césio Caetano, o Projeto Rio 

Metal Mecânico proporciona 
a soma de forças necessária 
para a evolução do setor na 
economia fluminense. 

“O lançamento do projeto 
Rio Metal Mecânico repre-
senta mais uma iniciativa de 
apoio estruturado da Firjan, 
visando a estimular o desen-
volvimento deste segmento 
da indústria fluminense, ge-
rando empregos, renda e im-
postos e, assim, contribuin-
do para o desenvolvimento 
econômico e social do nosso 
Estado”. 

Já Mauro Saramago, su-
perintendente do estaleiro 
Renave (Niterói), destacou: 
“Atuo na área de reparos na-
vais e acredito que o projeto 
Rio Metal Mecânico será de 
grande valia para o setor, na 
medida em que este estará 
em sintonia com as novas 
tecnologias”, disse.

Daniel Godinho, diretor de 
Relações Institucionais e Mar-
keting da WEG, ressaltou em 
sua palestra que “a velocidade 

crescente das transformações 
nas matrizes energéticas nos 
trazem desafios e oportuni-
dades. Quando o conceito de 
inovação entra no DNA da 
empresa, fica para toda vida”. 

Já Douglas Pedro de Al-
cântara, diretor de Tecnologia 
e Novos Negócios da Romi, 
complementou em sua expo-
sição aos empresários que “a 
inovação não é privilégio das 
áreas tecnológicas. Pode estar 
em qualquer setor. Na Romi, 
a gente aprendeu a inovar 
ouvindo as dores de nossos 
clientes. Nos esforçamos para 
nos tornarmos melhores do 
que já fomos um dia”.

Participaram do evento 
empresários e líderes sin-
dicais do metal mecânico, 
entre eles Jairo Rodrigues 
da Silva Junior, do Metalsul; 
Mauro Pereira Alvim Junior, 
do Sindmetal Centro-Norte; 
Fábio Azeredo, do Sindmetal 
Noroeste; Carlos Henrique 
Sercio, da Fábrica de Telas 
Guará Comércio e Indústria; 
Lucas Vieira, da Schulz BC 
Equipamentos e Acessórios 
Tubulares; Luiz Alfredo Sa-
lomão, diretor da Metalbras; 
além dos vices presidentes da 
Firjan CIRJ Henrique Osório 
Santos e Julio Talon; os direto-
res da Firjan Sérgio Yamagata 
e André Sobrinho; e a presi-
dente da Firjan Centro-Norte, 
Márcia Carestiato.

Iniciativa foi 
lançada no 1 
Encontro da 
Indústria Metal 
Mecânica, na 
sede da Firjan

Vinicius Magalhães/Divulgação

Os presidentes da Firjan Leste Fluminense, Luiz Césio Caetano,  e da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira

Absorventes e fraldas: imposto 
de importação será menor
O Comitê Executivo de Ges-
tão (Gecex) da Câmara de 
Comércio Exterior (Camex), 
do Ministério da Econo-
mia, aprovou a redução de 
impostos cobrados sobre a 
importação de absorventes 
e fraldas. Para os dois itens, 
a alíquota caiu de 12% para 
10%.

A Camex também apro-
vou a diminuição do Imposto 
de Importação sobre um dos 
principais insumos desses 
produtos, conhecido como 
SAP. A alíquota sobre a com-

pra desse item de fornecedo-
res estrangeiros baixou de 8% 
para 7%.

De acordo com a pasta, a 
decisão ajudará a resolver o 
problema da falta de acesso 
a produtos básicos de higiene 
por parte da população.

Energia renovável - A Ca-
mex também reduziu a alí-
quota de importação de di-
versos produtos  vinculados 
à energia renovável produzi-
dos no exterior. A alíquota de 
painéis solares cairá de 12% 
para 6%. Para determinados 
tipos de bateria de lítio, pas-
sará de 18% para 9%. A tarifa 
para conversores de corrente 
contínua cairá de 14% para 
7%. Para componentes de 
reatores nucleares, a alíquota 
de 14% será zerada.

Em nota, o Ministério da 
Economia afirmou que a me-

dida segue os compromissos 
do país na área ambiental e 
ajuda a reduzir o custo da 
energia. Segundo a pasta, a 
decisão beneficiará diver-
sos setores da economia e 
os consumidores finais ao 
estimular a produção e a 
comercialização de fontes 
limpas de energia.

As decisões serão publi-
cadas no Diário Oficial da 
União nos próximos dias. 

Covid-19- Também na 
reunião de ontem, a Camex 
decidiu estender, até 30 de 
junho de 2022, a resolução 
que zera o Imposto de Impor-
tação sobre 643 itens usados 
no combate à pandemia de 
covid-19. A lista inclui me-
dicamentos, equipamentos 
hospitalares, itens de higiene 
pessoal e outros insumos.

Turismo náutico - O órgão 

zerou ainda o Imposto de Im-
portação para barcos a vela, 
a pedido do Ministério do 
Turismo. A medida, informou 
o Ministério da Economia, 
pretende fomentar o turismo 
náutico no Brasil, ampliando 
o uso desse tipo de embarca-
ção como ativos econômicos 
e instrumentos de trabalho, 
como a promoção de char-
ters (viagens fretadas) náuti-
cos e de roteiros de turismo 
de pesca.

Redução de 2% na alíquota foi aprovada pelo Comitê Executivo da Camex

Por 9 votos a 1, ministros seguiram voto da relatora Rosa Weber

STF: cai desconto linear em 
mensalidades de faculdades
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem (18) 
derrubar decisões judiciais 
que concederam descontos 
lineares nas mensalidades de 
faculdades durante a pande-
mia de covid-19.

Por 9 votos a 1, a Corte 
seguiu voto proferido pela 
relatora, ministra Rosa We-
ber, que se manifestou pela 
inconstitucionalidade das 
decisões. Para a ministra, as 
medidas foram tomadas de 
forma linear em todos os con-
tratos, sem avaliar os efeitos 
econômicos para ambas as 
partes e o caso específico de 
cada aluno, ferindo os princí-

pios constitucionais da livre 
iniciativa e da isonomia.

Pela decisão, os descontos 
podem ser judicializados, 
porém devem levar em conta 
diversos pontos, entre eles, 
as características do curso, 
carga horária, formas de ava-
liação, custos de transposição 
para aulas remotas, além 
da condição econômica dos 
estudantes.

A Corte julgou ações pro-
tocoladas pelo Conselho de 
Reitores das Universidades 
Brasileiras e pela Associação 
Nacional das Universidades 
Particulares (Anup). As enti-
dades alegam que foi retirado 

das escolas privadas o poder 
de negociar com os pais ou 
alunos individualmente os 
atrasos no pagamento, be-
neficiando quem não teve a 
renda afetada.

Devido aos efeitos eco-
nômicos provocados pela 
pandemia, pais e alunos pas-
saram a cobrar a redução 
do valor das mensalidades 
diante das dificuldades de pa-
gamento, proibição de aulas 
presenciais e adoção de aulas 
virtuais. Com a falta de con-
senso, o Judiciário foi aciona-
do, e vários juízes obrigaram 
a redução das cobranças em 
cerca de 30% e 50%.

A Águas do Rio, nova 
empresa de abasteci-
mento de água de Ma-
ricá, vai realizar amanhã 
(20), das 8h às 18h, o 
atendimento comer-
cial itinerante para os 
clientes das ruas 51, 52, 
53, 54 e 55, do Jardim 
Atlântico, em Itaipuaçu.

A ação tem o objetivo 
de facilitar o cadastro 
dos usuários que serão 
beneficiados pela nova 
rede de distribuição de 
água, com extensão de 
3 Km, que está sendo 
implantada nessas lo-
calidades.

A concessionária so-
licita aos clientes que 
apresentem o RG e o 
CPF.

Águas do Rio 
em Maricá

Importação de 
barcos a vela 
fica sem imposto 
de importação 
para estimular 
turismo

Combate à 
pandemia: 
imposto zerado 
por mais tempo

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 23/11/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Rua Carlos Chagas - Jacaré - Niterói 16236625
13:30 às 17:30 Rua Jacaré - Jacaré - Niterói 16236625
13:30 às 17:30 Ruas 2, 4, 7, 8, 9, 10 - Jacaré - Niterói 16236625

SÃO GONÇALO
08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Bairro Alegre - Santa Izabel - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Estrada Meia Noite - Bairro Alegre - Sacramento - Santa Izabel 16231781
08:00 às 12:00 Ruas 5, 9, 17 - Sacramento - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Bosylio Z Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Atau A. Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Ataualpa P L Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Atilio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Geraldo Padre - Bairro Alegre - Santa Izabel - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Romão de Moraes - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Rua Sebastião C Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 16231781
08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 16231837
08:00 às 12:00 Estrada J Xavier - Santa Izabel - Sacramento - São Gonçalo 16231837
08:00 às 12:00 Rua Café Filho - Santa Izabel - Sacramento - São Gonçalo 16231837

MARICÁ
13:30 às 17:00 Avenida Park Way - Est. de Bambuí - Maricá 16236075
13:30 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Bambuí - Maricá 16236075
13:30 às 17:00 Estrada do Café - Balneário Bambuí - Maricá 16236075
13:30 às 17:00 Ruas 70, 71, 78, 131, 132 - Jardim B Bambuí - Pr. Lagoas-Co - Maricá 16236075
13:30 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 16236075
13:30 às 17:00 Rua Projetada - Bambuí - Maricá 16236075
Dia: 24/11/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 16258327
12:00 às 16:00 Estrada Cachoeira - São Francisco - Niterói 16258327
13:00 às 17:00 Estrada Washington Luiz - Sapê - Niterói 16249379
13:00 às 17:00 Rua Amadeu Gomes - Badu - Largo da Batalha - Niterói 16249379

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Professora Aida de Souza Faria - Jockey Club - São Gonçalo 16251395
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 16251395
12:00 às 16:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 16251395
12:00 às 16:00 Rua Bráulio Resende - Jockey Club - São Gonçalo 16251395
12:00 às 16:00 Estrada do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 16251395
12:00 às 16:00 Rua Humberto A Nogueira - Rio do Ouro - São Gonçalo 16251395
12:00 às 16:00 Rua Casimiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 16251457
12:00 às 16:00 Rua Manoel Luiz Souza - Santa Catarina - São Gonçalo 16251457
13:00 às 17:00 Rua Castro Alves - Laranjal - São Gonçalo 16255183
13:00 às 17:00 Rua Dep Pedro Aleixo - Vista Alegre - São Gonçalo 16255183
13:00 às 17:00 Rua Gustavo de Matos - Vista Alegre - São Gonçalo 16255183
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Cleto - Pacheco - Vista Alegre - São Gonçalo 16255183
13:00 às 17:00 Rua Padre Afonso Rodrigues - Vista Alegre - Lagoinha - São Gonçalo 16255183
13:00 às 17:00 Rua Pedro Landim - Laranjal - Vista Alegre - São Gonçalo 16255183

O Espaço Rosa de São Gon-
çalo recebeu ontem (18) 
doações de lenços e cabe-
los para confecção de peru-
cas de alunos e professores 
do Firjan Senai Sesi do mu-
nicípio. A unidade de saú-
de, que oferece serviços de 
prevenção e tratamento do 
câncer de mama, também 
distribui gratuitamente 
perucas para as pacientes 
com câncer que passam 
por queda capilar.

“Todo o processo de 
confecção da peruca é rea-

lizado através de doações, 
por isso é de grande impor-
tância a parceria com o Fir-
jan Senai Sesi. Hoje temos 
uma fila de mulheres que 
esperam pelas perucas. 
Com as doações recebidas, 
vamos poder atender a um 
número ainda maior de 
pessoas. Os lenços doados 
também terão grande uti-
lidade, pois há mulheres 
que preferem não utilizar 
a peruca”, conta Marcela 
Brasil, diretora do Espaço 
Rosa.

Doações de lenços e cabelos
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DATA 1º LEILÃO 29/11/21 ÀS 17H00 - DATA 2º LEILÃO 30/11/21 ÀS 17H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o 
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por força do artigo 27 e seguintes da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
(Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da propriedade em favor dos Credores Fiduciários EBENACEAE SP EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 10.140.792/0001-53, e SP-44 -EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF 
nº 14.633.112/0001-94, OS IMÓVEIS ABAIXO DESCRITOS: Objeto do Instrumento  particular celebrado em 10/11/2012, tendo como fi duciante: MARIA 
DE LOURDES CHADES NOGUEIRA, inscrito no CPF/MF nº 665.167.577-04. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de que a 
venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (24) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, TERRENO situado na Rua 5, composto pelo LOTE 09 da QUADRA D. 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR no 2º Distrito. Área de Terreno: 381,00m². Matrícula 98.734 do 2º CRI de Maricá-RJ. Obs.: Ocupado 
(AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 29.11.2021, às 17:00horas, pelo valor de R$ 200.621,14; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 30.11.2021, às 
17:00horas, pelo valor a partir de R$ 288.645,74, na forma da Lei. Objeto do Instrumento particular celebrado em 10/11/2012, tendo como fi duciantes: 
GUILHERME DUTRA MARQUES, inscrito no CPF/MF nº 074.548.127-24, e, JULIANA LIMA NORBERTO, inscrita no CPF/MF nº 053.389.037-33. 
Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (22) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, 
TERRENO situado na Rua 2, composto pelo LOTE 15 da QUADRA E. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR no 2º Distrito. Área de Terreno: 
392,79m². Matrícula 101.158 do 2º CRI de Maricá-RJ. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 29.11.2021, às 17:00horas, pelo 
valor de R$ 221.169,63; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 30.11.2021, às 17:00horas, pelo valor a partir de R$ 316.910,15, na forma da Lei. Objeto do 
Instrumento particular celebrado em 10/11/2012, tendo como fi duciantes: ADRIANO JOSÉ TOLEDO DE LIMA, inscrito no CPF/MF nº 080.451.367-82, 
e, VANESSA FREIRE EVANGELISTA TOLEDO DE LIMA, inscrita no CPF/MF nº 101.950.837-09. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, 
cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (20) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, TERRENO situado na Rua 2, composto pelo LOTE 09 
da QUADRA F. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR no 2º Distrito. Área de Terreno: 547,47m². Matrícula 99.343 do 2º CRI de Maricá-RJ. 
Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 29.11.2021, às 17:00horas, pelo valor de R$ 293.536,20; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 
30.11.2021, às 17:00horas, pelo valor a partir de R$ 640.080,24, na forma da Lei. Objeto do Instrumento particular celebrado em 22/11/2012, tendo como 
fi duciantes: ALEXANDRE RODRIGUES MONACO, inscrito no CPF/MF nº 055.262.787-94, e, PRISCILA FREITAS BOUZIN MONACO, inscrita no 
CPF/MF nº 103.475.117-40. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE 
(21) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, TERRENO situado na Rua 09, composto pelo LOTE 13 da QUADRA H. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR 
no 2º Distrito. Área de Terreno: 434,3900m². Matrícula 99.361 do 2º CRI de Maricá-RJ. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 
29.11.2021, às 17:00horas, pelo valor de R$ 187.540,81; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 30.11.2021, às 17:00horas, pelo valor a partir de R$ 342.240,34, 
na forma da Lei. Objeto do Instrumento particular celebrado em 11/11/2012, tendo como fi duciantes: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, inscrito 
no CPF/MF nº 010.189.377-90, e, FRANCEMARY DOS SANTOS FAÇANHA DA SILVA, inscrita no CPF/MF nº 037.272.507-47. Informo as datas, os 
horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (23) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, TERRENO situado 
na Rua 9, composto pelo LOTE 11 da QUADRA L. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR no 2º Distrito. Área de Terreno: 380,01m². Matrícula 
98.774 do 2º CRI de Maricá-RJ. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 29.11.2021, às 17:00horas, pelo valor de R$ 169.495,76; 
2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 30.11.2021, às 17:00horas, pelo valor a partir de R$ 347.499,93, na forma da Lei. LOCAL DO LEILÃO: On-line através do 
site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do lote é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade 
do arrematante eventuais restrições adicionais pelo poder público, legislação aplicável e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e 
construção nos lotes, cujo desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não expressamente previstos 
neste Edital. O imóvel possui débitos de IPTU e Associação/Condomínio, fi cando de responsabilidade do comprador a apuração e quitação 
dos débitos sem direito a reembolso. O pagamento será à vista nominal a Credora Fiduciária. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. 
Transferência e registro por conta do arrematante. Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo 
ao interessado verifi car antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de 
realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As partes, seus cônjuges, 
usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, em havendo, fi cam INTIMADOS pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais 
informações serão obtidas nos dias dos leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.
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Em fim de 
festa, Vasco 
enfrenta hoje 
o Remo 

Já sem nada 
em jogo além 
da dignidade, 
o Vasco rece-
be o Remo na 
sua penúlti-

ma partida na temporada 
2021, nesta sexta-feira. Mas 
se o Cruz-maltino apenas 
cumpre tabela, o mesmo 
não vale para os paraen-
ses no confronto das 19 
horas (de Brasília), em São 
Januário, pela 37ª rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro.

O Remo vem em que-
da livre na tabela e, após 
quatro derrotas seguidas, 
aparece na 16ª coloca-
ção, mesma pontuação do 
Londrina, primeiro dentro 
da zona do rebaixamento. 
Os paranaenses, por sinal, 
serão os adversários do 
Vasco na última rodada, o 
que torna os cruz-maltinos 
um fator de peso nessa 
disputa.

As duas equipes têm 
problemas para o confron-
to. No Vasco, Andrey, sus-
penso pelo terceiro ama-
relo, não joga. Entretanto, 
o interino Fábio Cortez terá 
alguns retornos importan-
tes, como o volante Bruno 
Gomes e os atacantes Ger-
mán Cano e Gabriel Pec.

No Remo, o meia-a-
tacante Felipe Gedoz, o 
volante Pingo, o zagueiro 
Rafael Jansen e o lateral-
-direito Wellington Silva 
não viajaram para o Rio de 
Janeiro por questões físi-
cas. Já Marcos Júnior, que 
deixou o Vasco no primeiro 
semestre, não poderá jogar 
por questões contratuais.

Jogadores importantes estão na reta final de recuperação para Libertadores

Flamengo otimista para 
ter time completo na final

A estratégia de 
Renato Gaúcho 
no Flamengo vai 
dando certo e o 
time está cres-
cendo na reta 

final para a decisão da Liberta-
dores. Apesar do foco na grande 
final contra o Palmeiras no dia 
27, o Rubro-Negro vem ga-
nhando pontos importantes no 
Campeonato Brasileiro e recu-
perando jogadores de lesão. No 
segundo tempo da vitória sobre 
o Corinthians, por exemplo, o 
treinador promoveu o retorno 
de Filipe Luís aos gramados 
após semanas afastado.

No Maracanã, o lateral-es-
querdo entrou em campo com 
o objetivo de ganhar ritmo de 
jogo.

“A gente soltou o Filipe e ele 

foi bem. É a mesma preocupa-
ção que temos com o Pedro, 
com o Caio, o Arrascaeta. Quem 
vai nos passar confiança é o 
próprio jogador. Se nos passar 
confiança, fizer toda a rotina 
de treinamento, aí a gente solta 
eles contra o Internacional e o 
Grêmio”, afirmou o treinador.

“É um pouco cedo para se 
falar quem vai para o jogo, quem 
vai estar à disposição, quem está 
fora do jogo. A gente está fazen-
do de tudo para recuperar. Eu 
já venho falando isso há muito 
tempo, até porque é uma pro-
gramação do próprio clube dar 
ritmo de jogo para todo mundo, 
estar com o maior número de 
jogadores à disposição para o 
dia 27 sem esquecer do Cam-
peonato Brasileiro”, completou.

Apesar dos cuidados, a equi-

pe está sujeita a sustos nas 
partidas que antecedem a final. 
Desta vez foi o atacante Bruno 
Henrique, que também entrou 
no 2º tempo e acusou um pro-
blema no joelho esquerdo.

Ontem, o camisa 27 passou 
por exames e não foi constatada 
lesão, mas o jogador deve ficar 
de fora das partidas contra Inter 
e Grêmio para tratar de uma 
inflamação (tendinite) no local 
e estar pronto para a final.

Além de Bruno Henrique, o 
meia Arrascaeta, o zagueiro Ro-
drigo Caio e o atacante Pedro es-
tão entregues ao departamento 
médico. Dos quatro, o uruguaio 
é o que tem maiores chances de 
aparecer nas partidas no Sul. 
Já Pedro, BH e Rodrigo Caio só 
devem estar à disposição para 
a decisão.

Marcelo Cortes / Flamengo

Bruno Henrique deixou o jogo contra o Corinthians reclamando de dores no joelho, mas exames descartaram lesão

Diego Loureiro 
celebra boa Série B

Flu conta com a 
torcida na reta final

U m a  d a s 
histórias de 
s u c e s s o  d a 
campanha do 
Botafogo nes-
ta Série B do 

Campeonato Brasileiro é 
a do goleiro Diego Lourei-
ro. Com apenas 23 anos e 
criado nas categorias de 
base alvinegra, o jogador 
conquistou a posição de ti-
tular na equipe de Enderson 
Moreira.

Sem nunca ter atuado 
por outro clube, Diego re-
vela que sentiu bastante o 
rebaixamento para a segun-
da divisão. Mas o fato de ter 
contribuído para a ascensão 
do time no mesmo ano se 

O Fluminense 
voltou a trope-
çar no Cam-
peonato Bra-
sileiro e mais 
uma vez vê sua 

vaga na Libertadores seria-
mente ameaçada. O roteiro 
de dificuldades fora de casa 
se repetiu e o Tricolor retor-
nou de Caxias do Sul com 
uma derrota para o Juventu-
de, por 1 a 0.

Esta foi a quarta derrota 
seguida da equipe atuando 
fora do Rio e a nona em 17 jo-
gos neste Brasileirão. Apesar 
do resultado negativo, o Flu 
se manteve na oitava posição 
na tabela, mas agora está 
empatado em pontos com 
América-MG e Ceará, todos 
com 45.

tornou algo especial em sua 
carreira.

“Eu nunca esperei dis-
putar uma Série B. Foi triste 
passar pelo que a gente pas-
sou no ano passado, só que a 
gente precisava se organizar 
e colocar o Botafogo onde 
ele merece, de onde não 
devia ter saído. É um mo-
mento muito especial pra 
mim, poder estar subindo 
com o clube. Podendo atuar, 
ajudar a equipe. Uma felici-
dade enorme poder botar 
o Botafogo nesse patamar 
que ele merece. Creio que a 
gente ainda pode brigar pelo 
título, o que vai marcar mui-
to a vida de todos que estão 
aqui”, afirmou o arqueiro.

As próximas duas roda-
das serão de jogos em casa 
contra adversários diretos 
na luta pela Libertadores. No 
domingo, o confronto será 
contra o América-MG e, na 
quarta-feira, contra o Inter. 
O Colorado é o sétimo na 
tabela com 47 pontos.

Para as partidas no Mara-
canã, o técnico Marcão conta 
com o apoio da torcida para 
empurrar o time.

“Nos jogos que a gente 
perdeu fora, a torcida adver-
sária jogou junto. E nós tam-
bém ficamos felizes quan-
do estamos em casa com a 
nossa torcida. Mais uma vez 
vamos pedir para torcida 
jogar com a gente no final de 
semana para somar pontos 
importantes”, afirmou.


