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NOVE MORTES JÁ CONFIRMADAS

Polícia identifica corpos
achados no Salgueiro
Ministério Público apura se houve excesso durante operação na comunidade após assassinato de PM
CIDADES\PÁG. 5
Divulgação

Quadrilha é pega
trocando rótulo
de cerveja
Policiais militares estouraram ontem um sítio em Pendotiba que estava sendo usado por criminosos
para adulterar rótulos de cerveja.
Os agentes foram informados por
moradores sobre o local suspeito e, no momento em que chegaram ao sítio, a carga estava sendo
descarregada pelos criminosos.
Ao perceberem a presença dos
policiais, os bandidos conseguiram fugir pelos fundos do imóvel. Um outro suspeito entrou no
local para buscar seu carro e foi
capturado pelos agentes. O homem foi conduzido à 79ª DP, onde
confessou ser motorista do caminhão que faria o transporte das
cervejas.
CIDADES\PÁG. 5

Rio: Andre Luiz
Nahass assume
os Transportes
A polícia informou que bandidos trocavam os rótulos de uma cerveja menos conhecida por uma mais famosa e vendiam por um preço mais baixo para comércios pequenos da região

São Gonçalo
promove ações
de saúde

PANORAMA/PÁG. 2

Niterói dá auxílio para mulheres
Inscrições para vítimas de violência receberem ajuda de R$ 1 mil mensais começam hoje

CIDADES\PÁG. 3
CIDADES/PÁG. 3

Lojas vendiam
coleiras de
choque no Rio

ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

CULTURA
Lucas Merçon / Fluminense

João Jardim/Divulgação

CIDADES\PÁG.5

OJN apresenta hoje à noite
concerto de estreia da temporada
Fred está confirmado no ataque
tricolor contra o Internacional

Equipe do Flamengo segue se preparando no CT do Grêmio para final da Taça Libertadores

Fla prepara titulares para decisão
Renato Gaúcho não faz mistério sobre o time para a final da Libertadores, no sábado, contra o Palmeiras e prepara os titulares em Porto Alegre. Única dúvida é se Arrascaeta começa ou não no banco.

Fluminense
tem duelo
pelo G-6

OJN faz
concerto no
Popular

Vindo de importante vitória sobre o América Mineiro no último final de semana, o Tricolor encara hoje
o Internacional, querendo
subir na tabela.

Nesta quarta, às 19h, a Orquestra Jovem de Niterói
(OJN), do Programa Aprendiz Musical, realiza concerto de estreia em sua nova
sede, no Teatro Popular
Oscar Niemeyer.
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Panorama RJ
Rio 2030 começa
nesta quarta

POR JEFFERSON LEMOS

Senado aprova recriação de ministério

Estado do Rio tem novo secretário
Divulgação

Fabio Rodrigues PozzebomAgência Brasil

O governador Cláudio Castro,
o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, e o secretário de
Ambiente e Sustentabilidade,
Thiago Pampolha, lançam,
nesta nesta quarta, às 10h, na
Marina da Glória, a Conferência
Rio2030. O evento internacional, que acontecerá em 2022,
colocará o Rio como polo de
mobilização pelo desenvolvimento sustentável junto aos
92 municípios fluminenses, à
sociedade brasileira e à comunidade internacional.
A Rio2030 será uma plataforma que vai mobilizar e engajar
os atores sociais na elaboração
e implementação de soluções
referentes aos desafios da Agenda 2030 da ONU para cidades e
estados de todo o mundo. Por
meio do diálogo com a sociedade civil e comunidade científica,
o estado vai elaborar estratégias
e políticas públicas para combater os efeitos das mudanças climáticas e neutralizar a emissão
de gases de efeito estufa.

O Senado aprovou ontem
a medida provisória que
recria o Ministério do Trabalho e Previdência. A proposta também transfere
a Secretaria Especial da
Cultura do Ministério da
Cidadania para a pasta do
Turismo. A MP, já aprovada
pela Câmara, não foi modificada pelo Senado e segue
para sanção presidencial.
Um ponto incluído pelos
deputados foi o Domicílio
Eletrônico Trabalhista para
permitir ao Ministério do

Alerj instala CPI da energia

Trabalho notificar o empregador, por comunicação
eletrônica, o que dispensa
a publicação em D.O. e o
envio de notificação pelos
Correios.
Criado em 1930 no governo
de Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho havia sido
incorporado ao Ministério
da Economia, criado pelo
presidente Bolsonaro no
início de sua gestão. A medida que recria a pasta está em
vigor desde que foi editada
pelo presidente, em julho.

Alunos de destacam em astronomia
Divulgação

Foi instalada ontem a CPI
da Alerj para apurar irregularidades na produção
e distribuição de energia,
bem como os respectivos
custos. O deputado Rodrigo Amorim (PSL) presidirá a comissão, que terá
como vice-presidente o
deputado Jair Bittencourt
(PP) e como relator o deputado André Corrêa (DEM).
“É um momento crucial
para nossa economia, de

Andre Luiz Nahass foi nomeado ontem pelo governador Cláudio Castro para
a Secretaria de Transportes
no lugar de Rogerio Teixeira
Junior, o Juninho do Pneu.
Nahass é formado em Direito pela Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro
(UFRJ), com especialização em direito econômico
também na UFRJ. Com
grande experiência na área

recuperação financeira
do estado. Precisamos
passar credibilidade ao
investidor no estado, e
para isso necessitamos
de nossa matriz energética funcionando a pleno
vapor. É igualmente importante para o cidadão
na ponta. O parlamento
pode contribuir para atenuar o drama que vive o
consumidor”, disse Amorim.

CARTA DO LEITOR

Alunos de três escolas de
Itaboraí conquistaram medalhas na 24ª Olimpíada
Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA) edição
de 2021, promovida pelo
Ministério da Educação. A
cerimônia de premiação
foi realizada ontem na E.M
Guilherme de Miranda Sa-

de transportes, ocupou diversos cargos executivos na
SuperVia e atuou na Fundação Rede Ferroviária de
Seguridade Social (Refer).
Com a nova troca em seu
secretariado, o governador
segue com as manobras
políticas para acomodar
aliados no Rio e em Brasília, já que Juninho do Pneu
retorna para o Congresso,
onde é deputado.

Para proporcionar um feliz
Natal para crianças em situação de vulnerabilidade social,
o São Gonçalo Shopping e o
Pátio Alcântara promovem
campanha de arrecadação de
brinquedos novos ou usados
em bom estado de conservação. Os itens serão entregues
para instituições no entorno
dos empreendimentos, até 20
de dezembro.
No Pátio Alcântara, as doações podem ser entregues até
11 de dezembro, na recepção
localizada no 4º piso, de segunda a sexta, das 9h às 18h.
Os brinquedos serão encaminhados para o Projeto Craque
do Amanhã, com unidades no
Arsenal e Neves.
No São Gonçalo Shopping,
os itens podem ser depositados
na caixa coletora da campanha, na entrada principal, no
2º piso, próximo ao Outback,
até o dia 11. As doações irão
beneficiar a instituição Creche
Mães Trabalhadoras, em Ipiíba.

Preservando as vítimas de estupro

Divulgação

Divulgação

raiva, em Ampliação, com a
presença da subsecretária
de Gestão e Ensino, Gláucia
Vieira, representando a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), direção
das escolas, professores,
alunos e seus responsáveis.
Ao todo foram premiados
10 alunos nesta edição.

Coautora da Lei 14.245/2021,
que protege vítimas de crimes sexuais de atos contra
sua integridade durante processos judiciais, a deputada
federal Daniela do Waguinho
(MDB-RJ) elogiou a sanção sem vetos, publicada
ntem ono Diario Oficial da
União. A norma tornou-se
conhecida como “Lei Mariana Ferrer”, em alusão ao
caso da jovem submetida à

CULTURA

Natal mais feliz
para as crianças

humilhações durante processo sobre estupro.
“O crime de estupro é
abominável, e torna-se ainda
mais traumático para a vítima quando não há respeito
e empatia durante o ato processual. A sanção da lei, sem
vetos, é um alento a todas às
mulheres que passam por
violência física e psicológica”, comenta Daniela do
Waguinho.
Com a nova norma sancionado pelo presidente Jair
Bolsinaro, o juiz está obrigado a zelar pela integridade
da vítima em audiências de
instrução e julgamento sobre
crimes contra a dignidade
sexual. Fica assim proibido,
nas audiências judiciais, o
uso de linguagem, informações ou material que ofenda
a dignidade da vítima ou de
testemunhas.

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

24h sem mortes por covid-19 no Rio

Tem notícia mais maravilhosa? Tenho a impressão que
estamos sim vencendo. Tenho orgulho da maioria dos
brasileiros que não se negaram a vacina e estão de fato
cuidando da própria saúde e da saúde dos próximos.
Juntos vamos avançar como nação.
Carla de Mello

Furtos em Icaraí

Só essa semana tive três amigos que relataram terem sido
furtados por bandidos na Praia de Icaraí. Eles agem sorrateiramente e roubam os pertences das pessoas deixados na
areia da praia enquanto os donos tomam banho de mar.
A atenção tem que ser redobrada.
Igor Amaral
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OJN faz concerto
no Teatro Popular
Nesta quarta, às 19h, a Orquestra Jovem de Niterói
(OJN), do Programa Aprendiz Musical realiza concerto
de estreia em sua nova sede,
no Teatro Popular Oscar
Niemeyer. No repertório,
“Corta jaca”, de Chiquinha,
“Carinhoso”, de Pixinguinha, entre outros clássicos.
A recém-batizada OJ –
anteriormente chamada de
Orquestra Sinfônica Aprendiz – é resultado do trabalho
contínuo de formação em

Retomada
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Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

João Jardim/Divulgação

O Teatro Cesgranrio retoma
as atividades, nesta sexta,
apresentando “Esperança de
Natal”, um espetáculo com
canções natalinas clássicas
e populares, como “Jingle
Bells Rock” e Noite Feliz”. O
musical, que acontece sexta
e sábado, às 19h30, e domingo, às 20h, contará com
dois bailarinos, seis solistas,
coral composto por oito
cantores e banda, regidos
pelo maestro Cyrano Salles,
da Orquestra Sinfônica Cesgranrio. Ingresso: R$40.

música desenvolvido pelo
Programa Aprendiz Musical
com crianças e jovens da cidade de Niterói. A orquestra
foi criada para permitir que
os estudantes, entre 14 e
23 anos, egressos das escolas municipais possam dar
continuidade aos estudos
musicais.
A entrada é gratuita, mediante a doação de um quilo
de alimento não perecível.
Ingressos na bilheteria ou
no site da Sympla.

Orquestra Jovem de Niterói se apresenta nesta quarta, à 19h, em Niterói

Divulgação

TECNOLOGIA – Até quinta, o público pode acompanhar o “Tack Festival” (tackfestival.com), que mantém
sua missão de ser um dos mais importantes eventos de
tecnologia, educação e cultura do país. O evento reúne
uma série de palestras, debates, oficinas e painéis,
com questões ligadas à inovação, empreendedorismo
e cultura para todas as idades.

O espetáculo “Esperança de Natal”
no Teatro Cesgranrio

KALL MEDRADO – Dona de uma das vozes mais potentes dos cenários da black music e eletrônico, a cantora
e compositora baiana Kall Medrado, que conquistou
o coração do público após participar do reality show
“The Voice Brasil”, em 2014, acaba de lançar seu mais
novo single, a faixa “Não Dá Mais”. A canção já está
disponível em todas as plataformas digitais.

Cidades

Quarta-feira, 24/11/2021

ofluminense.com.br

3

Niterói: inscrições para auxílio
O benefício, no valor de R$ 1 mil mensais, vai ajudar as vítimas a romperem o vínculo com seu agressor
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Na semana em que se celebra
o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a
Mulher, comemorado em 25
de novembro, a Prefeitura lançou o Programa Auxílio Social
para Mulheres em situação
de violência no município de
Niterói, nesta terça-feira (23).
O programa foi estruturado
e será operacionalizado pela
Coordenadoria de Direitos e
Políticas das Mulheres (Codim) com o objetivo principal de ajudar essas mulheres
a quebrar o vínculo com o
agressor e romper o ciclo da
violência. O programa destina
às vítimas R$ 1 mil, durante o
período de seis meses, prorrogáveis por mais seis.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, contou que sempre teve
como sonho a sustentabilidade e a justiça social e que, esses
temas, pautaram suas ações
ao longo da vida política e da
militância social. Ele também
ressaltou que não se consegue
alcançar a justiça social sem
igualdade, seja de gênero, social ou racial que é uma busca
e uma luta de toda sociedade.
“Essa é uma política de governo em que estamos envolvidos de forma integral com
as secretarias e também com
as alianças necessárias com
órgãos da sociedade civil e do
legislativo. É fundamental que

Município de Niterói abre inscrições para auxílio social destinado a mulheres que sofrem violência

a gente facilite o acesso aos
equipamentos, porque a mulher que está sob ameaça tem
muitas dificuldades e inseguranças para sair da situação de
violência. Quanto mais perto e
acessível o serviço estiver dessa mulher, melhor será nosso
trabalho. Nós, que dedicamos
a vida ao serviço público, ficamos muito felizes quando os

projetos saem do papel para
atender a população nas suas
necessidades. A gente sabe
onde quer chegar, porque isso
é um problema em nosso país,
onde não temos um projeto
de nação, mas em Niterói nós
temos o projeto de cidade”,
declarou o prefeito.
A primeira-dama, Christa
Grael, esteve na cerimônia de

lançamento do programa e falou da importância do projeto.
“A cidade fez aniversário
e a população ganhou mais
um projeto importante. Para
nós, mulheres, é uma alegria
porque a gente sofre quando
vê outra mulher sofrendo e é
preciso romper o ciclo da violência. Nós mulheres somos
maioria, então vamos seguir

SG promove Operação Saúde
do Homem no Zé Garoto
Nos próximos dias, o evento acontece no Rio do Ouro e Pacheco
Luiz Carvalho / Prefeitura de São Gonçalo

No mês de conscientização
sobre o câncer de próstata,
o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps),
da Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil, realiza
a penúltima Operação Saúde
do Homem nesta sexta-feira
(26), em frente ao Polo do Rio
do Ouro. Em seguida, no dia
29, a ação acontece em frente
à UMPA do Pacheco.
Com o tema “Cuidar da
saúde também é coisa de
homem”, a operação disponibiliza a realização dos
testes rápidos de sífilis, HIV,
Hepatite B e C, testes de glicemia, aferição de pressão,
distribuição de preservativos
e marcação de exame antígeno prostático.
Nesta terça-feira (23), o
evento foi realizado em frente

Ação sobre a saúde do homem movimentou o Centro de São Gonçalo

ao Espaço Rosa, e abordou
os motoristas que passavam
pelo bairro do Zé Garoto. Na
ação, esteve presente o prefeito Capitão Nelson.

“Essas ações são muito
importantes para alertar a
população sobre o câncer
de próstata e divulgar os
serviços oferecidos pela Pre-

feitura no que diz respeito
ao diagnóstico precoce e ao
tratamento. Vamos seguir
com essas ações e levar informações ao maior número
de pessoas possíveis”, disse o
prefeito Capitão Nelson.
Aline Serra, coordenadora
do Neps, também destacou a
importância da prevenção e
da conscientização ao público masculino.
“Nosso objetivo é conscientizar a população que
ainda tem esse preconceito,
que não vai ao médico e não
se cuida. Por isso, montamos
essa operação, assim conseguimos alcançar um público
que está sempre na correria
do dia a dia e não percebe a
importância de procurar um
médico e realizar exames”,
afirmou Aline Serra.

Engenhoca recebe ação social
com diversos serviços gratuitos
A ação social engloba serviços de saúde, orientação e informação
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói vai
realizar mais um dia de serviços gratuitos para a população nesta quarta-feira (24),
das 9h às 16h, na Praça da
DPO, no bairro da Engenhoca. A ação engloba serviços
de saúde, orientação e informação. O uso de máscaras é
obrigatório.
A secretária de Governo,
Rubia Secundino, conta que
diversas ações estão acontecendo ao longo do ano para
a população.
“Estamos realizando mais
uma ação social que leva os
serviços da prefeitura para
a população. As ações são
uma ferramenta importante para impactar positivamente na vida dos cidadãos
niteroienses e estão sendo
realizadas nas diferentes regiões da cidade”, explicou a

População da Zona Norte teve acesso a diversos serviços

secretária.
A atividade contará com
os serviços de vacinação

contra gripe, distribuição
de preservativos, aferição de
pressão e glicose, emissão de

cartão de estacionamento
para idosos, distribuição de
mudas de plantas, orientações sobre regularização,
informações sobre os cursos
da Plataforma Urbana Digital, soluções de conflitos de
interesse, informações sobre
direitos e serviços para pessoas com deficiência, orientações sobre equipamentos e
direitos das mulheres e sobre
prevenção de acidentes domésticos.
A ação é uma parceria de
diversos órgãos da Prefeitura
como a Unidade Básica de
Saúde da Engenhoca, NitTrans, Clin, Ciência, Tecnologia e Inovação, Habitação
e Regularização Fundiária,
Defesa do Consumidor e
Procon, Acessibilidade, Direitos da Mulher e Defesa
Civil.

juntas”, disse Christa.
A secretária da Coordenadoria de Direitos e Políticas
das Mulheres, Fernanda Sixel,
destacou que a Codim vem
articulando ações que possam
proporcionar às mulheres
formas de romperem com a
violência.
“Compreendemos a responsabilidade do poder público na garantia dos direitos
dessas mulheres, provendo as
condições para que possam
romper com o agressor e com
o ciclo de violência. O Auxílio
Social é uma ferramenta fundamental no enfrentamento
às violências contra as mulheres e possibilita a construção
de portas de saída e esperança
para que cada mulher possa
conquistar sua emancipação.
Estamos trabalhando para
garantir, além do auxílio, cursos de capacitação e banco
de oportunidades de emprego, além da ampliação dos
locais de atendimento como
forma de facilitar o acesso às
políticas públicas “, disse a
secretária.
As inscrições para o Auxílio Social para Mulheres
em situação de violência,
institucionalizado pela Lei Nº
3622, começam nesta quarta-feira (24). Para ter direito ao
benefício, a mulher precisa
atender a requisitos como

morar em Niterói, residir com
o agressor no momento da
agressão, efetuar o Boletim de
Ocorrência e possuir renda de
até três salários mínimos ou
renda média per capita familiar de valor igual ou inferior
a R$700,00. Os casos serão
avaliados pela equipe técnica
do Centro Especializado de
Atendimento à Mulher em
Situação de violência (Ceam),
que fará o relatório técnico
para a entrada no programa
e o acompanhamento continuado das atendidas, inclusive
para avaliar a prorrogação do
benefício.
O lançamento do programa faz parte da programação
dos 21 dias de Ativismo contra
a violência à mulher que segue
até meados de dezembro.
Nesta quinta-feira (25), será
reinaugurado o Centro Especializado no Atendimento
às Mulheres Neuza Santos
(Ceam) que passou por reformas para tornar o espaço mais
acessível às mulheres.
Participaram do lançamento diversos secretários,
representantes de comitês,
conselhos e órgãos da sociedade civil e também parceiros
da rede de proteção e combate
à violência contra a mulher.
Mais informações sobre o
Auxílio Social pelo (21) 982044306.

Projeto Grael realiza
seu 1º bazar social
O Projeto Grael vai realizar no
próximo fim de semana, 27 e
28 de novembro, a primeira
edição do Bazar Social Maré
Boa, em sua sede, no bairro
de Jurujuba, das 10h às 18h.
Mais de 40 expositores niteroienses vão oferecer diversas
opções de produtos gastronômicos, acessórios, roupas,
artesanatos, entre outros artigos, com preços atrativos. O
evento também contará com
palestras, oficinas, feira de
adoção de animais e, ainda,
terá a chegada do Papai Noel
como atração, iniciando a
celebração natalina. A entrada
é gratuita.
O bazar tem como objetivo arrecadar fundos para
o Projeto Grael, instituição
social de iniciação esportiva
por meio da vela, que durante
23 anos já atendeu mais de 17
mil jovens. Além dos expositores, o Bazar Social Maré Boa
terá oficinas voltadas para
a sustentabilidade e educação ambiental, temas que
são integrados às atividades
oferecidas pela organização.
Uma delas será a “Oficina
de Compostagem Doméstica”, realizada pela Camila de
Souza, do projeto “Cabe no
Mundo”, no dia 27, às 11h.
No mesmo dia, às 14h, a chef
Louise May fará uma aula sobre o aproveitamento integral
dos alimentos, ensinando a
fazer um antepasto com casca
de banana.
No domingo, 28, entre 10h
e 13h, o Projeto Grael vai promover uma feira de adoção

de animais, em parceria com
a Coordenadoria Especial de
Direitos dos Animais de Niterói, possibilitando que cães
e gatos encontrem um novo
lar. Os interessados em adotar
devem ser maiores de 18 anos,
apresentar original e cópia do
documento de identidade e
cmprovante de residência.
Além dos documentos, quem
quiser adotar também deverá
responder a um questionário,
que será avaliado no momento da entrevista com o
protetor animal.
Ainda no domingo, às
11h, acontece a “Oficina de
Brinquedos Criativos”, com a
palestrante Graça Porto, que
ensinará como transformar
o que iria para o lixo em brinquedos, estimulando o reaproveitamento de materiais
e a prática sustentável.
Mais tarde, às 14h, em
virtude da Semana de Combate à Violência à Mulher,
a psicóloga clínica Melissa
Schmidt realiza a palestra
“Como identificar um relacionamento abusivo”, ampliando
a conscientização para que
as mulheres possam romper
com o ciclo de violência.
Fechando essa primeira
edição do Bazar Social Maré
Boa, o público será presenteado com a visita do Papai Noel,
a partir das 16h, dando início
às celebrações natalinas no
Projeto Grael.
Projeto Grael fica na Avenida Carlos Ermelindo Marins,
494, em Jurujuba, Niterói. A
entrada é franca.
Divulgação

Por bons ventos, projeto realiza ação nos dias 27 e 28 de novembro
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Como fabricar um homem?
- Linha básica de produção
Dom José Francisco

Thiago Maia/ Divulgação

- Como você está, rapaz?

- Mas você não é aplicativo
da Nova Dutra!
Ele sequer ouviu. Típico
homem de negócios, de
importância anestesiante;
típico solitário, de exuberante nulidade.
desmascarado;
5) busca de compensações
alienantes;
6) descompensações compulsivas: comida, bebida,
cigarro, consumo... a lista
não acaba;
7) desconexão com
a vida familiar;

Quando irá
parar de
correr para
deixar que a
própria verdade
venha à tona?

O preço da
ausência de
si mesmo é
pago com
angústias,
raivas, ódios,
doenças,
tristezas, depressão. Daí,
é só esperar que eles
chegam: os comportamentos autodestrutivos.
Que podem ser:

1) altas velocidades: no
carro, na vida, no jeito de
ser e agir;
2) intensificação de exigências desnecessárias;
3) ressentimentos mantidos sob vigilância em
prol de uma felicidade de
plástico;
4) fugas para pequenas
delinquências: faltas no
trabalho, relacionamentos
de todos os naipes sempre
desprotegidos, exposição
a lugares onde possa ser

8) doenças
psicossomáticas, sobretudo, preferentemente
cardíacas
nos homens;

9) perda do
sentido da
autenticidade, da verdade e da capacidade
de amar.

Essa é a hora de informar que algo não lhe vai
bem. No começo, é só
uma sensação de vazio.
No final, você encontra o
vazio: competição e solidão.Aliás, competição é
solidão.
Como fabricar um homem? Existe uma linha
básica de produção?
Precisamos rever essas
coisas. E não temos muito tempo: ele não corre a
nosso favor.

Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Ivan Galindo morre
aos 81 anos
A Prefeitura de Niterói vai
decretar luto oficial de três
dias pelo falecimento, na
segunda-feira (22), de Ivan
Moraes Galindo. O advogado niteroiense tinha 81 anos
e foi vítima de um enfarte.
Presidente do Corpo Consultivo do Clube Central,
Galindo era uma personalidade querida e conhecida
da cidade.
Além da longa história de
amor com o Clube Central,
Ivan Galindo também foi
um dos fundadores da Associação de Clubes de Niterói
(ACN) e considerado um
líder dedicado a esse setor.
Auditor da Receita Estadual,
com trajetória na Secretaria
de Fazenda do Estado, dedicou a vida ao serviço público

São Pedro da Aldeia ganha
centro de abastecimento
Expectativa é de gerar 2 mil empregos diretos e indiretos na região
Jorge Ronald/Divulgação

- Correndo, correndo...
sem parar.

Quando irá parar de correr
para deixar que a própria
verdade venha à tona?
Quantos estresses serão
necessários para provocar
um balanço? Às vezes, o
balanço provoca a crise,
e ela é sempre necessária
para uma revisão de padrões. Seja como for, não
deveria ser saudável
passar pela vida correndo e fazendo-de-conta. Tudo
tem preço!

Quarta-feira, 24/11/2021

e ao bem comum.
Através das redes sociais,
o prefeito de Niterói, Axel
Grael, disse que recebeu
com pesar a notícia do falecimento de Galindo.
“Ivan sempre atuou com
paixão pelos projetos sociais
e culturais da nossa cidade,
promovendo as atividades
do clube com dedicação.
Sempre lutou para manter
o tradicional Clube Central
vivo e será lembrado por sua
força e comprometimento
às causas sociais. Aos familiares, amigos e sócios
do Clube Central, minhas
condolências”.
A Prefeitura de Niterói se
solidariza com a viúva Beth,
demais familiares e amigos
neste momento de luto.
Divulgação

Beth e o marido Ivan Galindo, que teve destacada atuação social e política

O maior centro privado de
abastecimento de alimentos
do Brasil – o Ceasp, em São
Pedro da Aldeia, abriu suas
portas às 4h da manhã de
ontem (23), com expectativa
de gerar cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos, e
movimentar a economia de
toda a Região dos Lagos.
“Esse empreendimento
vai ficar na história da Região
dos Lagos. Abrir um comércio
hoje não é nada fácil, pois é
preciso muita força e coragem. Agradeço a todos os proprietários do Ceasp, lojistas e
boxistas por escolherem São
Pedro da Aldeia para investir.
Que bom que esse dia chegou. Tenham certeza de que
vai dar tudo certo e estamos
à disposição para apoiar no
que for preciso. Parabéns a
todos”, disse o prefeito Fábio
do Pastel.
Apesar de ser totalmente
privado, o CEASP também
contou com a parceria da
Agência de Fomento do Governo do Estado - AgeRio,
que financiou uma parte da
verba para acelerar as obras
desse importante projeto, que
teve um investimento total de
mais de R$ 10 milhões.
De acordo com Gustavo
Scarambone, um dos sócios-empreendedores do Ceasp,
esta é uma conquista de gran-

Inauguração do centro de abastecimento de alimentos em São Pedro da Aldeia promete movimentar a região

de representatividade para a
Região dos Lagos, porque é
um espaço que vai ampliar
a oportunidade de negócios
para empresários e produtores rurais. Além disso, vendas
no atacado e varejo vão garantir o melhor em produtos
para o consumidor final.
Nesta primeira etapa de
obras, o Ceasp conta com
mais de 150 boxes e 27 lojas
abertos ao público, dentro de
uma área total de 90 mil metros quadrados. Com um conceito de grande shopping rural, funcionando nos moldes

da Ceasa e Cadeg, o espaço
oferece uma diversidade de
comércios e serviços, desde
hortifrutigranjeiros e plantas
até farmácia e artesanato.
Ainda tem restaurante e lanchonetes, ou seja, tudo que
consumidores precisam em
um só lugar, com garantia de
produtos de qualidade e preços acessíveis. Trabalhadores
e todos os visitantes também
contarão com total segurança, pois o espaço possui sistema de monitoramento 24h.
Considerando o potencial
fluxo de pessoas em toda a

região na alta temporada e
com a flexibilização de medidas referentes à pandemia
da Covid-19, o Ceasp está
preparado para atender um
milhão de moradores de 13
municípios do entorno de São
Pedro da Aldeia, e visitantes,
inclusive de outros Estados,
como Minas Gerais e Espírito
Santo.
O empreendimento está
localizado às margens da
Rodovia Amaral Peixoto, no
km 117, bairro São Matheus,
e fica aberto de segunda a
sábado, das 4h até às 17h.

Costa Verde recebe Fórum
Regional do Turismo Fluminense
O fórum faz parte do programa ‘Turismo RJ + Perto’, que visa retomada do setor
Divulgação

Com uma apresentação otimista e de incentivo, o secretário de Estado de Turismo,
Gustavo Tutuca, abriu ontem,
(23), o Fórum Regional do
Turismo Fluminense – Edição Costa Verde. O evento,
que está acontecendo no
município de Angra dos Reis,
é promovido pela Secretaria
de Estado de Turismo do Rio
de Janeiro (Setur-RJ) e Companhia de Turismo do Estado
(TurisRio). O fórum faz parte
do programa ‘Turismo RJ +
Perto’, que visa a integração
e a união de esforços para o
desenvolvimento do turismo
na retomada das atividades. A
meta é unir as lideranças públicas municipais, estaduais e
a iniciativa privada das cidades do interior com o objetivo
de debater a atividade turística no interior fluminense.
O secretário Gustavo Tutuca ressaltou a aproximação
com os municípios realizada
pela secretaria, ouvindo todo
o setor.
“Já realizamos o Fórum

Turismo segue com eventos para aquecer o setor no Estado do Rio de Janeiro

Regional edição Vale do Café
e Costa do Sol e, hoje, chegamos à Costa Verde. É muito
importante debater o turismo
na região e projetar o que a
gente espera para o futuro.
Temos um cenário de avanço

na vacinação. Os números
da pandemia estão a retroceder e começamos a ter um
horizonte de flexibilização
de medidas sanitárias, que
nos permite pensar em uma
retomada dos eventos que

Fábrica retoma atividade
no Sul Fluminense do Rio
Serão gerados mais de 400 empregos diretos na região
Em mais um sinal de que o
Rio de Janeiro está em pleno
processo de retomada econômica, a Jaguar Land Rover
voltou a produzir o Range Rover Evoque em sua fábrica de
Itatiaia, no Sul Fluminense.
O modelo, um dos mais vendidos da montadora inglesa,
deixou de ser fabricado em
2019 e, desde então, chegava
ao país importado. Maior
fabricante de automóveis do
Reino Unido, a empresa comemorou a retomada da operação, que vai gerar mais de
400 empregos na região, com
um evento que contou com
a presença de autoridades e

executivos da montadora.
“A retomada da produção
do Evoque mostra que o
Rio de Janeiro é novamente
um polo de atração de negócios. Demonstra também
a confiança da montadora
nos esforços do governo do
estado para garantir a competitividade e o crescimento
do setor, gerando investimentos, emprego e renda para a
população fluminense – afirmou o governador Cláudio
Castro.
A Jaguar Land Rover foi a
primeira companhia britânica de automóveis a investir
no Brasil. Para voltar a pro-

duzir o Range Rover Evoque
em Itatiaia, a fábrica passou
por um robusto processo de
modernização, que incluiu a
instalação de uma Clínica de
Restauração, operação exclusiva para restaurar carros
clássicos da marca na planta
da região Sul Fluminense.
O estado do Rio de Janeiro
possui, no Sul Fluminense, o
segundo maior polo automotivo do Brasil. O cluster automotivo da região é formado
por 23 grandes empresas
associadas, entre montadoras
e fornecedoras, todas instaladas nos municípios de Resende, Porto Real e Itatiaia.

são muito importantes para o
desenvolvimento econômico
dos municípios.
A primeira palestra do
evento foi do secretário de
estado de turismo, Gustavo
Tutuca, que apresentou as
ações e projetos já em andamento para o fortalecimento
do turismo fluminense. Na
primeira parte de sua fala, o
secretário destacou números
que consolidam a importância do setor para a economia
e desenvolvimento dos municípios.
“É importante lembrar
que 10% do PIB global gira
em torno do turismo e 10%
dos empregos do mundo são
gerados pelo setor. No Brasil,
geramos cerca de 7 milhões
de empregos. São números
que nos indicam que estamos no caminho certo, alinhando ações e projetos em
prol do desenvolvimento da
atividade, visando geração
de empregos e de renda para
a população de uma forma
sustentável.

Pesca em
Maricá
Maricá promoveu,
nesta terça-feira (23/11),
uma reunião com membros de associações e
colônias de pescadores locais no Parque a
Céu Aberto Cidade de
Maricá (orla do Parque
Nanci). A ação faz parte
das comemorações ao
Dia Mundial da Pesca
(21/11), e teve por objetivo apresentar os projetos da cidade voltados à
defesa e à regularização
dos pescadores, como a
oferta gratuita do curso
de Pescadores Profissionais (POP).
Apoiando a ação,
o Caminhão do Peixe
também esteve na orla,
oferecendo descontos.
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IML conclui identiﬁcações

Ação da polícia no ﬁm de semana, Complexo do Salgueiro, resultou na morte de nove homens
O Instituto Médico Legal
(IML) de Tribobó, em São
Gonçalo, concluiu a identificação de nove mortos nos
confrontos entre a polícia e
criminosos no fim de semana,
no Complexo do Salgueiro, em
São Gonçalo. De acordo com a
Secretaria de Estado de Polícia
Civil do Rio de Janeiro, foram
mortos Carlos Eduardo Curado de Almeida, Ítalo George
Barbosa de Souza Gouvêa
Rossi, Élio da Silva Araújo,
Rafael Menezes Alves, David
Wilson Oliveira Antunes, Kauã
Brenner Gonçalves Miranda,
Jhonata Klando Pacheco e
Douglas Vinícius Medeiros
de Souza.
Os corpos foram localizados na segunda-feira (22), em
uma área de mangue, por moradores da comunidade, que
os tiraram de lá, os levaram
para uma rua junto às casas e

os cobriram por panos. Além
dos oito encontrados no manguezal, o IML identificou Igor
da Costa Coutinho. Baleado,
o homem que foi socorrido, mas morreu, é apontado
como um dos participantes do
confronto de sábado (20), que
resultou na morte do sargento
lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) (São Gonçalo), Leandro Rumbelsperger
da Silva, de 38 anos. Conforme
a secretaria, cinco dos nove
mortos tinham antecedentes
ou anotações criminais.
Confrontos - Os confrontos no Complexo do Salgueiro
começaram na madrugada
de sábado (20), quando o
sargento foi baleado durante
um patrulhamento em Itaúna,
dentro do conjunto. O policial
militar chegou a ser levado
para o Hospital Estadual Alberto Torres, também em São

Gonçalo, mas não resistiu ao
ferimento.
Segundo a Polícia Militar,
na tarde de domingo (21),
policiais militares do Batalhão de Operações Especiais
(Bope) participaram de uma
ação na comunidade, após
informação de que um dos
envolvidos no ataque à equipe
do 7ºBPM no sábado, estaria
ferido ainda na região.
“As equipes foram atacadas nas proximidades de
uma área de mangue com
mata, ocorrendo um intenso
confronto. Na ação foram
apreendidos duas pistolas,
14 munições calibre 9 mm,
56 munições de fuzil calibre
762, cinco carregadores (02
para fuzil e 03 para pistola),
um uniforme camuflado, 813
tabletes de maconha, 3.734
sacolés de pó branco e 3.760
sacolés de material asseme-

Niterói: Segurança Presente
apreende cerveja adulterada

Um homem encontrado no sítio foi encaminhado para 79ª DP (Jurujuba)
Divulgação

Policiais do Segurança Presente de Niterói localizaram,
na manhã de ontem, um sítio
que estava sendo usado por
criminosos para adulterar
rótulos de cerveja em Pendotiba.
Os agentes foram informados por moradores sobre o local suspeito e, no
momento em que chegaram ao sítio, a carga estava
sendo descarregada pelos
criminosos. Ao perceberem
a presença dos policiais, os
bandidos conseguiram fugir
pelos fundos do imóvel. Um
outro suspeito entrou no
local para buscar seu carro e
foi capturado pelos agentes.
O homem foi conduzido
à 79ªDP, onde confessou
ser motorista do caminhão
que faria o transporte das
cervejas e contou que eles
trocavam os rótulos de uma
cerveja menos conhecida por
uma mais famosa e vendiam
por um preço mais baixo
para comércios pequenos
da região.
Segundo informações levantadas pela polícia, os três
criminosos que fugiram já foram identificados, dois deles
foram presos em junho deste
ano pelo mesmo crime em ju-

Segundo informações, os três criminosos que fugiram já foram identiﬁcados

nho deste ano. Além dos engradados, foram apreendidos
diversos materiais utilizados

para a adulteração das garrafas, como rótulos, tampinhas,
cola spray e martelo.

Coleiras de
choque são
recolhidas em
lojas no Rio
Após receber denúncia através do deputado Marcus Vinicius sobre venda de coleiras
de choque para animais em
lojas do Centro e da Rocinha,
o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz,
participou na tarde de ontem,
de uma operação com policiais civis, da delegacia, onde
a denúncia foi constatada.
As coleiras eram comercializadas em três lojas no
Info Centro na Carioca. A
polícia encontrou o produto
vendido ilegalmente, exposto
nas prateleiras das duas lojas,
que pertencem ao mesmo
dono.
Pelo menos 30 caixas das
coleiras foram apreendidas
o responsável e o filho foram
encaminhados para a delegacia da Rocinha. A operação
foi comandada pela delegada
Flávia Barros.
A venda ou uso dessas
coleiras foi proibida pelo Governo do Estado em 8 de março, pela Lei N° 9.197/2021. A
proibição é tanto para lojas
físicas como virtuais.

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: 27/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
10:00 às 13:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói
16261043
10:00 às 13:00 Rua Moreira César - Icaraí - Niterói
16261043
10:00 às 13:00 Rua Presidente Backer - Icaraí - Niterói
16261043
10:00 às 13:00 Travessa 8 de Maio - Icaraí - Niterói
16261043

Estamos com você, mesmo à distância.

(21) 99954-3069
(21) 99612-7354

lhado ao crack”, informou a
Secretaria de Estado de Polícia
Militar, acrescentando que a
ocorrência foi registrada na
72ª DP, no Mutuá, bairro de
São Gonçalo.
Ainda de acordo com a
PM, os policiais do Bope que
atuavam na região também
foram informados que, por
volta das 15h, uma equipe
do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
foi chamada para socorrer um
homem ferido [identificado
como Igor da Costa Coutinho]
e criminosos armados obrigaram a retirada dele do local. “O
homem foi a óbito e reconhecido por policiais do 7ºBPM
como um dos envolvidos no
ataque criminoso à guarnição
no sábado”, informou a pasta.
O caso foi registrado na 73ª
DP (Neves), também em São
Gonçalo.

Investigação -A Delegacia
de Homicídios de Niterói, São
Gonçalo e Itaboraí (DHNSG),
que investiga as mortes no
Complexo do Salgueiro, enviou um ofício à Polícia Militar pedindo os nomes dos
agentes que participaram da
ação. Além disso, solicitou a
apreensão das armas usadas
na operação para exames periciais. As investigações estão
sendo conduzidas pelo titular
da DHNSGI, Bruno Cleuder,
que abriu inquérito.
Depoimentos - No andamento das apurações, os
agentes da DNSHI estão ouvindo depoimentos de testemunhas e pessoas das famílias
dos mortos. Os investigadores
querem ouvir novas testemunhas que ajudem a esclarecer
todos os fatos ocorridos na
comunidade.

A Corregedoria da PM e do
Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro (MPRJ) verificam se houve excesso dos
policiais do Bope. O comando
da PM instaurou um Inquérito
Policial Militar para apurar todas as circunstâncias da ação
e, segundo a assessoria da
corporação, “colabora inteiramente com as investigações”.
O MP, por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do
Núcleo Niterói e São Gonçalo,
instaurou um Procedimento
Investigatório Criminal (PIC)
para apurar o caso.
Conforme o MP, após tomar conhecimento dos fatos,
“o procurador-geral de Justiça,
Luciano Mattos, noticiou à
Promotoria de Justiça com
atribuição, que foi ao local
para colher informações e
ouvir moradores”.
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Renato prepara time
titular para Libertadores
Treinador segue na preparação do Rubro-Negro para decisão no Uruguai
Alexandre Vidal / Flamengo

Quarta-feira, 24/11/2021

Flu tem confronto
direto pelo G-6
O Fluminense
recebe o Internacional hoje,
às 21h30, no
Maracanã, pela
35ª rodada do
Campeonato Brasileiro. Os
dois times fazem campanhas
parecidas. O Tricolor tem
48 pontos, um a mais que o
Colorado. A meta de ambos é
chegar a um lugar no G-6, a
zona de classificação para a
próxima Libertadores.
O Flu chega embalado
pelo triunfo de 2 a 0 sobre
o América-MG, também no
Maracanã.
Marcão, treinador do Fluminense, mais uma vez espera a força da torcida contra o
Internacional.

“Importante ressaltar o
equilíbrio dessa competição.
Estamos muito felizes por
estarmos muito fortes em
casa, com o nosso torcedor
nos empurrando, tem feito
a diferença. Eles nem sabem
o quanto têm nos ajudado”,
disse.
O Fluminense tem problemas para este jogo. O
zagueiro Nino, com lesão
na coxa esquerda, fica de
fora. Assim como os volantes
André, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e
Nonato, que tem os direitos
federativos ligados ao Inter.
Assim Luccas Claro formará
a zaga com David Braz. Wellington e Calegari disputam
o posto no meio.

Arrascaeta segue se preparando para enfrentar o Palmeiras no sábado. Renato Gaúcho ainda não decidiu se ele será titular

Gatito diz analisar
outras propostas

O técnico Renato Gaúcho deu
uma pista sobre
que time irá a
campo na final
da Taça Libertadores da América, no próximo
sábado, contra o Palmeiras,
no próximo sábado, em Montevidéu (Uruguai).
O Rubro-Negro está utilizando o CT do Grêmio para
seus treinamentos em Porto
Alegre desde o último sábado
e nas atividades de ontem,
Renato teve todos os titulares
à disposição. Estiveram no
CT: Diego Alves, Isla, Rodrigo
Caio, David Luiz, Filipe Luis,
Willian Arão, Andreas Pereira,
Arrascaeta, Everton Ribeiro,
Gabigol e Bruno Henrique.

O Botafogo
tem assuntos
pendentes
nesta reta final
de temporada. Um deles
é com Gatito Fernández.
O goleiro paraguaio, de 33
anos, tem contrato com o
clube até o fim do ano.
O Glorioso deseja renovar com Gatito Fernández.
Inclusive, segundo o jogador, ele já recebeu oferta
para ampliar o vínculo. Entretanto, o Botafogo pode ter
concorrência.
“O Botafogo já me mandou uma proposta para
renovar, tenho possibilidade de continuar no clube,
mas meu representante está

Além destes, o atacante
Michael também participou
do treino, enquanto os demais ficaram concentrados
no hotel.
O meia Arrascaeta, que
retornou de lesão na partida
contra o Internacional no
último sábado, pode começar
a final no banco de reservas,
e neste caso Michael seria
titular. O uruguaio só atuou
nos 15 minutos finais daquela
partida e ainda está sem ritmo
de jogo.
Mas se o camisa 14 estiver
entre os 11 iniciais, o Flamengo entrará em campo com
oito jogadores que também
estiveram na final de 2019. Na
vitória sobre o River Plate, em
Lima, no Peru, apenas Isla,

David Luiz e Andreas Pereira
não estavam presentes.
Eleições - A eleição presidencial do Fla, marcada para
o dia 4 de dezembro, voltou
a ter apenas voto presencial.
A Justiça aceitou recurso do
clube e concedeu efeito suspensivo para decisão que
determinava votação híbrida.
O efeito suspensivo foi
concedido pelo desembargador José Roberto Portugal
Compasso. A alegação do
clube é que o estatuto rubro-negro não contempla
a possibilidade de votação
à distância e que não existe
tempo hábil para alterá-lo.
O desembargador aceitou os
argumentos do clube.

analisando outras opções”,
declarou Gatito, à “Rádio
Uno”, do Paraguai.
Gatito está no Botafogo
desde 2017. Ele rapidamente
caiu nas graças da torcida do
clube carioca e virou peça de
destaque do time. O goleiro
paraguaio está perto de superar um drama.
Afastado dos gramados
há mais de um ano, Gatito
pode ficar à disposição do
Botafogo no último jogo da
temporada, contra o Guarani, no próximo domingo, no
estádio Nilton Santos.
Gatito vem treinando
com elenco do Botafogo há
um mês. Ele está recuperado
do edema ósseo no joelho
direito.

Castán deixa
seu futuro
nas mãos
do Vasco
Leandro Castán sofreu
com vaias dos
torcedores
do Vasco no
jogo contra o
Remo, em São
Januário. O episódio expôs a
insatisfação da torcida, um
sinal de que o clima para o
zagueiro continuar no clube
não é dos mais tranquilos.
No Vasco desde 2018,
Castán, em entrevista ao
canal do Youtube “Cara a
Tapa”, de Rica Perrone, deixa
o futuro nas mãos do clube.
O Gigante da Colina ainda
busca definir a nova estrutura do departamento de
futebol para se aprofundar
sobre o elenco de 2022.
“Tenho contrato até o
final do ano (fim de 2022).
Depende de quem vai chegar
(diretor e treinador). Eu não
sou aquele cara que vai dizer
que tenho que ficar aqui. Se
disserem que acabou, eu
saio. Estava na Roma com
contrato até 2020, ganhando
em euro, e falaram que não
dava mais. Fui lá, rescindi
meu contrato e é assim a
vida. Gosto muito do clube e
tenho uma gratidão enorme
pelo Vasco”, declarou Castán.
O experiente zagueiro, de
35 anos, também falou sobre
as vaias da última sexta-feira. Ele não se abala com o
episódio.
“Neste último jogo, que
estavam vaiando, a bola
vinha, eu errava. Se errasse,
pedia de novo. Cada um tem
o direito de julgar da maneira
que quiser. Eu não fico chateado com o torcedor que
vaia”, completou.

