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PROCESSO TERÁ QUATRO ETAPAS

Niterói abre matrícula para
a rede pública no dia 13
Inscrições para o ano letivo de 2022 em escolas e creches poderão ser feitas apenas através da internet
CIDADES\PÁG. 3
Divulgação

Aporé de Paula/Divulgação

Niterói: eventos
para celebrar
aniversário
Niterói comemora 448 anos nesta
segunda (22) com uma série de
eventos. O aniversário terá inauguração de estátuas no Campo de
São Bento em homenagem ao ator
Paulo Gustavo, assim com o lançamento de livro com histórias
sobre a tradicional área de lazer
da Zona Sul. E aproveitando o clima de fim de ano, serão inauguradas as iluminações natalinas.
Um milhão de microlâmpadas
vão enfeitar espaços públicos
por toda cidade. A programação
começa cedo com a tradicional
missa na igreja São Lourenço dos
Índios, às 9 horas.
CIDADES\PÁG. 3

App poderá
identificar
motoristas
No Campo de São Bento, uma das estátuas de Paulo Gustavo trará a imagem de dona Hermínia, personagem mais conhecido. Microlâmpadas vão enfeitar espaços públicos pela cidade

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói foca no mercado de videogames
Empresários buscam parcerias para qualificar mão de obra para setor que está cada vez mais em alta
CIDADES\PÁG. 4

ESPORTES

CULTURA
Divulgação

Vitor Silva / Botafogo

Lucas Merçon /FFC

O técnico Marcão busca escalar o time ideal
para vencer o América-MG neste domingo

Fluminense tem
confronto direto
de olho no G-6
Capitão Joel Carli deseja levantar mais um troféu com a camisa do Botafogo

Botafogo busca título no Sul
Líder da Série B com 66 pontos, o Glorioso pode levar o título
com duas rodadas de antecedência, neste domingo, em Pelotas.
Para isso, precisa vencer o lanterna Brasil e torcer para um tropeço do vice-líder Coritiba, que enfrenta o CSA.

Vasco renova
contrato com
revelação do gol
PÁG. 6

Candongueiro atrai músicos renomados para suas rodas de samba

Casa do
samba está
de volta
Neste domingo, o Candongueiro retoma suas atividades quinzenalmente e
aproveita para celebrar o
mês da Consciência Negra.
PÁG. 2
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Panorama RJ
Reintegração
de agentes

POR JEFFERSON LEMOS

Motoristas identificados

Talento em dobro

Divulgação

Divulgação

Com o objetivo de reverter
injustiças ocorridas com
policiais militares, bombeiros militares, policiais civis
e policiais penais expulsos
de suas instituições no período entre 2007 e 2018, o
deputado estadual Coronel
Salema deu entrada, nesta
semana, em uma indicação
legislativa.
O pedido que será entregue ao governador pede a
reintegração desses profissionais que foram punidos
com a expulsão, mas depois
acabaram absolvidos pela
Justiça. O parlamentar propõe que, quando estiver
provada a inexistência do
fato, não houver prova de
sua existência, não constituir o fato infração penal
ou não existir prova de ter
o acusado concorrido para a
infração penal, o ato administrativo que decidiu pela
perda de função pública
seja tornado nulo.
“Estamos tratando dos
casos de repercussão obrigatória, aqueles casos de
n e g a t i va d e a u t o r i a o u
inexistência do fato. Após
submissão ao plenário da
Casa, nossos companheiros vão poder ser tratados
com dignidade e os que foram excluídos injustamente poderão reavaliar suas
condições”, justifica Salema.

José Henrique Vital Ramos,
aluno do 8º ano da Escola Municipal Padre Hugo
Montedôneo Rego, em Itaboraí, ganhou, nesta última
semana, pela segunda vez
consecutiva o primeiro lugar
geral do concurso “Educar
para Humanizar o Trânsito”
promovido pela concessionária Arteris, que premiou
os seis melhores desenhos de
Cartões de Natal 2021 de 31

escolas do norte e leste fluminense inscritas no projeto.
O concurso deste ano foi
sobre a segurança viária “Um Voo na Via da História
da Mobilidade”. “A avaliação
não olha nome e dados dos
autores dos projetos foi uma
surpresa quando vimos que
era o mesmo ganhador da
edição passada”, explica Munique Quadros, representante da Arteris.

Memórias de Itaboraí

A Comissão de Viação e
Transportes da Câmara dos
Deputados, aprovou a realização de uma audiência pública para debater e agilizar
a tramitação da proposta do
deputado Márcio Labre (PSL-RJ) que apresentou a criação do aplicativo Condutor
Provisório de Veículo (CPV)
através do PL2065/2021. O
app permite a identificação
do verdadeiro condutor do

veíjulo, em tempo real, e a
resolução de pendências no
Detran, sem a necessidade
de sair de casa, evitando
aglomeração e perda de tempo. Segundo o projeto de lei,
o CPV permite a inclusão e
remoção provisória dos dados do condutor nas bases do
Denatran e sua uutilização
por empresas de diferentes
segmentos, incluindo mercado de locadoras e frotistas.

Uezo: verba garantida
Divulgação

Divulgação

Responsável pelo atendimento de pessoas com alguma deficiência, a Associação
Pestalozzi, de Silva Jardim,
no interior do Rio de Janeiro, deve receber R$ 500 mil,
através de emenda que o deputado estadual Anderson
Alexandre (SDD) apresentou
ao governo estadual no orçamento de 2022.
Anderson Alexandre formalizou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e de Direitos Humanos a necessidade de ajuda à instituição criada em
1989, e que vem enfrentando dificuldades em virtude
da queda de doações nesse
período de pandemia da
covid-19.
“A Pestalozzi presta um
serviço belíssimo e de relevante importância. Com a
pandemia, a situação ficou
mais crítica, por isso precisa de ajuda para continuar
mantendo seus ser viços
com excelência, e não deixar centenas de crianças
sem ajuda. Confio na sensibilidade das autoridades estaduais porque estamos falando de vidas e de
crianças, a verba é para
manter os serviços prestados à sociedade”, afirma o
deputado.

História dos índios
na grade escolar

Audiência pública
As deputadas petistas Zeidan e Benedita da Silva, do
Partido dos Trabalhadores,
comandam nesta segunda-feira, dia 22, audiência
pública sobre o Sistema
Único de Assistência Social
(SUAS) e a PEC 383-A/2017,
que prevê a constitucionalização do financiamento
do SUAS. O debate será na
Alerj, a partir das 10h30,
com transmissão pelas redes sociais e também da
TVAlerj.

R$ 500 mil para
a Pestalozzi

Nesta última semana foi
inaugurada a Sala de Memória do ex-prefeito de Itaboraí
João Baptista Caffaro. A iniciativa é fruto de parceria da
prefeitura com o Instituto
Histórico e Geográfico Itaborahyense. Por meio de
fotografias selecionadas do
acervo pessoal da família do
ex-prefeito e de documentos,

CARTA DO LEITOR

como publicações impressas da época, a montagem
busca retratar passagens
da vida pessoal e pública
do homenageado, que foi
conhecido por sua simplicidade e também por projetos
audaciosos que visou para
Itaboraí. A Sala fica na sede
da Secretaria de Cultura, na
Praça de Itaboraí, no Centro.

Em mais uma ação em
defesa da autonomia da
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona
Oeste (Uezo), o deputado Coronel Jairo (SDD)
apresentou emenda ao
orçamento estadual de
2022 para destinação de
R$ 2.901.837,00. O objetivo

CULTURA

é assegurar investimentos
em gestão e Infraestrutura
da Uezo. Coronel Jairo
vem trabalhando na Alerj
para que outros deputados
votem contra a incorporação da Uezo à UERJ, cuja
proposta foi enviada pelo
governo estadual e está em
análise na Casa Legislativa.

O ensino de história dos
povos indígenas deverá ser
abordado nas escolas públicas e privadas no Ensino
Fundamental e no Ensino
Médio de todo o Estado do
Rio de Janeiro. É o que determina a Lei 9.457/21, de
autoria do deputado Carlos
Minc (PSB) sancionada e
publicada nesta semana em
Diário Oficial. A proposta
complementa a Lei 4.528/05,
que já obrigava o ensino de
história e cultura afro-brasileira.

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

Trânsito caótico

Com as coisas voltando aos poucos ao normal após os
picos da pandemia do novo coronavírus, o trânsito da
cidade de Niterói também está voltando a ficar como era
antes: horrível. E os engarrafamentos, como antes, não se
limitam aos horários de rush. A qualquer hora do dia tá
tudo parado. E mais tempo no trânsito é mais poluição.
Pensem nisso.
Débora Fernandes

Sem explicação

Gostaria que as autoridades me explicassem como é que
o canal da Av. Ari Parreiras fica com mau cheiro se dizem
que o esgoto da cidade é quase todo tratado. Algo nessa
história também não cheira bem...
Lucas Nascimento
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Candongueiro está de volta com muito samba e feijoada
Neste domingo, o Candongueiro retoma suas atividades
quinzenalmente. Em celebração ao mês da Consciência
Negra, a roda de samba recebe o público para a concorrida e animada feijoada, com
direito a roda de samba, a
partir das 13h. Com três décadas de existência, a respeitada
casa de samba já recebeu
grandes nomes da música,
como Beth Carvalho, Arlindo
Cruz, Dona Ivone Lara, Luiz
Carlos da Vila, Monarco, Moacyr Luz, entre muitos outros
sambistas e compositores
que se juntam aos músicos

do Candongueiro para fazer
muito samba de raiz, acompanhados pela alegria do
público, que canta e dança,
fazendo o evento ser único. Os
encontros serão sempre aos
domingos, com a tradicional
feijoada e o samba, sempre
com participações especiais.
A casa, com acomodação
para até 600 pessoas, trabalhará com a capacidade
reduzida. É necessário apresentar o comprovante de
vacinação em dia. Ingressos:
R$20. Somente com vendas
antecipadas. Informações:
99864-4229.

Harry Potter
Neste domingo, para celebrar os 20 anos da primeira
aparição do filme “Harry
Potter e a Pedra Filosofal”,
o Reserva Cultural vai exibir
três sessões do longa em 3D
(15h, 18h e 21h). Paralela
a exibição, o público terá
acesso a um evento que terá
início às 16h, no Terraço
do cinema, com atividades
realizadas pelos fãs do HP da
Gazeta Bruxa, com gincana
e sorteio de brindes, entre
outros. Ingressos para o cinema no site ingresso.com.

Com três décadas de existência, a casa já recebeu grandes sambistas

TEATRO - O espetáculo “Cosmogonia Africana - A Visão
de Mundo do Povo Iorubá”, do grupo Tambor de Cumba,
será encenado neste domingo, às 19h, no Teatro Cacilda
Becker, no Catete. Ingresso: R$30 (inteira).
POLIFONIA - O Festival Polifonia, que traz bandas e
artistas que têm se destacado em festivais pelo Brasil,
retorna ao palco do Vivo Rio, neste domingo, às 16h,
mantendo a tradição em apresentar grandes nomes da
nova música brasileira.

Reserva Cultural vai exibir três sessões
de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”

FALAMANSA - Chega às plataformas digitais o novo single
da Falamansa “O Som da Felicidade”, de autoria do Tato, vocalista, um forró suingado com o que a banda faz de melhor.
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Niterói em festa pelos 448 anos
Cidade ganha estátuas de Paulo Gustavo, livro sobre Campo de São Bento e inaugura iluminação natalina
Divulgação

Niterói completa 448 anos
nesta segunda-feira (22) e vai
comemorar a data com eventos que vão ficar na história
da cidade. O aniversário terá
inauguração de estátuas em
homenagem ao ator Paulo
Gustavo; lançamento de livro com histórias sobre uma
das principais áreas de lazer
do município, o Campo de
São Bento; e inauguração
de iluminações natalinas. A
programação começa cedo
com a tradicional missa na
igreja São Lourenço dos
Índios, que será celebrada
às 9 horas pelo Arcebispo
Emérito da cidade, Dom
Frei Alano Maria Pena. O
aniversário de Niterói tem
ainda uma agenda cultural
repleta de atividades e shows
variados.
Duas estátuas em homenagem ao ator Paulo Gustavo
serão inauguradas no Campo
de São Bento. Uma estátua
trará a imagem do ator, e a
outra vai reproduzir o personagem mais conhecido
do ator, a dona Hermínia. As
duas estátuas terão 1,82cm.
Para dezembro, está previsto
o Circuito Turístico Cultural
Paulo Gustavo, que incluirá

pontos famosos da cidade
exaltados nas obras do comediante, como a Ilha de
Boa Viagem, o Museu de Arte
Contemporânea (MAC), o
calçadão de Icaraí, o Campo
de São Bento, a Confeitaria
Beira-Mar e a Praça do Rádio
Amador.
Uma das áreas de lazer
mais bucólicas e mais representativas de Niterói será
retratada com o lançamento
do livro “Campo de São Bento – trajetórias e memórias
do Parque Prefeito Ferraz”.
A publicação da Fundação
de Artes de Niterói, por meio
da Niterói Livros, acontecerá
no Centro Cultural Paschoal
Carlos Magno. O livro foi
produzido por profissionais
dedicados e apaixonados
pelo Campo, que enviaram
fotos e depoimentos para
a publicação, após serem
convidados por meio de
uma consulta pública realizada pelas redes sociais da
Prefeitura.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, destaca a importância
de Niterói celebrar os seus
448 anos. “O niteroiense
merece ser presenteado.
Nesses momentos difíceis

Um milhão de
microlâmpadas
vão enfeitar a
cidade em vias
como a Marquês
do Paraná

Dona Hermínia, personagem inesquecível de Paulo Gustavo, ganhará imagem

Árvore de Natal de Charitas
já vai brilhar neste domingo
Parques, praças, hortos e vias de Niterói recebem iluminação especial
Aporé de Paula/Divulgação

Niterói vai entrar oficialmente
em clima de natal neste domingo (21). Um dia antes de
completar 448 anos, a cidade
vai inaugurar sua tradicional
árvore de natal, na praça Rádio
Amador, em Charitas. Com
50 metros de comprimento
e mais de um milhão de microlâmpadas de led, a árvore
será iluminada às 19h, quando
também será aberta a visitação. Até 23h30, a população
poderá conhecer seu interior,
onde será possível tirar fotos
com o papai noel e assistir um
vídeo mostrando imagens dos
natais anteriores. Quem marcar a hashtag #NatalNiterói
nas fotos postadas em redes
sociais também aparecerá no
telão da árvore.
Na segunda-feira (22),
dia do aniversário da cidade,
será inaugurada a iluminação
especial de Natal no Campo
de São Bento, Horto do Fonseca, Praça Enéas de Castro
(Barreto), além da Alameda
São Boaventura e Avenida
Marquês do Paraná. Toda a
instalação da iluminação já
foi finalizada e foram feitos
testes na noite de ontem.
“Esse ano o natal de Niterói será em clima de esperança e respeito. Vivemos
momentos muito difíceis nos
últimos anos e ainda estamos
vencendo a batalha contra a
covid-19. Precisamos confra-

Revoada de
Parapente
A Prefeitura de Mangaratiba fechou parceria
com o Grupo Dream Fly
Parapente RJ, que vai
trazer para a cidade a 2°
Revoada de Parapente.
O evento, previsto para
a Praia do Saco, vai reunir praticantes de Voo
Livre de todo o país. A
novidade foi anunciada
em um encontro dos
secretários Luiz Cláudio Ribeiro (Governo),
Luiz Fernando da Matta
(Turismo), subsecretário de Eventos, Roberto
Monsores, e o piloto
Francisco Ribeiro.

Em Charitas. árvore com 50 metros de comprimento será iluminada às 19h

ternizar e celebrar pensando
nos dias melhores que virão,
mas sem esquecer por tudo
que passamos”, comentou
a secretária de Serviços Públicos e Conservação, Dayse
Monassa.

De acordo com Dayse, a
visitação da árvore de natal
de São Francisco será controlada, seguindo as diretrizes
da Fase Dois do Plano Novo
Normal. Poderão entrar de
70 a 120 pessoas por vez, que

ficarão no interior da árvore
cerca de cinco minutos. Serão
formadas duas filas: uma para
visitação e outra para fotos
com o Papai Noel.
A árvore tem 400 metros
quadrados e conta com 5 mil
unidades de cordões de LED
na cor azul, com frio transparente, distribuídos em forma
de cortina. Na sua ponteira,
que tem 50 metros de altura,
terá uma figura tridimensional em formato de rosa dos
ventos, apontando para todos
os pontos cardeais (norte,
sul, leste e oeste), medindo
cerca de 3,90 metros de altura
por 3,50 metros de largura.
A árvore poderá ser vista até
mesmo por quem estiver no
meio da Baía de Guanabara.
Campo de São Bento, Hortos de Itaipu e Fonseca e Praça
Enéas de Castro, no Barreto,
serão inaugurados no dia 22.
Locais terão horário de funcionamento alterados para
visitação.
No Campo de São Bento,
Horto do Fonseca e na Praça
Enéas de Castro a iluminação
será ligada na segunda (22),
dia do aniversário da cidade.
Das 19h às 22h, os três pontos
terão a iluminação acesa e
ficarão abertos para visitação.
Nas principais praças e
vias da cidade, a iluminação
fica por conta de figuras natalinas.

Atenção especial para
migrantes e refugiados
Núcleo com equipe multidisciplinar vai atender essa parcela da população em Niterói
A Prefeitura de Niterói, por
meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos,
vai criar o Núcleo de Atendimento para Migrantes e
Refugiados, em parceria com
a Organização Internacional para as Migrações (OIM
- ONU Migração) e o Alto
Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR), ou Agência da ONU
para Refugiados.
“Teremos uma equipe interdisciplinar preparada para

atender, orientar e integrar
essa população”, destacou o
secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa.
De acordo com dados do
Programa Caritas (Programa
de Atendimento a Refugiados
e Solicitantes de Refúgio, no
Rio de Janeiro), Niterói tem
mais de 2 mil refugiados.
Coordenadora de Proteção
do ACNUR, Sílvia Sander,
contou que a criação do Núcleo Especializado representa
um enorme avanço para a

proteção e integração dessas
populações em Niterói e no
estado do Rio de Janeiro e é
um exemplo a outros municípios.
“A ACNUR seguirá apoiando a Prefeitura de Niterói no
fortalecimento do Núcleo e
da rede pública local para
o melhor atendimento de
refugiados e migrantes que
enxergaram em Niterói um
caminho para recomeçar e
para contribuir com a comunidade acolhida”, reforçou.

que passamos, a população
sempre atendeu ao chamado
da Prefeitura, obedecendo e
cumprindo as medidas sanitárias. Foi uma grande parceria entre o poder público e os
moradores. Não pudemos fazer o último aniversário, mas
agora estaremos com programações dentro do nosso
Plano do Novo Normal. Homenagear o Paulo Gustavo e
ter um livro sobre o Campo
São Bento são presentes que
devem se perpetuar na memória do niteroiense. Os dois
remetem a lembranças agradáveis que todos queremos
ter e não queremos esquecer.
Iluminar a cidade nesta data
é um sinônimo de esperança como o tema natalino
deste ano “, observa o prefeito.
Na ocasião do lançamen-

to do livro, estará presente a
mãe do ator Paulo Gustavo,
Dea Lúcia Amaral, a quem a
publicação é dedicada.
O livro estará disponível
para consulta e leitura na
Sala dos Selos, na Biblioteca Parque de Niterói, a
partir de quarta-feira (24),
e também no formato de
eBook no Aplicativo Niterói Livros, em 2022. Quem
participou do processo de
produção do livro terá direito a um exemplar e o selo
promoverá ações em suas
redes sociais para presentear
outros niteroienses com a
produção.
Iluminação - Um milhão
de microlâmpadas vão enfeitar a cidade em vias como
a Marquês do Paraná e a
Alameda São Boaventura; e
em espaços públicos como
o Campo de São Bento e o
Horto de Itaipu.
A Praça Enéas de Castro e
o Horto do Fonseca também
vão receber decoração e
contar com árvores de Natal.
Tudo estará aceso a partir
das 19 horas encerrando as
comemorações pelos 448
anos de Niterói.

Volta a feirinha de
animais para adoção
Após um período de suspensão por conta da pandemia,
a tradicional feira presencial
de adoção de animais domésticos, promovida pela
Coordenadoria Especial dos
Direitos dos Animais (Ceda)
da Prefeitura de Niterói, volta a ser realizada no Campo
de São Bento, em Icaraí,
neste domingo (21), das 10h
às 14h.
Cerca de 30 animais, entre cães e gatos, estarão
disponíveis para serem adotados aguardando um novo
lar . Os interessados devem
ser maiores de 18 anos, apresentar original e cópia da
identidade e comprovante
de residência.
Além dos documentos,
quem quiser adotar um
bichinho deve responder a
um questionário, que será
avaliado no momento da
entrevista com o protetor
do animal. Quem quiser

levar um gatinho para casa,
deve levar uma caixa de
transporte.
Quem for à feira de adoção também poderá doar
tampinhas plásticas de garrafas. O material será entregue à ONG Rio Eco Pets,
que reverte em castrações
gratuitas de animais que
vivem em abrigos.
Este ano, 16 animais foram adotados nas campanhas virtuais feitas pela
Ceda, em formato de lives
nas redes sociais da prefeitura. Nos últimos três anos,
2 mil animais foram resgatados e encontraram novas
famílias graças aos esforços
do município e dos protetores de animais.
Se chover, o evento será
cancelado. A Ceda é um órgão vinculado à Secretaria
de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade
(SMARHS ).
Divulgação

Evento retorna ao Campo de São Bento, neste domingo das 10h às 14h.

Gastronomia de rua organizada
A Secretaria Municipal
de Transportes (Semtran)
de São Gonçalo iniciou a
demarcação do espaço
destinado aos food trucks
na Praça da Trindade. O
local passa por um processo de ordenamento
urbano, para tornar-se
atrativo para os consumidores e também ordenar
o tráfego de veículos. A
Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, que já
realizou um levantamento prévio do número de
trabalhadores que atuam
no local, vai realizar um
detalhamento de todos
os pontos de vendas de
alimentos que funcionam

no entorno da praça.
A área recebeu as primeiras demarcações, que
irão delimitar o espaço
para os food trucks, com
pintura e emplacamento.
Também foi reforçada a
sinalização horizontal no
entorno da praça, com
pintura de faixas de pedestres.
“A cada dia que passa,
realizamos avanços para
termos uma cidade com
ordem. São mudanças
que sempre foram postergadas, mas agora serão
realizadas pela Prefeitura”, disse o secretário
de Transportes, Fábio
Lemos.
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Incentivo: Acierj está atenta
ao mercado de videogames

Educação com
inscrições abertas

Objetivo é abrir um leque de opções e buscar propostas para Niterói
Divulgação

Seguindo a linha que vem
implementando, de virada
de chave tecnológica, a Associação Comercial e Industrial
do Estado do Rio de Janeiro
(Acierj) está de olho no mercado de videogames, como
forma de incentivar segmentos e dar oportunidades
profissionais. A previsão do
setor é que a barreira dos US$
350 bilhões seja alcançada
até 2025, se sobrepondo às
indústrias de filmes, músicas
e shows combinados.
Para abrir um leque de opções e buscar propostas que
possam ser implementadas
em Niterói o vice-presidente
da Acierj, Igor Baldez, visitou a sede da RioGamer, no
Ed. Novocais do Porto, em
Santo Cristo, no Rio. A ideia
é buscar parcerias que possam incentivar jovens e até
mesmo adultos a buscarem
crescimento para ingressarem num mercado que está
cada vez mais em alta .
“Esse é um mercado
com crescimento robusto e
Niterói parte na frente em se
apropriar desse novo horizonte, estruturando-se para
se tornar um grande centro
de inovação e exportação de
serviços nessa indústria. A
exportação de serviços com
alto valor agregado, trará
sustentabilidade à economia
da cidade, criando um centro
de atração para investidores,
altos executivos, empresas
de tecnologia, academia e
demais atores dessa indústria. Por outro lado abre um
leque de opções para jovens
de várias camadas sociais”,
comentou Baldez, na sua
visita à sede da RioGamer

comercial@ofluminense.com.br

Associação Comercial do Estado quer incentivar mercado de games com foco na nova geração de jogadores niteroienses

no Ed Novocais do Porto, em
Santo Cristo.
O mercado games mundial vai ultrapassar a barreira
dos US$350 bilhões até 2025,
se sobrepondo as indústrias
de filmes, músicas e shows
combinados. Somente no
Brasil as indústrias de jogos
e esportes eletrônicos irão
gerar um resultado superior
a US$3.3 bilhões.
Mais de 50 novas profissões ligadas à indústria de
games já estão no mercado
sem que haja uma estrutura
acadêmica formal de suporte
a essa formação. As “profissões tradicionais” tendem a
perder cada vez mais espaço
para essa nova realidade.
RioGamer está lançando
o projeto #CódigoBrazuca

de que aborda a temática de
transformar a vida de jovens
estudantes através de um
curso de capacitação em
desenvolvimento de Jogos
Eletrônicos.
“Dada à enorme carência
no mercado desses profissionais, acreditamos que em
10 meses eles estarão prontos para serem inseridos no
mercado de trabalho como
devs trainees (jovem aprendiz)”, acredita Paulo Espanha,
diretor presidente da RioGamer.
Segundo Espanha, os
mais destacados terão duas
opções: integrar o Studio Lab
RioGamer, um software house de desenvolvimento de
sistemas, capaz de atender
startups de games e estú-

dios estrangeiros em forma
de outsourcing, ou serão
convidados a participar do
programa de pré-aceleração
para tirarem do papel suas
ideias e criarem seus próprios estúdios de games.
“Niterói parte na frente
para se apropriar desse novo
espaço, estruturando-se para
se tornar um grande centro
de inovação e exportação
de serviços nessa indústria.
A exportação de serviços
com alto valor agregado trará sustentabilidade à economia da cidade criando
um centro de atração para
investidores, altos executivos, empresas de tecnologia,
academia e demais atores
dessa indústria”, prevê Igor
Baldez.
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A Secretaria Municipal de
Educação e a Fundação
Municipal de Educação
publicaram, na última sexta-feira (19), o edital de matrícula da Rede Municipal
de Niterói e das Creches
Comunitárias conveniadas
ao Programa Criança na
Creche para o ano letivo
de 2022. As inscrições, que
serão divididas em quatro
etapas, começam no dia 13
de dezembro e serão feitas
de forma exclusivamente
virtual, através do site matricula.niteroiemrede.net.
A primeira etapa será
destinada ao preenchimento de vagas da Educação Infantil para crianças
de quatro e cinco anos e
transferência de alunos
da Educação Infantil entre
unidades da rede. O período
de inscrição vai do dia 13
ao dia 22 de dezembro e o
resultado será divulgado no
dia 28 de dezembro. Já na
segunda etapa, no período
entre 29 de dezembro e 7
de janeiro, as vagas serão
atribuídas aos candidatos
do 1° ao 9° ano do Ensino
Fundamental e a transferência entre unidades. O
resultado será divulgado no
dia 11 de janeiro.
A terceira etapa será destinada à inscrição de candidatos de zero a três anos da
Educação Infantil. O prazo
para se inscrever será entre
os dias 12 e 21 de janeiro e
o resultado será divulgado
no dia 25. A quarta e última
etapa, a partir do dia 30 de
janeiro, dispõe sobre as vagas remanescentes, que são
destinadas aos candidatos
que não foram alocados nas
opções desejadas, não confirmaram a inscrição ou não
participaram da matrícula
informatizada.
O resultado de todas as

IMÓVEIS

IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

ALUGUEL
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As inscrições
serão feitas
de forma
exclusivamente
virtual
etapas será divulgado no
site matricula.niteroiemrede.net, na aba “acompanhe
a sua inscrição”. O acompanhamento do processo de
pré-matrícula poderá ser
efetuado através do número
de protocolo gerado no final
da inscrição ou através de
dados cadastrais especificados no edital. A matrícula
deverá ser realizada presencialmente na unidade em
que o aluno for selecionado
em data a ser estabelecida
após seleção.
A disponibilidade das
vagas será feita obedecendo
os seguintes critérios, em
ordem: Estar matriculado
na Rede Municipal; Apresentar Deficiência, Transtorno do Espectro Autista ou
Altas Habilidades/Superdotação; Ter irmão na mesma
unidade; Residir, preferencialmente, no bairro onde se
localiza a escola, podendo,
no caso de excedente, ser
encaminhado para outra
unidade; No caso de empate, a prioridade será para o
candidato mais velho.
No ato da inscrição, o
responsável deverá indicar
entre três e cinco Unidades
de Educação, de acordo
com sua ordem de preferência, para realizar a
matrícula.
O edital de matrícula
pode ser encontrado no
Diário Oficial do Município, na data de 19 de
dezembro, ou por meio do
link https://tinyurl.com/
Matriculaniteroi
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Botafogo tenta garantir
título contra o lanterna
Líder da Série B, Glorioso visita o Brasil de Pelotas podendo levantar a taça
Vitor Silva / Botafogo

Domingo, 21, e segunda-feira, 22/11/2021

Sonhando com G-6,
Flu recebe o Coelho
O Fluminense
recebe o América-MG neste
domingo, às
17h(de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do
Campeonato Brasileiro. O
Tricolor, que tenta se recuperar da derrota de 1 a 0,
tem os mesmos 45 pontos
do Coelho, que vem de um
empate sem gols com o Atlético-GO em Minas Gerais.
Assim os dois times fazem
um duelo direto, pois sonham com uma vaga na Taça
Libertadores da América do
próximo ano.
Marcão, técnico do Fluminense, sabe que o time
precisa contar com todas as

armas neste compromisso.
Assim o treinador convocou
os torcedores para comparecerem em bom número no
Maracanã.
“Nós estamos enfrentando a torcida adversária
nos jogos fora de casa, pois
a presença de público tem
ajudado os times da casa.
A nossa torcida também é
muito forte e precisamos
demais do apoio deles no
jogo deste domingo. Faço
um apelo para que os tricolores possam comparecer
em bom número no Maracanã e nos apoiar. Vai ser
um jogo muito complicado
e precisamos de tudo o que
temos”, disse o treinador do
Fluminense.

O Botafogo, do atacante Rafael Navarro, jogará com uma camisa especial que lembra as mazelas do racismo no país

Goleiro Halls renova
com Vasco até 2022

Com o acesso
garantido matematicamente,
o Botafogo mira
o título da Série
B do Campeonato Brasileiro. E para isso o
time precisa vencer o Brasil
de Pelotas neste domingo, às
16 horas (de Brasília), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas
(RS), pela penúltima rodada.
Com 66 pontos, o Botafogo, que vem de triunfo de 2 a
1 sobre o Operário, pode ser
campeão neste domingo. Para
isso tem que vencer o seu jogo
e torcer por um tropeço do
Coritiba, que tem dois pontos
a menos e recebe o CSA, no
Paraná. Já o Brasil de Pelotas,
que vem de uma derrota de 2

O Vasco vem
buscando reformular seu
departamento
de futebol visando a próxima temporada,
onde mais uma vez disputará a Série B do Campeonato
Brasileiro. Quem chegar vai
ter a incumbência de definir
quem fica e quem deixará o
clube para 2022.
Os cruz-maltinos têm
17 jogadores sob contrato
somente até o fim de 2021.
Só que até o momento apenas um deles renovou seu
vínculo. O goleiro Halls
ampliou por mais uma temporada seu contrato com o
Vasco. Com isso, o jovem

Bota precisa
vencer e o Coxa
tropeçar para
ficar com o
título de forma
antecipada
a 1 para o Coxa, é o lanterna
com 23 pontos e está matematicamente rebaixado para
a Série C.
Apesar da conquista antecipada do acesso, o técnico
Enderson Moreira quer o
título.
“Nós conquistamos o primeiro objetivo. Mas vamos
em busca do título, que não

vai ser fácil. O nosso foco está
todo neste jogo contra o Brasil
de Pelotas e esperamos conquistar a vitória”, disse.
Em termos de escalação
o Botafogo perdeu o volante
Pedro Castro, que não joga
mais na temporada por conta
de uma lesão no ligamento
colateral medial do joelho
direito. Assim Barreto e Luís
Oyama vão compor o setor.
Mas Enderson só deverá divulgar o time minutos antes
do confronto.
No primeiro turno da Série
B do Campeonato Brasileiro
as duas equipes se enfrentaram no Nilton Santos. Naquela ocasião o Glorioso venceu
por 1 a 0, graças a um gol de
Joel Carli.

arqueiro seguirá no elenco
para 2022.
Halls é cria das categorias
de base do Vasco. O goleiro
estreou nos profissionais
durante a Série B, quando
Vanderlei estava suspenso
e Lucão disputava os Jogos
Olímpicos de Tóquio.
Diretoria - O Vasco segue
em busca de um profissional para assumir o comando
do futebol do clube. Com
a dispensa de Alexandre
Pássaro, o presidente Jorge
Salgado avalia as possibilidades e um nome em particular agrada ao dirigente,
o do diretor de futebol do
rival Botafogo, Eduardo
Freeland.

Rodinei é
o lateral
com mais
assistências
Alexandre Vidal / Flamengo

Rodinei tem 11 assistências no
Campeonato Brasileiro de 2021

Rodinei incendiou o
Maracanã no
duelo contra o Corinthians, na
última quarta-feira. Após
uma caneta em Gabriel, o
atleta cruzou para Bruno
Henrique mandar para as
redes e decretar a festa do
Flamengo, no último jogo
da equipe no Rio antes da
final da Libertadores, no
próximo dia 27, contra o
Palmeiras, no Uruguai.
Segundo dados da
“Footstats”, Rodinei é o
lateral com mais assistências (11) e o segundo
com mais participações
diretas (14) entre todos os
jogadores da posição.
Com uma participação a cada 98 minutos, o
jogador participou de 32
partidas deste Brasileiro,
sendo titular em 13, e
anotou três gols.

