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AGORA É PRA VALER

Niterói: selo Bandeira Azul
é entregue à prefeitura
Mas chuva impede realização de cerimônia oficial para hasteamento da bandeira na Praia do Sossego
CIDADES\PÁG. 3
Wagner Rodrigues/Divulgação

A atriz Erika Januza assumirá o posto de rainha neste sábado, na quadra da escola. Haverá show com Jorge Aragão

Divulgação

Chico César será atração principal do Festival Viva Zumbi, neste sábado, na Concha Acústica, em São Domingos

Erika Januza receberá coroa na Viradouro

Chico César é atração na Concha Acústica

A quadra da Unidos do Viradouro vai esquentar neste sábado a partir das 14h. A programação vai começar às com feijoada, e haverá diversas atrações musicais, entre elas shows
do cantor e compositor Jorge Aragão e apresentação da Banda do Cordão da Bola Preta.
A atriz Erika Januza será coroada rainha de bateria da vermelho e branco de Niterói.

Chico César será atração principal do Festival Viva Zumbi, que acontece a partir das 10h
na Concha Acústica de Niterói para celebrar o Dia da Consciência Negra. Também se
apresentarão a banda Black Rio, o grupo Mulheres Sambistas, a DJ Ciana, e a bateria da
Acadêmicos do Salgueiro.

SG vai fomentar
agricultura
familiar

ESPORTES

CULTURA
Alexandre Vidal / Flamengo

Divulgação

CIDADES/PÁG. 3

Alerj ganha
Procuradoria
da Mulher
PANORAMA\PÁG. 2

O bandolinista Hamilton de Holanda
é uma das atrações do evento

Sábado de
muito blues
e jazz
A torcida acompanhou o Fla na despedida do time do Rio antes da final da Liberta

O Flamengo realizou ontem seu último treino no Rio antes da
final da Libertadores, no dia 27, e recebeu o apoio da torcida.
Hoje, pelo Brasileiro, time enfrenta o Inter em Porto Alegre.

O “Niterói Blues & Jazz Festival” acontece neste sábado com apresentações
nacionais e internacionais
nos palcos do Theatro Municipal e na Sala Nelson
Pereira dos Santos.

PÁG. 8

PÁG.2

Embarque nos braços da galera

Tibau pode
ganhar base
da PM
CIDADES\PÁG 3

Redução de
ICMS já vale
no mês que vem
Redução de imposto que beneficia os bares e restaurantes foi
regulamentado pelo Governo do
Estado.
CIDADES\PÁG. 5
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Panorama RJ
Alerj aprova hino
de Zumbi

POR JEFFERSON LEMOS

Parceria rende homenagens

Divulgação

Divulgação

O samba-enredo da Estação
Primeira de Mangueira de
1988 - “100 anos de liberdade, realidade ou ilusão” pode se tornar o hino oficial
das comemorações do dia 20
de novembro, data do aniversário da morte de Zumbi
dos Palmares e Dia Nacional
da Consciência Negra. É o
que determina o projeto
de lei 5.132/21, de autoria
do deputado Chiquinho
da Mangueira (PSC), que a
Alerj aprovou nesta semana,
em discussão única. Por ter
recebido emendas durante
a votação, a norma ainda
precisa ser votada em Redação Final.
A canção, de autoria de
Hélio Turco, Alvinho e Jurandir, garantiu à Mangueira o vice-campeonato do
carnaval de 1988. Mesmo
sendo aprovada, a norma
determina que a adoção
do samba como hino seja
amplamente debatida com
os movimentos negros. Não
deveria ter sido debatida
primeiro?

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano
(PT), e o deputado Luiz Paulo (Cidadania) receberam
durante solenidade nesta
semana homenagens da
Associação das Defensoras
e Defensores Públicos do
Estado do Rio de Janeiro
(Adperj). Ceciliano recebeu
o colar do mérito e Luiz Paulo, que já havia ganhado a
condecoração, foi contem-

plado com uma placa da
Associação. A honraria é um
agradecimento pelos serviços prestados à população
Fluminense e à efetivação
do direito de acesso à Justiça
aos cidadãos em condição
de vulnerabilidade. Na cerimônia, o defensor público geral, Rodrigo Pacheco,
lembrou a parceria da Alerj
com a defensoria ao longo
dos anos.

Deputado quer força-tarefa

Anistia

Divulgação

A Alerj também aprovou, em
primeira discussão, nesta
semana, o PL 1.384/19, que
autoriza o Executivo a conceder anistia aos agentes
penitenciários excluídos
através de atos disciplinares
que foram absolvidos. A medida é do deputado Giovani
Ratinho (PROS).
O texto só vale para os
agentes afastados entre
2007 e 2018, que tiveram
sentença penal absolvitória transitada em julgado,
não havendo resíduo administrativo a ser julgado
pela administração. “Esse
projeto é para corrigir uma
injustiça praticada contra a
categoria que mais foi exposta, usada e cobrada na
administração do Cabral e
do Pezão”, explicou o autor
na justificativa.

A Segurança pública como
fator principal para o desenvolvimento social foi
defendida pelo deputado
federal Sargento Gurgel,
durante o seu discurso na
Câmara dos Deputados,
nesta semana.
“Volto a esta tribuna
para conclamar uma grande força-tarefa para resolver o problema da segurança pública no Brasil. Não
adianta nós ficarmos en-

CARTA DO LEITOR

CPI é prorrogada

Encontro pelo esporte

xugando gelo. A economia,
a educação, a segurança
pública, a saúde, está tudo
interligado. E quanto mais
solucionarmos o problema
da segurança pública melhor. Uma questão que já
tomou as grandes cidades
e vitima policiais todos
os dias. A morte de cada
policial é responsabilidade
desta Casa, do Parlamento,
do poder público em geral.
E nós precisamos tomar
uma atitude quanto a isso,
para que se possa, então,
prestar a segurança pública. Com isso, nós vamos
criar ambiente seguro, para
que possamos fomentar o
turismo e demais setores
da economia, e, assim tornar nosso país mais produtivo e mais saudável, com
uma qualidade de vida
melhor”, discursou.

Oito atletas niteroienses da
patinação artística se reuniram, nesa semana, com
o prefeito de Niterói, Axel
Grael. A equipe de meninas,
com idades entre 9 e 16
anos, vem representando
a cidade em competições
nacionais e internacionais.
Todas as atletas foram medalhistas no mais recente
Campeonato Brasileiro da
modalidade, que também
é disputada em Jogos Pan-

-Americanos.
A treinadora Karen Fritsch contou que Luiza Dangelo, uma das atletas da equipe, já é a melhor do Brasil e
quarta melhor do mundo na
modalidade. A equipe vive
a expectativa da ampliação
do parque esportivo da cidade para atrair competições.“Estamos aguardando
com muita ansiedade pelo
Parque da Concha Acústica”,
comentou.

Alerj ganha Procuradoria da Mulher
Divulgação

A Alerj publicou no Diário
Oficial desta sexta (19), o

CULTURA

projeto de resolução que
cria a Procuradoria da Mulher na Casa Legislativa. A
iniciativa é da deputada
estadual Zeidan, do Partido dos Trabalhadores. A
Procuradoria da Mulher
será um órgão de fiscalização e monitoramento de
políticas públicas voltadas
a combater a violência e a
discriminação contra mulheres, que vai qualificar
os debates de gênero no
Parlamento Fluminense.
“O Senado, a Câmara
Federal e 16 Assembleias
Legislativas Estaduais já
possuem Procuradorias
da Mulher, como o Espírito
Santo, Maranhão, Pará, Paraná e São Paulo. Em âmbito municipal, 170 Câmaras
instalaram Procuradorias
ou têm projetos em tramitação”, explicou Zeidan.

Deputados estaduais aprovaram, ainda, desta vez em discussão única, a prorrogação
por 30 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
que investiga casos de intolerância religiosa no estado do
Rio. O pedido foi feito através
do requerimento 234/21, de
autoria dos deputados que
compõem o colegiado.
No texto, os parlamentares
justificam que a prorrogação
se deve ao grande número de
depoimentos prestados e ao
aprimoramento do relatório
final elaborado pela relatoria
da comissão.
“Nós já encerramos a fase
de oitivas, foram ouvidas
mais de 60 pessoas, e estamos
concluindo a coleta de documentos. Temos um relatório
preliminar, que está sendo
debatido com os deputados,
e pretendemos apresentar o
relatório final ao plenário na
primeira quinzena de dezembro”, comentou a deputada
Martha Rocha (PDT ), que
preside a CPI.

Mais segurança
para a Baixada
Bairros do município de
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, poderão ser
os próximos contemplados
com o Programa Bairro Seguro. É o que pede a indicação legislativa do deputado Rosenverg Reis (MDB)
aprovada por unanimidade
pela Alerj nesta semana.
Segundo o parlamentar, o
bairro de Jardim Primavera
deve ser o primeiro a receber
o reforço no patrulhamento.
A sinalização foi feita em junho, quando o parlamentar
apresentou a proposta ao
governo do estado.
“O governo já tinha sido
receptivo à indicação e acredito que, com a aprovação da
Alerj, o governador Cláudio
Castro vai dar andamento
à implantação do Bairro
Seguro na região”, afirmou o
deputado.

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

Ajuda para os necessitados

A Prefeitura de Niterói precisa tomar uma atitude urgente
para tentar acabar de vez com o problema dos moradores
de rua, cujo número não para de crescer. Muitos vivem
sob o viaduto no Ponto Cem Réis, outros, sob o viaduto
próximo à Praça Renascença. E já começaram a ocupar
também o valão que corre paralelamente à Rua São José,
no Fonseca. Essas pessoas precisam de ajuda.
Nathália Furtado

Sem máscara

Afinal, quando será que vamos poder voltar a circular
sem máscaras de novo nas ruas? Niterói já está há uma
semana sem mortes por covid e até o hospital referência
vai passar a atender pacientes com outras doenças. O que
está faltando para a flexibilização?
Rita de Cássia Assumpção
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Festival de blues
e jazz em Niterói
Em comemoração aos 448
anos de Niterói, deste sábado até segunda, acontece o
“Niterói Blues & Jazz Festival”, nos palcos do Theatro
Municipal de Niterói (às
19h) e da Sala Nelson Pereira
dos Santos (às 21h30), que
vão receber as melhores
atrações nacionais e internacionais dos gêneros
musicais.
Chris Potter e Hamilton
de Holanda, Roosevelt Collier, Keith Dunn & The Simi

Tradição
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Divulgação

O Museu de Arte do Rio continua com a programação da
Consciência Negra. No sábado, o projeto “BaObazinhO”,
da escritora Juliana Correia,
desembarca no museu para
livres adaptações de contos
de diferentes grupos étnicos
do continente africano. As
crianças vão ter a oportunidade de fazer um passeio
lúdico por memórias e saberes ancestrais. A atividade é
gratuita e acontece às 14h
na exposição “Yorùbáiano”,
de Ayrson Heráclito.

Brothers, Paulinho Guitarra, Marvio Ciribelli, Nanda
Moura, Taryn, Gui Schwab,
Azymuth & DJ NUTs e Soulshine Jam Band prometem
muita energia, muita música boa para cantar e dançar.
Com entrada franca
(apenas 1 kg de alimento
para a campanha Niterói
Solidária e para o Banco de
Alimentos da cidade), a retirada de ingressos será feita
nas bilheterias, duas horas
antes dos espetáculos.

Hamilton de Holanda é uma das atrações do evento na cidade

Divulgação

HOMENAGENS – Maricá promove uma série de atividades para homenagear o Mês da Consciência Negra,
simbolizando a luta por igualdade, o reconhecimento
de direitos e a resistência dessa população. O evento
vai até domingo na Praça Tiradentes, em Araçatiba,
com palestras, mesas de debates, programação cultural e feira afro, a partir das 18h.

A atividade para criança acontece, às
14h, na exposição “Yorùbáiano”

PLANETÁRIO – O Planetário do Rio completa 51 anos
com uma programação especial para os visitantes
neste sábado e domingo, sempre a partir das 10h. A
celebração está repleta de atividades para adultos e
crianças, com debates, painéis, foodpark, feira literária, contação de histórias, oficinas, baile charme e o
tão aguardado retorno da observação do céu.
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Niterói recebe Bandeira Azul
Selo foi entregue à prefeitura pela gestão ambiental da Praia do Sossego, mas chuva impediu cerimônia
Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

A chuva não permitiu um
hasteamento oficial na área
de proteção ambiental e de
frente para o mar, mas Niterói
já tem a sua bandeira Azul.
Próximo ao dia em que a
cidade comemora 448 anos,
um dos principais paraísos
ecológicos da cidade, a Praia
do Sossego deu de presente
ao niteroiense esse certificado que faz parte de um
programa credenciado pelas
Organizações das Nações
Unidas (ONU) e (Unesco). O
selo foi entregue ontem (19),
ao prefeito de Niterói, Axel
Grael, e ao secretário de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael
Robertson, no gabinete do
chefe do Executivo.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, destacou que a Praia
do Sossego é a primeira da
cidade com esse certificado
internacional que tem como
objetivo dar visibilidade para
praias que cumpram uma
série de conceitos de acessibilidade e sustentabilidade e
que estejam preparadas para
o ecoturismo.
“Niterói recebeu hoje a
Bandeira Azul que vai passar a flamular na praia do
Sossego. É uma forma de
reconhecer o investimento
que a Prefeitura de Niterói
fez naquela região e que está

O selo foi
entregue ao
prefeito Axel
Grael e ao
secretário Rafael
Robertson

A Bandeira Azul recebida por Grael é a maior premiação internacional global já dedicada à certificação de de praias

fazendo na orla como um
todo na nossa cidade” disse
o prefeito.
O prefeito reiterou ainda
que existe uma agenda de
investimentos na orla que
vai qualificar e fazer com que
todo o potencial paisagístico
e ecológico da cidade seja
cada vez melhor aproveita-

do, atraindo cada vez mais
turistas.
A Bandeira Azul é a maior
premiação internacional global já dedicada à certificação
de gestão de praias, marinas
e embarcações de turismo
que possuam um elevado
grau de gestão ambiental e
preservação do ecossistema

como um todo, incluindo
marítimo e da Mata Atlântica
que esteja no entorno. A praia
que fica entre Piratininga e
Camboinhas foi classificada
por um júri internacional
concorrendo com mais 22
praias brasileiras.
O prêmio é conferido aos
candidatos, pelo Instituto

Município de Niterói estimula
políticas de igualdade racial
Empresas e parceiros que desenvolvam ações de de inclusão ganham selo
Às vésperas do Dia Nacional
da Consciência Negra, celebrado hoje, 20 de novembro,
a Prefeitura de Niterói deu
mais um passo na política
pública de igualdade racial
com a oficialização e a criação do Comitê do Programa
Potência Negra, ontem (19). O
programa é coordenado pela
Subsecretaria de Promoção
de Igualdade Racial (Supir),
da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos (SMDH),
e tem como público alvo os
alunos da rede pública de
ensino que estão no segundo
ciclo do ensino fundamental
e pessoas negras que estão
desempregadas.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, comentou sobre o
compromisso com que a
equipe da secretaria vem de-

senvolvendo o projeto e que
isso é necessário para que
uma política pública dê certo.
“Sempre tive como sonho
de vida a sustentabilidade e
a justiça social que são duas
coisas interligadas. Na prefeitura, estamos buscando
ações afirmativas e criando
programas que promovam
oportunidades para os jovens,
como o Niterói Jovem Ecossocial e o Potência Negra. Outro
ponto fundamental é enfrentar a evasão escolar para não
perder nenhum jovem para
caminhos errados. Então,
abrir oportunidades, motivar
e criar ambições na juventude
precisa ser uma prioridade”,
destacou o prefeito.
Raphael Costa, secretário de Direitos Humanos no
município, contou que uma

pesquisa recente indica que,
apesar de Niterói estar à frente da média nacional, ainda
tem na juventude negra a
principal vítima do desemprego, do subemprego e do
emprego informal.
“Desde quando soube
que a Secretaria de Direitos
Humanos agregaria a pasta
da igualdade racial, veio de
imediato a temática da empregabilidade da população
negra. A juventude negra é a
principal vítima do desemprego, do subemprego e do
emprego informal e por isso
precisa de políticas de combate com ações integradas,
parcerias com a sociedade
civil e com o setor privado estimulando a empregabilidade
e a contratação do jovem
negro”, disse. Raphael desta-

cou ainda que, oficializar o
programa às vésperas do dia
da Consciência Negra, reforça
e sinaliza o compromisso da
gestão com a pauta.
O Programa Potência Negra possui um conjunto de
ações e projetos articulados, baseados em quatro
eixos: inserção da juventude no mundo de trabalho,
cursos profissionalizantes,
empreendedorismo negro
e incentivo à diversidade
no setor privado. Segundo
dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua)
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
os negros representam 72,9%
dos desempregados do país,
de um total de 13,9 milhões
de pessoas nessa situação.

Tibau pode
ganhar base
da Polícia
Militar

Incentivos para a agricultura
familiar de São Gonçalo

O Tibau, em Piratininga, poderá receber uma base do Segurança Presente em Niterói.
A informação é do deputado
estadual Coronel Salema,
que faz intermediação entre
a Associação dos Moradores
e Amigos do Jardim Imbuí
(AMJI) e o Governo do Estado.
“Acompanhei o líder comunitário Renan Lacerda e
o major Abrahão Climaco,
coordenador do Segurança
Presente Niterói. Fizemos
uma vistoria no imóvel cedido pela Associação de Moradores para que o estado possa
implantar a base e também
a sede da coordenação do
programa”, contou Salema.
O endereço é estratégico,
tendo proximidade com as
praias e as principais vias do
bairro, facilitando o acesso
e agilizando a chegada das
equipes aos locais de ocorrência.

O secretário de Agricultura,
Pesca, Pecuária e Assuntos
Portuários de São Gonçalo,
Roberto Sales, representando o prefeito Capitão Nelson,
se reuniu nesta semana com
o secretário nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo, César Halum, em
Brasília. Na oportunidade,
Sales solicitou a aprovação
das propostas cadastradas
para consolidar a aquisição
de máquinas agrícolas com o
objetivo de fomentar a agricultura familiar no assentamento rural do município.
A pasta tem até o dia 31 de
dezembro para acatar ou não
a solicitação do secretário,
que afirmou que as máquinas serão utilizadas pelos
agricultores do município.
“Com a volta da pasta
no governo Capitão Nelson,
nos aproximamos dos agricultores de São Gonçalo e
entendemos que incentivos

Secretário busca sinal verde para aquisição de máquinas agrícolas
Divulgação

Halum, secretário nacional de Agricultura Familiar, recebeu Roberto Sales

como esse vão fazer toda a
diferença para a produção
dos mais diversos gêneros
que cultivamos no nosso
município”, ressaltou Roberto Sales, que está confiante
em um desfecho positivo.

“Apresentei todos os argumentos e um estudo que
fizemos sobre a nossa realidade. Estou confiante que
vamos conseguir esse investimento para a agricultura
de São Gonçalo”, finalizou.

em Rede, uma organização
não-governamental, que entre outras coisas, tem como
objetivo preservar ecossistemas naturais, sítios de valor
histórico e cultural.
“A certificação da Praia
do Sossego com o prêmio de
Bandeira Azul é extremamente relevante para o fomento
ao turismo, ao compromisso
da gestão ambiental, ao comprometimento da população
na manutenção da qualidade
ambiental do local e à acessibilidade que foi ofertada
às pessoas. Este certificado
não reflete só na Praia do
Sossego e sim em diferentes
segmentos que circundam a
prática de se ir a uma praia
certificada. Importante para
o turismo e para toda a rede
de comércio que engloba
o segmento”, afirmou o secretário Rafael Robertson.
O secretário reforçou ainda
que é primordial o avanço
dos trabalhos de educação

ambiental.
Todas as melhor ias e
obras de infraestrutura foram
realizadas com o objetivo de
aprimorar a gestão do local
e facilitar o acesso de visitantes de forma sustentável,
independentemente de o
município ter concorrido
à Bandeira Azul. No local,
foram instaladas ducha, banheiro e lava-pés, além de
intervenções para a infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental, como a escada de pedra
(bioconstrução) de acesso
à praia com guarda-corpo e
áreas de descanso, mirantes
de contemplação acessível
a cadeirantes e sistema de
infraestrutura verde com
jardins de chuva como forma
de manejo de águas pluviais.
“O programa Bandeira
Azul tem muito orgulho de
ter a sua primeira praia no
município de Niterói. Isso
será muito importante para a
comunidade ter esse senso de
pertencimento e reconhecimento pelas ações que foram
realizadas pelo município
e fazer parte dessa grande
família global para que todos
possam usufruir de forma
segura e preservar” salientou
Leana Bernardi, coordenadora Nacional do Programa
Bandeira Azul.

S.Gonçalo mantém
vacinação hoje
São Gonçalo começou a vacinar contra o coronavírus
todos os gonçalenses 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. Neste sábado (20), Dia
Nacional da Consciência
Negra, a vacinação estará disponível nas Clínicas
Gonçalenses do Mutondo e
Dr. Zerbini, no Arsenal, das
8h às 12h.
A dose adicional dos imunossuprimidos está sendo
aplicada naqueles que têm
mais de 28 dias de intervalo
da segunda dose. A prefeitura 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 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 acompanhado de uma pessoa
responsável com mais de
18 anos.
Para a segunda dose, é
obrigatório apresentar documento de identidade e o
comprovante de vacinação
da primeira dose. Para a
dose de reforço é preciso
levar identidade e comprovante de segunda dose.
Para imunossuprimidos,
comprovante da segunda
dose aplicada, identidade
e o comprovante/laudo da
doença imunossupressora.

Assistência Social
capacita servidores
A Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gonçalo, através da Subsecretaria
de Infância e Adolescência,
está realizando um curso de
capacitação para seus servidores, com o tema “Trabalho
Infantil, nem de brincadeira!
A importância da notificação
dos casos de Violência e Trabalho Infantil”.
As reuniões de capacitação estão acontecendo
semanalmente, às terças-feiras, na Câmara de Vereadores
de São Gonçalo, e também
podem ser acompanhadas
pela população. Os próximos
acontecerão nos dias 23 e
30 de novembro, e 7 e 14 de
dezembro.
Já foram discutidos nas
capacitações anteriores os
temas: ‘Histórico, mitos e
verdades sobre o trabalho
infantil e ‘As interfaces do
trabalho infantil e das violências’.
“Essa capacitação terá
grande importância para os
profissionais de assistência

social, que, através de cada
temática, são inseridos nos
problemas, causas e possíveis soluções para o trabalho
infantil, uma questão que infelizmente ainda é uma barreira a ser vencida no país”,
destacou Alan Rodrigues,
subsecretário da Infância e
Adolescência.
Próximos eventos Dia 23 de novembro Racismo estrutural, desigualdades sociais e trabalho
infantil, com Ana Carolina
Sá Queiroz
Dia 30 de novembro -Notificação compulsória: sua
importância no processo de
garantia dos direitos Infanto-juvenis. Roberto Giron e
Raquel C.
7 de dezembro – Ações
estratégicas de erradicação
do trabalho infantil, com Miriam dos Santos Aguiar Areda
14 de dezembro – Marcos
identitários no trabalho infantil, violências e violação
de direitos, com Adriana dos
Santos Conceição.
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A hora de fazer
a diferença
Charbel Tauil Rodrigues*
Se a chegada do período
de festas de fim de ano já
é vista com especial interesse pelo Comércio, dada
a tradicional possibilidade
de aumento das vendas,
desta vez a expectativa é
redobrada. E por várias razões. A começar pelo fato
de que, com o avanço das
campanhas de vacinação,
a pandemia finalmente
começa a ser vencida, o
que por si só já facilita mesmo com toda a crise
econômica - um sentimento generalizado de euforia, após quase dois anos
de tristezas e inquietações.
Numa situação assim, o
consumidor tende a ser
mais generoso ao celebrar
a vida e, por exemplo,
comprar presentes para
seus entes queridos. Ponto
positivo, portanto, para
quem vive de vendas.

Divulgação

Viradouro: Erika Januza
será coroada na Viradouro
Festa começa com feijoada e terá shows de Jorge Aragão e Cordão da Bola Preta
Wagner Rodrigues/Divulgação

2019, antes da pandemia.
Nunca foi tão importante fazer a diferença.
Assim, mesmo o comerciante e sua equipe estando compreensivelmente
cansados após quase dois
anos de sofrimentos e incertezas, a hora é de reunir
forças e se desdobrar de
forma a aproveitar o novo
momento da melhor forma possível.

Some-se a isto um aspecto de grande importânPor sinal, a propósito
cia estratégica: depois da desse “melhor aprovei“explosão” das operações tamento possível”, enonline, que dispararam tidades representativas
mundialmente durante
dos empreendedores
os piores momentos
locais de Niterói
da pandemia, neste
estão solicitando
exato momento o conà Prefeitura que
sumidor se
lhes detalhe
mostra esos pontos e
Finalmente
pecialmentrechos do
te animado
município
Niterói está
com o retorque deverão
podendo ter
no às ruas e
contar com
seu aniversário o r n a m e n às atividades
externas em
tações e/ou
celebrado sem
geral - o que
eventos fesque o Dia 22
inclui saídas
tivos de agode Novembro
para ir às
ra até a viracompras em
da do ano. E
seja feriado
lojas físicas,
isto porque
retomando
pretendem
o antigo costume de
não apenas se prepassear para ver viparar adequadatrines, experimentar
mente para atender
roupas e perfumes,
à população, como
conferir de perto eletro- também desejam opinar
domésticos etc. É portan- e apresentar sugestões ao
to um contexto perfeito Executivo, no sentido de
para o lojista “resgatar” a cidade contar com as
antigos clientes (e con- melhores comemorações
quistar novos!) para seu que estiverem ao alcance
estabelecimento, que para de seus administradores.
tanto precisa estar o mais E para tanto, o diálogo é
atraente possível, com sempre indispensável.
boa iluminação, atendimento primoroso e preços
No mais, cabe registrar
competitivos e visualmen- que finalmente Niterói
te bem destacados. E se está podendo ter seu anialguém estiver incerto versário celebrado sem
quanto à perspectiva de que o Dia 22 de Novembro
bons negócios, é bom seja feriado - uma antiga
lembrar os resultados de reivindicação dos comerrecente pesquisa do Insti- ciantes que o Sindilojas
tuto Fecomércio RJ de Pes- não deixou de reverberar,
quisas e Análises, quanto por anos a fio, até a vitória.
às vendas para a Black
Friday deste ano. O estudo
Por tudo, parabéns aos
apontou que os consumi- empreendedores locais.
dores pretendem gastar,
E parabéns, Niterói!
em média, cerca de R$
1.681,59 nas promoções
do final de novembro - o
que é 91% mais do que no *Charbel Tauil Rodrigues
ano passado, e quase três é presidente do Sindilojas
vezes maior do que em Niterói

Lutas das mulheres negras
Como parte das comemorações pelo aniversário
de 448 anos de Niterói,
celebrado nesta segunda-feira, dia 22, o Teatro
Popular Oscar Niemeyer,
no Centro, apresenta amanhã (21), às 16h, o espetáculo infantil “Mjiba – A
Boneca Guerreira”, criado
pela Cia. Trupe Liuds em
homenagem às lutas das
mulheres negras.
O espetáculo, já apresentado no Festival Internacional de Teatro de
Inverno em Maputo, Moçambique, traz discussões
importantes e atuais de
maneira lúdica e irreverente. Narra a história de
dois palhaços carteiros
que, ao se depararem com
uma encomenda sem remetente, encontram algo
totalmente inesperado
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dentro da caixa. A partir
dessa descoberta, apresentam e discutem os
problemas enfrentados
pelas mulheres negras na
sociedade.
Com sede na Comunidade Cultural Quilombaque, na periferia da
cidade de São Paulo, onde
atua desde 2006, a Cia.
Trupe Liuds pesquisa a
linguagem do palhaço
e da comicidade negra,
mesclando cenas do circo
tradicional e contemporâneo, modalidades circenses e cultura popular.
Seu trabalho propõe
diálogos, reflexões e questionamentos sobre a cultura negra e a sociedade
brasileira, recriando a
realidade cotidiana e despertando o imaginário das
pessoas.

O feriado deste sábado, 20,
quando se comemora o Dia
da Consciência Negra, será
de festa na quadra da Unidos
do Viradouro, em Niterói. A
programação vai começar às
14h, com feijoada, e haverá
diversas atrações musicais,
entre elas shows do cantor
e compositor Jorge Aragão,
dos segmentos da escola, e
apresentação da Banda do
Cordão da Bola Preta. Um dos
pontos altos do evento será a
coroação da atriz Erika Januza, que assumirá oficialmente
o posto de rainha de bateria
da vermelho e branco.

Erika não
esconde a
ansiedade de
usar a cobiçada
coroa de rainha
da bateria
Erika foi anunciada como
soberana dos ritmistas da
atual campeã do Carnaval
carioca em junho passado.
Mesmo sem ter sido coroada,
já vem marcando presença
assiduamente nos eventos da
escola. No último domingo,
abrilhantou o primeiro ensaio
de rua da Viradouro, na Aveni-

Será obrigatório
o uso de
máscaras e
apresentação de
comprovante de
vacinação

A nova rainha da bateria da vermelho e branco de Niterói com mestre Ciça

da Amaral Peixoto, no Centro
de Niterói.
Para a atriz, a data escolhida pela escola para a festa de
coroação tem um significado
especial:
“É uma data simbólica e
que existe para lembrar da
força e importância da minha
raça. Todos os dias são nossos, eu acredito. Nosso suor
e sangue estão presentes na
história do país. Eu sempre
reverencio a todos que vieram
na minha frente, abrindo caminhos, janelas, portas... Por
causa deles, eu hoje posso

realizar sonhos”.
Erika festeja a chegada à
Viradouro e não esconde a
ansiedade de usar a cobiçada
coroa de rainha pela primeira
vez.
“Tenho orgulho de cada
conquista, porque tudo veio
com muito trabalho. Estou
muito feliz por estar na Viradouro. Eu fui muito bem
recebida por todos. Todo dia
eu tenho algo para agradecer
aos presidentes Marcelo Calil (de honra) e Marcelinho
Calil, ao consagrado mestre
Ciça, e ao time fabuloso de

ritmistas que ele comanda.
Estou ansiosa pela festa que
a escola está preparando pra
mim. Minha família e meus
amigos estarão lá, testemunhando esse momento tão
especial pra mim”, conta a
beldade.
A quadra da escola fica
na Avenida do Contorno, 16,
no Barreto, em Niterói. O
ingresso de pista custa R$ 50
(premium) e R$ 30 (comum).
A venda está sendo feita na
quadra (horário comercial),
e pelo Uau Tickets (https://
www.uautickets.com/event/
feijoada-da-coroacao-da-rainha-2011), das 10 às 17h. O
preço da feijoada é R$ 20.
Para acesso ao evento, será
obrigatório uso de máscara
e apresentação de comprovante de vacinação contra a
Covid-19. Conforme orientação da Prefeitura de Niterói,
a quadra poderá receber até
70% da capacidade de público.

Festival Viva Zumbi agita a
Concha Acústica neste sábado
Chico César e bateria do Salgueiro são algumas das atrações. Entrada franca
Divulgação

Chico César será atração principal do Festival Viva Zumbi
neste sábado (20), às 20h, na
Concha Acústica, em Niterói,
para celebrar o Dia da Consciência Negra. O festival, que
está em sua 13ª edição e é organizado pela ONG Cidadania
em Movimento, com o apoio
da Prefeitura de Niterói, vai
contar com uma série de atrações, entre 10h e 23h, como a
banda Black Rio, o grupo Mulheres Sambistas, a DJ Ciana,
a bateria e componentes da
Acadêmicos do Salgueiro, e
ainda terá capoeira, literatura e debates, destacando a
ancestralidade e a cultura da
população negra.
“Vivemos um momento
muito difícil da história do
nosso país, com retrocessos e
um crescimento da intolerância. Por isso, mais do que nunca, o povo negro e os aliados
na luta antirracista precisam
estar juntos para construir
uma agenda de celebração
da nossa vida, da nossa luta
contra a discriminação e para

a Praça do Zumbi)
9h30: Lavagem da Estátua
Zumbi
10h30: Ida para a Arena Zumbi
(Concha)
11h: Debate na Tenda dos
Movimentos Sociais
11h30: Lançamento da Frente
Parlamentar em defesa da
Juventude Negra

Chico César sobe ao palco às 20h, na celebração do Dia da Consciência Negra

denunciar contra o racismo
estrutural”, ressalta a vereadora Veronica Lima.
A programação inclui também uma feijoada gratuita,
tendas temáticas com oficinas
artísticas e shows. A entrada é
franca. Será obrigatória a apre-

sentação do comprovante de
vacinação contra a Covid-19
em dia. A Concha Acústica de
Niterói fica em São Domingos.
Programação:
9h: I Caminhada da Consciência Negra (Praça Arariboia até

No Rio, celebrações marcam
o Dia da Consciência Negra
Agenda está repleta de eventos em diversos pontos da cidade
A Prefeitura do Rio promove
neste fim de semana uma ampla programação para o Dia
da Consciência Negra. Neste
sábado, a agenda começa às
6h, com uma série de homenagens e ações recreativas e
culturais, entre as quais uma
apresentação do Maracatu
Baque Mulher, junto ao Monumento a Zumbi dos Palmares,
na Avenida Presidente Vargas.
Às 9h, Dom Orani Tempesta
celebra a Missa da Consciência Negra na Igreja de Nossa
Senhora do Rosário e São
Benedito dos Homens Pretos,
no Centro.
Às 10 horas, a banda da

Guarda Municipal do Rio se
apresenta no Cais do Valongo,
na Saúde. Já o grupo Terreiro
de Crioulo interpreta clássicos
e novidades do samba na Toca
da Criolice, em Padre Miguel,
a partir das 11h. À tarde, às 16
horas, o ator Amir Haddad e
a companhia Tá na Rua apresentam um espetáculo sobre
a Consciência Negra na Praça
Cardeal Câmara, na Lapa.
À noite, o Planetário do
Rio recebe o Baile Charme
do Disco Voador de Marechal
Hermes, às 19h. Já a Cidade
das Artes promove um show
da cantora Nilze Carvalho, às
18h, e um concerto da Orques-

tra Sinfônica Jovem do Rio de
Janeiro, às 19h, com todos os
solistas negros. Os ingressos
estão à venda pelo site http://
cidadedasartes.rio.rj.gov.br/.
O Cristo Redentor, por sua
vez, ganha uma iluminação
especial para marcar a data.
Pedra do Sal - A Rádio Roquette-Pinto (94,1 FM) vai
transmitir direto da Pedra
do Sal, na Zona Portuária,
as celebrações pelo Dia da
Consciência Negra. Durante
a tarde, a luta do povo negro
será lembrada, com muito
samba e outras manifestações
culturais.

Atrações:
12h: Central dos Ogãs
12h20: DJ Mabruxo
13h: Show Joca
13h45: DJ Mabruxo
14h: Show Mulheres Sambistas
14h45: Entrega Medalha Flávia Oliveira
15h15: Awure
16h30: DJ Mabruxo
17h: Show Banda Black Rio
18h30: Dj Ciana
18h40: Bateria do Salgueiro
19h25: Az de Ouro ( Tenda
Axé)
20h: Chico César
21h30: DJ Ciana
21h50: Baile Black Bom
23h: Encerramento.

Umbanda
em SG
O Teatro Municipal de São
Gonçalo recebe, neste sábado (20), às 19h, o encerramento da 1ª Semana da
Umbanda de São Gonçalo, que será marcado pelo
lançamento do site “MuseUmbanda”, um portal
que se propõe a contar
a história da Umbanda
desde o seu surgimento
até os dias atuais.
O encontro terá a presença de importantes
nomes da Umbanda em
São Gonçalo e dos autores
Alexandre Cumino, José
Beniste, Cláudia Alexandre e o jornalista Marcelo
Fritz.
O Teatro fica na Rua
Dr. Feliciano Sodré, 100,
no Centro.

Cidades

Sábado, 20/11/2021

ofluminense.com.br

5

Enem começa neste domingo
nas versões impressa e digital
Candidatos devem ficar atentos para não perder o horário. Uso de máscara de proteção é obrigatório
Tânia Rêgo

O Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2021 começa neste domingo (21) e é
bom checar se tudo está em
ordem para a realização da
prova. Nas versões impressa
e digital, as avaliações serão
de linguagens, códigos e suas
tecnologias, redação, ciências
humanas e suas tecnologias.
Os portões dos locais de
realização das provas serão
abertos às 12h e vão fechar
às 13h, não sendo mais permitida a entrada de nenhum
candidato. As provas terão
início às 13h30 e o término
está marcado para às 19h.
Além do documento oficial
de identificação com foto e da
caneta esferográfica de tinta
preta, fabricada em material
transparente, a máscara de
proteção facial é item obrigatório.
De acordo com o edital
do exame, os participantes
que não estiverem com máscara de proteção facial não
poderão ingressar no local
de prova. A regra vale tanto
para o Enem impresso quanto
para o digital. Durante todo o
exame, os candidatos deverão
usar a máscara cobrindo o
nariz e a boca.
O edital traz também uma
série de documentos de identificação aceitos no Enem. Os
participantes devem apresentar os documentos originais,

Portões serão
abertos às 12h e
fecham às 13h.
Provas vão ser
iniciadas às
13h30

Haverá medidas de segurança contra a c- 19. Candidatos que estejam com a doença não devem comparecer à prova

com foto. Não são aceitos
documentos digitais. Entre
as identificações aceitas estão
a Carteira de Identidade, a
CNH, o passaporte e a Carteira de Trabalho emitida após
27 de janeiro de 1997.
A caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em
material transparente, é item
obrigatório também para os

candidatos do Enem digital,
já que a redação será feita em
papel e não no computador,
como o restante da prova.
Ítens recomendados - Embora não seja obrigatório, é
recomendado que os participantes levem também pelo
menos uma máscara extra
para trocar durante a prova.
Haverá nos locais de prova

álcool em gel para que os estudantes higienizam as mãos,
mas é permitido que os participantes levem seu próprio
produto caso desejem.
Como se trata de uma prova longa, também é recomendado que levem lanche e água
e/ou outras bebidas, com
exceção de bebidas alcoólicas que não são permitidas e

Encontro reúne empresas de
construção e ramo imobiliário
Evento, em hotel de Copacabana, contou com a presença do governador
Philippe Lima/Divulgação

O governador Cláudio Castro
esteve, ontem (19), no evento
“Maior Encontro dos Empresários da Construção Civil e
Mercado Imobiliário Carioca”,
no Hotel Fairmont, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.
A solenidade foi organizada
pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil (Sinduscon-Rio) e pela Associação
de Dirigentes de Empresas
do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ).
“Estamos atuando para o
estado voltar a ser atrativo para
os empresários, investidores e
população. Já temos grandes
empresas chegando, como a
Amazon e a União Química.
Além disso, já recuperamos
100% dos empregos perdidos
durante a pandemia. Isso tudo
também tem muito a ver com
o crescimento dos setores da

Leilão
de portos
A Petrobras foi a vencedora do leilão para
concessão de terminais portuários com
a oferta única de R$
558.250.000,99 pela
concessão da área STS08A no Porto de Santos,
em São Paulo. O local é
destinado à movimentação, armazenagem e
distribuição de granéis
líquidos (combustíveis).
O tempo de concessão é
de 25 anos. Havia ainda
mais uma área, a STS08,
mas a Petrobras não
fez nenhuma oferta,
alegando que STS08A
já reunia todas as características estratégicas
e necessárias para as
operações da empresa.

Construção civil e mercado imobiliário discutiram momento econômico

construção civil e imobiliário”,
destacou o governador.
O secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah, participou
de painéis de discussão promovidos no encontro.
“A construção civil é um
segmento fundamental para
a economia fluminense. Tem
capacidade de gerar, de forma
rápida, novos postos de trabalho, intensificando o número
de contratações, que é o que a
população anseia. Quando o
setor vai bem, a economia se
movimenta, gerando emprego
e renda”, explicou Farah.
Durante o evento, também
ocorreu a cerimônia de posse dos novos presidentes da
Sinduscon-Rio, Cláudio Hermolin, e da Ademi-RJ, Marcos
Saceanu.

RJ: bares e restaurantes
têm benefício tributário
Redução no ICMS foi regulamentada e passa a valer em dezembro
O Governo do Estado de Rio
de Janeiro publicou, no Diário
Oficial de ontem (19), a regulamentação da Lei 9.355/21,
que garante benefícios fiscais a bares e restaurantes. O
Decreto 47.834/21, assinado
pelo governador Cláudio Castro, prevê uma alíquota de
ICMS de 3% no fornecimento
ou na saída das refeições e de
4% relativa às demais operações dos estabelecimentos. A
medida começa a valer em 1º
de dezembro deste ano e se
estende até 31 de dezembro
de 2022.
“O benefício ajudará a
melhorar o ambiente de ne-

gócios e a reaquecer o setor,
que foi muito impactado pela
pandemia da Covid-19. O
segmento de bares e restaurantes é essencial para o Rio
de Janeiro, responsável pela
geração de mais de 170 mil
empregos”, declarou Cláudio
Castro.
De autoria do presidente
da Alerj, deputado André
Ceciliano (PT), a lei atende
a um pedido do Sindicato de
Bares e Restaurantes (SindRio). Trata-se de uma adesão
às alíquotas estipuladas no
Estado de Minas Gerais, seguindo uma prática comum
e permitida pela legislação.

A medida busca minimizar
a guerra fiscal entre estados
vizinhos.
O decreto define ainda os
casos em que o benefício não
se aplica, como nas operações
com isenção integral ou não
incidência do imposto e as
sujeitas ao regime de substituição tributária, entre outras.
Para participar, o contribuinte precisa estar quite com
suas obrigações tributárias.
Se for constatada a existência
de débitos com a Fazenda
Pública Estadual no período
de fruição do benefício, ele
perderá o direito ao tratamento tributário diferenciado.

podem levar à eliminação do
candidato.
É recomendado ainda que
se leve o Cartão de Confirmação da Inscrição. Nele está,
entre outras informações, o
local de prova. O cartão pode
ser acessado na Página do
Participante. [LINK: https://
enem.inep.gov.br/participante/#!/] Caso necessitem
comprovar que participaram
do exame, os estudantes podem, também, na Página
do Participante, imprimir a
Declaração de Comparecimento para cada dia de prova,
informando o CPF e a senha.
A declaração deve ser apresentada ao aplicador na porta
da sala em cada um dos dias.
Ela serve, por exemplo, para
justificar a falta ao trabalho.
Redação - Única prova
subjetiva da avaliação, a redação terá o mesmo tema
tanto para o Enem impresso
quanto para o digital e, em
ambas modalidades, o texto
deverá ser feito à mão. Por

isso, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta
preta fabricada em material
transparente.
Ir bem na redação pode
ser um diferencial para o
candidato. Para participar de
programas como o Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), que
oferece vagas em instituições
públicas de ensino superior,
e o Programa Universidade
para Todos (ProUni), que
concede bolsas de estudo
em instituições privadas de
ensino superior, é necessário
não ter tirado zero na redação.
O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
disponibiliza todos os anos,
conforme previsto no edital
do exame, uma cartilha com
os detalhes da correção. Ainda não foi disponibilizada a
cartilha do Enem 2021. Documentos de anos anteriores,
com exemplos de redações
que receberam a nota máxima, 1 mil, estão disponíveis
na página da autarquia.
Processo - O Tribunal de
Contas da União (TCU) abriu
um processo para analisar os
relatos feitos por parlamentares de problemas na gestão do
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), organizador do Enem.

Ex-PM condenado
recebe nova pena
O ex-policial militar Sammy
dos Santos Quintanilha foi
condenado a 30 anos de prisão e a 4 de reclusão, em
regime inicialmente fechado,
além de multa, pelos crimes
de fraude processual e homicídio, agravados por motivo
torpe e emprego de recurso
que dificultou a defesa da
vítima. Ele é um dos condenados pelo assassinato da juíza
Patrícia Acioli, ocorrido em
agosto de 2011.
O caso julgado na quarta-feira (17) foi o da morte do
jovem Diego da Conceição
Beliene, de 18 anos, que tinha
deficiência mental, ocorrido também em 2011. Na
sentença, a juíza presidente
do I Tribunal do Júri, Tula
Corrêa de Mello, apontou
que o homicídio ocorreu por
“justiçamento”, praticado no
exercício da função do policial militar.
Ao contrário, se valeu da
farda e armas do Estado para
se unir ao grupo de ações
táticas, grupo organizado

criminalmente para praticar
atos de execução, extorsão,
extermínio e satisfação de
interesses pessoais e vantagens. Policiais militares que
se desviam das funções da
honrada corporação - destinada a proteger, servir, salvaguardar a segurança – para se
valer de atividades espúrias e
nefastas, como as do presente
feito, maculam toda a Polícia
Militar do Estado do Rio de
Janeiro”.
Outro acusado no processo, Jovanis Falcão Junior, também condenado pelo homicídio de Acioli, foi absolvido
pelo I Tribunal do Júri. Até o
momento da sessão plenária,
os policiais acusavam o jovem
assassinado de ser traficante
e de estar armado.
De acordo com a sentença,
o desdobramento da morte
do jovem teria sido o estopim
para a execução de Patrícia
Acioli, crime que ocorreu horas após a decretação de prisão preventiva dos acusados
pelo homicídio de Diego.

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: 25/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Acúrio Torres - Piratininga - Niterói
16255385
13:00 às 17:00 Ruas 130, 131 - Piratininga - Niterói
16255385
13:00 às 17:00 Rua Antônio Vaz Cavalcanti - Piratininga - Niterói
16255385
13:30 às 17:00 Travessa A J da Rocha - Centro - Niterói
16256501
13:30 às 17:00 Travessa Antônio Carlos Santos - Centro - Niterói
16256501
13:30 às 17:00 Travessa Honorato de Carvalho - Centro - Niterói
16256501
13:30 às 17:00 Travessa Honorato Ventura - Centro - Niterói
16256501
13:30 às 17:00 Travessa Manoel Nicolino - Centro - Niterói
16256501
13:30 às 17:00 Travessa Raimundo Moreira Santos - Centro - Niterói
16256501
13:30 às 17:00 Travessa Victor F Guimarães - Centro - Niterói
16256501
13:30 às 17:00 Travessa Leoncio Amaro - Centro - Niterói
16256501
13:30 às 17:00 Travessa Raimundo Moreira Silva - Centro - Niterói
16256501
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida Jornalista Roberto Marinho - Galo Branco - São Gonçalo
16251541
12:00 às 16:00 Avenida Maricá - Colubandê - Jardim Alcântara - São Gonçalo
16251541
12:00 às 16:00 Rua Antônio Pinhao - Colubandê - São Gonçalo
16251541
12:00 às 16:00 Rua Aliados - Colubandê - São Gonçalo
16251541
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Silva - Colubandê - São Gonçalo
16251541
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Dias - Colubandê - São Gonçalo
16251541
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Silva - Colubandê - São Gonçalo
16251541
12:00 às 16:00 Rua Vicente de Lima Cleto - Itaúna - São Gonçalo
16251561
MARICÁ
09:35 às 13:00 Estrada Cachoeira - Caxito - Maricá
16254787
09:35 às 13:00 Rua Ernestina de Oliveira Viana - São José do Imbassaí - Maricá
16254787
09:35 às 13:00 Rua Joaquim Afonso Viana - São José - Maricá
16254787
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Co - Maricá
16256383
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Maricá
16256383
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá
16256383
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá
16256383
13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Cordeirinho - Maricá
16256383
13:00 às 17:00 Ruas 80, 81 - Boqueirão - Cordeirinho - Maricá
16256383
13:00 às 17:00 Rua Antônio Santaballa Porben - Cordeirinho - Maricá
16256383
13:00 às 17:00 Rua Newton Estillac - Cordeirinho - Maricá
16256383

Estamos com você, mesmo à distância.
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IMÓVEIS

IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

ALUGUEL

CASA e SERVIÇOS

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS
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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 29/11/21 ÀS 17H00 - DATA 2º LEILÃO 30/11/21 ÀS 17H00
José Carlos Barbosa, Leiloeiro Oficial 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 fiduciante: 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 fiduciantes:
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 fiduciantes: 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
fiduciantes: 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 fiduciantes: 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, ficando 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 verificar 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, ficam 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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Fla encara Inter como
aquecimento para final
Titulares devem atuar hoje no penúltimo jogo antes da Taça Libertadores
O Flamengo
visita o Internacional neste
sábado na sua
penúltima partida antes da final
da Taça Libertadores da América, que será uma semana
depois. Ainda sonhando com
tropeços do Atlético-MG para
ter uma chance de título no
Campeonato Brasileiro, o
Rubro-Negro foca mesmo é
na competição continental.
O confronto da 34ª rodada no
Beira-Rio está marcado para
às 21h30, de Brasília.
O planejamento do técnico Renato Gaúcho indica
que ele irá colocar sua força
máxima disponível em campo contra o Inter. Assim, este

Time embarcou
para Porto Alegre
com festa da
torcida, já que só
volta ao Rio após
a Libertadores
deve ser o jogo de aquecimento para a grande final.
Antes de seguir para o
Uruguai para enfrentar o Palmeiras no dia 27, o Flamengo
ainda irá enfrentar o Grêmio,
na próxima terça-feira. Mas
nesta partida, a tendência é
que Renato escale a equipe alternativa que venceu o Corinthians na última quarta-feira,

no Maracanã.
O time do Flamengo para
este sábado será, portanto,
parecido com o que goleou o
São Paulo no último domingo,
no Morumbi. As novidades
devem ser o retorno de Diego
Alves ao gol, além dos laterais
Isla e Filipe Luís.
Com uma inflamação no
joelho, Bruno Henrique, que
atuou contra os paulistas,
será poupado. Outros que
seguem de fora em recuperação de lesões são Arrascaeta
e Pedro.
Se o Flamengo está embalado, o Inter vem caindo de
produção e sofreu duas derrotas nas últimas três rodadas.
A última foi para o Cuiabá, na
última quarta.
Alexandre Vidal / Flamengo

O time do Fla realizou ontem um animado treino antes da viagem para Porto Alegre onde amanhã enfrentará o Inter

Sábado, 20/11/2021

Marcão justifica a
escalação de volantes
O Fluminense segue com
a sina de não
vencer fora de
casa. A derrota
para o Juventude, na última rodada,
manteve os tricolores a
quatro pontos do G-6 do
Campeonato Brasileiro.
Os c a r i o c a s t i ve ra m
atuação ruim em Caxias
do Sul e sucumbiram diante da equipe gaúcha. A
torcida não poupou críticas
à escalação do Fluminense.
O técnico Marcão optou
pela formação com três
volantes e teve que dar explicações sobre a escolha
após a partida.
“É isso que a gente procura: regularidade. Tentamos repetir o feito contra

o Palmeiras, só que não
encaixou. Falamos sobre a
questão física. Temos que
estar muito atentos a isso.
São seis jogos seguidos, e
isso é muito difícil de trabalhar. Percebemos que a
nossa equipe ficou mais
tempo segura quando colocamos nosso tripé de
volantes e conseguimos
construir. A partir do momento que saímos perdendo o jogo nesse quadro,
temos que fazer mudanças,
mas respeitando a tática e
o treinamento que viemos
fazendo”, disse.
O Fluminense vai em
b u s c a d a re c u p e r a ç ã o
n o Ca m p e o n a t o Bra s i leiro diante do AméricaMG, amanhã, no Maracanã.

Fortaleza quer tirar
Castán do Vasco
O Vasco já pensa na próxima
temporada e
a diretoria começou a busca por novos
profissionais
para comandar o futebol
do clube.
Po r i s s o, a s i t u a ç ã o
d o s j o g a d o re s a i n d a é
incerta. Somente com a
chegada do novo treinador
que os cruz-maltinos vão
planejar o elenco para 2022.
Vários jogadores devem
deixar o Vasco. Mesmo os
que estão sob contrato não
têm presença garantida.
Um dos casos é o za-

gueiro Leandro Castán. O
defensor viu sua relação
com a torcida se desgastar
nesta temporada. Agora, a
imprensa cearense destacou o interesse do Fortaleza
no jogador.
Castán seria uma opção caso o Fortaleza não
consiga contratar em definitivo Marcelo Benevenuto.
O zagueiro pertence ao
Botafogo, mas já teve seu
nome especulado no São
Paulo.
Além de Leandro Castán, o Vasco precisa resolver
a situação de 16 jogadores
que estão com contrato no
fim.

Pedro
Castro não
joga mais na
temporada
O Botafogo
conquistou
seu principal
objetivo na
temporada.
Os alvinegros
estão garantidos na Série A
do Campeonato Brasileiro.
Mesmo assim, o Glorioso
ainda busca o título da Série
B. A conquista vai coroar a
temporada da equipe.

Jogador do
Botafogo
sofreu algumas
lesões no ano
No entanto, o técnico
Enderson Moreira perdeu
um titular para as últimas rodadas. Isso porque o volante
Pedro Castro sofreu uma
lesão no ligamento do joelho.
O departamento médico
do Botafogo publicou uma
nota oficial. Pedro Castro
iniciou tratamento, mas já
está vetado para as rodadas
finais da Série B.
“O atleta Pedro Castro
sofreu uma entorse no joelho
direito na partida diante do
Operário, sendo constatada
uma lesão de ligamento
colateral medial. O mesmo
já trata no clube, sem indicação cirúrgica. O meia não
atuará mais no Campeonato
Brasileiro”, diz a nota.
Pedro Castro chegou ao
Botafogo no início da temporada. O volante se destacou
rapidamente, mas sofreu
com algumas lesões durante
o ano.

