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NOVA AGULHADA CONTRA O CORONAVÍRUS

Niterói começa a aplicar
reforço em maiores de 18
Quem tomou a segunda dose há mais de cinco meses já pode procurar os postos para se vacinar
CIDADES\PÁG. 3
Julio Diniz/Divulgação

Túnel de luz vai
ser inaugurado
em Alcântara
A Prefeitura de São Gonçalo
inaugura na noite de hoje (2) um
túnel de LED na Rua Yolanda
Saad Abuzaid, popularmente
conhecida como Calçadão do Alcântara, como parte das decorações de fim de ano. A expectativa
é de um aumento de 30% a 40%
nas vendas neste Natal, em relação ao mesmo período do ano
passado. Ao todo, o túnel terá 165
metros de extensão e ficará no
maior centro comercial da cidade
até o dia 6 de janeiro. A ação foi
desenvolvida com o objetivo de
aquecer as vendas do comércio,
bastante afetado pela pandemia.
CIDADES\PÁG. 4

Deputados
homenageiam
bar no Rio
PANORAMA\PÁG. 2

Rio tem festival
de cervejas
artesanais

A ação foi desenvolvida com o objetivo de aquecer as vendas nesta época tão importante para o comércio, que se mostra ainda mais fundamental após um período tão desafiador para o setor

CULTURA

ESPORTES
Divulgação

Divulgação / Vasco

Vitor Silva / Botafogo

CIDADES PÁG. 4

Marcinho ficou pouco tempo no Bota,
sendo emprestado ao Vitória-BA

Exposição, em cartaz no MAC, pode
ser conferida até domingo

Exposição
se despede
do MAC
A mostra “90 | 25 – Ícones e
Arquétipos”, de Oskar Metsavaht, estabelece uma correlação entre o Cristo Redentor e
o Museu de Arte Contemporânea.
PÁG. 2

Apesar da fraca campanha do Vasco na Série B, Cano desperta interesse de outros clubes

Corrida para renovar com o ídolo
Com o contrato se encerrando no final deste mês, Germán Cano ainda não definiu seu futuro. Renovar com o jogador, principal nome do
atual elenco do Vasco, é uma prioridade para a diretoria.

Marcinho
pode voltar
ao Botafogo
Emprestado ao Vitória nesta
temporada, o jogador tem
grandes chances de ser aproveitado pelo técnico Enderson Moreira em 2022.
PÁG. 8

‘Terrivelmente evangélico’ aprovado
Por 47 votos a 32, senadores aprovam André Mendonça para a vaga de Marco Aurélio Mello no STF
CIDADES\PÁG. 5
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Panorama RJ
Governo cede à
pressão pela Uezo

POR JEFFERSON LEMOS

Valorizando a esquerda

Divulgação

Divulgação

Diante de galerias lotadas
de estudantes e moradores
da zona oeste do Rio que
se manifestaram através de
cartazes contra a extinção da
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste
(Uezo), o governo cedeu e
pediu a retirada de pauta do
projeto de lei 5071/2021, que
trata da incorporação da Uezo
à UERJ. A proposta seria votada ontem no plenário da Alerj.
Momentos antes do início da sessão, o deputado
estadual Coronel Jairo (SDD)
fez um discurso na tribuna
em defesa da autonomia da
Uezo,lembrando ter sido o
autor do projeto de lei que
resultou na criação da Uezo
em 2005. Ele destacou ainda
a importância de manter a autonomia e em funcionamento
na zona oeste das instalações
da universidade, justamente
por ser a região com maior
deficiência de equipamentos
de educação no estado.

O reduto da esquerda carioca, Bar do Omar, no Morro
do Pinto, próximo à Rodoviária Novo Rio, vai ganhar
a medalha Tiradentes. A
proposta é da deputada
estadual Zeidan (PT) e foi
aprovada ontem pela Alerj
nesta quarta-feira, 1° de
dezembro. Também ontem,
a Alerj aprovou a criação
do prêmio Marielle Franco
para defensores dos direitos
humanos que desenvolvam
ações de promoção, valorização ou defesa dos direitos

Notificação compulsória

humanos no Estado. A premiação deve ocorrer sempre
no dia 10 de dezembro, Dia
Internacional dos Direitos
Humanos. O projeto de
resolução é da deputada
Zeidan, com co-autoria dos
deputados Marcelo Freixo,
André Ceciliano, Flávio Serafini, Eliomar Coelho, enfermeira Rejane, Luiz Paulo,
Waldeck Carneiro e Carlos
Minc. A proposta foi apresentada em 2018, quando
Freixo ainda era deputado
estadual.

A Alerj também aprovou ontem a criação do prêmio Nise
da Silveira, para distinguir
pessoas e instituições que se
destaquem nos movimentos
sociais, na gestão, na atuação
profissional e na atividade
científica e tecnológica, na
área de saúde mental. O
projeto de resolução 363/19 é
dos deputados Waldeck Carneiro (PT), André Ceciliano
(PT), Flávio Serafini (PSol) e
Carlos Minc (PSB). O texto

Palestra aborda inclusão e emprego
Divulgação

Divulgação

contra mulheres, crianças,
idosos e adolescentes atendidos em estabelecimentos
públicos ou privados de saúde de Maricá, foi sancionado
pelo prefeito Fabiano Horta e
agora é a Lei nº 3.078/21. Para
a vereadora, trata-se de uma
lei de extrema importância,
uma vez que vai ajudar a
reduzir os índices de subnotificação de casos: “com
a notificação compulsória a
partir dos estabelecimentos
de saúde do município, teremos uma maior vigilância
e, consequentemente, maior
conhecimento da realidade,
podendo, assim, intervir
com ações preventivas”, argumenta. “Violência é um
problema social que afeta à
saúde pública e não podemos ficar indiferentes a isso”,
acrescenta Andréa.

Projeto de Lei da vereadora
Andréa Cunha, que estabelece notificação compulsória para casos de violência

CARTA DO LEITOR

Saída pela direita

Destaques no movimentos sociais

Movimento promovido
pela empresa de RH Catho
para facilitar a empregabilidade dos profissionais
com deficiência, ajudan-

será promulgado pelo presidente da Alerj e publicado no
Diário Oficial do Legislativo
nos próximos dias. Segundo
o texto, o prêmio será concedido pelo Parlamento Fluminense anualmente a até oito
agraciados(as), sendo, no
máximo, dois em cada categoria. Nise da Silveira foi uma
médica psiquiatra alagoana
(1905-1999), que implementou a Terapia Ocupacional no
tratamento psiquiátrico.

O novo ministro “terrivelmente
evangélico” prometido pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL)
no Supremo Tribunal Federal
(STF) vai ser homenageado
pela Alerj. A Medalha Tiradentes para André Mendonça foi
aprovada em plenário ontem,
no mesmo dia da sabatina do
ex-advogado-geral da União
na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado. A proposta
de conceder a maior honraria
do legislativo fluminense ao
pastor presbiteriano André
Mendonça foi apresentada
pela deputada estadual Rosane Felix (PSD), que é da
Assembleia de Deus. Em 2020,
a ministra Damares Alves, que
também é evangélica, recebeu
a Medalha Tiradentes, após
indicação da mesma deputada. Em tempo, o empresário
Luciano Hang, proprietário da
Havan, que ganhou notoriedade graças ao apoio declarado
ao presidente Jair Bolsonaro,
também receberá a Medalha
Tiradentes,honraria aprovada
ontem.

Empresa amiga da mulher
Divulgação

do assim no processo de
inclusão dessa parte da
população que segundo
dados do IBGE, só no Brasil representam cerca de
17,3 milhões de pessoas,
acontece nesta sexta-feira
(3). E vai contar com a
participação de influencers
e palestrantes com uma
programação dedicada
à inclusão e dicas para
ingressar no mercado de
trabalho. A psicanalista
Andrea Ladislau, que é niteroiense, será palestrante
com o tema “Autoestima e
Confiança da Pessoa com
Deficiência”, das 15h às
17h30 na plataforma online do evento. As inscrições
são gratuitas e devem ser
feitas no link da bio da
Catho Oficial linkin.bio/
catho_oficial.

CULTURA

Durante sessão na Câmara de Niterói, ontem, foi
aprovado o projeto de lei

(nº 084/2021) que institui
o selo Empresa Amiga da
Mulher.
O objetivo do PL é estimular iniciativas e destacar
as empresas que contribuem com projetos, ações
de promoção e defesa dos
direitos das mulheres.
Para a autora do projeto,
a vereadora Walkíria Nictheroy, é importante que
políticas de incentivo à
igualdade sejam cada vez
estimuladas, difundidas e
ampliadas.
“Em uma sociedade com
tantas desigualdades de
gênero, a garantia dos direitos das mulheres é responsabilidade de todos.
Contar com o incentivo
das empresas da cidade
nesta luta será uma grande vitória”.

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

Apoio contra a festa

Achei muito acertada a decisão da prefeitura de Niterói,
que não vai fazer a tradicional festa de réveillon na orla de
Icaraí. Ainda não estamos livres do coronavírus e esta nova
variante que chegou ao Brasil pode alavancar o número
de casos e de mortes. Por isso, apelando para a coerência
das autoridades, peço que cancelem também o carnaval.
Depois não vai adiantar chorar.
André Renato dos Santos

Falta educação

Gostaria de reclamar das pessoas que saem com os cachorros para passear e não recolhem as fezes deixadas
por eles nas ruas e calçadas. Nas pet shops são vendidos
sacos para esse fim, mas você também pode usar qualquer
outro que o seu animal não vai se importar. É muita falta
de educação.
Janaína Fernandes
O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências 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.

EXPEDIENTE

Até domingo, o público
pode conferir a exposição
“90 | 25 – Ícones e Arquétipos”, de Oskar Metsavaht, no
Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Boa Viagem.
A curadoria é de Marcus de
Lontra Costa.
Para a mostra, Metsavaht elaborou uma instalação através do conjunto de
obras - fotografias, pinturas
e vídeos - que estabelece
uma correlação entre os dois
monumentos construídos

Concerto
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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
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Nesta quinta, às 19h, a Orquestra Jovem de Niterói,
formada por alunos do Programa Aprendiz Musical, se
apresenta na Praça Robson
Siqueira Nunes, em Tanguá.
A Orquestra, composta por
cerca de 50 integrantes, com
idades entre 15 e 23 anos,
apresentará no repertório do
concerto natalino clássicos
como: “Boas Festas”, “Jesus
Alegria dos Homens” e “Noite Feliz”, entre outros sucessos da estação. A duração do
espetáculo é de 1 hora.

em concreto armado, símbolos das cidades do Rio de
Janeiro e de Niterói: o Cristo
Redentor e o icônico museu
projetado há 25 anos por
Oscar Niemeyer.
A visitação acontece
quinta, sexta e domingo,
das 10h às 18h, e no sábado,
das 10h às 20h. Os ingressos
custam R$12 (inteira). É
obrigatório a apresentação
da carteira de vacinação
para entrar e também o uso
da máscara.

Divulgação

Mostra de Oskar Metsavaht, em cartaz no MAC, pode ser vista até domingo

Divulgação/Mila Ramos

LITERATURA – O sonho de ver uma pessoa com deficiência física como protagonista de uma história fez
com que a macaense Thais Pessanha, 39 anos, vencesse mais um desafio em sua vida. Trabalhando com
transformação digital e também escritora, ela acaba
de lançar “Sobre Rodas – Um espírito em movimento”,
que concorre ao Prêmio Kindle de Literatura.

Orquestra Jovem de Niterói se
apresenta em Tanguá, nesta quinta

PARA A FAMÍLIA – Neste sábado, o projeto “Lugar de
Criação – Jogos de Arte”, do CCBB, os encontros são
voltados à criação em artes e explora brincadeiras e
jogos de criação que envolvem estratégias das artes
visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita.
Programação e inscrições estão disponíveis em www.
ccbbeducativo.com/atividades-infantis.

Cidades
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Niterói: reforço para mais de 18
Aplicação da 3ª dose a partir de 59 anos começa hoje. É preciso ter intervalo de 5 meses da segunda dose
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói vai
iniciar, hoje (2), a aplicação
da dose de reforço da vacina
contra a Covid-19 para os
moradores do município com
idade de 18 anos a 59 anos,
com intervalo de 5 meses da
segunda dose. Para receber
a dose de reforço é preciso
apresentar identidade, CPF,
comprovante de residência
e comprovante da primeira
e segunda dose da vacina. A
imunização está acontecendo
de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, com entrada até
16h, em sete policlínicas.
O secretário municipal de
Saúde, Rodrigo Oliveira, diz
que a vacina é importante
para superar esse momento
de pandemia.
“O município tem uma cobertura de primeira e segunda
dose expressiva. Avançar com
a terceira dose é fundamental, pois o esquema vacinal
completo garante uma maior
proteção contra casos graves
e óbitos, além de diminuir a
taxa de transmissão e contribuir para a redução da
circulação do vírus”, explica
o secretário.
O município continua
aplicando a dose de reforço/
terceira dose em idosos a
partir de 60 anos com um
intervalo de 3 meses da segunda dose, assim como pro-

Vacinação contra a covid-19: segunda dose continua sendo aplicada em pessoas a partir de 12 anos, com oito semanas de intervalo da primeira dose

fissionais e trabalhadores da
saúde com intervalo também
de 3 meses. A dose de reforço
também está sendo aplicada
em pessoas com alto grau de
imunossupressão, a partir de
18 anos, que tenham tomado

a segunda dose há pelo menos
28 dias. De acordo com a lista
divulgada pelo Ministério da
Saúde.
A segunda dose está sendo
aplicada em pessoas a partir
de 12 anos, com 8 semanas de

intervalo da primeira dose. O
município segue em repescagem contínua para aplicação
da primeira e segunda dose
da vacina.
São Gonçalo - Gonçalenses com mais de 12 anos

Surto de gripe no Rio leva SG
a ampliar postos de vacinação
Dez locais que vacinavam contra a covid-19 também vão fazer imunização
Prefeitura de São Gonçalo

Em decorrência do surto
de gripe na cidade do Rio
de Janeiro e do aumento da
procura por atendimento de
pessoas com sintomas gripais
nas unidades de emergência
em São Gonçalo nos últimos
dias, a Secretaria Municipal
de Saúde decidiu ampliar os
locais de vacinação. Além
dos 65 postos de saúde que
já disponibilizam a vacina
contra gripe, dez locais que
aplicavam exclusivamente
o imunizante contra o coronavírus vão passar a fazer a
vacinação contra a gripe a
partir desta quinta-feira (2).
Os novos pontos de vacinação da gripe são: polos sanitários Dr. Washington Luiz,
Zé Garoto; Dr. Hélio Cruz,
Alcântara; Augusto Sena, em
Rio do Ouro; Paulo Marques

Vacina contra a gripe já vem sendo aplicada em 65 postos de saúde

Rangel, Portão do Rosa; Jorge
Teixeira de Lima, Jardim Catarina; Clínicas Gonçalenses
do Mutondo; Dr. Zerbini, no
Arsenal; do Barro Vermelho e
os PAMs Coelho e Neves.
Todos os gonçalenses com
mais de seis meses de idade

podem se imunizar contra a
gripe e todos com mais de 12
anos contra o coronavírus. O
único impedimento para tomar as vacinas é estar gripado
ou com covid-19. Neste caso,
é necessário aguardar a total
recuperação para a aplicação

dos imunizantes. Para se vacinar, é preciso apresentar a
carteira de vacinação (adulto
e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão
do SUS ou CPF.
“A população tem que ter
consciência de que todas as
vacinas são muito importantes. Não adianta se vacinar
contra o coronavírus e não
se vacinar contra a gripe. As
duas são importantes e podem ser aplicadas no mesmo
dia, não há necessidade de
intervalo. Por isso, para facilitar os moradores, abrimos
a vacinação da gripe em dez
pontos que vacinam contra a
covid-19. O gonçalense pode
sair vacinado com as doses
das duas vacinas no mesmo
dia”, explicou o secretário de
Saúde, Gleison Rocha.

Rio lança
campanha
‘Livre é
Saber’

Dezembro Vermelho começa
com ações em São Gonçalo

A Prefeitura do Rio lançou
ontem (1º) a campanha
“Livre é saber”, de prevenção do HIV/Aids por
meio da testagem. O lançamento, que marca o Dia
Mundial de Luta contra a
Aids (1º) e o Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre a infecção, foi
no Museu de Arte do Rio
(MAR).
A campanha Livre é Saber vai seguir até a próxima
quarta-feira (8). Segundo
a prefeitura, a testagem
de HIV e outras infecções
sexualmente transmissíveis (IST) está disponível
nas clínicas da família e os
centros municipais de saúde ao longo de todo o ano,
e o tratamento é gratuito
pelo SUS. A pessoa com
diagnóstico de HIV/Aids
pode levar uma vida saudável se a infecção estiver
controlada.

Em comemoração ao Dia
Mundial da Luta Contra a
Aids, a Coordenação do Programa de ISTs/Aids e Hepatites Virais, em parceria com
o Departamento de Programas de Saúde (DEPRO) de
São Gonçalo, realizou, nesta
quarta-feira (1), uma ação
para orientar a população
sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
e, principalmente, sobre HIV/
Aids, em frente ao Prédio do
Relógio, no Alcântara.
A ação faz parte da campanha Dezembro Vermelho, que
contou com distribuição de
preservativos, orientações de
prevenção contra infecções
sexualmente transmissíveis,
aferição de pressão e glicemia, pesagem e testes rápidos
para HIV, Hepatite B e C.
“Nosso programa sempre
promove alguma ação e focamos na prevenção, pois ainda
temos muitos casos que não

Ontem, Dia Mundial de Luta contra a Aids, houve evento no Alcântara
Renan Otto/Divulgação

População recebeu orientações para evitar a doença e outras, como hepatites

foram diagnosticados. Nosso
intuito é realizar testagem,
fazer um diagnóstico precoce
e inserir as pessoas que positivaram a realizar o tratamento

e conseguir controlar o vírus
antes da pessoa adoecer”, disse a coordenadora do Programa de ISTs/Aids e Hepatites
Virais, Monique Gonzalez.

podem procurar 14 pontos de
vacinação para tomar a vacina
contra o coronavírus em São
Gonçalo. Doze locais funcionam das 8h às 17h e as clínicas
gonçalenses do Mutondo e Dr.
Zerbini, no Arsenal, vacinam

até 21h. A segunda dose está
sendo aplicada com intervalo
de 21 dias. Quem tem mais de
18 anos e mais de cinco meses de intervalo da segunda
dose, pode tomar a dose de
reforço. A dose adicional dos
imunossuprimidos está sendo
aplicada naqueles que têm
mais de 28 dias de intervalo
da segunda dose.
São Gonçalo realiza o intercâmbio de vacinas dependendo da necessidade e doses
disponíveis em cada local de
vacinação. Para a aplicação
da primeira dose, as pessoas
com mais de 18 anos precisam
levar carteira de vacinação
e cartão do SUS ou CPF. Os
menores de 18 anos devem
apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF,
identidade e ir acompanhado
de uma pessoa responsável
com mais de 18 anos.
Para a segunda dose, é
obrigatório apresentar documento de identidade e o
comprovante de vacinação
da primeira dose. Para a dose
de reforço é necessário levar
identidade e comprovante de segunda dose. Para a
dose adicional dos imunossuprimidos, o comprovante
da segunda dose aplicada,
identidade e o comprovante/
laudo da doença imunossupressora.

Ômicron: ação de
vacinas é solicitada
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou ontem (1º) que solicitou às desenvolvedoras
de vacinas contra a covid-19
autorizadas no Brasil informações sobre estudos em
andamento relacionados à
nova variante Ômicron. O
pedido foi encaminhado à
Pfizer, ao Instituto Butantan, à Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) e à Janssen.
“A Anvisa exige, para as
vacinas autorizadas, que
os desenvolvedores monitorem e avaliem o impacto
das variantes na eficácia e
na efetividade dos imunizantes. É preciso observar,
porém, que esses estudos
demandam tempo, uma
vez que é preciso obter
informações genéticas e
amostras de pacientes para
então realizar os testes e a
análise”, destacou a agência.
Testes de desempenho
- As empresas desenvolve-

doras das doses, segundo
a Anvisa, farão testes de
desempenho das vacinas
contra a nova variante. A
expectativa da agência é
que, nas próximas semanas,
os dados das avaliações
iniciais estejam disponíveis.
“A Anvisa mantém o
compromisso de atuar juntamente com as autoridades internacionais e as
empresas envolvidas para
permitir que as atualizações
nas vacinas, caso necessárias, sejam realizadas com
agilidade, mantendo o perfil
de qualidade, eficácia e segurança.”
Cautela - A agência alertou que o momento é de
cautela e que a melhor coisa
que a população pode fazer
é ser vacinada, ou receber
o reforço do imunizante,
além de manter medidas de
prevenção como o uso de
máscara, a higienização das
mãos e o distanciamento
social.

É lei: Programa de
Dignidade Menstrual
A Lei Nº 3664, que institui
o Programa de Promoção à
Dignidade Menstrual em Niterói, já está em vigor. Com
isso, o município passará a
fornecer, de forma gratuita, absorventes higiênicos
descartáveis. Além disso,
haverá uma ação de formação e conscientização para
fornecimento de absorventes reutilizáveis e coletores
menstruais. O programa foi
aprovado pela Câmara de
Vereadores e será coordenado pela Coordenadoria de
Direitos da Mulher (Codim).
Com a aprovação, o item,
os absorventes serão distribuídos nos módulos do Médico de Família, nas unidades de Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e nas escolas
da rede que integram o 3º e
4º ciclos, nos equipamentos
da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres
(Codim) e também nas rondas realizadas pela equipe
do programa Ambulatório
de Rua.

A coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres,
Fernanda Sixel, destacou a
felicidade de o projeto ser
sancionado enquanto lei,
porque passa a vigorar como
política permanente que vai
beneficiar muitas mulheres.
“A lei vai dar dignidade às
mulheres em vulnerabilidade. Vamos colocar displays
nas escolas municipais,
no Centro Especializado
de Atendimento à Mulher
Neuza Santos, Núcleo de
Atendimento à Mulher e
Sala Lilás para uso emergencial. A distribuição de
absorventes será realizada
em parceria com as equipes
da saúde e da assistência social. A Codim também será
responsável pelo processo
formativo das mulheres que
vão receber os absorventes
reutilizáveis e coletores. A
menstruação é um processo
natural da vida das mulheres
e não deve ser motivo de
vergonha ou impedimento“,
explicou Fernanda.
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Como fabricar um homem?
Linha básica de produção (2)
Dom José Francisco*

Thiago Maia/Divulgação

Durante milhares de anos,
os meninos cresceram na
companhia dos homens.
Com a era moderna, os
homens foram trabalhar
fora de casa e sumiram de
vista. Não à-toa, vivemos
a fase mais carente da
presença de pai de toda
História. O menino tem
de aprender a ser homem
sozinho, por conta e risco
próprios.
E os padrões se repetem.

no meio da multidão, de
repente, um rosto conhecido nos aparece: um amigo de infância, que não
vemos há muitos anos. O
coração dispara, apressamos o passo. Aí, quando
gritamos seu nome, descobrimos nosso engano.
Que decepção!

Os rapazes, na rua,
se tornaram todos,
praticamente, iguais: mesmo corte de cabelo, mesma barba, mesmo andar
de zumbi olhando o celular. Isso é mimetismo, não
é identidade.
Mas o que é, então, identidade?
(Eu volto ao tema)

Identidade: o que é isso?
Existe uma experiência
pela qual quase todos já
passamos. Caminhando

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

TJ empossa novos
desembargadores
Em solenidade no último
dia 22, presidida pelo 1º
vice-presidente do TJRJ,
desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, foram empossados
como desembargadores
os juízes Eduardo Antônio
Klausner e Luiz Márcio
Victor Pereira.
O corregedor-geral de
Justiça, desembargador
Ricardo Rodrigues Cardozo, ressaltou que os novos
desembargadores têm as
virtudes necessárias para o
cargo e trilharam o percurso até à segunda instância
com seriedade, dedicação e
esmero: “Os novos companheiros irão conferir, com
seus votos, ainda mais qualidade à essa Corte e, com
todos seus conhecimentos,

Calçadão de Alcântara
ganha iluminação natalina
Iniciativa visa proporcionar aumento de 30% a 40% nas vendas do comércio
Julio Diniz/Divulgação

Talvez o pai desse menino
também tenha crescido
sozinho. No melhor dos
mundos familiares, quem
sabe, ele até conseguiu desenvolver uma espécie de
“amizade” com o filho, que
nem de longe é a mesma
coisa! Daí, uma espécie
de herança maldita
Ou não! De repente,
se propaga: os meestávamos certos
ninos viram
e o sujeito é
homens sem
ele mesmo,
Vivemos a fase em carne e
saber o que é
ser homem.
mais carente da osso, embodepois de
presença de pai ra,
Com as mealguns anos,
ninas foi di- de toda História. muito mais
ferente, porO menino tem carne do que
que as mães
de aprender a ser osso.
estavam ali,
homem sozinho Essa linha de
à mão. Mas
com elas
continuidatambém o
de no temprocesso
po se chama
tende a se reverter.
identidade.
Observe! Tudo no pequeno ser humano
persegue um desenvolvimento inato até se transformar em adulto. Podemos dizer que algo do
hardware vem garantido.
O que não vem garantido,
é o software. Esse, precisa
ser implantado. É quando
e é então que entramos na
difícil seara da formação
de uma identidade.

Quinta-feira, 2/12/2021

irão engrandecer e honrar
nossa casa”.
O procurador-geral de
Justiça Luciano Mattos
também elogiou os magistrados, lembrando ter
acompanhado suas carreiras, e parabenizou o TJRJ
pela escolha.
O desembargador Klausner agradeceu a confiança
de seus pares, destacando a
independência e o respeito
ao trabalho do magistrado
como uma das razões para
o sucesso do Poder Judiciário do Rio. Jà o desembargador Luiz Márcio se disse
honrado em receber o voto
e a confiança dos integrantes do Órgão Especial, destacando que ao magistrado
é primordial se manter no
caminho da dignidade.
Fausto e Valéria/Divulgação

Eduardo Klausner e Luiz Márcio Pereira foram empossados em novembro

Para proporcionar um Natal
mais iluminado e aquecido
economicamente, a Prefeitura de São Gonçalo, através
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inaugura
na noite de hoje (2) o túnel
de LED na Rua Yolanda Saad
Abuzaid, popularmente conhecida como Calçadão do
Alcântara. A expectativa é
de um aumento de 30% a
40% nas vendas, em relação
ao mesmo período do ano
passado.
O equipamento tem 165
metros de extensão e ficará
no maior centro comercial
da cidade até o dia 6 de janeiro. A ação foi desenvolvida
com o objetivo de aquecer
as vendas nesta época tão
importante para o comércio, que se mostra ainda
mais fundamental após um
período tão desafiador para
o setor.
“Ao longo de todo o ano,
buscamos o melhor cenário
e estratégias para aquecer
o setor e proporcionar um
ambiente favorável para os
empresários da cidade. Com
o apoio de alguns parceiros,
conseguimos tirar do papel
essa iluminação natalina,
que além de deixar o Calçadão de Alcântara mais bonito, também tem por objetivo
atrair o público e aquecer

Túnel de Luz em Alcântara será inaugurado na noite desta quinta-feira. Iniciativa conta com apoio da Águas do Rio

ainda mais as vendas nesse
período”, disse o secretário
de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço.
O projeto, que contará
com apresentação de membros da Orquestra Municipal
de São Gonçalo e chegada de
Papai Noel, foi organizado

pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em
parceria com a Associação
Comercial, Empresarial, Industrial e Rural de Alcântara
(Aceira), Concessionária
Águas do Rio e o Shopping
Pátio Alcântara, que patrocinaram o evento. A iniciativa

foi financiada pela iniciativa
privada, sem custos para o
município.
Durante o período do túnel de luzes de led, o efetivo
da Guarda Municipal e da
Subsecretaria de Fiscalização de Posturas será reforçado.

Rio sedia, de hoje a domingo,
festival de cervejas artesanais
Evento, considerado um dos maiores do setor, acontece na Marina da Glória
Divulgação

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do
Rio de Janeiro (TurisRio) participam, de hoje até domingo,
do Mondial de La Bière. O
evento, considerado um dos
maiores festivais de cervejas
artesanais, reúne fabricantes,
distribuidores e importadores
da bebida e será realizado na
Marina da Glória.
Gustavo Tutuca, secretário
de estado de Turismo do Rio
de Janeiro, destaca a importância do evento e lembra que
o Estado conta com renomadas Rotas Cervejeiras.
“O estado do Rio de Janeiro conta com mais de 100 fábricas da bebida, centenas de
bares e pubs especializados
e roteiros turísticos focados
em experiências cervejeiras. Além disso, há diversos
eventos no interior focados
nesse importante segmento
do turismo e da economia
fluminense. Poder participar
do Mondial de La Bière, apresentando as regiões turísticas

Gustavo Tutuca lembra que o RJ conta com renomadas Rotas Cervejeiras

do RJ e mostrar a quantidade
de experiências cervejeiras
que os turistas podem aproveitar, é fantástico”, afirma o
secretário.
O estande da Setur-RJ e
TurisRio, com 24 m², é decorado com um painel, que

apresenta dados referentes
à bebida no Rio de Janeiro
e as três rotas cervejeiras
oficiais do Estado: Cerva Sul,
Rota Cervejeira RJ e Rio mais
cerveja. Em relação aos dados, um dos que chama mais
a atenção é o crescimento

Alunos aprendem Educação
para o Trânsito com a NitTrans
Capacitação estimula mudança de comportamento e conscientização
A NitTrans está oferecendo
aos alunos da rede municipal de Niterói uma capacitação em Educação Para o
Trânsito e Sustentabilidade.
O projeto faz parte do Programa Cidade Educadora,
idealizado pela Secretaria
Municipal de Educação,
que tem como objetivo proporcionar aos alunos uma
educação integral, através
da aproximação das escolas
com a comunidade ao seu
redor, instituições públicas
e organizações sociais. O
trabalho começou em 16 de
novembro e tem previsão
de encerramento para o dia

8 de dezembro. Alunos do
sétimo e nono ano de três
escolas participarão dos
quatro módulos do curso
e receberão um certificado
ao final.
A ação interdisciplinar
entre a NitTrans e os alunos
da rede municipal inclui a
discussão sobre a segurança viária no cotidiano dos
mesmos em suas formações.
A capacitação de alunos estimula a mudança de comportamento, a transformação das questões culturais
e a construção da percepção
de risco durante a formação
do indivíduo.

“A Educação é transformadora, e por isso é muito
importante que as temáticas relacionadas ao trânsito estejam presentes no
cotidiano de aprendizado
dos nossos jovens. Estamos
proporcionando aos estudantes lições de Cidadania e
Sustentabilidade para além
da sala de aula, para além
do horário escolar formal,
e isso faz parte da formação
de uma nova geração de
cidadãos mais conscientes
sobre si, sobre a cidade e
sobre a sociedade”, disse
o presidente da NitTrans,
Gilson Souza.

médio anual no número de
cervejarias, que é de 21,4%.
Outro número marcante são
as 101 fábricas de cerveja que
existem no Estado do RJ, o
que mostra a expressividade
do turismo cervejeiro. O terceiro ponto que, com certeza,
vai chamar a atenção dos visitantes do evento é que, pela
primeira vez, a cidade do Rio
aparece em 7º lugar no top
10 de municípios com maior
número de cervejarias.
O Mondial de La Biére
foi idealizado no Canadá e
acontece também na França
e no Brasil. O evento contará
com a participação de mais
de 150 expositores de cervejas
nacionais e importadas. Além
disso, o público poderá assistir a diversos shows musicais
e aproveitar as inúmeras opções gastronômicas. Serão
seguidos todos os protocolos
de segurança sanitária determinados, por isso é obrigatório a comprovação de
vacinação na entrada e o uso
de máscara.

Luz mais
barata
O governador Cláudio
Castro assinou, ontem
(1/12), o decreto que
reduz o ICMS nas contas de luz para baixo
consumo. A Lei 9.449
diminui de 27% para
12% a alíquota nas residências com consumo
de até 450 kwh, desde
que os clientes estejam
no Programa Especial
de Tarifas Diferenciadas
da Aneel.
“Uma política tributária justa é boa para as
pessoas e para o estado. Com a redução da
alíquota, vamos ajudar
a população a sair da
informalidade e receber
serviços de qualidade”,
disse Cláudio Castro.
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STF: Senado aprova ‘ministro
terrivelmente evangélico’
Por 47 votos a 32, nome de André Mendonça tem sinal verde para substituir Marco Aurélio Mello
Edilson Rodrigues/Agência Senado

O plenário do Senado Federal
aprovou, por 47 votos a 32, a
indicação do ex-ministro da
Justiça e ex-advogado-geral da
União André Mendonça para
a vaga do Supremo Tribunal
Federal (STF) deixada pela aposentadoria do ministro Marco
Aurélio Mello.
A indicação ficou parada na
CCJ por mais de quatro meses,
o maior tempo registrado até
hoje. A senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA), foi a primeira
mulher a relatar uma indicação de ministro aos Supremo.
Antes da votação no plenário,
Eliziane disse que nenhuma
outra indicação foi carregada
de tanta polêmica quanto de
André Mendonça. Segundo ela,
viu-se o debate religioso assumindo o lugar do debate sobre
a reputação ibilida e o notório
saber jurídico do candidato.
“Ninguém pode ser vetado por
sua orientação religiosa”, disse.
Mais cedo, Mendonça foi
sabatinado pelos integrantes
da Comissão de Constituição
de Justiça (CCJ) da Casa. Lá, a
aprovação se deu por com 18
votos a favor e outros 9 contra.
Antes de votar, muitos senadores declararam publicamente
seu apoio a Mendonça.
A sabatina durou mais de
sete horas. Nela, Mendonça
se comprometeu a defender
a democracia e “respeitar as
instituições democráticas, em

Segundo a
relatora, viu-se o
debate religioso
assumindo lugar
do debate sobre o
saber jurídico

André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro: “Ainda que eu seja genuinamente evangélico, não vejo espaço para manifestação religiosa no STF”.

especial a independência e
harmonia entre os poderes da
República”. Afirmou entender
que o Judiciário “deve atuar
como agente pacificador dos
conflitos sociais e garantidor
da legítima atuação dos demais
poderes, sem ativismos ou interferências indevidas”.
“A automoderação do Poder
Judiciário é corolário lógico do
próprio princípio estado demo-

crático de direito. Desse modo,
afirmo meu compromisso em
respeitar as decisões e as ações,
tanto do Poder Legislativo,
quanto do Poder Executivo,
sempre que adotadas no exercício regular das suas atribuições
e conforme a Constituição”,
afirmou.
Sobre a comunidade LGBTQIA+, Mendonça defendeu
ser inaceitável qualquer tipo de

discriminação.
“Em relação à situação da
violência LGBT, não se admite
qualquer tipo de discriminação.
É inconcebível qualquer ato de
violência física, moral e verbal
em relação a essa comunidade.
Logicamente, também com a
ressalva trazida no Supremo
Tribunal Federal, em relação à
liberdade religiosa, mas, ainda
assim, fazendo-se com o devido

Palocci: condenação anulada
em processo da Lava Jato
STJ entendeu que atos processuais devem ser remetidos à Justiça Eleitoral
Arquivo/Agência Brasil

O desembargador convocado
Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu
ontem (1º) anular uma das condenações do ex-ministro Antonio Palocci e outros réus em
um dos processos da Operação
Lava Jato. Nesse caso, Palocci foi
condenado a 12 anos prisão,
mas, posteriormente, assinou
acordo de delação premiada.
Em junho de 2017, Palocci,
o ex-tesoureiro do PT João
Vaccari, Renato Duque, ex-diretor de Serviços da Petrobras
e ex-executivos da Odebrecht
foram condenados pelo ex-juiz
Sergio Moro.
Na ocasião, Moro avaliou
como procedente a denúncia
do Ministério Público Federal
(MPF) de que Palocci teria
recebido propina para atuar
em benefício da construtora
Odebrecht no contrato de cons-

Condenação de Palocci, Vaccari e Duque havia sido dada pelo ex-juiz Moro

trução das sondas marítimas,
envolvendo crime de corrupção
e de lavagem de dinheiro, na
dissimulação e transferência
do valor das propinas, especialmente ao PT.
Ao analisar um recurso das
defesas dos acusados, o desembargador entendeu que

Combate às milícias
rende homenagem
A Força-Tarefa da Polícia
Civil de combate às milícias ultrapassou a marca
de mil milicianos presos e
recebeu uma homenagem
do governador Cláudio Castro, ontem (1), na Cidade
da Polícia. O número é um
marco da importância da
implantação, após quase
dez anos, de uma política
de estado contra esse tipo
de crime.
Os agentes do Departamento-Geral de Polícia
Especializada (DGPE), de 11
delegacias especializadas,
da Delegacia de Repressão
às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais
(Draco) e da Coordenadoria
de Recursos Especiais (Core)

tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial do
Estado em agradecimento
aos serviços prestados à
população fluminense.
A ação teve início em 14
de outubro de 2020 com o
objetivo de combater o crime organizado na Baixada
Fluminense e permitir um
período seguro de eleição
naquela região. Atendendo
a uma determinação do governador de implantar uma
política de segurança voltada ao combate permanente
deste tipo de organização
criminosa, a Secretaria de
Estado de Polícia Civil expandiu as ações e adotou a
estratégia de unir prisões e
asfixia financeira.

atos processuais devem ser
anulados e remetidos para
Justiça Eleitoral, juízo que tem
competência para julgar o caso,
que envolve crimes eleitorais
conexos com comuns.
“Reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito,

declaro a nulidade de todos os
atos decisórios, ressalvada a
possibilidade de ratificação das
decisões pelo juízo competente,
determino a remessa dos autos
à Justiça Eleitoral”, decidiu.
Na decisão, o magistrado se
baseou no julgado do Supremo
Tribunal Federal (STF) favorável à competência da Justiça
Eleitoral para investigar casos
de corrupção quando envolverem simultaneamente caixa 2
de campanha e outros crimes
comuns, como lavagem de dinheiro, que foram investigados
na Lava Jato.
Jesuíno Rissato é desembargador do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios
(TJDFT) e foi convocado para
ocupar temporariamente a
vaga do ministro Felix Fischer,
que é relator da Lava Jato no
STJ e está em licença médica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2021
Processo Administrativo nº 10877/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva
dos veículos oficiais da frota municipal, com implantação e operação de sistema
informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético com chip via
internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, visando atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Quissamã.
VALOR ESTIMADO: R$ 2.160.000,00.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E HORÁRIO: 14/12/2021 - 15:00h.
LOCAL: Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Quissamã - Comissão
Permanente de Licitação - Rua Conde de Araruama, nº 425 - Centro - Quissamã - RJ.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Taxa de Administração.
CONDIÇÕES PARA A RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se a disposição
dos interessados para consulta e retirada no endereço acima citado, mediante
requerimento em papel timbrado e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4, de
segunda a quinta-feira, no horário de 08:00 às 11:00 horas e de 13:30 às 16:00 horas,
e na sexta-feira no horário de 08:00 às 11:00 horas, exceto feriados municipais,
estaduais ou nacionais, ou através do download no site http://www.quissama.rj.gov.br.
Quissamã (RJ), 01 de dezembro de 2021.
Donato Tavares de Souza
Pregoeiro

respeito a todas as pessoas”,
disse.
O sabatinado se comprometeu com a laicidade do Estado
e com a separação das suas
manifestações religiosas das
possíveis funções de ministro.
“Vou preservar minha manifestação individual e silenciosa.
Compreendendo a separação
que deve haver entre a manifestação religiosa e a função

pública”, prometeu.
Após a aprovação, André
Mendonça fez um pronunciamento ainda no Senado. “Eu
sei que virão decisões que serei
criticado, mas tentarei fazer
o meu melhor”. Emocionado,
disse que acredita que com
persistência, resiliência, dignidade e respeitando as pessoas
é possível mudar a realidade
das pessoas.
“A minha gratidão ao meu
país. Se eu me preparei estudei
devo ao meu país aos impostos
pagos pelos brasileiros”, falou.
Perfil - Nascido em Santos
(SP), André Mendonça é advogado da União desde 2000, foi
assessor especial do ministro da
Controladoria-Geral da União,
Wagner Rosário, de 2016 a 2018,
e ministro da Justiça e Segurança Pública, de 2020 a 2021. Está
em sua segunda passagem pelo
cargo de advogado-geral da
União na gestão de Bolsonaro.
Ele também é bacharel em teologia e pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília.

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: 05/12/2021
Horário
Endereço
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:30 às 17:00
13:30 às 17:00
13:30 às 17:00
13:30 às 17:00
13:30 às 17:00
13:30 às 17:00
13:30 às 17:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00

NITERÓI
Rua Joaquim Távora - Ary Parreira - Icaraí - Niterói
Rua Moreira Cesar - B de Jornal - Icaraí - Niterói
Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói
Rua Álvares de Azevedo - Icaraí - Niterói
Avenida Orberto Silveira - Icaraí - Niterói
Rua Castilho França - Icaraí - Niterói
Rua Doutor Paulo Cesar - Icaraí - Niterói
Avenida Central - Itaipu - Niterói
Avenida Ewerton da C Xavier - Itaipu - Niterói
Rua 5 - Engenho do Mato - Maravista - Itaipu - Niterói
Rua A M Linhares - Itaipu - Niterói
Rua Adalgisa Monteiro - Itaipu - Niterói
Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói
Rua Visconde do Uruguai - Centro - Niterói
SÃO GONÇALO
Rua Lucio Tomé Feteira - Vila Lage - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua 1º de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua 19 de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Alberto Nianza - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Cândido Sobral - Tiradentes - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Conceição Silva Sobral - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua do Areal - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo
Rua Jurumenha - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Átila Costa - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Dona Francisca - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa do Areal - Galo Branco - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Oliveira - Barro Vermelho - São Gonçalo
MARICÁ
Estrada Antônio Callado - Cordeirinho - Maricá
Ruas 1, 8, 9, 11 - Cordeirinho - Est. de Bambuí - Cordeirinho Maricá
Ruas 107, 157 - Jardim Atlântico - Ponta Negra - Cordeirinho Maricá
- Cordeirinho - Centro - Maricá

Dia: 06/12/2021
Horário
Endereço
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00

NITERÓI
Avenida Presidente Silvio Picanço - Charitas - Niterói
Estrada Tronco Norte Fluminense - Baldeador - Niterói
Rodovia Amaral Peixoto - Baldeador - Niterói
Ruas 3, 42 - Fonseca - Itaipu - Niterói
Rua Altineu Cortes Pires - Fonseca - Niterói
Rua Boaventura - Fonseca - Niterói
Rua do Coelho - Baldeador - Niterói
Rua Doutor Otavio Melo - Baldeador - Niterói
Travessa Bonfim - Areal - Fonseca - Niterói
Travessa Bonfim - Fonseca - Niterói
Travessa Mackenzie - Fonseca - Niterói
SÃO GONÇALO
Estrada do Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo
Estrada J Xavier - Santa Izabel - São Gonçalo
Estrada Meia Noite - Santa Izabel - São Gonçalo
Ruas 5, 9, 17 - Sacramento - São Gonçalo
Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - São Gonçalo
Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Café Filho - Sacramento - São Gonçalo
Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento
Rua Expedicionário Atau Alba P L Filho - Anaia Grande
Rua Expedicionário Atílio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande
Rua Geraldo Padre - Sta Izabel - São Gonçalo
Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Jackson Sarazim - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Joaquim Xavier Lira - Sacramento - São Gonçalo
Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Romão de Morais - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo
Rua Sebastião Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo
Estrada do Sabonete - Arsenal - São Gonçalo
Rua Expedicionário Amaro Felicíssimo Silveira - Arsenal
Rua Anita Garibaldi - Arsenal - São Gonçalo
Rua Antônio Alves da Silva - Jockey Club - São Gonçalo
Rua do Confusio - Arsenal - São Gonçalo
Rua Expedicionário José de Almeida Filho - Arsenal - São Gonçalo
Rua Mamede de Souza - Arsenal - São Gonçalo
Rua Trajano da Silva Neco - Arsenal - São Gonçalo
MARICÁ
Ruas 1, 2, 5, 6, 27, 28, 33, 46, 47, 49, 50, 52, 56, 57, 59, 61, 66, 101,
102, 152 - Estrada do Jaconé - Gambôa - Jardim Interlagos - Ponta
Negra - Maricá
Rua Ruth Ribeiro - Gambôa - Maricá
Avenida Beira Mar - Estrada do Jaconé - Maricá
Ruas 53, 62, 63, 66 - Estrada do Jaconé - Jardim Atlântico - Jardim
Balneário - Ponta Negra - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
16318977
16318977
16318623
16318787
16318827
16318827
16318827
16310121
16310121
16310121
16310121
16310121
16319075
16319075
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16301873
16310059
16310059
16310059
Nº Deslig.
16316859
16316859
16316859
16316859
16316859
16316859
16316859
16316859
16316859
16316859
16316859
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16308245
16318203
16318203
16318309
16318309
16318309
16318309
16318309
16318309
16317141
16317141
16301779
16301779
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comercial@ofluminense.com.br

IMÓVEIS

IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

ALUGUEL

CASA e SERVIÇOS

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

Quinta-feira, 2/12/2021

CLASSIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REVOGAÇÃO
O Município de São Pedro da Aldeia torna público que
fica revogada a publicação do dia 29/11/2021 referente ao Chamamento Público nº 06/2021, tendo em vista
erro administrativo e consequentes ajustes realizados
no ato administrativo.
São Pedro da Aldeia, 01/12/2021
Marcelo Ribeiro de Souza
Secretário Municipal de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3002/2021
OBJETO: Seleção da melhor Proposta Técnica e Financeira para assinatura de CONTRATO DE GESTÂO com
Entidade de direto privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social da área da Saúde, no
âmbito do Município de São Pedro da Aldeia.
DATA DA ABERTURA: 10/12/2021 às 14:30 HORAS
RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se disponível no Portal Oficial da Prefeitura (www.pmspa.rj.gov.
br) e no site www.gov.br/compras/pt-br. Maiores informações serão prestadas pelo tel. (022) 2621-7098.
Comissão Especial de Seleção

ofluminense.com.br
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Vasco corre para renovar
com argentino Cano
Contrato do atacante termina no final do ano e ele interessa a outros clubes
O Vasco pode começar a definir a
situação de Germán Cano, um
dos principais
nomes do elenco
e ídolo da torcida. O clube vai se reunir nesta
semana com o empresário do
atacante argentino.
Cano tem contrato até o
fim do ano. De cara, o clube
precisa contornar um obstáculo, já que existe uma dívida
com o jogador referente a
atrasos salariais e também
variação de câmbio (o acordo
tem o dólar como base).
Além disso, é um jogador
cobiçado no mercado da bola.
O atacante tem sondagens de
outros clubes.

Atacante
Germán Cano
chegou ao
Vasco em 2020
e conquistou a
torcida com gols
Cano chegou ao Vasco para
a temporada 2020 e rapidamente conquistou a torcida.
O faro de artilheiro levou o
argentino a ter status de ídolo.
Em duas temporadas, fez 43
gols em 101 jogos.
O atacante de 33 anos é
identificado com o clube, o
que pode ajudar o Vasco na
tentativa de renovar.

Ricardo Gomes - A diretoria do Vasco anunciou, ontem,
que encerrou a negociação
com Ricardo Gomes. Ele era o
principal nome para assumir
a coordenação de futebol na
nova estrutura do clube.
Como técnico, Ricardo Gomes foi campeão da Copa do
Brasil com o Vasco, em 2011.
Ele também já havia trabalhado como diretor do clube. Era
uma aposta da diretoria para
a nova estrutura do futebol.
A confiança do Vasco era
tanta no acerto que o presidente Jorge Salgado, em conversa gravada com torcedor,
sinalizou que Ricardo Gomes
estava a caminho e que só
faltaria definir o novo diretor
de futebol.
Rafael Ribeiro / Vasco

Em duas temporadas com a camisa cruz-maltina, o atacante argentino Germán Cano marcou 43 gols em 101 partidas

Quinta-feira, 2/12/2021

Meia Jean Pyerre é
cogitado no Tricolor
O meia Jean
Pyerre, do
G r ê m i o, e s teve na lista
de possíveis
reforços do
Fluminense no início da
temporada. O mau relacionamento com o então
técnico Renato Gaúcho foi
visto pelo Tricolor Carioca
como uma oportunidade
de contar com o jogador,
que agradava a Roger Machado.
A diretoria, na época,
tentou convencer os gaúchos a emprestarem o jogador até o final deste ano,
mas o Grêmio insistiu que
só o venderia. As conversas
não foram adiante e Jean

Pyerre permaneceu no Sul.
Agora, com a temporada perto do fim, e embora
o Grêmio esteja lutando
contra o rebaixamento,
Jean Pyerre e outros seis
atletas foram afastados e
receberam férias antecipadas. Além disso, segundo declarações do vice de
futebol gremista, Dênis
Abrahão, o jogador não faz
parte dos planos do clube
para 2022.
“O Jean Pyerre não está
nos planos para o ano que
vem, a não ser que mude
substancialmente. Oportunidades não faltaram.
Ele tem tudo para ser um
craque, mas não consegue
se firmar”, lamentou.

Marcinho volta a ser
opção no Botafogo
O meia-atacante Marcinho teve uma
curta passagem pelo
Botafogo em
2021. O jogador foi o quinto
reforço anunciado pelo Alvinegro para a temporada,
no início de março. Apenas
cinco meses depois, foi
liberado para acertar um
empréstimo para o Vitória.
Após se destacar no
Cuiabá no Brasileiro do
ano passado, Marcinho
chegou ao Botafogo com a
aprovação do então técnico Marcelo Chamusca. Os
dois trabalharam juntos na
equipe do Centro-Oeste,
que conseguiu o acesso à

Série A.
Sem conseguir render
o esperado no Alvinegro,
Marcinho perdeu espaço
com Chamusca e, depois
que Enderson Moreira assumiu o comando, nem
sequer foi relacionado.
Na equipe baiana, entretanto, Marcinho conseguiu
reencontrar seu futebol e
foi um dos principais destaques do time. Isso, entretanto, não foi suficiente para
impedir o rebaixamento do
Vitória para a Série C.
Com o fim do empréstimo, o jogador se despediu
do Vitória e ficará à disposição do Botafogo, pois tem
contrato com o clube até o
fim de 2022.

Interino
exalta força
do Flamengo
após vice
Depois de
apenas três
dias da traumática derrota para o
Palmeiras na
final da Libertadores, o Flamengo já estava em campo
novamente. Sem trégua
na maratona de jogos deste final de temporada, a
equipe rubro-negra, na
terça-feira, mostrou força
e bateu o Ceará por 2 a 1,
no Maracanã.
Diante de quase 50 mil
torcedores que foram ao
estádio manifestar seu
apoio, o time não fez uma
partida brilhante, mas correu atrás da vitória durante
os 90 minutos. O técnico
interino Maurício Souza
ressaltou a força mental
dos atletas.
“Depois de uma viagem
extremamente cansativa,
pegamos um adversário
que ganhando hoje estaria brigando pela Libertadores, um adversário
difícil. E mostramos a força
que mostramos hoje, com
atletas no seu limite fisicamente falando. Isso mostra
a força mental que esta
equipe tem”, afirmou.
Uma das surpresas na
escalação foi a presença
do meia Andreas Pereira.
Foi numa falha sua que o
Palmeiras marcou o gol
que definiu o título da
Libertadores, e o jogador
ficou muito abalado.
“Em relação ao Andreas
conversamos com ele, o
deixamos à vontade. Ele fez
questão de estar em campo, de jogar”, finalizou.

