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BLACK FRIDAY VAI AGITAR PLAZA SHOPPING NITERÓI EM NOVEMBR0. P. 2
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Sob o tema ‘Desafios e Alternativas’, segunda edição do Festival 
Literário de São Gonçalo (Flisgo) vai reunir personalidades do meio 
artístico-cultural, como o humorista Hélio de la Peña, para debater, 
cada um em sua linguagem artística, o mundo em que vivemos. P. 3
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CISP: 90 MIL CHAMADOS

Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) 

da prefeitura é ferramenta de apoio às forças 

de segurança e à população de Niterói. P. 2 Niterói& região
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Plaza Shopping: Black Friday vai 
durar todo o mês de novembro
Estratégia é promover, semanalmente, descontos em cada segmento de lojas e se aproximar do cliente

REPRODUÇÃO

Expectativa é que o movimento nas lojas e as vendas, inclusive as online, cresçam muito em relação à Black Friday do ano passado no Plaza Shopping Niterói

A 
empresa de shoppings 
centers brMalls vai ex-
pandir o calendário da 
Black Friday por todo 

o mês de novembro. A estraté-
gia é promover descontos ex-
clusivos em cada segmento de 
lojas por semana nos seus 26 
shoppings administrados. Em 
Niterói, o Plaza Shopping vai 
aderir ao cronograma e espe-
ra que, apesar da pandemia, 
as vendas sejam satisfatórias 
nesta que é a segunda data 
mais importante do ano para 
o setor, só atrás do Natal.

A Black Friday deste ano, 
que vai acontecer no dia 27 de 
novembro, última sexta-feira 
do mês - como já é tradição -, 
levanta diversas expectativas 
para o comércio, especialmen-
te para um ano em que o setor 
foi afetado duramente pela 
pandemia do coronavírus. O 
mês será dividido em cinco 
períodos temáticos de pro-
moções. A semana do lar abre 
a sequência de ofertas, conti-
nuando para a de bem estar, 
estilo e da diversão. 

No último fim de semana, 
entre 27 e 29 de novembro, 
os clientes vão poder apro-
veitar ofertas das diversas 
categorias com promoções 
imbatíveis nos empreendi-
mentos que mantêm os rigo-
rosos protocolos de higieni-
zação e segurança. 

O shopping vãi intensifi-
car sua relação com o con-
sumidor através dos novos 
aplicativos que embarcaram 
de forma integrada os mar-
ketplaces e o programa de 
relacionamento Viva. Com 
possibilidades de entrega no 
mesmo dia para compras on-
line realizadas até às 17h, os 
clientes terão descontos dife-

renciados, além de receber o 
produto em casa ou no traba-
lho com toda a comodidade e 
acumular pontos para trocar 
por benefícios oferecidos pe-
los lojistas e, exclusivamen-
te, pelos e-shoppings.

“Esta edição será um gran-
de exercício para a brMalls. A 
pandemia acelerou a mudan-
ça dos hábitos de consumo e 

intensificamos a experiência 
de compra nos canais digitais. 
Com benefícios exclusivos no 
Viva, opção de delivery e pick
-up points como drive-thru e 
lockers levaremos as melho-
res oportunidades aos clien-
tes com o menor contato físico 
possível”, avalia Henrique Lo-
pes, Gerente Corporativo de 
Comunicação da brMalls.

O Plaza Shopping é o úni-
co shopping de grande porte 
de Niterói, o município com a 
maior renda de todo o estado 
do Rio e uma das cidades com 
melhor qualidade de vida do 
país. Localizado no centro, é 
um ícone da cidade. Inaugura-
do em 1986, destaca-se como 
um dos locais de maior venda 
por metro quadrado do Brasil.

Em outra frente, a brMalls 
vai concentrar os esforços de 
marketing nas soluções digi-
tais como marketplaces pró-
prios, drive-thru e delivery. 
Tudo isso para diluir o fluxo 
de clientes e aproveitar o mês 
para alavancar os negócios dos 
lojistas impactados pela crise 
da Covid-19.

Segundo a empresa Ebit 

Nielsen, as vendas online da 
Black Friday 2020 devem cres-
cer 27% em relação a 2019. Le-
vantamento do Google aponta 
para uma Black Friday históri-
ca para o e-commerce. O volu-
me de buscas por produtos à 
venda no buscador já está, des-
de agosto, em patamares mais 
elevados do que os registrados 
na Black Friday de 2019.

Cisp chega a marca de 90 mil chamados em Niterói
Órgão recebe cerca de 3,6 mil chamados por mês, uma média de 120 por dia. Programa atende a população no telefone 153

BERG SILVA/PREFEITURA DE NITERÓI

Cisp opera com 522 câmeras monitorando a cidade 24 horas por dia

O Centro Integrado de Segu-
rança Pública (Cisp) da prefei-
tura de Niterói atingiu a marca 
de 90 mil chamados através do 
número 153, que passou a ser 
uma ferramenta de apoio não 
só para as forças de Segurança, 
mas também para a popula-
ção, no atendimento das mais 
variadas demandas. O Cisp 
recebe cerca de 3,6 mil cha-
mados por mês, uma média 
de 120 por dia, que são direcio-
nados por guardas municipais 
para os órgãos responsáveis.

O Centro foi inaugurado 
em 2015. Atualmente, Niterói 
apresenta os melhores indi-
cadores de segurança pública 
dos últimos 20 anos. Somente 
nos primeiros dias de novem-

bro, de acordo com o prefei-
to da cidade, Rodrigo Neves, 
houve uma redução de seis 
para apenas uma ocorrência 
de letalidade violenta em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado. O indicador roubo de 
rua teve uma queda de 51,81% 
e uma redução significativa de 
mais de 50% no roubo de veí-
culo nos primeiros dias de no-
vembro, em comparação com 
o mesmo período de 2019. 

“Desde sua inauguração, 
em 2015, o Centro de Seguran-
ça Pública tem sido uma das 
principais ferramentas das 
forças de segurança no com-
bate à criminalidade em Ni-
terói. Graças às câmeras e ao 
trabalho intenso e diário dos 

militares e integrantes do pro-
grama Niterói Presente. Toda 
vez que algo suspeito é identi-
ficado ou as câmeras visuali-
zam qualquer tipo de ocorrên-
cia, os agentes acionam a força 
de segurança mais próxima do 
local. O equipamento integra 
todas as forças de segurança 
estaduais, federais e munici-
pais, além do Corpo de Bom-
beiros, NitTrans e Defesa Civil. 

Atualmente o Centro opera 
com 522 câmeras monitoran-
do a cidade 24 horas. Existem 
ainda 10 portais de segurança, 
com leitores automáticos capa-
zes de verificar as placas de veí-
culos em situação irregular nas 
entradas e saídas da cidade. O 
Cisp conta ainda com 70 câ-

meras inteligentes capazes de 
identificar veículos roubados 
na mesma hora, possibilitan-
do uma ação mais rápida por 
parte das forças de segurança. 

As imagens captadas ficam 
armazenadas em um banco 
de dados e podem ser requi-
sitadas pelas polícias Civil e 
Federal para facilitarem as in-
vestigações. Desde o início da 
pandemia do coronavírus, os 
agentes que atuam passaram 
também a auxiliar e orientar a 
população com relação sobre 
os pontos de atendimento de 
saúde e também sobre os pro-
gramas sociais e econômicos 
desenvolvidos pela prefeitura 
de Niterói para amenizar os 
efeitos da pandemia.

Feirão Limpa Nome do Serasa é o maior da história
Evento, que vai até o dia 30, vai dar descontos de até 99% na quitação de dívidas, que também poderão se pagas a partir de R$ 50

O Feirão Limpa Nome da Sera-
sa, que começou no último dia 
3 e terminará no próximo 30, 
é o maior da história. Nele, é 
possível quitar as dívidas com 
descontos de até 99% e voltar a 
ter crédito no mercado em me-
nos de 15 dias úteis. Também 
há uma ação especial dentro 

do evento: mais de 10 milhões 
de dívidas poderão ser quita-
das por até R$ 50.

Para o Feirão Limpa Nome, 
a Serasa fez parceria com mais 
de 50 instituições - bancos, 
universidades, redes de telefo-
nia, recuperadoras de crédito 
e lojas de departamento que 

estão dando descontos espe-
ciais a quem tem nome sujo 
até o fim do mês. O WhatsApp 
da Serasa Limpa Nome é (11) 
99575-2096. O telefone, 0800-
591-1222. Faça uma consulta 
pelo seu CPF e verifique se 
há alguma dívida com oferta 
disponível.

As ofertas estão disponí-
veis online e em pontos de 
atendimentos. No entanto, 
a Serasa recomenda a nego-
ciação pelo site ou aplicativo, 
evitando filas e aglomerações, 
medida contra a Covid-19. 

No Feirão Limpa Nome, tam-
bém é possível negociar dívidas 

de CNPJ. É uma chance única, 
já que a Serasa não tem previ-
são de fazer outro feirão simi-
lar. Você pode também nego-
ciar dívidas “caducas”, que têm 
mais de cinco anos, no Feirão 
Serasa Limpa Nome. 

Depois da negociação, o 
consumidor poderá pagar 

seu acordo por lotérica, agên-
cias bancárias ou aplicativo do 
banco desejado. Após o paga-
mento da dívida, as empresas 
têm cinco dias úteis para co-
municar os birôs de crédito, 
que, por sua vez, têm mais sete 
dias úteis para tirar o registro 
dos bancos de dados.

agentes de segurança, muitos 
crimes estão sendo elucidados 
em ações imediatas orienta-
das pelos guardas municipais 
que atuam no Cisp. Niterói é o 
município da Região Metro-
politana mais monitorado. É 

uma cidade que trabalha de 
forma integrada e usa a tecno-
logia para o combate à violên-
cia”, afirmou o prefeito. 

O sistema do Cisp é com-
posto por guardas municipais 
treinados, além de policiais 
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FLISGO: SARAUS, TEATRO, DANÇA, 

LIVROS E DIVERSIDADE
Sob o tema ‘Desafios e Alternativas’, participantes se proporão a entender e 
discutir, cada um em sua linguagem artística, os desafios culturais mundiais

A 
segunda edição do 
Festival Literário de 
São Gonçalo (Flisgo) 
vai agitar a região 

entre os dias 20 a 23 de no-
vembro. Desta vez, o evento 
acontecerá na modalidade 
on-line, devido à pandemia, 
com espaços virtuais alterna-
tivos que incluem conversas 
com participantes de vários 
estados brasileiros e seis ou-
tros países. 

Assim como em sua pri-
meira edição, o Flisgo con-
tará com teatro, dança, con-
tação de histórias e outras 
manifestações artísticas. 
Serão mais de 30 painéis 
de conversas, cerca de 70 
autores lançando obras, 
quatro saraus - Corujão da 
Poesia, Noite na Taverna, 
Sintonia e Acesso Estudan-
til - e a participação de 300 

artistas do Brasil, Guiné 
Bissau, Cabo Verde, Mo-
çambique, Angola, Portugal 
e Estados Unidos. 

O Flisgo terá transmissão 
ao vivo pelo canal do You-
Tube Q-Cria! e as páginas 
de Instagram @flisgo e @
culturamilanesa. Dentro do 
contexto mundial atual, as 
narrativas serão norteadas 

pelo tema Desafios e Alter-
nativas. “A proposta é en-
tender e discutir, cada um 
em sua linguagem, os desa-
fios sociais mundiais que se 
apresentam, além de bus-
car, de forma coletiva, al-
ternativas de se fazer arte, 
descentralizando, desmar-
ginalizando e potencializan-
do ações culturais efetivas”, 

conta Alberto Rodrigues, di-
retor do grupo Acesso Cul-
tural, idealizador e coorde-
nador do evento. 

Outra novidade desta edi-
ção é a criação de uma pági-
na de e-commerce voltada 
para o evento. No ar desde o 
dia 2 de novembro, em par-
ceria com a Milanesa Store, o 
Flisgo disponibiliza, duran-

te este mês, os lançamentos 
que acontecerão no evento, 
além de diversos títulos em 
formato físico e e-book dos 
autores participantes, sem-
pre com foco em dar visibi-
lidade aos autores indepen-
dentes e suas obras. 

Já confirmaram presen-
ça personalidades do meio 
artístico-cultural como Ro-

drigo França, Jana Guinond, 
Ilea Ferraz, Adalberto Neto, 
Helena Teodoro, Verônica 
Marcílio, Luis Erlanger, Lu-
ciana Savaget, Patrícia San-
tos, Katiúscia Ribeiro e o 
Professor Doutor Babalawo 
Ivanir dos Santos. O ator Hé-
lio de la Peña vai debater seu 
mais novo livro: ‘Vai na Bola, 
Glanderson’.

O coordenador 
Alberto 
Rodrigues e 
a escritora 
e poetisa 
Conceição 
Evaristo na 
edição de 2019

A arquiteta, urbanista, poetisa e escritora Priscila Caprice venderá sua obra ‘Contos da Dona Noite’

DIVULGAÇÃO

A jornalista e poetisa Roberta de Souza relançará seu mais recente livro de poemas, ‘Cavador do Infinito’

DIVULGAÇÃO

IRMA LASMAR

irma.lasmar@odia.com.br
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