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Pelo menos oito são mortos 
no Complexo do Salgueiro

Corpos foram achados no mangue, dois dias após o assassinato de um PM que fazia patrulhamento na região

CLIMA DE TENSÃO EM SÃO GONÇALO

CIDADES\PÁG.5

Muito emocionada com as estátuas, Déa Lúcia, mãe do ator e humorista, disse que o filho amava Niterói e que fez questão de ambientar os filmes da trilogia “Minha mãe é uma peça” na cidade

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

SUS: paciente 
com câncer terá 

tratamento integral
CIDADES\PÁG. 5

Paulo Gustavo 
eternizado em 

dose dupla
A comemoração pelo aniversário 

de 448 anos de Niterói teve 
muitos momentos de emoção. 

Ontem, a prefeitura inaugurou, 
no Campo de São Bento, 

em Icaraí, duas estátuas em 
homenagem ao humorista 

Paulo Gustavo, que faleceu 
este ano, vítima da covid-19. A 

programação foi marcada ainda 
pelo início da iluminação de 

Natal nos parques da cidade e os 
lançamentos do livro “Campo 

de São Bento – trajetórias e 
memórias do Parque Prefeito 

Ferraz” e do CD de Coral de 
Vozes da Clin. À noite, também 
foi inaugurada a iluminação de 
Natal no Horto do Fonseca, no 

Campo de São Bento e na Praça 
Enéas de Castro (Barreto).

CIDADES\PÁG. 3

Vale-gás vira 
lei mas não tem 
data para valer

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 5

Agências da Caixa 
voltam a abrir em 

horário normal

‘Forever 
Young’ 
online
O musical “Forever Young” 
chega para uma tempora-
da on-line de hoje até 5 de 
dezembro, com sessão diá-
rias às 20h, exceto no pró-
ximo dia 29.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

O musical traz seis grandes atores que 
representam a si mesmos no futuro

Semana da Saúde 
oferece exames no 

Centro do Rio
CIDADES\PÁG. 5

O Flamengo realiza hoje à noite, em Porto Alegre, contra o Grêmio, o 
último jogo antes da final da Taça Libertadores da América, que será 
realizada no próximo sábado, em Montevidéu (Uruguai).

PÁG. 8

ESPORTES

Enderson 
quer seguir 
no Botafogo
Bastante elogiado pelo seu 
trabalho no clube, treina-
dor deseja seguir em Gene-
ral Severiano na próxima 
temporada após garantir o 
título da Série B.

Vitor Silva / Botafogo

Técnico Enderson Moreira levou o 
Botafogo ao título da Série B

Alexandre Vidal / Flamengo

Técnico Renato Gaúcho optou por escalar time reserva hoje contra o Grêmio em Porto Alegre

Últimos ajustes antes da decisão

Multa de R$ 180 
para pais de 
estudantes

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Ocupação desordenada
Há vários anos venho observando a favelização que vem ocor-
rendo em Niterói. Nos locais de encosta onde antes havia verde, 
atualmente há casas, umas por cima das outras, ameaçando 
vir abaixo no primeiro temporal, assim como aconteceu com 
o Bumba. E as autoridades de olhos fechados para o problema. 
Talvez porque elas não venham cair hoje, mas só daqui a alguns 
anos, já em outros governos, que serão responsabilizados.
Edson Braga

Cadê o guarda
Além de fazerem obras em plena luz do dia, agravando o já 
complicado trânsito de Niterói, as concessionárias também 
não costumam sinalizar as intervenções, colocando em risco a 
segurança dos motoristas e pedestres. Muitas vezes a pista em 
um sentido é fechada e não há ninguém para orientar o sistema 
pare e siga.
Marcos Rangel

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.

‘Forever Young’ em 
temporada online
O musical “Forever Young” 
chega para uma temporada 
online desta terça até 5 de 
dezembro, com sessão todos 
os dias às 20h, com exceção 
do dia 29 de novembro.

O musical traz seis gran-
des atores que representam 
a si mesmos no futuro, qua-
se centenários. Apesar das 
dificuldades eles continuam 
cantando, se divertindo e 
amando. Tudo acontece no 
palco de um teatro, que foi 
transformado em retiro para 

artistas, sempre sob a su-
pervisão de uma enfermei-
ra. Quando ela se ausenta, 
os simpáticos senhores se 
transformam e revelam suas 
verdadeiras personalidades.

O elenco é formado por 
Carmo Dalla Vecchia, Nany 
People, Keila Bueno, Paula 
Capovilla, Ton Prado, Fred 
Silveira e Miguel Briamonte. 
A direção de Jarbas Homem 
de Mello. Os ingressos cus-
tam R$40 e  podem ser ad-
quiridos pelo Sympla. 

CULTURA FABIANA MAIA

Reflexão
Com uma proposta que bus-
ca refletir questões da so-
ciedade brasileira, o Teatro 
da Conspiração apresenta o 
espetáculo: “Tão Somente 
Meninos”. A montagem faz 
uma reflexão sobre uma 
história tenebrosa do Brasil 
envolvendo a trajetória real 
de 50 meninos órfãos e o uso 
de trabalhos forçados em 
fazendas. As apresentações 
são online e gratuita, de 
quinta a domingo. Sempre 
às 20h. Ingressos no site 
Sympla.

RITMOS – Nesta terça, às 19h, o Grupo Musical Dem-
baia se apresenta, com a participação especial da can-
tora e compositora Doralyce, na Ocupação Mercedes 
Baptista, no Sesc Copacabana. O show traz a mistura 
dos ritmos do oeste africano com as musicalidades 
oriundas da diáspora, como o rock, a rumba cubana. 
Ingresso a R$30 (inteira).

FESTIVAL – Com a missão de celebrar a polinização 
de processos artísticos e criativos intensos diante da 
pandemia, o “FilteBahia 2021 - Festival Latino-Ame-
ricano de Teatro da Bahia” tem uma edição online e 
gratuita até domingo, com transmissão pelo Youtube 
Filte Bahia. O festival conta com experiências cênicas 
de 18 grupos nacionais e internacionais. 

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Divulgação

O musical traz seis grandes atores que representam a si mesmos no futuro

Arô Ribeiro/Divulgação

O espetáculo “Tão Somente Meninos” 

é online e gratuito, sempre às 20h

POR JEFFERSON LEMOS

Multa por contato 
com o vírus

Já está valendo a lei do verea-
dor Luiz Nazar (MDB) que 
estabelece multa de R$ 180 (o 
dobro em caso de reincidên-
cia) aos pais e responsáveis 
que enviarem às escolas alu-
nos que tiveram contato com 
pessoas contaminadas ou com 
suspeita de contaminação 
pelo coronavírus, aguardan-
do resultado do exame da 
covid-19.

O vereador, que também é 
médico do Hospital de Clínicas 
do Ingá (HCI) argumenta que 
o objetivo é evitar a dissemi-
nação do coronavírus na rede 
municipal de educação, assim 
como nas redes privadas de 
ensino, que desenvolvem suas 
atividades por meio de aulas 
presenciais.

A lei, no entanto, garante 
que os estudantes que não 
comparecerem às aulas por 
este motivo, não sofram qual-
quer tipo de penalidade que 
prejudique o ano letivo caso a 
instituição não disponibilize 
aulas on-line. As instituições 
de ensino da rede municipal 
também ficam obrigadas a 
informar à Secretaria de Saúde 
qualquer suspeita de descum-
primento desta lei.

Para garantir o cumpri-
mento da lei, todas as institui-
ções de saúde e empresas que 
realizam o exame de detecção 
do novo coronavírus serão 
obrigadas a enviar à Secretaria 
de Saúde, semanalmente, lis-
tagem dos indivíduos que sub-
meteram ao teste de covid-19. 

Pedaladas em Maricá

Maricá recebeu, ontem, 
o casal de alemães Dieter 
e Erika Ruppert. Eles são 
empresários do setor turís-
tico, donos da operadora 
de viagens Ruppert Brasil, 
e planejam investir na ci-
dade trazendo visitantes 
da Alemanha e da Noruega 
interessados no turismo 
de bicicleta. A vereadora 

Divulgação

Andréa Cunha, autora do 
PL 181/2021, que propõe 
instituir o Sistema Munici-
pal de Ciclomobilidade e a 
Ciclorrota Charles Darwin, 
recepcionou os visitantes na 
Fazenda Itaocaia Valley. Os 
dois empreendedores já se 
aventuraram nos caminhos 
ciclísticos desde Itaipuaçu 
a Jaconé. 

Lagoas: fim do 
jogo de empurra?

R$ 1 milhão para 
as crianças

A Comissão de Obras Públicas 
da Alerj realizou, ontem, au-
diência pública para debater 
o assoreamento das lagoas da 
Região Oceânica de Niterói. De 
acordo com o deputado Gusta-
vo Schmidt (PSL), que preside 
a Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente da Casa, o governo 
sinalizou com a possibilidade 
de realizar as obras necessárias.

“Já fizemos 35 vistorias 
em campo nas lagoas de Pi-
ratininga e Itaipu. Estive em 
contato com o governador 
Cláudio Castro, e ele se mos-
trou sensível ao problema 
e disposto a fazer a obra. 
Precisamos acabar com esse 
‘bate bola’ de quem deve 
realizar as obras, se é o Inea 
ou a prefeitura”, destacou, 
acrescentando que “há atores 
em Niterói que visam à espe-
culação imobiliária, para que 
não haja o complexo lagunar”.

O deputado Coronel Sa-
lema (PSD), membro da Co-
missão de Obras Públicas 
e que presidiu a audiência, 
anunciou que no dia 30 fará 
nova vistoria no local, acom-
panhado do Inea.

Presidente da Comissão dos 
Direitos da Criança, do Ado-
lescente e do Idoso na Alerj, a 
deputada Rosane Felix (PSD) 
destinou através de emenda 
ao orçamento de 2022, R$ 1 
milhão para o Programa de 
Proteção às Crianças e Adoles-
centes Ameaçadas de Morte 
(PPCAM). O anúncio foi feito 
durante audiência pública que 
debateu as investigações dos 
homicídios de menores de 
idade. “Política pública não se 
faz com discursos, e sim ações 
concretas. Além de cobrar do 
Estado o cumprimento das leis, 
precisamos também fiscalizar 
a execução do orçamento para 
assegurar a efetividade das 
políticas públicas”, discursou a 
deputada.

Prefeito participa de missa solene

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, e sua esposa Christa, 
participaram ontem da co-
memoração do aniversário 
de Niterói na tradicional 
missa realizada na Igreja de 
São Lourenço dos Índios, 
o marco da fundação da 
da cidade. A celebração foi 

Divulgação

conduzida por Dom Frei 
Alano Maria Pena, arce-
bispo emérito de Niterói. 
Na ocasião, o sacerdote 
ressaltou a preocupação 
com a desigualdade social 
e pediu engajamento para 
encontrar caminhos que 
solucionem este problema. 

Panorama RJPanorama RJ

Um dos cartões-postais mais 
visitados do país, o Bon-
dinho do Pão de Açúcar 
ganhou, ontem, a Medalha 
Tiradentes da Alerj. A maior 
honraria do parlamento foi 
entregue pela deputada Ala-
na Passos (PSL), presidente 
da Comissão de Turismo da 
Casa e autora da iniciativa. 
A homenagem foi aprovada 
por unanimidade no plená-

rio, no início de setembro. 
Inaugurado em 1912 como 
o 1° teleférico do Brasil e o 
3º no mundo, o Bondinho 
inseriu o Rio de Janeiro no 
roteiro das grandes atra-
ções turísticas do mundo e 
já transportou mais de 50 
milhões de pessoas pelas 
estações da Praia Vermelha, 
Morro da Urca e do Pão de 
Açúcar. 

Até bondinho ganha medalha
Divulgação

Ontem, quando Niterói 
completou 448 anos, o 
Complexo Hospitalar de 
Niterói (CHN) presenteou 
os niteroienses distribuin-
do flores em dois pontos 
da cidade: na Praia de Ica-
raí, altura da Praça Getúlio 
Vargas, e na Rua Paulo 

Gustavo. Quem passou 
pelos locais pode pegar 
gratuitamente as flores 
e levar para casa. A ação 
teve como objetivo home-
nagear a cidade e compar-
tilhar leveza e afeto para 
o dia a dia dos moradores 
da cidade. 

Flores de aniversário
Divulgação

Divulgação
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Cidade teve dia repleto de atividades, com destaque para a inauguração das estátuas de Paulo Gustavo

Niterói festeja seus 448 anos
No aniversário de 448 anos da 
cidade, Niterói ganhou uma ho-
menagem especial a um de seus 
filhos ilustres. A Prefeitura de 
Niterói inaugurou no Campo de 
São Bento, nesta segunda-feira 
(22), duas estátuas em tributo 
ao humorista Paulo Gustavo, 
que faleceu este ano, vítima da 
Covid-19. A programação de 
aniversário teve, ainda, o início 
da iluminação de Natal nos 
parques públicos da cidade e 
os lançamentos do livro “Cam-
po de São Bento – trajetórias e 
memórias do Parque Prefeito 
Ferraz” e do CD de Coral de 
Vozes da Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana de Niterói 
(Clin). Pela manhã, a tradicional 
missa na Igreja de São Lourenço 
dos Índios abriu as celebrações.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, a mãe do ator Paulo 
Gustavo, Déa Lúcia, e o marido 
do humorista, Thales Bretas, 
estiveram na inauguração das 
duas estátuas no Campo de São 
Bento: uma com a imagem do 
ator, e a outra com sua perso-
nagem mais conhecida, dona 
Hermínia. As duas estátuas têm 
1,82cm. O prefeito destacou que 
a homenagem a Paulo Gustavo 
no Campo de São Bento é uma 
questão de justiça. 

“Ser prefeito de Niterói é 
um sonho. Estou muito feliz 
de comemorar os 448 anos da 
nossa cidade nesse momento 

de mudança, de retorno da 
rotina das pessoas, após tantos 
meses de pandemia. O Paulo é 
um niteroiense que nos deixou 
de forma inesperada, mas dei-
xou sua marca na cidade. Era 
um apaixonado por Niterói. 
Ele amou tanto esse espaço 
que é muito justo que ele seja 

eternizado nesse lugar”, afirmou 
Axel Grael.

Muito emocionada com as 
estátuas, que ainda não tinha 
visto, Déa Lúcia disse que o filho 
amava Niterói e que fez questão 
de ambientar os filmes da trilo-
gia “Minha mãe é uma peça” na 
cidade onde nasceu. 

“As estátuas estão lindas. 
Maravilhosas. São muitas ho-
menagens em Niterói. Me lem-
bro quando ele foi fazer o pri-
meiro filme, havia milhões de 
locações em outros lugares e 
ele falou: “Não, eu vou fazer em 
Niterói”. É muita emoção. A pla-
ca da rua, agora as estátuas no 

Campo de São Bento. Às vezes 
eu não acredito que isso esteja 
acontecendo”, contou.

Déa Lúcia disse que vai es-
crever e gravar para os netos a 
história de Paulo Gustavo. 

“Vou falar de toda essa rela-
ção de Niterói com o pai deles. 
É um caso de amor. Vou contar 
a importância do pai, tudo que 
ele fez, tudo que eu fiz para o pai 
ser o homem que ele era. Vou 
explicar pra eles por que dona 
Hermínia está na estátua. Só 
tenho a agradecer a Niterói por 
esse carinho”, disse Déa Lúcia.

O médico dermatologista 
Thales Bretas, marido de Paulo 
Gustavo, declarou que apren-
deu muito com o amor do ator 
por Niterói. Ele enfatizou que a 
homenagem é muito bonita e 
simbólica. As estátuas de Paulo 
Gustavo no Campo de São Ben-
to têm a marca da acessibilidade 
e são o primeiro monumento 
sensorizado do Brasil. Os por-
tadores de deficiência visual po-
derão, ao acessarem o QR code, 
ouvir as informações sobre as 
estátuas pela audiodescrição 
enquanto tocam o monumento.

Livro homenageia Campo 
de São Bento - Uma das áreas 
de lazer mais bucólicas e mais 
representativas de Niterói, o 
Campo de São Bento também 
foi celebrado no aniversário 
da cidade. Durante a tarde, foi 

lançado o livro “Campo de São 
Bento – trajetórias e memórias 
do Parque Prefeito Ferraz”. O 
livro, lançado pela Fundação 
de Artes de Niterói, por meio 
da Niterói Livros, foi produzido 
por profissionais dedicados e 
apaixonados pelo Campo. Eles 
enviaram fotos e depoimentos 
para a publicação após serem 
convidados por meio de uma 
consulta pública realizada pelas 
redes sociais da Prefeitura.

CD - Após a missa, as co-
memorações pelos 448 anos 
de Niterói tiveram um evento 
musical, no Solar do Jambeiro: 
o lançamento do CD e de dois 
videoclipes do Coral de Vozes 
da Companhia de Limpeza de 
Niterói (Clin), com direito a 
uma apresentação do grupo. A 
exibição também marcou os 30 
anos da Niterói Discos e os 20 
anos do Solar do Jambeiro. O CD 
foi produzido com nove faixas 
musicais, e duas foram selecio-
nadas para os videoclipes. O 
prefeito Axel Grael afirmou que 
o Coral da Clin é um exemplo de 
qualidade artística. 

Iluminação de Natal - Na 
noite desta segunda-feira (22), 
também foi inaugurada a ilu-
minação de Natal no Horto 
do Fonseca, no Campo de São 
Bento e na Praça Enéas de Cas-
tro (Barreto).

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

A inauguração das estátuas de Paulo Gustavo movimentou o Campo de São Bento, em Icaraí, na tarde de ontem

SG conscientiza 
sobre violência
“Já fiquei pendurada na 
janela do apartamento ten-
tando fugir do meu ex-ma-
rido enquanto ele me amea-
çava com uma arma”, relatou 
Eliane de Souza Alcântara, 
de 55 anos, após participar 
da palestra sobre violência 
contra mulher, realizada 
pela Prefeitura de São Gon-
çalo, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, através 
da Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, 
na Usina Municipal de São 
Gonçalo, para 150 colabora-
dores. O secretário de Gover-
no, Fábio Viana, representou 
o prefeito Capitão Nelson.

Na pauta da palestra, que 
foi aberta pelo subsecretário 
de Parques e Jardins, Edson 
Leal de Carvalho, o foco foi 
o enfrentamento à violência 
contra a mulher para o pú-
blico da Subsecretaria Mu-
nicipal de Parques e Jardins. 
O objetivo da palestra foi de 
refletir e conscientizar sobre 
os diversos tipos de violên-
cias (física, sexual, moral, 
psicológica e patrimonial), 
sofridas pelas mulheres; 
dialogar sobre os principais 
direitos violados que têm 
sido negado às mulheres e 
também abordar pontos da 
Lei Maria da Penha.

“Essa iniciativa é mui-
to importante, pois, desta 
forma, o governo dialoga 
com quem está na ponta do 
serviço público, sobre pro-
blemas reais e que assolam a 
nossa sociedade. Falar sobre 
violência contra mulher é de 

suma importância e todos os 
envolvidos nesta iniciativa 
estão de parabéns”, disse o 
secretário de Governo, Fábio 
Viana.

“A subsecretaria vem de-
senvolvendo ações de cons-
cientização e de discussão 
para o público em geral, e 
não seria diferente abor-
darmos o assunto sobre vio-
lência contra a mulher, nas 
secretarias e subsecretarias. 
Por ser um público predo-
minantemente masculino, 
escolhemos começar esse 
projeto na Subsecretaria de 
Parques e Jardins. Sabemos 
que são muitos os casos de 
agressões no nosso muni-
cípio, e esse trabalho é fun-
damental para tentarmos 
diminuir os índices de vio-
lência, e todas as formas de 
discriminação contra a mu-
lher. Temos que contribuir 
para que o conhecimento 
e a discussão das diversas 
faces dos tipos de violência 
sejam abordados para que 
tenhamos uma sociedade 
de igualdade de gênero”, 
ressaltou a subsecretária 
de Políticas Públicas para 
as Mulheres, Ana Cristina 
da Silva.

A ação também contou 
com um café da manhã e 
sorteio de brindes para os 
trabalhadores da Subsecre-
taria de Parques e Jardins. 
Seguindo o cronograma, a 
próxima palestra será reali-
zada para os trabalhadores 
dos Departamentos de Con-
servação e Obras (DCOs).

Asfalta São Gonçalo chega à 
avenida no bairro da Trindade
O programa Asfalta São Gon-
çalo começou a semana com 
mais uma frente de obras. 
Equipes da Prefeitura de São 
Gonçalo, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano, iniciaram a fresagem 
nesta segunda-feira (22), na 
Avenida Domingos Damas-
ceno Duarte, na Trindade. 
Os trabalhos tiveram início 
na esquina da via com a Rua 
Doutor Alfredo Backer e se-
guem em direção à Praça da 
Trindade.

Parte do fluxo precisou ser 
interrompida para que os tra-
balhos fossem realizados e a 
Secretaria de Ordem Pública, 
por meio da Guarda Munici-
pal, auxiliou o trânsito.

“Apesar de contar com 
equipes em diversas inter-
venções pelo município, 

iniciamos mais uma frente 
de obras do programa Asfalta 
São Gonçalo, por determi-
nação do prefeito Capitão 
Nelson e, com gerencia-
mento das equipes, estamos 
conseguindo dar celeridade 
em todas as frentes por toda 
a cidade”, disse o secretário 
de Desenvolvimento Urbano, 
Junior Barboza.

Desde o início do ano, 
o Asfalta São Gonçalo vem 
sendo realizado, por meio de 
parceria com o Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
do Rio de Janeiro (DER-RJ), 
que fornece insumos para a 
produção do asfalto na usina 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, que executa 
as obras.

O objetivo é que o pro-
grama de pavimentação seja 

realizado em 54 vias da cida-
de. As obras começaram em 
abril, beneficiando vias de 
grande importância, como a 
Avenida Humberto de Alen-
car Castelo Branco (antiga 
Avenida Edson), Avenida 
Jornalista Roberto Marinho 
(antiga Avenida Maricá), Rua 
Salvatori, Rua Minas Gerais e 
a Rua Abílio José de Mattos.
Já na Rua Visconde de Itaú-
na, os trabalhos seguem em 
franca evolução.

Pintura - A Secretaria de 
Transportes mantém o cro-
nograma de pinturas da si-
nalização horizontal nesta 
semana. As próximas vias 
contempladas serão as ruas 
Minas Gerais e Visconde 
de Itaúna, além da Avenida 
Paiva.

Paraíso - A Prefeitura de 
São Gonçalo, através da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano, por meio do 4º De-
partamento de Conservação 
e Obras (DCO), iniciou nesta 
segunda-feira (22), a obra de 
implantação de 120 metros de 
rede de manilhas entre as ruas 
Andino Xavier e Paulo Leroux. 
O objetivo da ação é acabar 
com um problema crônico de 
alagamentos na rede pluvial 
da região.

“Sofremos com esse pro-
blema na rua há 35 anos e 
espero que agora, com o Ca-
pitão Nelson, esse problema 
finalmente termine, pois a 
água volta e temos diversos 
transtornos aqui na escola”, 
ressaltou, Deisimar de Aragão 
Fernandes, diretora do Centro 
Educacional Aragão Santos.

Programa é realizado em parceria com o governo estadual, através do DER

Renata Xavier/Divulgação

Erika Januza ficou emocionada com a recepção na quadra da escola

Erika Januza é coroada diante 
de seus súditos na Viradouro

Cinco meses depois de ser 
anunciada como nova rainha 
de bateria da Viradouro, a atriz 
Erika Januza teve, no sábado, 
20, uma festa de coroação 
que entrou para o rol de mo-
mentos históricos da escola 
de Niterói. 

A programação começou à 
tarde, com feijoada e atrações 
musicais, entre elas show do 
cantor e compositor Jorge 
Aragão, que, com seus grandes 
sucessos, levantou o público. 

Mas o ápice do evento foi 
a cerimônia de coroação. A 
entrada de Erika à sede da 
escola surpreendeu o público. 
Num calhambeque, ela surgiu, 
majestosa e deslumbrante, 
usando um look dourado, 
inspirado nos figurinos usados 
pelas mulheres no Carnaval de 
1919, que será o tema do des-
file da escola para o Carnaval 

2022. Mestre Ciça, comandan-
te dos ritmistas, estava com 
ela no veículo. Atrás do carro, 
a Banda do Cordão da Bola 
Preta executou marchinhas 
consagradas, contagiando o 
público que cantou e pulou, 
revivendo o clima dos antigos 

bailes carnavalescos. 
Erika vestiu três figurinos 

na noite. Além do que usou 
na entrada triunfal, preparou 
um especial para participar 
do show com os segmentos 
da escola, espetáculo produ-
zido e dirigido por Valci Pelé. 

Para o momento da coroação, 
vestiu um modelo vermelho e 
prateado. O único pedido que 
a atriz fez à escola foi que os 
presidentes Marcelo Calil (de 
honra) e Marcelinho Calil a 
coroassem. 

Saudada efusivamente 
pelo público e componentes 
da Viradouro, a rainha Erika 
diz que viveu um momento 
inesquecível: 

“Foi uma noite que nem 
em 100 anos esquecerei. Nem 
nos meus maiores sonhos 
pensei em algo tão lindo. Obri-
gada a todos que estiveram 
comigo. A comunidade do 
samba, a diretoria da escola, 
os ritmistas me acolheram de 
uma maneira que eu nunca 
imaginei. É muita gratidão 
aqui no meu coração”, disse 
a nova rainha de bateria da 
Viradouro.

Festa, que lotou a quadra da escola, no Barreto, contou com o Bola Preta

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Palestra sobre violência contra mulher para equipe de Parques e Jardins
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Semana da Saúde acontece de 
hoje a quinta no centro do Rio
Estão previstos 10 mil atendimentos nos três dias de ação no Largo da Carioca. Distribuição de senhas começa às 7h

A Semana da Saúde está de 
volta ao Centro do Rio para 
sua 11ª edição. O evento, uma 
das maiores ações de saúde 
pública do estado, será reali-
zado nos dias 23, 24 e 25 deste 
mês, das 8h às 16h, no Largo 
da Carioca. Estão previstos 
cerca de 10 mil atendimentos 
à população durante o even-
to. Por dia, serão 700 senhas 
para exames de urologia e 
teste de PSA, mil vagas para 
aferição de pressão e teste 
de glicose, além de 300 para 
testes rápidos de detecção de 
Covid-19.

Também serão realizados 
diariamente cem testes rápi-
dos de hepatite B e C, sífilis 
e HIV, outros cem exames de 
alergia e de função pulmonar, 
além de cem atendimentos 
clínicos dermatológicos para 
avaliação de hanseníase. Ha-
verá ainda vacinação contra a 
Covid-19. As senhas começa-
rão a ser distribuídas às 7h, e 
o número de atendimentos 
será limitado às senhas. É 
importante levar um docu-
mento de identidade.

“Em 2020, a pandemia 
não permitiu que realizásse-
mos a tradicional Semana da 
Saúde no Centro do Rio. Mas 
estamos muito felizes por 
voltar a promover esta, que 
é uma das maiores ações de 
saúde pública realizadas ao 
ar livre no estado. Queremos 
chamar a atenção da popu-

lação para a importância dos 
cuidados com a saúde, a pre-
venção e a doação de sangue”, 
disse o secretário de Estado 
de Saúde, Alexandre Chieppe.

Quem passar pelo local 
também pode ajudar a sal-
var vidas, doando sangue 

no estande do Hemorio ou 
recebendo orientações so-
bre como ser um doador de 
órgãos, no estande do Progra-
ma Estadual de Transplantes 
(PET).  As pessoas que ainda 
não se vacinaram contra 
Covid-19 também podem 

aproveitar o evento para re-
ceber a imunização. Estarão 
disponíveis a primeira e se-
gunda doses da vacina, assim 
como a dose de reforço para 
maiores de 18 anos. 

Além dos atendimentos, o 
evento contará com palestras 

sobre saúde do homem, doa-
ção de sangue e de órgãos, 
entre outros assuntos. Tam-
bém serão realizadas apre-
sentações culturais, como 
concertos e dança.  A ação 
segue todas as medidas sani-
tárias de controle à pandemia 
da Covid-19.

Doação de sangue - O 
Hemorio terá um posto de 
coleta de sangue monta-
do durante os três dias de 
evento. Para doar sangue, é 
preciso ter entre 16 e 69 anos, 
pesar no mínimo 50 kg, estar 
bem de saúde e portar um 
documento de identidade 
oficial com foto. Jovens com 
16 e 17 anos só podem doar 
sangue com autorização dos 
pais ou responsáveis legais 
e devem portar ainda um 
documento de identidade 
do responsável. Não é neces-
sário estar em jejum, apenas 
evitar alimentos gordurosos 
nas quatro horas que ante-
cedem a doação e não ingerir 
bebidas alcoólicas 12 horas 
antes.

Saúde do homem - Para 
marcar o Novembro Azul, 
mês de prevenção ao câncer 
da próstata, a ação contará 
com uma estrutura dedicada 
à Saúde do Homem, na qual 
os visitantes participarão de 
palestras e poderão passar 
por consulta com especia-
lista e exames de PSA para 
investigação de tumores na 
próstata. Para realizar o aten-
dimento, é preciso ter mais 
de 50 anos ou histórico de 
casos de câncer de próstata 
na família.

Vacinação - Quem ainda 
não se vacinou contra Co-
vid-19 poderá aproveitar o 
evento para receber a imu-
nização. Estarão disponíveis 
a primeira e segunda dose 
para pessoas com 12 anos ou 
mais. Também será possível 
receber a dose de reforço 
aquelas pessoas que tenham 
18 anos ou mais e aquelas que 
receberam a segunda dose há 
mais de cinco meses. 

No evento será obriga-
tório o uso de máscara de 
proteção individual tanto nos 
espaços fechados quanto nos 
espaços abertos. Além disso, 
foram instalados totens com 
álcool em gel na área externa. 
Uma equipe ficará circulando 
pela praça para dar informa-
ções, distribuir máscaras de 
proteção e borrifar álcool nas 
mãos das pessoas presentes 
no local.

Poderão ser 
realizados 
exames de 
urologia, teste 
de PSA, glicose e 
hepatite B e C

Divulgação

Semana da Saúde RJ: testes rápidos podem ajudar a identificar diabetes, covid-19 e outros problemas clínicos

Costa Verde 
tem Fórum 
de Turismo 
Regional
Representantes do turismo 
de todo o Estado se reúnem 
hoje (23), no Hotel SPA Se-
renar, em Angra dos Reis, 
quando será realizado o 
Fórum Regional do Turis-
mo Fluminense – Edição 
Costa Verde, uma ação da 
Secretaria de Estado de 
Turismo (Setur-RJ) e da 
Companhia de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TurisRio). O objetivo é 
unir as lideranças públicas 
municipais, estaduais e a 
iniciativa privada das ci-
dades do interior para de-
bater a atividade turística.

O secretário de Estado 
de Turismo, Gustavo Tutu-
ca, conduzirá o evento, que 
contará com a presença 
do governador Cláudio 
Castro. O evento é uma das 
iniciativas do programa 
“Turismo RJ + Perto” que 
visa a integração e a união 
de esforços para o desen-
volvimento do turismo na 
retomada das atividades, 
alinhadas ao avanço da 
vacinação, e no pós-pan-
demia.

A programação do Fó-
rum conta com palestras 
e mesas de debate que 
abordarão assuntos re-
levantes para o setor. O 
secretário Gustavo Tutuca 
abrirá o evento falando so-
bre “A retomada do turismo 
fluminense”. Às 11h15, o 
governador Claudio Cas-
tro apresentará a palestra 
“Sem tempo a perder: a 
construção do estado que 
queremos”.

À tarde haverá mesas de 
discussão que debaterão 
assuntos como “Empreen-
dedorismo e turismo: ex-
periências de sucesso”, “A 
importância da segurança 
pública e da infraestru-
tura para o turismo”, “A 
Ilha Grande como destino 
indutor da Costa Verde”, 
entre outros temas.

Em Itaipuaçu, Maricá, 135 novos cadastros foram realizados em atendimento itinerante

Águas do Rio cadastra clientes 
A Águas do Rio, em parceria 
com a Secretaria de Defesa do 
Consumidor de Maricá, pro-
moveu no sábado (20), no bair-
ro Jardim Atlântico Central, 
em Itaipuaçu, o atendimento 
comercial itinerante para mo-
radores da região. Na ocasião, 
a concessionária realizou 135 
cadastros de novos clientes 
com a finalidade de expandir 3 
km de rede de abastecimento 
de água entre as ruas 51 e 55 
do bairro.

“Esse é o nosso primeiro 
atendimento comercial itine-
rante na cidade e ficamos mui-
to satisfeitos com o resultado 
e a parceria com a Secretaria 
de Defesa do Consumidor de 
Maricá. A cada expansão das 
obras nas ruas de Itaipuaçu, 
vamos adotar esse modelo 

de atendimento para facilitar 
o acesso aos nossos clientes 
e estreitar o relacionamento 
com eles”, afirmou o supervi-
sor Comercial da Águas do Rio, 
Diogo Costa.

Quem procurou esclareci-
mentos sobre questões do ser-
viço de saneamento também 
foi atendido pelos agentes da 
Secretaria Defesa do Consu-
midor. “É importante que o 
morador se sinta amparado 
nesses momentos. Trouxemos 
nosso corpo jurídico e de apoio 
para esclarecer tudo que o 
consumidor precisar”, garantiu 
a chefe de gabinete da Secreta-
ria de Defesa do Consumidor, 
Chrystiane Pinheiro.

Para o diretor-superinten-
dente da Águas do Rio, Sérgio 
Braga, é muito importante a 

participação da população 
na regularização do serviço, 
porque isso traz dignidade e 
estabilidade no fornecimento 

de água na região. “Essa é a ter-
ceira semana de operação da 
Águas do Rio e, desde o dia 1º 
de novembro, estamos fazen-

do extensão de rede em todas 
as áreas que temos disponibi-
lidade de água. Começamos 
aqui em Itaipuaçu e estamos 
trabalhando das ruas 51 até 
a 55, fazendo cadastro desses 
clientes. Pretendemos para as 
próximas semanas concluir 
este serviço de ligação, que 
corresponde a 3 km de exten-
são de rede, com potencial 
para aumentarmos”, ressaltou 
Sérgio.

O superintendente ainda 
lembra aos clientes que não 
puderam comparecer no dia 
da ação, que procurem a Águas 
do Rio por meio dos canais de 
atendimento pelo 0800 195 0 
195, para ligações e WhatsApp, 
ou pela loja de atendimento na 
Rua Barão de Inoã, 287, Centro, 
Maricá.

Black Friday: Procon-RJ tem 
cartilha para o consumidor
Para alertar o consumidor 
para possíveis dores de ca-
beça com promoções do tipo 
Black Friday, que aumen-
tam esta semana, o Procon 
Estadual do Rio de Janeiro 
preparou uma cartilha com 
dicas para compras em sites 
ou lojas físicas neste período. 
Ficar de olho no preço, na 
oferta, na garantia, na troca, 
na entrega e na segurança do 
site estão entre as principais 
dicas.

Antes de comprar, é reco-
mendável que o consumidor 
pesquise os preços dos pro-
dutos em sites e lojas dife-
rentes. A pesquisa será um 
parâmetro para saber se os 
produtos estão com preços 

realmente promocionais. 
Além disso, um mesmo pro-
duto pode ter preços muito 
diferentes se comprado em 
um estabelecimento e não 
no outro.

“É o momento de comprar 
aquele produto tão desejado, 
com um preço mais acessível. 
O consumidor não pode se 

afobar, ele precisa sempre 
prestar atenção no valor que 
está sendo comprado pelo 
produto, e ter cuidado redo-
brado nas compras feitas pela 
internet”, declarou o presi-
dente do Procon-RJ, Cássio 
Coelho.

Atenção ao preço -O con-
sumidor precisa prestar aten-
ção no valor à vista e par-
celado do produto. Alguns 
fornecedores informam com 
destaque apenas o valor da 
parcela e em letras miúdas 
a quantidade de prestação. 
Essa é uma prática que des-
respeita o Código de Defesa 
do Consumidor.

Comércio eletrônico - Ao 
entrar no site, confira na barra 

do navegador se o endereço 
eletrônico usa o protocolo 
HTTPS e se é exibido um 
ícone em forma de cadeado 
fechado. Isso indica que o site 
é seguro e possui certificado 
digital.

Sites com preços muito 
abaixo do mercado, precisam 
de atenção. O consumidor 
deve desconfiar desse tipo 
de e-commerce. Caso deseje 
comprar em um site desco-
nhecido, antes de fechar o 
negócio, consulte a lista de 
sites não recomendados do 
Procon. A lista é atualizada 
constantemente e pode ser 
acessada pelo link: https://
bit.ly/lista-sites-nao-reco-
mendados .

Orientação é ficar de olho no preço, oferta, garantia, entrega e troca

Mercadorias com 
preço abaixo do 
mercado e sites 
desconhecidos 
merecem muita 
atenção

Divulgação

Objetivo dos cadastros é expandir 3km de rede abastecimento de água

Ivone Pinto Brito

Faleceu na noite de do-
mingo, em São Gonçalo, 
a senhora Ivone Pinto 
Brito, esposa do funcio-
nário do setor de Trans-
portes de O FLUMINEN-
SE Grimaldo Sebastião 
de Carvalho. 

A família e O FLUMI-
NENSE agradecem as 
manifestações de pesar 
e comunicam que o se-
pultamento do corpo de 
Dona Ivone ocorrerá às 
10h30 desta terça-feira, 
dia 23/11/2021, no Ce-
mitério de São Miguel, 
em São Gonçalo.

05/10/1931

21/11/2021
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Operação policial termina com 
pelo menos 8 mortos em SG
Dos sete homens identificados, cinco possuem antecedentes ou anotações criminais, segundo a Polícia
Ao menos oito corpos foram 
encontrados ontem por mo-
radores em um manguezal 
após operação da Polícia 
Militar no Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo, 
realizada no último domingo 
(21). Dos sete homens iden-
tificados, cinco possuem 
antecedentes ou anotações 
criminais, segundo a Polícia 
Civil. 

Ainda de acordo com a 
PM, os corpos estavam enfi-
leirados com roupas camu-
fladas num terreno baldio no 
início da manhã.

Os incidentes no com-
p l e x o  s e  i n i c i a r a m  n a 
 madrugada de sábado (20), 
quando o sargento Leandro 
Rumbelsperger da Silva, do 
7º BPM (São Gonçalo), foi 
atacado a tiros por crimi-
nosos durante um patru-
lhamento em Itaúna, bairro 
vizinho às Palmeiras e tam-
bém parte do Complexo do 
Salgueiro. Ele chegou a ser 
levado para o Hospital Al-
berto Torres, no Colubandê, 
também em São Gonçalo, 
mas não resistiu.

O Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope) foi 
mobilizado, e os embates 
se foram tomando grandes 
proporções. Moradores das 
Palmeiras afirmaram que foi 
uma chacina e que corpos 
tinham marcas de tortura. 

Alguns relataram ter vividos 
cenas de terror ao contarem 
como foi o ocorrido.

Somente em São Gonça-
lo, o Instituto Fogo Cruzado 
mapeou, desde julho de 
2016, 48 chacinas, com 167 
mortos no total. 37 delas, 
ocorridas durante ações 

e operações policiais, que 
resultaram em 128 mortos. 
No Complexo do Salguei-
ro, houve 12 chacinas em 
pouco mais de cinco anos:  
metade delas (6), somente 
este ano.

O que aconteceu nesse 
final de semana no Comple-

xo do Salgueiro é uma tragé-
dia, mas não uma exceção”, 
pontua Maria Isabel Couto, 
diretora de programas do 
Instituto Fogo Cruzado. Só 
este ano, o Fogo Cruzado 
registrou cinco ações/opera-
ções policiais naquela região 
que resultaram em 3 ou mais 

mortos (22 no total). “Es-
tamos falando de tragédias 
que se repetem a cada dois 
meses”, completa.

Em 2021, houve 59 cha-
cinas* na Região Metropoli-
tana do Rio que terminaram 
com 245 mortos no total, 
segundo mapeamento feito 
pelo Instituto Fogo Cruzado. 
3 em cada 4 chacinas (44) 
ocorreram em ações e ope-
rações policiais, resultando 
em 187 mortos ao todo.

Esses números expres-
sam a urgência de que seja 
retomado o julgamento dos 
embargos da ADPF das Fa-
velas. Na medida que o fim 
da pandemia se aproxima, 
trazendo esperança para a 
população, fica muito claro 
que não basta restringir a 
atuação policial”, comenta 
Maria Isabel. 

Idosa baleada - Na mes-
ma ação ocorrida no último 
domingo, a idosa Carmelita 
Francisca de Oliveira, de 71 

anos, foi baleada. Com ela, 
já são 25 idosos baleados na 
Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro em 2021, segundo 
dados do Instituto Fogo Cru-
zado: nove deles morreram.

Dizem que o caveirão 
quando passou, falou: “va-
leu, muito obrigado’”, após 
ação que contou com o apoio 
do Bope.

Operação policial acon-
teceu um dia após o policial 
militar Leandro Rumbelsper-
ger da Silva ser morto a tiros. 
Leandro foi o 166º agente de 
segurança baleado na Região 
Metropolitana do Rio este 
ano, segundo o Instituto 
Fogo Cruzado: 74 deles mor-
reram. Entre os 166 agentes 
baleados, 130 eram policiais 
militares: 52 morreram.

Defensoria - Defensoria
A Defensoria Pública do 

Rio de Janeiro informou que, 
por meio de sua Ouvidoria 
Externa, recebeu, na noite 
de domingo, relatos sobre 
“a violenta operação” no 
Salgueiro. A Ouvidoria infor-
mou ao Ministério Público 
do Estado do Rio (MPRJ) 
sobre o fato e pediu medidas 
cabíveis  para “interromper 
as violações”. 

A defensoria informou 
ainda que está em contato 
com as lideranças locais 
prestando orientações ne-
cessárias.

Corpos foram 
encontrados em 
manguezal após 
operação da PM 
no Complexo do 
Salgueiro

Reprodução

Os corpos foram encontrados enfileirados em um terreno baldio com roupas camufladas, segundo a Polícia Militar

Câncer: tratamento 
integral no SUS
Com o atendimento integral à 
saúde da pessoa com câncer 
obrigatório no Sistema Único 
de Saúde (SUS), o Estatuto 
da Pessoa com Câncer - Lei 
14.238/2021 - foi publicado 
na edição de ontem (22) do 
Diário Oficial da União. Pela 
norma, de iniciativa da Câma-
ra dos Deputados, aprovada 
com modificações em agosto 
pelo Senado, o atendimento 
integral inclui, por exemplo, 
assistência médica e psicoló-
gica, fármacos e atendimen-
tos especializados, além de 
tratamento adequado da dor, 
multidisciplinar e cuidados 
paliativos.

Direitos fundamentais - 
O estatuto passou a vigorar 
ontem e lista como direitos 
fundamentais da pessoa com 
câncer a obtenção de diag-
nóstico precoce e acesso a 
tratamento universal, equâ-
nime e adequado, além de 
informações transparentes 
e objetivas sobre a doença 
e o tratamento. O paciente 
deverá ter direito também à 
assistência social e jurídica e 
à prioridade de atendimento 
(respeitadas outras como 
para idosos, gestantes e pes-
soas com deficiência e emer-
gências de casos mais graves).

E em vez de ser prioridade, 
passa a ser direito fundamen-
tal o acolhimento pela pró-
pria família, em detrimento 
de abrigo ou instituição de 

longa permanência, exce-
to para carentes. Também 
passará a ser direito, e não 
mais prioridade, a presença 
de acompanhante durante o 
atendimento e o período de 
tratamento.

Outro ponto assegurado 
entre os direitos fundamen-
tais, no caso especialmente 
de crianças ou jovens com a 
doença, é o atendimento edu-
cacional em classe hospitalar 
ou em regime domiciliar, con-
forme o interesse da pessoa e 
sua família, e nos termos do 
respectivo sistema de ensi-
no. O estatuto prevê ainda a 
garantia de atendimento e 
internação domiciliares no 
âmbito do SUS.

Já o direito à assistência 
social e jurídica deve ser ga-
rantido com base na Lei Or-
gânica da Assistência Social 
(Loas - Lei 8.742, de 1993)  e 
pelo acesso da pessoa com 
câncer ao Ministério Públi-
co, à Defensoria Pública e ao 
Poder Judiciário em todas as 
instâncias.

Sancionada a lei que cria o 
auxílio gás para baixa renda
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que cria o 
Programa Gás dos Brasilei-
ros, o chamado auxílio gás, 
que vai subsidiar o preço do 
gás de cozinha para famílias 
de baixa renda. A medida 
foi publicada ontem (22) no 
Diário Oficial da União e fi-
cará em vigor por cinco anos, 
contados a partir da abertura 
dos créditos orçamentários 
necessários.

Cada família beneficia-
da vai receber, a cada dois 
meses, o equivalente a 50% 
da média do preço nacional 
do botijão de 13 quilos. Esse 
valor será estabelecido pelo 
Sistema de Levantamento 
de Preços (SLP) da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), nos seis meses ante-
riores, conforme regras que 

ainda serão definidas em 
decreto.

O auxílio será destinado 
às famílias inscritas no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com renda 
familiar mensal per capita 
menor ou igual a meio salário 
mínimo, ou que morem na 
mesma casa de quem rece-
be o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

Ele será concedido, pre-
ferencialmente, às famílias 
com mulheres vítimas de vio-
lência doméstica que estejam 
sob o monitoramento de me-
didas protetivas de urgência. 
A preferência de pagamento 
também será para a mulher 
responsável pela família.

O governo utilizará a es-
trutura do Auxílio Brasil para 
fazer os pagamentos do auxí-

lio gás. A operacionalização 
do programa social é feita 
pela Caixa Econômica Fe-
deral.

Fonte de recursos - O 
programa será financiado 
com recursos dos royalties 
pertencentes à União na 
produção de petróleo e gás 
natural sob o regime de par-
tilha de produção, de parte 
da venda do excedente em 
óleo da União e bônus de 
assinatura nas licitações de 

áreas para a exploração de 
petróleo e de gás natural. 
Além disso, serão utilizados 
outros recursos que venham 
a ser previstos no Orçamento 
Geral da União e dividendos 
da Petrobras pagos ao Tesou-
ro Nacional.

A lei tem ainda como uma 
das fontes de financiamento 
o montante que cabe à União 
da Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico 
(Cide), que passará a incidir 
sobre o botijão de gás de 13 
quilos.

Dois milhões de famílias 
beneficiadas - Aprovado no 
mês passado pelo Congresso 
Nacional , a previsão é que o 
benefício terá um custo de 
cerca de R$ 592 milhões e 
poderá atender dois milhões 
de famílias do CadÚnico.

Programa, para inscritos no CadÚnico, ficará em vigor por cinco anos

Em grande parte do país, funcionamento volta a ser de 10h às 16h

Agências da Caixa retomam 
atendimento pré-pandemia

A partir de hoje (23), as agên-
cias da Caixa Econômica 
Federal voltam a atender nos 
horários anteriores à pande-
mia de covid-19. De acordo 
com o banco, isso vai acon-
tecer desde que a legislação 
municipal não determine um 
padrão diferente do estabele-
cido anteriormente.

Os horários regulares de 
abertura e fechamento das 
unidades variam de acordo 
com as especificidades e fu-
sos de cada região. Em grande 
parte do país, o atendimento 
ao público acontece entre 10h 
e 16h. Durante a pandemia, 
as agências funcionaram a 

partir de 8h, em especial para 
atender demandas relativas 
ao pagamento de benefícios 
como o auxílio emergencial.

A lista com o horário de 
funcionamento das unidades 
está disponível no site da Cai-
xa, bem como informações 
sobre toda a rede de atendi-
mento do banco.

“Priorizando a segurança e 
o bem-estar de clientes e em-
pregados, o banco vai manter 
os cuidados necessários para 
prevenção, controle e mitiga-
ção dos riscos de transmissão 
da covid-19, como a disponi-
bilização de álcool em gel em 
todas as unidades”, informou.

A Caixa também dispo-
nibiliza aos clientes atendi-
mento remoto e digital por 
meio do WhatsApp Caixa, no 
0800 104 0104, do internet 
banking e de diversos aplica-
tivos, como Habitação Caixa, 
DPVAT e Auxílio Brasil.

Por telefone, os clientes 
contam com a central de 
atendimento pelos números 
4004 0104 (capitais e regiões 
metropolitanas) e 0800 104 
0104 (para demais regiões).

Para informações sobre 
benefício sociais PIS, FGTS 
e Cartão Social o número é o 
0800 726 0207, com atendi-
mento eletrônico 24 horas.

A previsão do mercado 
financeiro para o Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, 
subiu de 9,77% para 
10,12%. É a 33ª elevação 
consecutiva da projeção. 
A estimativa está no Bo-
letim Focus de ontem 
(22), divulgado semanal-
mente pelo Banco Cen-
tral (BC), com a expecta-
tiva das instituições para 
os principais indicado-
res econômicos. 

Para 2022, a estima-
tiva de inflação ficou 
em 4,96%. Para 2023 e 
2024, as previsões são de 
3,42% e 3,1%, respectiva-
mente.

Inflação 
de 10,12%

Estatuto 
publicado ontem 
lista direitos 
fundamentais 
da pessoa com a 
doença

Cada família 
vai receber, a 
cada dois meses, 
o equivalente a 
50% da média do 
preço do botijão

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: 26/11/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Alarico de Souza - Ititioca - Niterói 16262471
12:00 às 16:00 Rua Antônio Sergio - Ititioca - Niterói 16262471
12:00 às 16:00 Rua Caminho da Rua D - Ititioca - Niterói 16262471
12:00 às 16:00 Ruas 1, 2, 3 - Ititioca - Niterói 16262471
12:00 às 16:00 Rua D - Ititioca - Niterói 16262471
12:00 às 16:00 Travessa Francisco Julião - Ititioca - Niterói 16262471
13:00 às 17:00 Rua Castro Alves - Fonseca - Niterói 16262071
13:00 às 17:00 Travessa Fonseca Portela - Fonseca - Niterói 16262071
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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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Enderson 
deseja 
permanecer 
no Botafogo

O Botafogo 
já cumpriu 
a missão na 
S é r i e  B.  O 
Glorioso ga-
rantiu o tí-

tulo com uma rodada de 
antecedência. Agora, o 
técnico Enderson Morei-
ra, que estava focado nos 
objetivos, pode começar a 
pensar em 2022.

“A gente estava muito 
focado nessa reta final, de 
não desmobilizar e per-
der o foco. Conquistamos 
o acesso no último fim 
de semana, então ainda 
estava tudo sem muita 
certeza sobre o que pode-
ria acontecer. A partir do 
momento que buscamos 
o acesso, projetamos o 
título. Falamos que tínha-
mos essa oportunidade e 
achávamos que não pode-
ríamos abrir mão. A partir 
de agora, a gente pode 
começar a projetar 2022”, 
declarou Enderson.

Um assunto para re-
solver é a permanência 
do técnico para 2022. Em 
alta, ele reforça o desejo 
de continuar à frente do 
Botafogo.

“A gente não teve tem-
po de conversar nada so-
bre 2022. O que posso falar 
é que tenho muita vontade 
de continuar o projeto. Sei 
que foi muito bacana a 
conquista, mas os desafios 
para a próxima temporada 
são muito maiores. O tra-
balho vai ser muito maior 
também e a gente sabe 
que esse desafio não vai 
ser fácil”, acrescentou o 
técnico.

Titulares são poupados visando a final da Libertadores no próximo sábado

Flamengo reserva encara 
Grêmio antes da decisão

O Flamengo já 
respira o cli-
ma da final da 
Taça Libertado-
res da América, 
mas antes terá 

de enfrentar o Grêmio, nes-
ta terça-feira. A dupla vai a 
campo para o jogo atrasado 
da segunda rodada do Cam-
peonato Brasileiro, na Arena 
do Grêmio, às 21 horas (de 
Brasília).

Para o Flamengo, a partida 
antecede ao confronto diante 
do Palmeiras, no próximo 
sábado, que decidirá o título 
da Libertadores. Assim, com 
o foco na grande final, o Ru-
bro-Negro irá a campo com 

uma equipe reserva.
A escalação deve ser prati-

camente a mesma que venceu 
o Corinthians na semana 
passada, no Maracanã. Os 
suplentes tentarão manter a 
equipe viva na disputa pelo 
título brasileiro contra o Atlé-
tico-MG.

Além disso, estará em jogo 
uma invencibilidade de qua-
tro partidas na casa do Tri-
color gaúcho. De 2019 para 
cá, o Flamengo venceu três e 
empatou uma vez na Arena 
do Grêmio.

Para os gaúchos, o con-
fronto será uma chance de se 
aproximar da saída da zona do 
rebaixamento. Com apenas 
cinco vitórias em 33 jogos, o 
Grêmio está na 18ª posição, 
com 35 pontos, quatro a me-
nos que o Juventude, o 16º.

O técnico Vagner Mancini 
não tem problemas de ordem 
médica ou disciplinar e deve 
manter a escalação que ven-
ceu as duas últimas partidas.

Alexandre Vidal / Flamengo

Capitão Diego Ribas será a referência do time reserva rubro-negro que enfrenta o Grêmio, hoje à noite, em Porto Alegre

Partida desta 
noite em Porto 
Alegre é válida 
pela segunda 
rodada do 
Brasileirão 

Vasco quer devolver 
jogador equatoriano

Joia celebra volta ao 
time do Fluminense

Na busca por 
reforços para 
o técnico Lis-
ca, em agosto, 
o Vasco trouxe 
o equatoriano 
Jhon Sánchez, 

do Independiente del Valle-E-
QU. O jogador de 22 anos veio 
com o título de campeão da 
Copa Sul-Americana de 2019 
no currículo.

Entretanto, desde que de-
sembarcou no Rio, no início de 
setembro, Jhon Sánchez não 
teve mais que duas oportuni-
dades em campo. Além disso, 
sempre saindo do banco.

Após um longo período de 
recuperação física, ele estreou 
no dia 4 de novembro, na der-
rota para o Guarani, em Cam-

Recuperado de 
lesão muscu-
lar, Luiz Hen-
rique voltou ao 
Fluminense no 
último domin-

go, contra o América-MG. O 
atacante, de 20 anos, abriu o 
caminho para a vitória trico-
lor, por 2 a 0, no Maracanã.

O atacante não jogava 
desde o dia 9 de novembro, 
quando deixou a partida 
contra o Grêmio, em Porto 
Alegre, ainda no primeiro 
tempo, lesionado. Luiz Hen-
rique analisou o retorno aos 
gramados.

“Eu me senti muito bem, 
ainda mais depois de voltar 
de uma lesão, que eu tive con-
tra o Grêmio lá no Sul. Até me 

pinas. Na sexta-feira passada, 
substituiu Morato no segundo 
tempo do empate contra o 
Remo, em São Januário.

O vínculo de empréstimo 
do equatoriano termina só em 
junho de 2022. A tendência é 
que o Cruz-maltino busque 
uma antecipação do retorno 
do jogador, mas o Indepen-
diente terá que concordar.

Sem render o esperado em 
campo, não existe a possibili-
dade do Vasco querer exercer 
a opção de compra dos direi-
tos econômicos do atacante. 
Esse será um dos primeiros 
problemas para o novo diretor 
executivo de futebol, cargo 
que ainda não foi preenchido 
desde a saída de Alexandre 
Pássaro.

emocionei quando fiz o gol. 
Ouvir a torcida gritando meu 
nome é uma honra, desde 
pequeno eu sempre quis isso 
para mim. Graças a Deus eu 
pude fazer o gol e ter meu 
nome cantado pela torcida”, 
declarou Luiz Henrique, ao 
site oficial do Fluminense.

A lesão na coxa esquerda 
fez Luiz Henrique perder dois 
jogos e sentir o nervosismo 
de acompanhar e torcer para 
o Fluminense fora dos gra-
mados.

“Eu pensei até que ficaria 
mais tempo fora. Mas graças 
ao pessoal da fisioterapia, 
que fez um trabalho muito 
firme comigo, pude voltar 
antes. Foram dois jogos fora”, 
lembrou.


