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MAIS UM ANO NOVO EM BRANCO

Variante ameaça o Réveillon
no Rio e em outras cidades
Governos ainda avaliam capacidade de transmissão e agressividade da nova cepa para liberar eventos da virada
CIDADES\PÁG. 5
Divulgação

Uma noite
natalina em
Alcântara
Uma noite de esperança,
expectativas e alegria no maior
centro comercial de São Gonçalo.
Através de uma parceria entre
a Prefeitura, empresários do
Alcântara e a concessionária
Águas do Rio, do Grupo Aegea, o
bairro ganhou uma iluminação
especial para o período
natalino, um atrativo para os
consumidores que irão passar
pelo bairro para realizar suas
compras de Natal.
Além da inauguração da nova
iluminação na Rua Yolanda
Saad Abuzaid, também teve
uma apresentação especial da
Orquestra Municipal e, ainda, a
presença do Papai Noel.
CIDADES\PÁG. 4

Marta, Debinha
e Cris jogam
bola em Niterói
PANORAMA/PÁG. 2

Alcântara ganha iluminação especial de Natal. Prefeito anuncia novidades para o bairro e público comparece em peso para conferir a novidade que promete ajudar nas vendas de fim de ano

Adeus a Zeca,
criador do
Disque Denúncia

Moeda Arariboia apresentada
Equipes da prefeitura já fizeram mais de 70 reuniões com moradores da cidade

PANORAMA\PÁG. 2
CIDADES/PÁG. 3

Um ano de Selo
Pet Friendly no
Estado do Rio

ESPORTES

CULTURA
Vitor Silva / Botafogo

Divulgação

Marcelo Cortes / Flamengo

CIDADES\PÁG 3

Éverton Ribeiro vinha sendo criticado nos últimos jogos do Flamengo

Cláusula no contrato deve garantir a renovação de contrato do experiente atacante Rafael Moura

‘He-man’ deve ficar no Glorioso
Reserva em maior parte da campanha vitoriosa da Série B, o experiente
atacante Rafael Moura tem grandes chances de seguir no Botafogo e ter
mais oportunidades com a iminente saída de Rafael Navarro.

ER7 pode
comandar
barca do Fla

Grupo apresenta novo show em São
Domingo, neste sábado à noite

Relíquias
da Jovem
Guarda

Com os vices da Libertadores
e Brasileiro, o Fla deve promover uma reformulação e
nomes como Éverton Ribeiro podem ser negociados.

Os Golden Boys se apresentam neste sábado na Sala
Nelson Pereira dos Santos.
No repertório, não vão faltar
sucessos.
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Panorama RJ
Servidor da Clin
precisa de sangue

POR JEFFERSON LEMOS

Problema com drogas aumenta

Obras para o Noroeste Fluminense
Júlia Passos/Alerj

Rafael Wallace /Alerj

A Clin iniciou uma campanha
para conseguir doadores de
sangue para o funcionário
Alcenir da Silva Marins, de 28
anos, que sofreu um acidente no último dia 14, quando
trabalhava na rua Padre Anchieta, no Centro e tocou
acidentalmente em um fio de
alta tensão, sofrendo descarga
elétrica, o que resultou em
diversas queimaduras pelo
corpo. O gari está internado
em um hospital particular
de São Gonçalo e continua
na UTI.
A Clin providenciou uma
van que, hoje, levará os funcionários da empresa que
tenham interesse em doar. Na
terça (7), o transporte levará
familiares da vítima. Quem
quiser participar desta campanha, basta ir ao ponto de
coleta Serum e informar que a
doação é para Alcenir da Silva
Marins. O banco de sangue
fica na Av. Marechal Floriano,
nº 99, no Centro.

O Estado do Rio precisa de
mais 20 unidades de acolhimento e pelo menos 18
novos Centros de Atenção
Psicossocial (CapsAD) para
atender à grande demanda de usuários de álcool e
outras drogas, incluindo
adultos e crianças. Os dados
foram apresentados por representantes da Secretaria
de Estado de Saúde (SES)
durante audiência pública
promovida pela Comissão
de Prevenção ao Uso de

Prevenção de homicídios

A Alerj, em parceria com o
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef ),
institucionalizará o Comitê
para Prevenção de Homicídios de Adolescentes
no Rio de Janeiro. O parlamento fluminense será
a segunda casa legislativa
do país a oficializar o órgão. Presidente da Alerj, o
deputado André Ceciliano

Drogas e Dependentes Químicos em Geral da Alerj.
Em São Gonçalo, o desafio
é grande e se tornou ainda
maior na pandemia, com o
aprofundamento das questões sociais. A subsecretária
de Políticas sobre Álcool
e Drogas de São Gonçalo,
Mariana Lima, disse que a
cidade ainda não dispõe de
um Plano Municipal Anti-Drogas e sofre com a falta
de uma unidade de acolhimento.

Investimentos em infraestrutura para resolver os crônicos problemas de energia
elétrica e das enchentes dos
rios Muriaé e Pomba que
castigam a Região Noroeste
Fluminense, além da melhoria de rodovias e estradas vicinais, são algumas
das prioridades apontadas
no debate sobre o Fundo
Soberano, que reuniu prefeitos, vereadores, lideran-

Tatuagem solidária
Divulgação/Alerj

Divulgação

(PT ) recebeu durante a
semana, em seu gabinete,
a representante do Unicef
no Brasil, Florence Bauer,
e sua equipe. Na ocasião
foi acertada essa atuação
conjunta. De acordo com
dados do Unicef, em 10
anos (de 2011 a 2020) 3.650
crianças e adolescentes de
até 17 anos morreram de
forma violenta no estado.

Em São Gonçalo, o tatuador Jhony Tattoo, 37
anos, há seis anos realiza
promoções de tatuagem
com o intuito de arrecadar
alimentos e doar para moradores da Praia da Luz, no
Complexo do Salgueiro, local onde cresceu. “Eu venci
profissionalmente mas sei
muito bem de onde vim,

CARTA DO LEITOR

ças empresariais e demais
representantes da sociedade
civil, nesta semana, no Teatro Sesi-Firjan de Itaperuna.
No encontro, o presidente
da Alerj, André Ceciliano
(PT), se comprometeu com
o projeto de construção de
um gasoduto para levar gás
natural de Macaé para o
Noroeste Fluminense não
só para uso veicular (GNV),
mas industrial.

Golzinho de
craques em Niterói
Quem nunca se encantou com
as jogadas de efeito das craques
Marta, Cris e Debinha com a
camisa da Seleção pelo mundo
afora? Pois agora a galera poderá vê-las bem de pertinho, em
uma competição de rua que
exige habilidade, raciocínio
bem rápido e muita disposição.
As três atletas participarão da
7ª edição do Mano a Mano,
projeto criado e produzido
pela Dream Factory e a X3M, e
que esse ano pretende chamar
a atenção para a representatividade do futebol feminino. O
‘Mano a Mano – Donas do Jogo’
acontece no neste domingo
(5), das 8h às 14h, no Caminho
Niemeyer, no Centro de Niterói e reunirá outras 12 jovens
talentosas atletas.
O torneio, que lembra o
lendário golzinho de rua, contará com três times. As equipes
jogarão entre si partidas de sete
minutos de duração, e os dois
melhores chegam à grande
final, que terá dez minutos.

Morre criador do Disque Denúncia

mantenho meus pés no
chão e nunca vou deixar
de ajudar os meus. Esta
ação é pra que eles tenham um Natal menos
pior. Quem sofre com as
dificuldades sabe como
é difícil passar por essas
datas com a família. Pedimos os alimentos e um
valor simbólico do preço
de custo do material utilizado”, conta.
A ação começou ontem
e para participar, basta a
pessoa levar dois quilos
de alimentos e R$ 40 para
tatuagens comerciais de
até seis centímetros. Para
piercings, o valor cai para
R$ 25. O estúdio fica na
Rua Dezoito do Forte, 20,
no Centro de São Gonçalo.
Na última edição, foram
arrecadados 20 toneladas
de alimentos.

CULTURA

Fernando Frazão/Agência Brasil

O criador do Disque Denúncia, Zeca Borges, morreu na madrugada de ontem, aos 77 anos, vítima
de infarto. Ele passou mal
na noite de quinta-feira e foi levado para um
hospital na Zona Sul do
Rio, mas não resistiu. O
perfil oficial do Disque

Denúncia Rio, lamentou
a morte de seu fundador
em perfiu no Twitter: “O
Rio perde o gaúcho mais
carioca e apaixonado por
essa cidade. E nós, perdemos um grande líder e
amigo. Zeca, seu legado
jamais será esquecido”.
Parceira do Disque Denúncia, a Firjan também
lamentou a morte de Zeca
Borges.
Fruto de uma mobilização do empresariado
fluminense e da sociedade
civil numa época em que
o estado do Rio passava
por uma profunda crise
na segurança pública, o
Disque-Denúncia, com
seus 26 anos de atuação,
ajudou a prender mais
de 20 mil criminosos e
acumula, pelo menos, 2,7
milhões de denúncias.

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

Cancela tudo

Apoio a iniciativa das prefeituras que estão cancelando
as festas de fim de ano e também o carnaval por conta na
nova variante do coronavírus. E tinha que proibir também público nos estádios, nas boates e nos botequins. Se
estamos numa pandemia e obrigados asar máscara, não
podemos dar mole. Abaixo a flexibilização.
João Pedro Marins

Trânsito parado

Hoje (ontem) o trânsito estava muito complicado na Zona
Sul de Niterói, principalmente em Icaraí e Santa Rosa.
Parece aquele tumulto que todos os anos antecedendo
o Natal. Muita gente na rua para fazer compras de Natal
e pouco lugar para estacionar. Motoristas ficam dando
voltas nos quarteirões atrás de vagas.
Rita Amorim
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Golden Boys cantam
sucessos em Niterói
Os Golden Boys prometem
um show animado, neste
sábado, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos. No
repertório, não vão faltar
sucessos, como ‘Alguém na
Multidão’, ‘Pensando Nela’,
‘Erva Venenosa’, ‘Mágoa’,
‘Ai de Mim’, ‘O Cabeção’ e
‘Fumacê’.
Comemorar 63 anos de
carreira é para poucos artistas. Para celebrar essa façanha, o grupo apresenta um
novo show que carrega no

#EmCasa

Fundado em 08/05/1878

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)

Divulgação

Vinte e uma atrações estão
na #ViradaSP Online deste
sábado, a partir do meio-dia.
Os destaques são os shows
da dupla Kleiton & Kledir, às
20h15, celebrando 40 anos
de trajetória, e do violonista Romero Lubambo, com
participação especial de
Vanessa Moreno, às 13h50.
Diferentes estilos musicais,
teatro, dança, performances
fazem parte da programação. A transmissão ocorre,
gratuitamente, durante 12
horas na #CulturaEmCasa.

repertório uma retrospectiva de toda a sua história nas
vozes dos três irmãos, Renato, Ronaldo e Mário Correa
(irmão que integrava o Trio
Esperança e que ocupou
o lugar do Roberto Correa
após o seu falecimento),
acompanhados pelos filhos
Beto Filho, Bruno Galvão,
Diego Saldanha.
O ingresso custa R$80
(inteira), no site Sympla. É
necessário o comprovante
de vacinação em dia.

Grupo apresenta novo show na Sala Nelson Pereira dos Santos

Divulgação

FESTIVAL – Neste sábado e domingo, a 3° edição do
“Rock 80 Festival” continua na Praça General Tibúrcio,
na Urca, a partir do meio-dia. Organizado para toda a
família, o local tem shows, espaço kids, além do Circuito Carioca da Gema de Feiras com moda, artesanato,
e muito mais. A entrada é gratuita, mas quem puder
pode doar 2kg de alimentos não perecíveis.

Dupla Kleiton & Kledir é destaque na
#ViradaSP Online, deste sábado

‘VIRAÇÃO’ – Neste sábado, a partir de 9h, tem a “Viração Cultural”, em São Gonçalo. O evento vai reunir
diversas atrações, durante 24 horas ininterruptas no
Centro Cultural Joaquim Lavoura, Lona Cultural do Jardim Catarina, Casa das Artes e Teatro Municipal, com
peças, saraus, shows, entre outras atividades. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação.

Cidades
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Moeda Arariboia é apresentada
Equipes da prefeitura já fizeram mais de 70 reuniões em comunidades e mobilizaram mais de 8 mil moradores
Divulgação

A Prefeitura de Niterói vem
apresentando a Moeda Social
Arariboia em diversos bairros
da cidade. O trabalho, realizado pela Secretaria Municipal
de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES)
em parceria com a Secretaria
Municipal de Participação
Social (Sempas), já alcançou
mais de oito mil niteroienses.
O objetivo da ação de mobilização é apresentar e explicar
aos moradores, líderes comunitários e comerciantes como
funcionará a nova moeda
social que vai passar a vigorar
na cidade.
O secretário de Assistência
Social e Economia Solidária,
Elton Teixeira, destacou a
importância do programa
no desenvolvimento social e
geração de renda.
“Esse processo de mobilização para apresentação da
Moeda Social Arariboia tem
sido fundamental para esclarecer as dúvidas da população
e demonstrar que o programa
é permanente e vai mudar a
vida das pessoas. Ao mesmo
tempo em que vai diminuir
as desigualdades sociais, vai
ajudar a desenvolver os territórios mais empobrecidos
do município. É a junção
de combate à pobreza e desenvolvimento econômico
justo e solidário”, reforçou o

Trabalho é feito
pela Secretaria
de Assistência
Social e
Economia
Solidária

Projeto da Moeda Arariboia visa contemplar 27 mil famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico

secretário.
A moeda social Arariboia
faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária,
Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói, instituído pela

Lei Nº 3621, que tem como
objetivo principal combater as desigualdades sociais,
fomentar o desenvolvimento econômico e social das
comunidades e estabelecer
meios para atingir a erradi-

cação da pobreza e a geração
de emprego e renda para as
camadas mais carentes do
município, complementando
a Política Municipal de Economia Popular Solidária.
Desde o lançamento do

Integração entre educação e
cultura de Niterói é elogiada
Ex-ministro da Cultura fala em palestra sobre importância das duas esferas
Divulgação

O ex-ministro da Cultura, Juca
Ferreira, defendeu a integração
entre educação e cultura para a
construção de uma sociedade
mais justa, igualitária e democrática. Sociólogo e político
baiano, Juca Ferreira esteve à
frente do Ministério entre 2008
e 2010 e de 2015 a 2016. Ele participou, no Solar do Jambeiro,
do debate “Educação e Cultura”,
organizado pelas secretarias
de Educação e das Culturas de
Niterói.
Ferreira fez uma palestra sobre a importância da educação
e da cultura para o desenvolvimento social. O evento teve
a participação dos secretários
municipais Vinicius WU (Educação) e Leonardo Giordano
(Culturas), além da chefe de gabinete da Fundação de Artes de
Niterói (FAN), Roberta Martins.

Juca Ferreira
participou de
debate no Solar
do Jambeiro

Sociólogo, Ferreira disse que educação e cultura são pilares da sociedade

O ex-ministro afirmou que
a cidade de Niterói acerta ao
pensar educação e cultura de
forma integrada.

“São esferas que não estão
separadas. Ao contrário. Na
verdade, são duas esferas em
uma. Vivemos tempos de ata-

ques à racionalidade, à ciência,
à cultura e à educação. Por isso,
é muito importante que estas
áreas atuem de forma conjunta.
Educação e cultura são pilares
fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Aqui em
Niterói, sempre sinto um clima
de confiança, de participação,
de reflexão e de resiliência.
Outros lugares no país também têm essa característica,
de realizar ações consistentes.
A educação tem que ser culturalizada e vice-versa”, afirmou
Juca Ferreira.

CadÚnico:
agenda
digital para
inscrição

Prefeitura: servidores têm
até dia 10 para abrir conta

A partir deste mês, a Prefeitura de Niterói passa a
disponibilizar o agendamento digital para a inscrição do Cadastro Único.
O projeto é da Secretaria
Municipal de Assistência
Social e Economia Solidária que está inovando
para levar agilidade e praticidade a população que
necessita realizar a inscrição no CadÚnico. Para
realizar o agendamento,
deve ser acessado o portal
da Prefeitura de Niterói,
na aba serviços e preenchido o formulário online
(https://bityli.com/poXevT).
O serviço permite às
famílias de baixa renda
agendar atendimento para
inclusão ou atualização do
Cadastro Único num Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais
próximo da residência.

Servidores ativos e inativos da
Prefeitura de Niterói têm até o
dia 10 de dezembro para abrir
conta para receber o salário
pelo banco Itaú. Para agilizar
o atendimento, foi montada
uma base no 9º andar do
prédio da Prefeitura, na Rua
Visconde de Sepetiba 987.
A migração das contas
pode ser feita através do aplicativo ou site por meio do
endereço www.itau.com.br/
abrir-conta, além das agências bancárias.
Segundo a prefeitura, várias agências foram disponibilizadas para atendimento exclusivo aos servidores
municipais. O agendamento
deve ser feito pelo aplicativo
ou através do 0800.555.7071.
A recomendação é de que a
abertura seja feita o mais rapidamente possível para evitar
imprevistos e aglomerações.
Os funcionários da Secretaria de Administração vêm

Migração pode ser feita presencialmente ou por site e aplicativo
Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Base foi montada no 9 andar do prédio da prefeitura, na Visconde de Sepetiba

conversando e orientando os
servidores que ainda têm dúvidas com relação ao procedimento de abertura de conta,
bem como dos benefícios
oferecidos pelo banco.
Os servidores que já são

clientes do banco não precisam abrir uma nova conta:
basta realizar o aceite e vincular a conta ao CNPJ do órgão
pagador, o que pode ser feito
pelo site do Itaú, aplicativo ou
caixa eletrônico.

programa, equipes da SMASES vem percorrendo os bairros da cidade para tirar dúvidas da população e cadastrar
comerciantes interessados
em prestar serviços através da
moeda social. Neste tempo,
já foram realizadas mais de
70 reuniões de mobilização
e cadastrados mais de 1500
comerciantes em diversas
áreas de atuação.
De acordo com o coordenador de Economia Solidária,
Maicon Carlos, “um programa
de transferência de renda
aliado a uma moeda social
será um impulso para desenvolver economicamente
as comunidades e as regiões
mais empobrecidas. Por isso,
estamos apresentando e tirando dúvidas sobre a Moeda
Arariboia”.
O Programa de Economia
Solidária, Combate à Pobreza
e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói Arariboia pretende gerar porta de

saída para os beneficiários
dos programas sociais através
do CadÚnico e dos equipamentos socioassistenciais e
ser mais do que um programa
de transferência de renda. O
objetivo é criar uma ferramenta de estímulo produtivo
que irá gerar desenvolvimento local e territorial dentro
das comunidades, proporcionando a geração de novos
empregos e o surgimento de
novos comércios.
As reuniões de mobilização estão acontecendo nas
cinco zonas da cidade, em
várias comunidades de bairros como Santa Rosa, Barreto,
Fonseca, Cubango, Piratininga, Centro, Pendotiba, Maria
Paula, Largo da Batalha e
Engenhoca (divisa com o
município de São Gonçalo).
O projeto da Moeda Social
Arariboia prevê contemplar
27 mil famílias em situação de
maior vulnerabilidade social,
cadastradas no CadÚnico. A
moeda poderá ser usada nos
comércios locais cadastrados,
sejam eles padaria, pequenos
mercados, hortifrutis e pequenos produtores e outros,
fazendo o dinheiro circular
dentro da própria comunidade. O benefício pode variar
de acordo com o tamanho da
família (de até seis pessoas),
chegando a até R$540.

Selo Pet Friendly
completa um ano
O selo Pet Friendly criado
pelo Governo Estadual completa um ano hoje (4) com
muitos motivos para comemorar. Presente em cerca de
dois mil estabelecimentos
espalhados por mais de 50
municípios fluminenses,
o certificado é concedido
pelo Governo do Estado. O
documento foi criado pela
Subsecretaria de Proteção
e Bem-Estar Animal, que é
vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento,
e é entregue a comércios
que permitem a entrada de
animais de estimação e que
possuam ambiente preparado para recebê-los.
“O Pet Friendly é um
marco no Estado do Rio
de Janeiro. Além de trazer
benefícios para os animais
e seus donos, a medida gera
impacto na economia. A
adesão do selo pelos setores
de hotéis, bares e restaurantes e comércio, por meio de

parcerias com a ABIH-RJ,
HotéisRIO, Abrasel, Sindrio
e Fecomércio-RJ, reforçam a
importância que os animais
de estimação têm nas nossas
vidas”, comemorou o secretário estadual de Agricultura
e idealizador do programa,
Marcelo Queiroz.
A adesão de mais estabelecimentos ao programa
permite maior inclusão dos
animais no cotidiano, abrindo espaço para pessoas que
queiram levar seus pets para
os locais que frequentam.
Além disso, oferece mais
uma segurança jurídica para
o uso de cães-guias e animais de suporte emocional.
Para identificar os estabelecimentos certificados
oficialmente com selo “Pet
Friendly”, basta acessar o
site da Secretaria Estadual
de Agricultura, onde podem
ser encontradas as informações para deixar o programa
com o animal mais aprazível. https://bit.ly/3rtBlID .

Porto Novo: posto
tem ação social
O Posto de Saúde Haroldo
Pereira Nunes, no Porto
Novo, em São Gonçalo,
vai realizar uma ação social hoje (4). O objetivo
é oferecer serviços para
os moradores, das 9h às
13h, como atendimento
odontológico e de assistência social. Poderão ser
feitos os seguintes serviços:
massoterapia, auriculoterapia, aferição de pressão
e glicemia, confecção do
cartão do Sistema Único
de Saúde (SUS), exame de
vista e obter informações
e esclarecimentos sobre o
Auxílio Brasil.
O atendimento odontológico será realizado
através do Odontomóvel –
um serviço de saúde bucal
itinerante da Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil para os locais
que não têm consultórios
odontológicos. Neste serviço, o gonçalense recebe
o primeiro atendimento
para avaliação, limpeza

dental e pequenos serviços.
Havendo a necessidade de
tratamento, o paciente é
encaminhado para unidades com consultórios.
Para aqueles que querem reaproveitar os alimentos e usar partes que, normalmente, são descartadas,
como as cascas e caroços,
haverá palestra com uma
acadêmica de Nutrição
sobre reciclagem. E os moradores que são adeptos da
atividade física terão aula
com um personal trainer.
“A intenção é abrir a porta do posto no sábado, dia
que sempre está fechado,
para os moradores aproveitarem serviços e atividades”, disse o administrador
do espaço, Jorge Antunes.
As crianças também terão disponíveis: atividades,
brincadeiras e uma oficina
onde vão aprender a fazer
enfeites de Natal.
O posto fica na Rua Capitão João Manoel, 1.357,
Porto Novo.
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1.000 milicianos presos:
Respeita a Polícia Civil!
Cláudio Castro*
Divulgação

A força do nosso governo
se constrói pela recuperação do estado e pelo
enfrentamento de antigos
problemas que se agravaram ao longo dos anos.
A retomada da economia e a consolidação do
novo momento do Rio de
Janeiro abriram espaço
para que a Polícia Civil
fosse mais fortalecida e
chegasse a resultados expressivos em pouco tempo. O cerco às milícias é
uma demonstração de que
cumprimos com a política
de tolerância zero com
a criminalidade. Em vez
de promessas, erguemos
nossa credibilidade junto
à população com trabalho.

comércios clandestinos,
interdições de obras irregulares e apreensões. É
um golpe bilionário nas
milícias.
O governo aponta em
uma direção cada vez mais
clara: investir na qualificação policial, fazer conA Força-Tarefa de combate
cursos para ampliar
às milícias ultrapassou
o efetivo e robustea marca de 1.000 milicer a capacidade de
cianos presos nesta seinvestigação e primana, o que
são de quem
é um marco
transgrida a
A Polícia Civil
da imporlei. A prisão
tância da im- voltou a ser uma de mais de
plantação de
1.000 miinstituição de
uma política
licianos é
d e e s t a d o, todos para todos exemplo da
após quase
seriedade e
uma década, contra
dedicação de todos
esse tipo de crime.
agentes.
Impunidade é incomO governo do
patível com um Rio de
estado não escoJaneiro forte – e é esse
lhe criminoso. Por
mal que vamos comisso, quando a Pobater. Hoje, a Polícia Civil lícia Civil é fortalecida,
tem orçamento próprio toda a sociedade ganha.
para definir suas ações, A sua atuação é o que tem
investir na melhoria de permitido o avanço dos
estrutura e equipamento, indicadores de segurança
ganhando agilidade para e proporcionado a estabiatuar. A Polícia Civil voltou lidade para as empresas
a ser uma instituição de voltarem a investir no Rio
todos para todos.
de Janeiro e a população
Além disso, só a pri- reencontrar a tranquisão dos envolvidos não é lidade para trabalhar e
suficiente. Por isso, des- viver. O reconhecimento
de o início, a estratégia da dedicação, da honra
da Polícia Civil é asfixiar e do comprometimento
financeiramente as or- se estende a todos que
ganizações criminosas e, batalham colocando suas
assim, enfraquecer seu vidas em risco. Respeita a
potencial ofensivo. O pre- Polícia Civil!
juízo das quadrilhas supera R$ 2,2 bilhões em *Cláudio Castro é
razão do fechamento de Governador do Rio de Janeiro

Clin inaugura Árvore
de Natal Sustentável
A Companhia Companhia
de Limpeza de Niterói
(Clin) inaugurou na quinta-feira (2), na sua sede, em
São Lourenço, a tradicional
Árvore de Natal Sustentável. Com quatro metros de
altura, dois de diâmetro e
pesando 226 quilos, ela foi
confeccionada com tampinhas de garrafas de suco
natural, água sanitária e
PET pelos funcionários.
A equipe de reciclagem
da Clin foi responsável
por reunir, separar e higienizar todo o material.
Já o setor de Educação
Ambiental, que durante o
ano orienta moradores de
comunidades sobre o descarte correto de resíduos,
utilizou papelão, caixa de
pizza, copinhos e CDs para
produzir as guirlandas que
enfeitaram os setores da
empresa.
Resíduos que poderiam
ser facilmente jogados fora
se transformaram em matéria-prima para obras de
arte nas mãos das equipes de colaboradores e
artesãos da Clin. Maria do
Socorro Rodrigues Quintanes tem 50 anos, há 14
trabalha na campanha e foi
uma das funcionárias que
ajudaram a confeccionar
a árvore.
“É muito gratificante
fazer esse trabalho, pois
é importante que todos
entendam que, no mundo

A equipe de
Reciclagem foi
responsável por
reunir, separar e
higienizar todo o
material
de hoje, a reciclagem é fundamental. Para confeccionar a árvore, conseguimos
aproveitar muita coisa que,
normalmente, seria jogada
fora”, disse a funcionária.
Todo o material utilizado para a confecção da
árvore e das guirlandas foi
recebido pelo serviço de
coleta seletiva da empresa.
Os moradores de Niterói
que tiverem interesse em
descartar corretamente os
resíduos recicláveis podem
se cadastrar pelo site para
o serviço de recolhimento
porta a porta. Basta acessar o link da ouvidoria em
www.clin.rj.gov.br
“A árvore de Natal da
Clin já faz parte da nossa
história, e muito nos representa, pois, além de ser um
símbolo da festa natalina
é também uma forma de
valorizarmos o trabalho de
nossa equipe e chamar a
atenção da sociedade para
o descarte consciente de
resíduos”, ressalta o presidente da Clin, Luiz Carlos
Fróes Garcia.

Sábado, 4/12/2021

Alegria para o maior centro
comercial de São Gonçalo
Alcântara ganha iluminação especial de Natal. Prefeito anuncia novidades
Divulgação

Até 6 de janeiro de 2022, diariamente das 18h às 22h, a rua
mais movimentada do bairro
de Alcântara, em São Gonçalo,
terá um brilho especial. Um
túnel de 165 metros com luzes
de LED ilumina a Rua Yolanda
Saad Abuzaid, do Prédio do
Relógio até o Pátio Alcântara,
bem no coração do comércio
da região.
A iniciativa é patrocinada
pela Águas do Rio, a Associação Comercial, Empresarial,
Industrial e Rural de Alcântara
(Aceira) e comerciantes da
região, além de contar com o
apoio da Prefeitura, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade.
Sendo o Natal uma das
datas mais importantes do
ano para o comércio, o evento contribui com a retomada
econômica no município de
São Gonçalo aquecendo o setor, que sofreu muito durante
a pandemia.
“Dia 1 de dezembro completamos um mês de operação da distribuição de água e
coleta e tratamento de esgoto
em São Gonçalo. Chegamos
para promover uma melhor
qualidade de vida para a população através da prestação
de serviços de excelência, mas
também contribuindo com o
desenvolvimento econômico, social e ambiental local.
Muito simbólico oferecer
esta iniciativa inédita em Alcântara para nos apresentar
e registrar os dias melhores
que virão”, disse o diretor-superintendente da Águas do
Rio, na região leste do estado,
Sérgio Braga.
Durante a ação de inauguração, 500 crianças de creches
municipais de São Gonçalo
receberam presentes e aguar-

O prefeito Capitão Nelson (à dir.), acompanhado do diretor-superintendente da Águas do Rio e do Papai Noel

daram ansiosas a chegada do
Papai Noel.
“É com muita alegria que
a prefeitura oferece um Natal
diferente à população este
ano. Estamos inaugurando
este túnel de luzes em Alcântara e, no próximo sábado,
entregaremos as praças e espaços públicos com a decoração especial, no projeto Natal
de Novas Luzes. Queremos
passar uma mensagem de esperança e paz ao gonçalense,
depois de tanta luta com essa
pandemia. A cidade já vive
um novo momento e temos
a certeza de que este Natal
será inesquecível”, afirmou o
prefeito Capitão Nelson.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico,
Márcio Picanço, a ação vai
gerar mais emprego e renda
para todos.

“A nossa secretaria vem
trabalhando, desde o início
do ano, para incentivar novos negócios, oferecendo um
ambiente favorável aos investidores e novos empreendedores, e este Natal iluminado
é mais uma das muitas iniciativas para que possamos gerar
mais emprego e renda para
todos. Sabemos das dificuldades e nos articulamos justamente para garantir um Natal
diferente, através de parcerias
com a iniciativa privada, que
reconhece nosso trabalho e
acredita em dias melhores”,
garantiu Márcio.
Novas luzes - A Prefeitura de São Gonçalo realizou,
ontem (3), os últimos ajustes
para o evento “Natal de Novas
Luzes”, que será inaugurado
neste sábado (4), na Praça Es-

tephânia de Carvalho, a popular Praça Zé Garoto. A iniciativa da Prefeitura vai levar toda
a magia dessa data, com uma
iluminação especial, árvore
de Natal e decoração para
celebrar a data. Além disso,
a população poderá conferir
o chafariz da praça, que dará
um charme todo especial.
A Praça Zé Garoto terá um
dia especial de lazer, com recreação, cama elástica, brinquedos, teatro e apresentações da Orquestra Municipal
e do Coral Municipal, com
canções natalinas. Para finalizar o dia especial, as crianças
vão acompanhar a chegada
do bom velhinho e poderão
tirar a tradicional foto com o
Papai Noel. Também haverá
queima de fogos de artifícios
especiais, que não utilizam
explosivos.

‘Operação Papai Noel’ em São Gonçalo
Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

Com o objetivo de garantir a
mobilidade urbana neste mês
de dezembro, a Secretaria de
Ordem Pública, através da
Guarda Municipal de São Gonçalo, dará início à “Operação
Papai Noel”, neste sábado (4).
A ação vai ocorrer no Centro
e no Alcântara, até o dia 23 de
dezembro.
Agentes da Guarda Municipal darão apoio aos eventos
realizados pela Prefeitura nos
dias 4, 11 e 18, durante ações
do “Natal de Novas Luzes”,
que acontecerá nas praças Zé
Garoto, Trindade, Ex-Combatentes e Bandeirantes. Os
agentes também irão reforçar o
patrulhamento ostensivo pelas
vias principais, auxiliando os
condutores e pedestres nas
questões de trânsito, priorizando a segurança dos moradores
que irão participar dos eventos.
O comandante da Guarda
Municipal, Antônio dos Santos,
afirmou que os guardas estão

O Centro de Alcântara receberá reforço de segurança durante o Natal

empenhados na integração
com o governo.
“A Guarda Municipal está
se empenhando ao máximo
nessa integração com o nosso

governo. E temos feito um serviço de atuação nas praças da
cidade, no Calçadão de Alcântara, cuidando da população
e assegurando o ir e vir do ci-

dadão gonçalense, auxiliando
também na transformação
de São Gonçalo”, afirmou o
comandante.
“Vamos auxiliar com reforço no efetivo de trânsito para
dar mobilidade e deixar o local
mais organizado, orientando
a população e colaborando
com a ordem nos eventos da
Prefeitura. Os agentes de trânsito vão conseguir dar apoio à
mobilidade e segurança para
os motoristas e pedestres, garantindo a ordem nos centros
comerciais e de grande movimentação”, disse coordenador
de trânsito e guarda Municipal,
José Porto.
Um ônibus da Guarda Municipal ficará sediado no calçadão de Alcântara durante
todo o mês de dezembro, para
garantir a segurança da população que for às compras e a integridade da nova iluminação
de led, colocada especialmente
para esse período natalino.

Shoppings em SG promovem
arrecadação de brinquedos
Itens serão direcionados para instituições de atendimento social na cidade
Com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz
para crianças do município
em situação de vulnerabilidade social, o São Gonçalo
Shopping e o Pátio Alcântara,
shoppings administrados
pela Aliansce Sonae, promovem campanha de arrecadação de brinquedos novos ou
usados em bom estado de
conservação. A ação que teve
início em 22 de novembro,
segue até 12 de dezembro.
Serão entregues para instituições localizadas nos entornos

dos empreendimentos, até 20
de dezembro.
No Pátio Alcântara, as doações podem ser entregues
até o dia 11 de dezembro,
na Recepção, localizada no
4º piso, durante o horário de
atendimento, que é de segunda a sexta, das 9h às 18h. Os
brinquedos serão encaminhados para o Projeto Craque do
Amanhã, com unidades nos
bairros de Arsenal e Neves.
No São Gonçalo Shopping,
os itens podem ser depositados na caixa coletora da cam-

As doações
podem ser
entregues até
11 de dezembro
panha, localizada na entrada
principal do shopping, no 2º
piso, próximo ao Outback.
As doações irão beneficiar a
instituição Creche Mães Trabalhadoras, em Ipiíba.
Desde 2019, a Aliansce
Sonae vem realizando uma

agenda consistente de ações
solidárias: “As campanhas são
parte importante do nosso calendário, um compromisso da
rede. Nos últimos anos, temos
liderado ações que arrecadaram além de brinquedos, agasalhos, materiais escolares,
etc. Já foram doados, até o momento, cerca de 20 mil itens.
O nosso público também se
mostra bastante engajado e
participa ativamente dessas
ações”, explica Ana Paula Niemeyer, diretora de marketing
da Aliansce Sonae.
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Covid-19: Réveillon permanece
sem definição no estado do Rio
Capital mantém planejamento, mas não garante a realização de uma grande festa na virada de ano
Gabriel Monteiro/SECOM

O secretário de estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro,
Alexandre Chieppe, afirmou
ontem (3) que o momento agora é de cautela e que qualquer
decisão sobre a realização de
eventos de Réveillon depende
da caracterização do comportamento da variante Ômicron
do novo coronavírus. Segundo
o secretário, é preciso acompanhar a evolução epidemiológica diária no Brasil e em outras
regiões do mundo.
Chieppe informou que
a situação será avaliada nos
próximos dias para, então,
anunciar qual será a orientação da SES sobre as festas. “É
importante ter cautela e avaliar
o cenário epidemiológico dia
a dia, tanto no Brasil como no
resto do mundo.”
O secretário disse que, caracterizando-se o comportamento da variante Ômicron,
será possível tomar a melhor
decisão. “Por enquanto, as
decisões relativas ao réveillon
serão postergadas durante
alguns dias para que se possa
melhor avaliar o comportamento da nova variante e aí,
sim, tomar uma decisão que
una a necessidade econômica do estado com a saúde da
população fluminense e das
pessoas que estão vindo ou
que virão para o réveillon aqui
no estado”, afirmou.
Chieppe destacou que o

Segundo a
Secretaria de
Saúde do Rio é
preciso avaliar
o cenário não
apenas no Rio

Copacabana pode, mais uma vez, ficar sem a festa que por décadas lotou as areias da praia mais famosa do Brasil

Praia de Copacabana ainda
não foi concluída.
O prefeito do Rio, Eduardo
Paes, disse que o fato de fazer
planejamento não quer dizer
que a queima de fogos vá ocorrer de qualquer maneira. “Nossos esforços se concentram em
aplicar a segunda dose [de vacina] em quem está atrasado e
o reforço em quem está apto e
ainda não tomou. Garanto que
o Rio está pronto para realizar
os principais eventos de 2022,
que são muito importantes
para a nossa cultura, para a
nossa economia e para a vida
da nossa cidade.”

mundo está diante de uma
nova variante do coronavírus,
que teve registros na África e na
Europa e já tem alguns poucos
casos identificados no Brasil.
Apesar disso, não se sabe ainda
qual a característica da Ômicron em termos de agressividade. “Isto é, [qual o] risco de
evolução para formas graves
em pessoas infectadas; o risco

Comprovante - O município do Rio de Janeiro publicou
ontem (3) decreto que isenta
a obrigatoriedade de apresentar comprovante de vacinação para entrar em shopping
centers e centros comerciais
e também para usar táxis e
veículos por aplicativos.
Em decreto quinta-feira
(2), a prefeitura havia decidido

de transmissão, o quanto ela é
mais ou menos transmissível
que outras cepas; e, principalmente, se ela consegue
escapar, isto é, ficar imune à
vacinação. Tudo indica que
não. Tudo indica que a vacina é
eficaz contra a nova variante.”
Capital- No município do
Rio de Janeiro, continua o pla-

nejamento para a realização
da queima de fogos em Copacabana e no Aterro do Flamengo. O resultado das licitações
com os nomes das empresas
que serão responsáveis pelas
balsas com os fogos que farão
o espetáculo no Flamengo, foi
publicado quinta-feira (2) no
Diário Oficial do Município.
A licitação para o serviço na

SG mantém vacinação contra
o coronavírus aos sábados
Clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini atendem até 12h
Neste sábado (4), os gonçalenses com mais de 12 anos podem
se vacinar contra o coronavírus
nas Clínicas Gonçalenses do
Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, das 8h às 12h. 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.
Balanço – Desde o início da
campanha, a cidade vacinou
737.823 pessoas com a primei-

ra dose ou dose única. Destas,
22.255 receberam a vacina da
Janssen. Ao todo, 32.633 trabalhadores da saúde, 137.945
idosos com mais de 60 anos,
1.765 funcionários e pessoas
em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas
de residências terapêuticas,
dois indígenas, 84.996 pessoas com comorbidades, 1.357
pessoas com deficiência permanente, 8.282 trabalhadores
da educação, 414 trabalhadores das forças de segurança e
salvamento, 2.958 acamados,
388.966 pessoas da população em geral com mais de 18
anos, 3.907 pessoas privadas
de liberdade, 270 pessoas em
situação de rua, 311 portuários,
64.267 adolescentes entre 12
e 17 anos e 9.645 gestantes,
puérperas e lactantes foram

A segunda
dose está sendo
aplicada com
intervalo de
21 dias no
município
vacinados.
Ao todo, 597.970 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço
estão vacinados: 77.181 idosos,
1.032 imunossuprimidos, 909
acamados, 8.618 profissionais de saúde, 2 gestantes,17
profissionais da educação,
uma pessoa com deficiência
permanente e 7.741 pessoas da
população em geral tomaram a
dose de reforço ou adicional.

STF suspende julgamento sobre a
demissão de não vacinados
A norma do Ministério do Trabalho considerava ‘prática discriminatória’
O Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendeu o julgamento da decisão que suspende
a vigência de dispositivos da
Portaria 620 do Ministério
do Trabalho, que proibiu a
demissão do trabalhador
que não tiver tomado vacina
contra a covid-19. A análise
foi iniciada quinta-feira (2)
e estava prevista para durar
uma semana no plenário
virtual.
No dia 12 de novembro, o
ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso, atendeu
ao pedido feito por partidos

de oposição e suspendeu
o dispositivo que proibia a
exigência de comprovante
de vacinação na contratação
ou para continuidade do vínculo de emprego. Além disso,
também ficou suspensa a
parte da norma que considerou prática discriminatória
a solicitação do cartão de
vacinação e a demissão por
justa causa pela falta do documento.
O caso foi levado para
julgamento no plenário virtual, modalidade na qual os
ministros depositam os votos

A análise
foi iniciada
quinta-feira
(2) no plenário
do Supremo
Tribunal Federal
eletronicamente, sem necessidade de reunião presencial.
Após o relator e os ministros
Alexandre de Morares, Edson
Fachin e Cármen Lúcia votarem a favor da suspensão, o

ministro Nunes Marques pediu destaque do processo, e
o julgamento prosseguirá no
plenário presencial. A data da
retomada não foi definida.
Antes da decisão do Supremo, a norma do Ministério do Trabalho considerava
que constitui “prática discriminatória a obrigatoriedade
de certificado de vacinação
em processos seletivos de
admissão de trabalhadores,
assim como a demissão por
justa causa de empregado em
razão da não apresentação de
certificado de vacinação”.

ampliar a exigência do certificado de vacinação para bares,
lanchonetes, restaurantes,
salões de beleza e meios de
hospedagem, além de shopings, centros comerciais, táxis
e veículos por aplicativo.
No mesmo dia mesmo, no
entanto, o prefeito Eduardo
Paes considerou que havia sido
um pouco de exagero exigir o
certificado em shoppings e veículos privados de passageiros.
Segundo ele, nesses locais seria
difícil fazer a fiscalização.
Continua sendo necessário
comprovar que está em dia
com o calendário de vacinação
do município, ou seja, com
as duas doses ou dose única,
para quem tem 12 anos ou
mais, para entrar em bares,
lanchonetes, restaurantes,
salões de beleza e meios de
hospedagem.
Também continuará sendo
exigido o certificado de vacinação nos locais já previstos em
decreto de agosto: academias,
clubes, estádios, cinemas, teatros, salas de concerto, salões
de jogos, circos, recreação
infantil, atividades de entretenimento, locais de visitação
turística, museus, galerias e
exposições de arte, aquário,
parques de diversões, parques
temáticos, parques aquáticos,
apresentações e drive-in, além
de conferências, convenções e
feiras comerciais.

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: 09/12/2021
Horário
09:30 às 12:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
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
09:30 às 12:00
09:30 às 12:00
09:30 às 12:00
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
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
14:30 às 17:00
14:30 às 17:00

Endereço
NITERÓI
Rua Carlos Halfeld - Icaraí - Niterói
Avenida Atratino Côrtes Coutinho - Engenho do Mato - Niterói
Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói
Ruas 50, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74 - Engenho do Mato - Niterói
Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói
Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói
Rua das Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói
Rua dos Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói
Rua dos Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói
Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói
Rua Evaldo de Oliveira - Jardim Fazendinha - Engenho do Mato
Rua Helenice Coutinho Tebet - Engenho do Mato - Niterói
SÃO GONÇALO
Rua 1 Servidão 39 - Engenho Pequeno - São Gonçalo
Rua Benedito Jardim - Santa Catarina - São Gonçalo
Rua Doutor Arthur Bernardes - Santa Catarina - São Gonçalo
Rua Miguel Restum - Santa Catarina - São Gonçalo
Rua Princesa Isabel - Santa Catarina - São Gonçalo
Rua Virgílio Franco - Santa Catarina - São Gonçalo
Travessa Floresta - Santa Catarina - São Gonçalo
Rua Casimiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo
Rua Álvaro Esteves - Mutondo - São Gonçalo
Rua Mario Sete - Colubandê - São Gonçalo
MARICÁ
Rua do Caxito - Caxito - Maricá
Rua dos Cajueiros - Chácaras Inoã - Maricá
Rua Raul Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá
Acessos 1, 5 - Caxito - Maricá
Avenida 1 - Caxito - Maricá
Avenida Acesso - Caxito - Maricá
Avenida Mqe de Maricá - Caxito - Maricá
Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá
Estrada Caxito - Condomínio Rural - Caxito - Maricá
Estrada Baltazar - Caxito - Maricá
Estrada Mechior - Caxito - Centro - Maricá
Lot Estâncias de Maricá - Centro - Maricá
Ruas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 - Três Reis II - Lot Estância - Caxito - Centro - Ubatiba
Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá
Rua Projetada - Cajueiros - Maricá
Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá
Ruas 58, 59, 60, 61, 62 - Jardim Balneário de Maricá - Boqueirão Centro - Araçatiba - Jardim Inoã - Jardim Balneário - Maricá
Rua Antônio Henrique de Farias - Araça tiba - Maricá
Rua Caio de Figueiredo - Jardim Balneário - Maricá
Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim Balneário Maricá - Maricá
Rua Kleber Figueira - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Manoel Victor Marques - Manoel Ribeiro - Araçatiba - Maricá
Rua Rômulo Cavina - Lm Jardim Balneário - Centro - Araçatiba
Acesso Principal - Bambuí - Maricá
Avenida Bambuí - Bambuí - Maricá
Avenida Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá
Avenida D - Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá
Avenida Padre Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá
Avenida Park Way - Bambuí - Maricá
Estrada Antônio Callado - Bambuí - Maricá
Estrada Bambuí - Manoel Ribeiro - Estrada de Bambuí - Maricá
Estrada Padre Cícero - Lot J Balneário - Estrada de Bambuí - Maricá
Ruas 8, 34, 48, 50, 51, 52, 67, 71, 76, 77, 83, 133 - Bambuí - Jardim
Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí - Itaipuaçu - Maricá
Rua Yolanda Olivieri Cavalcante - Estrada de Bambuí - Maricá
Rua Rogério O. Cavalcante - Jardim Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí
Estrada do Caxito - Caxito - Maricá
Estrada Henfil - Condomínio Vitória dos Anjos - Pindobas - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
16345965
16345707
16345707
16345707
16345707
16345707
16345707
16345707
16345707
16345707
16345707
16345707
16336965
16336965
16336965
16336965
16336965
16336965
16336965
16337015
16344319
16344319
16345965
16345965
16345965
16343443
16343443
16343443
16343443
16343443
16343443
16343443
16343443
16343443
16343443
16343443
16343443
16345789
16345789
16345789
16345789
16345789
16345789
16345789
16345789
16345887
16345887
16345887
16345887
16345887
16345887
16345887
16345887
16345887
16345887
16345887
16345887
16346091
16346091
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IMÓVEIS

IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

ALUGUEL

CASA e SERVIÇOS

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS
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Rafael Moura deve ficar
no Botafogo em 2022
Atacante terá mais oportunidades com a iminente saída de Rafael Navarro
Vitor Silva / Botafogo

Experiente atacante Rafael Moura espera ter mais chances no Glorioso caso permaneça em General Severiano

O Botafogo
já começou o
planejamento
para a próxima
temporada. O
objetivo é fazer
boa campanha na Série A do
Campeonato Brasileiro após
conquistar o título da segunda
divisão.
A diretoria vem buscando
manter os principais jogadores
da campanha na Série B. Um
dos atletas que deve seguir em
General Severiano é o atacante
Rafael Moura.
Ele chegou durante a competição nacional e foi o principal substituto de Rafael Navarro. Só que o atacante deve
seguir no clube por conta de
uma cláusula em seu contrato.

Rafael Moura
ficou a maior
parte da Série B
como uma opção
no ataque do
Botafogo
Caso se confirme, Rafael
Moura pode começar 2022
como titular do Botafogo no
Campeonato Carioca. Isso porque Rafael Navarro dificilmente
vai permanecer no clube.
O Botafogo não deve fazer
grandes contratações para o
Campeonato Estadual. A ideia
é utilizar o Carioca como laboratório de olho na Série A.

Gatito - O Botafogo está
confiante em renovar com o
goleiro paraguaio Gatito Fernández, de 33 anos. Ídolo do
clube, o Glorioso dá uma atenção especial ao caso. Ele tem
vínculo até o fim do ano.
“Temos sempre que tratar
o Gatito de forma diferente.
Além de goleiro excepcional,
é ídolo do clube, entendemos
pelo apelo da torcida, tem
representatividade grande.
Estamos conversando com
representantes e com o jogador, acreditamos em desfecho
positivo”, declarou Eduardo
Freeland, diretor do Botafogo,
à “Rádio Brasil”.
Gatito não entra em campo
pela equipe desde setembro
de 2020.

Sábado, 4/12/2021

Fla pode negociar
Éverton Ribeiro
A perda da
Taça Libertadores da Amér ica há uma
semana parece ter desencadeado uma
série de mudanças no Flamengo. A diretoria ainda
busca um novo treinador
para 2022.
Só que, internamente,
alguns nomes do elenco
também passaram a ser
questionados. Um deles é o
meia Éverton Ribeiro.
O jogador já não é visto
como unanimidade e pode
ser negociado na próxima
janela de transferências. Só
que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, revelou
recentemente que rejeitou
uma proposta de R$ 50 milhões por Éverton Ribeiro.

Éverton
Ribeiro, que
chegou ao Fla
em 2017, vem
sendo bastante
criticado
O meia tem 32 anos e
vem sendo chamado pelo
técnico Tite para a Seleção
Brasileira. Por isso, os dirigentes rubro-negros pensam em conseguir um valor
maior por Éverton Ribeiro.
Éverton Ribeiro foi ventilado nas últimas janelas
de transferências em clubes
do mundo árabe. Agora, a
diretoria espera ouvir novas
propostas pelo meia neste
fim de temporada.

Vasco confirma
saída de Léo Jabá
O Vasco segue
com a reformulação em seu
departamento de futebol.
Ta n t o q u e o
clube confirmou a saída de mais um
jogador do elenco.
O atacante Léo Jabá não
faz mais parte do grupo cruz-maltino. O jogador já tinha
antecipado a notícia em um
texto de despedida nas redes
sociais.
Muitas vezes temos que
esperar a poeira baixar para
entender o que aconteceu.
2021 me ensinou muitas coisas. Trouxe a alegria de voltar

a fazer o que mais amo. Esse
prazer de jogar novamente
se deve ao @vascodagama
e todos os profissionais que
fazem o clube no dia a dia.
Seria hipocrisia dizer que foi
uma ótima passagem. Queria mais. Queria o acesso.
Queria fazer a torcida feliz e
marcar meu nome na história desse gigante”, escreveu.
Léo Jabá chegou nesta
temporada e viveu altos
e baixos pelo Vasco. Seu
melhor momento foi sob o
comando de Lisca.
O atacante estava emprestado pelo PAOK, da
Grécia. Com isso, Léo Jabá
retorna ao clube grego.

Flu pode ter
casa cheia
na última
rodada
O Fluminense está na
briga para
voltar a disputar a Taça
Libertadores
da América em 2022. Atualmente, os tricolores estão
na sétima posição, dentro
da zona de classificação
para a competição.

Tricolor já
vendeu mais
de 20 mil
ingressos para
jogo do dia 9
Amanhã, os tricolores
viajam para enfrentar o
desesperado Bahia, em
Salvador. Já na última rodada, o duelo será contra
a lanterna e já rebaixada
Chapecoense, no Maracanã.
A diretoria já iniciou as
vendas para a partida. A
torcida parece estar confiante na ida para a Libertadores. Tanto que na parcial
divulgada nesta quinta-feira, 20 mil ingressos
já haviam sido vendidos.
Inclusive, o setor Sul da arquibancada está esgotado.
O Fluminense está na
sétima posição, com 51
pontos. Os tricolores estão
apenas um do G-6, que dá
vaga direta à Fase de Grupos da Taça Libertadores.
No entanto, os cariocas
estão dois acima do Ceará,
primeiro fora da zona de
classificação.

