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REAJUSTE MÉDIO SERÁ DE 17,84%

Auxílio Brasil: famílias vão
ter migração automática
Bolsonaro publica decreto com regras do substituto do Bolsa Família, que começa a ser pago no dia 17
CIDADES\PÁG. 5
Berg Silva/Divulgação

Plataforma
Urbana abre
vagas em cursos
As inscrições estão abertas para
os cursos presenciais da Plataforma Urbana Digital da Engenhoca (PUD), projeto da Prefeitura de Niterói. Mais de 100
vagas estão sendo oferecidas
para cursos gratuitos de Informática básica I, II e III, Informática básica com processamento
de texto, Introdução às planilhas, Robótica com lego, Noções
básicas para impressão 3D, Fotografia fundamentos e Operação básica de drone. A Plataforma Urbana oferece cursos livres
e profissionalizantes na área
tecnológica, promove atividades
com jogos, simuladores virtuais
e galerias.
CIDADES\PÁG. 4

Detran retoma
as vistorias
itinerantes
A Plataforma Urbana Digital da Engenhoca é um ambiente de divulgação científica, popularização da ciência e universalização do acesso às novas tecnologias e inovação

São Gonçalo dá
início à Semana
da Umbanda

CIDADES\PÁG. 4

Menores geram mais empregos
Micro e pequenas empresas criaram quase 90% dos postos de trabalho formais neste ano

CIDADES\PÁG.3
CIDADES PÁG. 4

Rio: servidores
poderão ter
plano de saúde

ESPORTES
Marcelo Cortes / Flamengo

CULTURA
Rafael Ribeiro / Vasco

Carol Higa/Divulgação

Fernando Diniz tenta achar um
caminho para o Vasco voltar a vencer

Companhia entra em cartaz no Theatro
Municipal de Niterói, de sexta a domingo

Vasco joga
sua última
cartada

Poesia se
transforma
em dança

Praticamente sem chances
de voltar à Série A, o Vasco
precisa vencer hoje à noite o Vitória, em Salvador,
para seguir sonhando com
um milagre.

A Companhia de Ballet da
Cidade de Niterói vai apresentar no Theatro Municipal o espetáculo “Pedra
Doce - Poética de Cora Coralina”

PÁG. 8

PÁG.2

PANORAMA\PÁG. 2

O Fla se reapresentou ontem, dia seguinte ao frustrante empate com a lanterna Chapecoense

Fla revoltado com arbitragem
Dirigentes rubro-negros, mesmo reconhecendo o mau momento técnico
da equipe, cobraram ontem uma posição da CBF por conta dos erros de
arbitragem nos últimos jogos do Fla no Campeonato Brasileiro.
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Panorama RJ
Supermercados
vão à Justiça

POR JEFFERSON LEMOS

Inclusão no esporte

Castro em viagem à Europa
Divulgação

A Associação de Supermercados do Estado do Rio entrou
na Justiça contra as novas leis
de São Gonçalo (Lei 1.261) e de
Maricá (Lei 3.066), que proíbem a cobrança das sacolas
plásticas nos supermercados.
A entidade alega que as novas
regras contrariam a Lei Estadual 8.473/19. O município
de Barra do Piraí também
publicou uma lei similar, pendente de regulamentação. Em
Petrópolis, o prefeito vetou
integralmente o projeto de lei,
que aguarda a manifestação
da Câmara se manterá ou derrubará o veto. Existem outros
projetos de lei tramitando nos
municípios do Rio, Queimados
e Itaboraí.
Só que a Alerj, como a coluna adiantou, já analisa projetos
dos deputados Marcus Vinícius
(PTB) e Filippe Poubel (PSL)
que pedem a anulação da lei
que veda a distribuição gratuita de sacolas plásticas nos
mercados. Aí, não vai ter jeito.

A Federação Desportiva de
Surdos do Rio (FDSERJ) receberá R$ 500 mil para projetos
de inclusão de surdoatletas
no esporte. A verba será
destinada pelo deputado
federal Márcio Labre (PSL-RJ), através de emendas
parlamentares. A boa notícia foi anunciada nesta
segunda (8), quando Labre
participou de reunião no gabinete da deputada estadual
Alana Passos (PSL) com os

Medalha para Sikêra Júnior
lia, o apoio aos agentes de
segurança pública, além
de ser um dos principais
defensores do governo Jair
Bolsonaro.
“Sikêra é um comunicador brilhante, que fala
a língua do povo e não se
intimida com as críticas pelo
seu jeito despojado e por
estar politicamente ao lado
do Presidente Bolsonaro”,
destaca o deputado Anderson Moraes (PSL), um dos
autores da proposta.
Também assinaram
a concessão da Medalha
Tiradentes os deputados
Charlles Batista (PSL), Alana Passos (PSL), Alexandre
Knoploch (PSL), Brazão (PL),
Danniel Librelon (REP), Marcos Abrahão (Avante), Marta
Rocha (PDT), Renato Zaca
(PTB), Rosenverg Reis (MDB)
e Vandro Família (SDD).

Divulgação

O apresentador de televisão Sikêra Júnior receberá a
Medalha Tiradentes, maior
honraria dada pela Alerj. A
homenagem, aprovada ontem em plenário, enaltece
a trajetória de Sikêra e suas
posições firmes contra as
drogas, em defesa da famí-

CARTA DO LEITOR

representantes da Federação
Desportiva de Surdos do
Rio, Willian Correia e Paulo
Mourinho.
“Por terem menor visibilidade, os surdosatletas têm
mais dificuldades de obter
recursos. O compromisso do
meu amigo e deputado federal Marcio Labre em destinar
emendas parlamentares a
eles é uma forma de valorização e incentivo”, afirmou a
deputada Alana Passos.

Carlos Magno / Governo do Estado

O governador Cláudio
Castro inicia, hoje, uma
série de agendas oficiais
na Europa a fim de tentar
garantir novos investimentos e parcerias para ajudar
na retomada da economia
fluminense. Estão previstas
reuniões com representantes de multinacionais
em Roma, na Itália, e Voreppe, na França, além de

Castramóvel é ‘aberto ao público’

Nesse último final de semana o Castramóvel da
Prefeitura de Niterói esteve
no Campo de São Bento,
em Icaraí, na Zona Sul
da cidade. O veículo foi
aberto ao público para que
a população pudesse conhecer de perto como são
realizados os serviços de

participação na Smart City
Expo World Congress, em
Barcelona, na Espanha. As
agendas se encerram no
dia 17 de novembro.
Entre os compromissos, hoje, em Roma, o
governador visita a sede
da Enel X para conhecer projetos de eficiência
energética. Amanhã (11),
ainda em Roma, o govenador anuncia parceria com
as empresas TIM, Enel e
Leonardo.
Na sexta, já na França,
o governador se reúne
com executivos da empresa Poma para garantir
a retomada do Teleférico
do Alemão. No dia 15, em
Barcelona, participa do
encontro com empresários
catalães, evento da Frente
Nacional dos Prefeitos
(FNP). No dia 16, Castro
se reúne com o presidente
mundial da Naturgy, Francisco Reynes.

Lives sobre o
diabetes
A Sociedade Brasileira de Diabetes - (Regional Rio) realiza uma
série de lives em seu perfil no
Instagram (@diabetes.rj) para
alertar e tirar dúvidas sobre a
doença. Os encontros acontecem hoje e amanhã, e nos dias
16, 19 e 23 de novembro, sempre
às 19h. Em 14 de novembro é
celebrado o Dia Mundial do
Diabetes, doença já responsável
por 6,7 milhões de mortes no
mundo em 2021, segundo a International Diabetes Federation.

Sangue no
shopping
De hoje a 12 de novembro a
Clínica de Hemoterapia de Niterói promoverá a campanha
“Doe Sangue, perto de você”, em
parceria com o São Gonçalo Shopping. A iniciativa visa aumentar
o número de doadores a fim de
regularizar os estoques de sangue
e atender a todos que precisam.

Plano de saúde para servidores

Divulgação

Divulgação

castração. O veículo completou um ano atendendo
diversos bairros do município. A primeira dama
da cidade, Christa Grael,
foi uma das visitantes, ao
lado de Marcelo Pereira,
coordenador de Proteção
Animal da Prefeitura de
Niterói.

oOs servidores públicos do
Estado, sejam civis ou militares, poderão ter Plano
de Saúde dos Servidores
(PSSERJ). A criação do
plano, prevista no projeto
de lei 4.602/21, começou
a ser discutida ontem pela
(Alerj). A proposta recebeu
20 emendas e retornará
às comissões. De autoria dos deputados Subtenente Bernardo (PTB),
Renato Zaca (PTB), Luiz
Paulo (Cidadania) e Marcelo Cabeleireiro (DC), o

CULTURA

projeto contempla ainda
inativos, ocupantes de
cargos comissionados de
autarquias, fundações e
empresas da administração indireta. Membros
do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), cônjuges e
familiares até 1º grau, além
dos menores sob guarda do
servidor, também podem
ser incluídos no plano. A
participação será facultativa e quem aderir será
descontado diretamente
na folha de pagamento.
“O que o projeto propõe
é que o Estado facilite esse
acesso, dando a chance
dos funcionários públicos
cuidarem melhor da saúde”, afirmou Renato Zaca
(foto), um dos autores da
medida. Verdade, porque
se dependerem da saúde
pública...

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

Ary Parreiras engarrafada

Todo dia é um engarrafamento gigante na Ary Parreiras
pela manhã. Tudo causado por um semáforo descalibrado.
Já liguei para a prefeitura, solicitei a mudança e nada. Todo
dia alguém se atrasa para o trabalho por conta disso. O
que falta para mudarem o sinal?
Paulo Santos

Casos de covid-19 caindo

Que notícias boas tenho acompanhado sobre a queda
dos casos de covid-19 no Rio de Janeiro. Sinto finalmente
que estamos vencendo esse mal que achei que não conseguiríamos nos livrar tão cedo. Meu coração se enche
de esperança.
Rosa Mendonça

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

A Companhia de Ballet da
Cidade de Niterói vai apresentar, de sexta a domingo,
no Theatro Municipal de
Niterói, o espetáculo “Pedra Doce - Poética de Cora
Coralina”, que fala da simplicidade na poesia e vida
de Cora Coralina.
Todas as células coreográficas foram criadas pelos
próprios bailarinos em um
atravessamento promovido pelos poemas de Cora
durante os ensaios. Este é o
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Balé dança a poesia
de Cora Coralina
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FILIADO A

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

Até o dia 30, acontece a IV
Mostra Sesc de Cinema, com
31 obras disponíveis gratuitamente. Pela primeira vez
em formato 100% digital, a
representação feminina é o
grande destaque da edição,
que bateu recorde de inscrições este ano. Os 8 longas e
23 curtas da mostra nacional
estão disponibilizados no
canal do Sesc no Youtube.
Entre os destaques estão os
filmes “Utopia”, de Rayane
Penha, e “Kevin”, de Joana
Oliveira.

foco principal do espetáculo: correlacionar a fisicalidade com a leitura, frase por
frase. Ressoar no corpo em
um diálogo direto com as
palavras dos poemas.
As apresentações acontecem na sexta, às 19h e no
sábado e domingo, às 18h. O
ingresso custa uma lata de
leite em pó que será doada
para a Campanha Niterói
Solidária (entregue no dia
do espetáculo). Agendamento pelo site da Sympla.

Carol Higa/Divulgação

Companhia entra em cartaz no Theatro Municipal de Niterói na sexta

Divulgação

INSCRIÇÕES – Seguem abertas, até o dia 16, as inscrições para o Programa ASA – Arte Sônica Amplificada,
do Oi Futuro e da British Council, que visa impulsionar
a equidade de gênero na indústria musical por meio
de mulheres que atuam na cadeia produtiva do som.
O programa vai selecionar 400 mulheres. Inscrições:
https://oifuturo.org.br/editais/programa-asa

O filme “Utopia”, da cineasta
Rayane Penha, é um dos destaques

LANÇAMENTO – Os beats mais contagiantes do funk
carioca se encontram com as potentes rimas do rap,
além das referências visuais das décadas de 1990 e
2000. De toda essa união, nasce a música da DJ Camilla
Brunetta. Trazendo mais um single autoral, a artista
lança “Vai Sentar”, em parceria com o rapper Ryan
Duke. Disponível nas plataformas digitais.
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Novembro: ‘Tudo azul’ em Niterói
Saúde e Assistência Social e Economia Solidária terão ações voltadas para o mês de saúde do homem
Berg Silva / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói preparou uma programação
neste Novembro Azul para
chamar atenção dos homens
sobre a importância de cuidarem da saúde. A campanha
de 2021 terá ampliação da
oferta de ultrassonografia de
próstata, testes rápidos para
hepatites, sífilis e HIV e vacinação contra HPV. Haverá
ainda um passeio ciclístico
e atividades voltadas à população em vulnerabilidade
social. O slogan deste ano é
“Cuidar da saúde também é
coisa de homem! Previna-se,
cuide da sua família e procure a unidade de saúde mais
próxima”.
O Novembro Azul pretende estimular ações direcionadas à saúde do homem e ao
debate sobre atenção integral
à saúde da população masculina, ampliando o foco para
além do câncer de próstata.
“Além de promover a
conscientização, vamos fortalecer o acesso dos homens
aos serviços de atenção primária à saúde. O cuidado à
saúde masculina se estende,
além de novembro, a todos
os meses do ano”, disse o secretário municipal de Saúde,
Rodrigo Oliveira.
Atividades nas unidades de saúde - A enfermeira
Sylvia Silva, coordenadora
da Coordenação de Saúde
do Homem, explicou que o
Novembro Azul tem como
desafio quebrar preconceitos
e mudar paradigmas sobre a
saúde do homem.
“As policlínicas regionais
e unidades básicas de saúde
(UBS) irão desenvolver atividades dentro do Plano Novo

O Novembro Azul pretende estimular ações direcionadas à saúde do homem e ao debate sobre atenção integral à saúde

Normal Niterói, obedecendo
aos protocolos de segurança
de enfrentamento da pandemia de Covid-19”, explicou.
Hoje (10), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Drº Mario
Pardal (Morro do Estado
terá ampliação da oferta de
vacinas, inclusive de HPV.
Nos dias 29 e 30, será feito
mutirão de atendimento do
Homem e atendimento exclusivo de odontologia para
os homens.
No dia 23, a Policlínica Regional da Engenhoca
(PRE) vai ampliar a oferta de
ultrassonografia da próstata.
Os interessados em fazer o
exame deverão se dirigir aos
módulos Leopoldina, Maruí,

Marítimos, Nova Brasília, Vila
Ipiranga, Baldeador, Ilha da
Conceição e Coronel Leôncio, pertencentes à coordenação regional do Programa
Médico de Família da Zona
Norte II.
Nos dias 11, 17 e 18, a
Policlínica Regional do Largo
da Batalha (PRLB) terá serviços de aferição de pressão
arterial, glicemia capilar,
orientação e distribuição de
preservativos masculinos e
femininos, agendamento de
consultas e agendamento
para os grupos de educação
e saúde da policlínica.
As policlínicas também
vão receber rodas de conversa e debates. Confira a

programação completa no
final do texto.
Passeio ciclístico - O Departamento de Supervisão
Técnica e Metodológica (Desum), em parceria com a
Coordenação das Doenças
e Agravos Não Transmissíveis e Saúde do Homem, vai
promover no sábado (13) o
1º Passeio Ciclístico de Prevenção ao Diabetes e Saúde
do Homem de Niterói. Com
concentração no Caminho
Niemeyer e trajeto final na
Praia de Icaraí, o passeio
começa às 8h. A proposta
de reunir os ciclistas vai a
reboque do Dia Mundial do
Diabetes, comemorado em

14 de novembro.
Na ocasião, os participantes poderão verificar a
pressão arterial, a glicemia
capilar, além de receberem
orientação quanto à prevenção do diabetes, informações sobre a importância do
diagnóstico precoce do câncer de próstata, bem como
orientação nutricional. Na
ocasião, haverá distribuição
de brindes e serão oferecidos
exercícios de alongamento.
Ação com população em
vulnerabilidade social - Na
sexta-feira (26), serão realizadas atividades em prol da
conscientização dos acolhidos no Hotel Arrendado para
população em vulnerabilidade social. A ação começa
às 9h e é uma iniciativa da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia
Solidária (SMASES) que coordena o hotel com capacidade
para 70 pessoas, onde aproximadamente 80% das vagas
são destinadas aos homens.
Programação - A Policlínica Regional do Largo da
Batalha (PRLB) promoverá,
amanhã (11), na sala de espera no ambulatório da unidade a palestra: “Cuidado com
o Diabetes Mellitus”. Dia 17,
a roda de conversa abordará
o tema: “Tuberculose”. No
dia 18, outra sala de espera
no ambulatório, desta vez
com o tema: “A importância
do cuidado na saúde do homem”, com a participação
do infectologista, Werner
Teixeira.
A unidade básica de saúde da Engenhoca também
promoverá sala de espera

durante o mês de novembro.
Na ocasião, o debate será
sobre “A importância do uso
do preservativo para a prevenção de ISTs”. Na ocasião
serão distribuídos preservativos masculinos e femininos e serão feitos testes
rápidos para hepatites, sífilis
e HIV.
No dia 23, às 9h, roda de
conversa na Praça da Paz, na
Engenhoca. Na programação, duas palestras importantes tanto para o universo
feminino como masculino:
“Prevenção do câncer de
mama e de próstata” e “A
importância de uma alimentação saudável”. Na ocasião
haverá distribuição de preservativos, além de aferição
da pressão arterial e glicemia
capilar, bem como corte de
cabelo solidário.
Ação - Hoje (10), das 16h
às 19h, a Estácio Niterói – que
fica na Rua Eduardo Luiz Gomes, 134, no pátio do Bloco
B – e as empresas Mary Kay
e Cláudia Perfumaria vão
realizar uma ação em prol
do mês Novembro Azul. Com
o objetivo de conscientizar
às pessoas contra o câncer
de próstata, a instituição de
ensino superior contará com
diversos profissionais que
oferecerão estandes com oficinas sobre a doença, auxílio
nutricional, cuidados com
o corpo e a pele, avaliação
de estresse e autocuidado.
O evento solidário estará
aberta para alunos, docentes
e outros colaboradores, além
do público externo que mora
em Niterói e municípios adjacentes.

Espaço Rosa em prol do Novembro Azul em S. Gonçalo
Em alusão ao Novembro Azul
- mês de conscientização
sobre o câncer de próstata - o
Espaço Rosa realizou, ontem
(9), atendimentos com urologista, exames PSA (Antígeno
Prostático Específico) livre e
total para detectar o câncer
de próstata, testes rápidos
de sífilis, HIV e Hepatite A,
B e C, para a população que
participou da primeira Operação Saúde do Homem, no
Alcântara.
“Nosso objetivo é expandir para todos os meses esta
campanha de prevenção. O
Novembro Azul é de extrema

importância não só para a
prevenção de futuras doenças, mas para o cuidado diário do homem. Nós também
precisamos fazer exames,
procurar um médico e estar
em dia com a nossa saúde”,
afirmou o subsecretário de
Atenção Especializada, Anderson Teixeira.
O Espaço Rosa realizou,
ainda, marcações de exames
de próstata, ultrassonografia
de abdômen total, via abdominal, rins e vias urinárias.
Além disso, a unidade contou com os atendimentos do
urologista cedido pelo Polo

Sanitário Washington Luiz.
“Essas ações são fundamentais para ressaltar a importância do autocuidado
também para os homens e
reforçar que o Espaço Rosa
é uma unidade de atendimento para ambos os sexos. Os mastologistas, psicólogos, assistente social e
outros especialistas atendem também ao público
masculino”, afirmou a diretora do Espaço Rosa, Marcela
Brasil.
Morador do Galo Branco,
Alexandre Brandalize, de 46
anos, foi avisado por sua irmã

sobre a realização do evento
da campanha do Novembro
Azul e esteve no local para
realizar os exames rápidos.
“O homem diz que se você
fizer exame você está doente, mas sabemos que não é
assim. A minha irmã soube
dessa ação e me falou para
vir fazer os exames. Quando
você é um chefe de família e
fica doente, a primeira coisa
que você pensa é em quem
vai estar auxiliando nessa
situação. Então é importante pensar por esse lado e se
cuidar”, contou o morador.
Direito dos pacientes com

Oficinas
com
gestores
municipais

‘Asfalta São Gonçalo’ chega à São Gonçalo inicia
Avenida Paiva, no Vila Lage Semana da Umbanda

A cidade de Niterói iniciou mais uma ação com o
objetivo de garantir transparência e eficiência na
gestão pública. A Controladoria Geral do Município (CGM) está realizando
oficinas para identificar a
forma com que os gestores
municipais estão administrando os principais riscos
relacionados à prestação
de contas de governo, licitações, contratações e
integridade. A iniciativa
faz parte da Política de
Gerenciamento de Riscos
de Niterói.
A meta da CGM, ao realizar as oficinas, é orientar
os gestores quanto às ações
de compliance necessárias
para eliminar os riscos na
administração pública. A
Controladoria também vai
avaliar os controles já implementados pelos órgãos
e entidades com o intuito
de obter os melhores resultados como, por exemplo, a
redução nas impropriedades e irregularidades nas
prestações de contas.

A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano,
avança com o programa “Asfalta São Gonçalo” pela cidade. A via da vez é a Avenida
Paiva, no Vila Lage, que liga a
BR-101 à Rua Doutor Alberto
Torres. Parte do fluxo da via
precisou ser interrompido
para que os trabalhos fossem
realizados e a Secretaria de
Ordem Pública, por meio da
Guarda Municipal, auxiliou o
trânsito.
As equipes iniciaram a
fresagem na segunda-feira
e seguem com as ações de
preparo para a aplicação do
novo asfalto ao longo desta
semana.”Não tem jeito, a
obra cria um transtorno, mas
estamos vendo melhorias nas
vias da cidade”, disse o taxista
Antônio Silva.
Desde o início do ano,
o Asfalta São Gonçalo vem
sendo realizado, por meio de
parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem
do Rio de Janeiro (DER-RJ),
que fornece insumos para a
produção do asfalto na usina

Parceria entre Prefeitura e Estado garante melhorias em importantes vias
Luiz Carvalho / Prefeitura de São Gonçalo

Avenida Paiva está passando por manutenção desde o início da semana

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que executa
as obras.
O objetivo é que o programa de pavimentação seja
realizado em 54 vias da cidade. As obras começaram em
abril, beneficiando vias de

grande importância, como a
Avenida Humberto de Alencar
Castelo Branco (antiga Avenida Edson), Avenida Jornalista
Roberto Marinho (antiga
Avenida Maricá), Rua Salvatori, Rua Minas Gerais e a Rua
Abílio José de Mattos.

câncer de próstata - O Novembro Azul é uma campanha que tem como objetivo
conscientizar os homens
sobre os cuidados com a
saúde, principalmente em
relação ao câncer de próstata, e divulgar informações
importantes sobre a doença
e o direito do cidadão que for
diagnosticado.
Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba, através
da Secretaria de Saúde, está
promovendo a Campanha
Novembro Azul nas unidades
de Estratégia de Saúde da Fa-

Considerado o berço da
anunciação da Umbanda,
uma religião brasileira com
elementos de religiões africanas, indígenas e cristãs, o
município de São Gonçalo
inicia amanhã (11) uma
semana de eventos, com a
mesa de debates “As outras
Umbandas”, com participação da Comissão Organizadora da 1ª Semana da
Umbanda de São Gonçalo.
O encontro vai contar com
a presença de Mãe Flávia
Pinto, Pai Junior D’Oxóssi,
Pai Pablo Santa Clara e Mãe
Ana D’Iemanjá, às 19h, no
Centro Cultural Joaquim
Lavoura.
Na segunda-feira (15), às
9h, na Praça Zélio Fernandino de Moraes, em Neves,
acontece a solenidade do
Dia da Umbanda, com a
Lavagem da Praça Zélio
Fernandino de Moraes e
inauguração de uma placa
de homenagem à data.
Já na terça (16), haverá
mesa de debates “Umbanda, Zélia e São Gonçalo”,
também com a comissão
organizadora da 1ª Semana
da Umbanda. Como convidados, os professores Rui

mília (ESF) do município. As
mobilizações aconteceram
segunda-feira na unidade
de Itacurubitiba e seguiram
ontem (9) para Muriqui. A
ação teve como objetivo
alertar a sociedade a respeito
da necessidade de prevenção
e realização do diagnóstico
precoce do câncer de próstata.
Ao longo de todo mês
serão realizadas palestras e
consultas sobre a saúde do
homem nas ESFs, visando
compartilhar informações e
promover a conscientização
sobre a doença.

Aniceto, Luciano Tardock,
Camila Fogaça e Pedro Rebelo. O evento acontece
às 19h, no Centro Cultural
Joaquim Lavoura.
Na sexta (19), será realizada a 2ª Cerimônia Marco
Zero da Umbanda em São
Gonçalo, às 16h, na Câmara Municipal. Na ocasião,
haverá apresentação cultural, lançamento do artigo
científico “Lugar de luta e
memória: A construção do
Marco Zero da Umbanda
em São Gonçalo/RJ” e uma
homenagem com entrega de
monções para os dirigentes
gonçalenses das religiões
afro-brasileiras.
Encerrando a programação, no sábado (20), vai
acontecer o “Lançamento
do Site MuseUmbanda e a
importância desse aparelho
na luta contra a Intolerância
Religiosa”, com os autores
do Projeto MuseUmbanda
e a Secretaria de Cultura e
Turismo. Como convidados, os autores Alexandre
Cumino, José Beniste, Cláudia Alexandre e o jornalista
Marcelo Fritz. O lançamento
acontece às 19h, no Teatro
Municipal.
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Pequenos negócios puxam
geração de empregos no RJ

OPINIÃO

RECOMEÇAR
Dom José Francisco*

Até setembro, micro e pequenas empresas criaram mais de 105 mil vagas

Aos poucos, a cidade já se
enfeita e um clima de festas nos invade, para garantir que o ano, com todas as
suas mazelas, apuros e incertezas, parece caminhar
certeiro para se encerrar,
se possível, feliz. Afinal, é
isso que queremos! É para
isso que vivemos!
Um tom de “ter valido a
pena” nos garante que o
bem irá prevalecer sobre
as outras experiências,
não importa quão pesadas
tenham sido. E, assim,
insuflamos ar novo, enchemos os pulmões de
certezas e caminhamos,
sempre à frente. Ter valido
a pena faz tudo parecer
diferente e ficar bom!
Então, toda vez que dezembro se aproxima, começamos a contagem dos
dias que nos levarão ao
encontro das antigas certezas que alimentaram
Maria e José. Ela grávida,
ele jovem – inseguros –
porém, enfrentando estrada, e portadores de uma
promessa que não podia
estacionar.
Para o nosso bem e pelo
nosso bem, eles seguiram
firmes. Não havia garantias, mas a garantia estava
com eles.
É assim que o Natal nos
chega, chamando-nos a
ser portadores de promessas e certezas. É preciso
seguir em frente, para encontrar as forças que nos
sustentam.
Até onde a vista alcança,
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Marcelo Camargo/Agência Brasil

desde aquele casal, nada
mudou tanto assim!
Naquele tempo, Roma reinava: um império recém
instaurado que se estendia até onde vista alguma
alcança. Roma mantinha
a paz de forma duvidosa,
porque a paz, afinal, permitia o comércio e o intercâmbio. Nada interessava
ao poder romano, senão
que os impostos fossem
pagos e as agitações contidas. Se perguntassem aos
habitantes do Império se
eles aceitavam os métodos
oficiais de manutenção do
poder, teriam respondido,
com o decoro do medo,
que não!
E foi nesse contexto, que
um Menino nasceu. Veio
trazido por mão que queria ter o gosto de ver uma
nova era se implantando!
E foi assim que tudo começou!
Será que podemos, nós
também, recomeçar?

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Os pequenos negócios seguem puxando a geração de
empregos no Estado do Rio
de Janeiro. Até setembro, as
micro e pequenas empresas criaram 89% das vagas
formais do estado, ou seja,
foram criadas mais de 105 mil
vagas no período. Em contrapartida, as médias e grandes
empresas do estado geraram
um pouco mais de 13 mil novas vagas no período. Esse é
o resultado do levantamento
realizado pelo Sebrae Rio,
com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged).
“A retomada da economia
passa diretamente pelo apoio
que as micro e pequenas
empresas recebem para continuar gerando empregos e
movimentando o poder de
consumo. Neste momento,
a expectativa é que com a
retomada da atividade econômica presencial, seguindo os
protocolos de saúde e somado ao avanço da vacinação,
a geração de empregos com
carteira assinada continue
apresentando resultados positivos nos próximos meses”,
destaca Felipe Antunes, analista do Sebrae Rio.
O setor de serviços liderou a geração de empregos
no estado com 55%, seguido
pelo comércio, com 21%. Já a

Pequenos e médios negócios geram empregos e consumo, avalia Sebrae

indústria de transformação
criou 12% das vagas e a construção civil foi responsável
pela geração de 9% das vagas
de emprego com carteira
assinada.
Empregos e massa salarial -As micro e pequenas
empresas são responsáveis
por 27% da participação do
PIB no Estado do Rio, além
de 50,45% dos empregos gerados e por 39,34% da massa
salarial. Em contrapartida, as
médias e grandes empresas
são responsáveis por 49,55%

e 60,66% da massa salarial.
Setrab - A captação de empregos realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e
Renda (Setrab) resultou, esta
semana, na oferta de 1.046
novas oportunidades de trabalho para várias regiões do
Estado do Rio: Metropolitana,
Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas e Serrana.
As vagas são disponibilizadas por meio do Sistema
Nacional de Emprego (Sine),
e os salários podem chegar a
R$ 6.600

Na Região Metropolitana
são oferecidas 522 oportunidades de trabalho para perfis
variados, incluindo 202 destinadas exclusivamente para
pessoas com deficiência. Para
nível médio, há 100 oportunidades para vendedor, 40 para
auxiliar de linha de produção,
25 para operador de caixa, entre outras. Para nível superior,
existem oportunidades para
técnico de análises química,
técnico de controle de meio
ambiente e analista de comunicação.
Para moradores de Cabo
Frio, estão sendo oferecidas
oito vagas para promotor de
vendas, com exigência de
ensino médio completo.
Na Região do Médio Paraíba são oferecidas 115 oportunidades. Entre elas, 30 vagas
para frentista, 30 para motorista, entre outras.
Na Região Serrana há 401
vagas disponibilizadas. Entre
elas, 80 para operador de telemarketing, 80 para vendedor,
50 para analista de recursos
humanos, entre outras.
O Sine faz uma análise
comparativa do perfil profissional de cada candidato
cadastrado com o da vaga
disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante manter o cadastro
atualizado.

Plataforma Digital tem 100
vagas para cursos presenciais
Aulas gratuitas são para informática, robótica, impressão 3D e outros
Berg Silva/ Divulgação

Divulgação

Um mundo melhor
está próximo
Os moradores de Maricá, Niterói e São Gonçalo terão a oportunidade de receber uma mensagem de esperança para o
futuro baseada na Bíblia, que está sendo compartilhada no
mundo todo pelas Testemunhas de Jeová. Esta campanha,
que ocorre respeitando os protocolos de segurança contra a
covid-19, tem como objetivo distribuir uma edição especial da
revista bíblica A Sentinela, com o tema: “Um mundo melhor
está próximo.” Por que esse tema foi escolhido?
“Os acontecimentos mundiais têm causado muita ansiedade e incerteza. Mais do que nunca as pessoas querem
ouvir boas notícias. Por isso, a mensagem da Bíblia de que
um mundo melhor não é mero sonho, é a melhor possível!
Na verdade, esse era um tema central do evangelho que Jesus
pregou”, diz o porta-voz das Testemunhas de Jeová Deoclecio
Neri da Matta.
A revista aborda uma pergunta que tem causado muito
medo nas pessoas: O mundo vai acabar? A resposta consoladora da Bíblia pode surpreender você. Enquanto algumas
religiões predizem um “fim do mundo”, a mensagem clara da
Bíblia é: a Terra e a humanidade nunca vão deixar de existir.
(Eclesiastes 1:4; Isaías 45:18) Na verdade, o que vai deixar de
existir é a injustiça e a maldade. Por exemplo, o Salmo 37:10
deixa claro que em breve as pessoas más não vão mais causar
sofrimento na Terra.
Milhões de pessoas no mundo todo que oram para que o
Reino de Deus venha, confiam nessa promessa. Esse é o caso
de Jukka, um ex-ativista, que ficava indignado ao ver injustiças
e desigualdades. Veja o que ele disse depois de aprender as
promessas da
Bíblia: “Percebi que não poderia mudar o mundo. Entendi que o Reino de Deus é a única esperança real para nosso
mundo. Estou convencido de que ele em breve reparará todos
os danos.”
Você também pode saber mais a respeito das promessas
da Bíblia. A revista A Sentinela está disponível gratuitamente
em mais de 400 idiomas no JW.ORG, o site oficial das Testemunhas de Jeová. Para baixar ou ler a revista acesse: BIBLIOTECA
> REVISTAS > A SENTINELA N. º 2 2021.
Deoclecio Neri da Matta, porta-voz local. email:damattadeoclecioneri@gmail.cominformacoespublicas@jw.org

A Plataforma Urbana Digital
da Engenhoca (PUD), projeto
da Prefeitura de Niterói, está
com inscrições abertas para
cursos presenciais. São mais
de 100 vagas para pessoas a
partir dos 6 anos. Os cursos
são gratuitos e as inscrições
devem ser feitas pelo site
http://plataformadigital.niteroi.br/.
A PUD tem vagas para os
cursos de Informática básica
I, II e III, Informática básica
com processamento de texto, Introdução às planilhas,
Robótica com lego, Noções
básicas para impressão 3D,
Fotografia fundamentos e
Operação básica de drone.
Desde a sua inauguração,
em 2018, a PUD já aprovou

Plataforma Digital da Engenhoca já aprovou quase 6 mil estudantes

quase 6 mil alunos. Atualmente, a plataforma conta
com 7311 cadastros de alunos. A Plataforma on-line
registra mais de 700 alunos
matriculados nos 31 cursos
oferecidos até o momento.
A Plataforma Urbana Digital, coordenada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, é
um ambiente de divulgação
científica, popularização da
ciência e universalização do
acesso às novas tecnologias
e inovação. Oferece cursos
livres e profissionalizantes
na área tecnológica, promove
atividades com jogos, simuladores virtuais, galerias com
informações diversas e outras
possibilidades.

Detran retoma
vistoria
itinerante
pelo interior
O Detran.RJ vai oferecer, neste mês, vistoria itinerante em
vários municípios do interior
do estado. O serviço, que foi
retomado recentemente, evita que as pessoas tenham de
se deslocar a outras cidades.
Na vistoria itinerante, os
motoristas podem dispor dos
serviços de transferência de
propriedade, transferência
de jurisdição, transferência
de município, alteração de
características, inclusão de
GNV, licenciamento anual,
baixa/inclusão de alienação,
mudança de cor, mudança
de endereço, retificação de
dados, primeira licença,
emplacamento e troca de
placa para Mercosul, entre
outros.
O agendamento prévio
deve ser feito pelo site www.
detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento, números (21)
3460-4040, (21) 3460-4041 e
(21) 3460-4042.
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Auxílio Brasil: sai decreto que
regulamenta o novo programa
Famílias atendidas pelo Bolsa Família migrarão sem a obrigatoriedade de fazer novo recadastramento
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
editou o decreto que regulamenta o novo programa
social do governo federal, o
Auxílio Brasil. O documento
foi publicado na noite de segunda-feira (8) em edição extra do Diário Oficial da União
e prevê que todas as famílias
atendidas pelo Bolsa Família
serão migradas para o Auxílio
Brasil, sem a obrigatoriedade
de recadastramento.
No Auxílio Brasil, a cesta
de benefício foi alterada e
passa de seis para três:
- Benefício Primeira Infância: valor mensal de R$
130 por pessoa - contempla
famílias com crianças até 36
meses incompletos.
- Benefício Composição
Familiar: valor mensal de R$
65 por integrante - diferente
da atual estrutura do Bolsa
Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos,
será direcionado também
a jovens de 18 a 21 anos incompletos, com o objetivo
de incentivar esse grupo a
permanecer nos estudos para
concluir pelo menos um nível
de escolarização formal.
No caso desses dois primeiros benefícios, considerados em conjunto, serão
pagos até o limite de cinco
benefícios por família.
- Benefício de Superação
da Extrema Pobreza: calcula-

O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta o programa, publicado em edição extra no D.O. da União

do por integrante e pago no
limite de um benefício por
família beneficiária - se, após
receber os benefícios anteriores, a renda mensal per capita
da família não superar a linha
da extrema pobreza, ela terá
direito a um apoio financeiro
sem limitações relacionadas
ao número de integrantes do
núcleo familiar.

O valor desse último benefício será o resultado da
diferença entre o valor da
linha de extrema pobreza (R$
100), acrescido de R$ 0,01 (um
centavo), e a renda mensal
per capita, multiplicado pela
quantidade de membros da
família, arredondado ao múltiplo de R$ 2 imediatamente
superior, e respeitado o valor

mínimo de R$ 25 por integrante da família.
“Vale explicar que um
conceito fundamental do
programa é a criação de instrumentos para as famílias
se emanciparem”, destacou,
em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência. “Como parte
das medidas emancipatórias,
os beneficiários que tiverem

Ministro das Minas e Energia
diz que petróleo vai subir mais
Bento Albuquerque participou ontem de audiência pública no Senado
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse
ontem (9) que o preço do
petróleo deve subir mais
com a chegada do inverno no
Hemisfério Norte e o consequente aumento do consumo.
Em audiência pública das
comissões de Infraestrutura
e temporária para discutir as
causas da crise energética do
Senado, ele justificou a alta
de preços dos combustíveis
em 2021. “Por que houve
aumento? Principalmente
pela alta do petróleo, 60% só
em 2021, e com tendência,
com a chegada do inverno
no Hemisfério Norte, de subir
um pouco mais”, declarou
Albuquerque.
Aos senadores, Albuquerque destacou que, embora
a produção de petróleo no
Brasil tenha aumentado em

Corregedor
Eleitoral
O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) empossou ontem (9) o ministro Mauro Campbell
Marques no cargo de
corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Marques
será responsável pelo
órgão que fiscaliza os
serviços eleitorais em
todo o país.
A vaga foi aberta com
a saída do ministro Luis
Felipe Salomão, que
completou mandato de
dois anos.
Na mesma cerimônia, os ministros Benedito Gonçalves e Paulo
de Tarso Sanseverino
assumiram os cargos de
ministro efetivo e substituto, respectivamente.

2021, no restante do mundo,
ela diminuiu, o que teria
gerado uma crise de oferta
e demanda. Ao citar o preço
do barril de petróleo, outro
fator destacado pelo ministro
para a alta da gasolina e do
diesel foi a desvalorização do
real em comparação ao dólar.
“O preço saiu de US$ 66, em
janeiro de 2020, e o valor subiu, hoje está em US$ 84. E se
formos ver a desvalorização
cambial, o dólar saiu de R$
4 em janeiro de 2020 e hoje
está em R$ 5,55. Isso tudo leva
a aumento nos preços dos
combustíveis”.
Alternativa - Albuquerque
defendeu a política de preços
e negou interferência do governo federal neste setor da
Petrobras. Ele lembrou que,
sendo uma empresa pública

de economia mista, a estatal
não pode sofrer interferência
do governo na fixação dos
preços dos combustíveis.
Sem dar detalhes da proposta nem de quando será
oficialmente apresentada,
Bento Albuquerque, adiantou
aos senadores que o governo
estuda criar um “colchão
tributário” e uma reserva
estabilizadora de preços para
conter a alta nos preços. Uma
proposta nos mesmos moldes
já havia sido sugerida pelo
Fórum de Governadores ao
ministro da Economia, Paulo
Guedes.
Ainda segundo Bento Albuquerque, a redução de
tributos para resolver o problema dependerá de compensações. “Alguns tributos
já foram reduzidos, outros
estão em análise, tem que ha-

ver compensação. O colchão
tributário, que é uma medida
que pode permitir, ao longo
do tempo, que essas variações
dos preços do petróleo e também dos combustíveis sejam
compensadas de alguma
forma. E uma reserva estabilizadora de preço, que seria
uma reserva de capital que
pudesse ser aplicada quando
houvesse uma volatilidade
muito grande”, resumiu o
ministro.
Preço mais alto- Segundo
pesquisa da ANP, na média
nacional, a gasolina foi vendida a R$ 6,71 por litro, alta
de 2,2%, ainda com repasses
do último reajuste promovido pela Petrobras, de 7%, no
fim de outubro. Em Bagé, no
Rio Grande do Sul, o litro do
combustível é o mais caro do
país, cerca de R$ 7,999.

aumento da renda per capita
e essa nova renda ultrapasse
o limite para a inclusão no
Auxílio Brasil, serão mantidos
na folha de pagamento por
mais 24 meses. É a Regra de
Emancipação. A família beneficiária que deixar de receber
o Auxílio Brasil, por vontade
própria ou após os 24 meses,
poderá retornar ao programa
com prioridade, sem enfrentar fila, desde que atenda aos
requisitos de elegibilidade”,
explicou.
Na semana passada, o
governo já havia reajustado
os limites para classificação
das famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza e o valor dos benefícios
básicos do Bolsa Família,
que foram levados em conta
para o pagamento do Auxílio
Brasil. Houve um aumento
de 17,84% no tíquete médio,
que passou a ser de R$ 217,18
mensais.
As famílias com renda per
capita de até R$ 100 passaram a ser consideradas em
situação de extrema pobreza;
aquelas com renda per capita
de até R$ 200 passam a ser
consideradas em condição
de pobreza. No Bolsa Família,
os valores eram, respectivamente, de R$ 89 e de R$ 178
por pessoa.
Os benefícios básicos foram incorporados ao pro-

grama em caráter definitivo
e não tem relação com o
valor mínimo de R$ 400 por
família para o Auxílio Brasil
em 2022. O pagamento deste
valor, previsto para ser pago
em dezembro retroativo a
novembro, depende da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Proposta de Emenda à
Constituição 23/2021, a PEC
dos Precatórios.
O texto-base PEC foi aprovada em primeiro turno na
Câmara na semana passada e
a votação dos destaques e do
segundo turno está prevista
para hoje. O texto ainda tem
que passar por duas votações
no Senado. O valor de R$ 400
do Auxílio Brasil tem caráter
temporário com duração até
31 de dezembro de 2022.
Os pagamentos do Auxílio
Brasil começam em 17 de
novembro para cerca de 14,6
milhões de famílias, seguindo
o calendário habitual do Bolsa Família.
Outros benefícios - Além
dos benefícios básicos, o
programa terá o Benefício
Compensatório de Transição
que será pago, um por família,
para aquelas beneficiárias do
Bolsa Família que tiverem redução no valor financeiro total dos benefícios recebidos,
em razão do enquadramento
na nova estrutura de benefícios do Auxílio Brasil.

‘Rachadinha’: STJ
anula decisões
A Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) anulou ontem (9) as decisões da
primeira instância da Justiça
do Rio de Janeiro envolvendo
as investigações sobre o suposto esquema de rachadinha
na Assembleia Legislativa
(Alerj). O caso foi presidido
pelo juiz Flavio Itabaiana, da
27ª Vara Criminal do Rio.
Os ministros do colegiado
aceitaram recurso da defesa
do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) para anular
os atos processuais, sob a
alegação de que a apuração
deveria ser sido iniciada pelo
Tribunal de Justiça. Na época
das acusações apontadas pelo
Ministério Público, o senador
ocupava o cargo de deputado

Recurso da
defesa de Flávio
Bolsonaro foi
aceito
estadual. Dessa forma, somente o TJRJ poderia tomar
decisões sobre o caso.
Em fevereiro, o STJ também anulou a quebra de sigilo
bancário e fiscal de aproximadamente 90 investigados no
suposto esquema, por falta
de fundamentação.
A chamada “rachadinha”
é uma prática ilegal de confisco, por parlamentares, de
parte dos salários de assessores de gabinete.

Presidente do Inep terá que
explicar pedidos de demissão
Dois coordenadores e 35 funcionários saíram da autarquia nos últimos dias
O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), Danilo
Dupas Ribeiro, é esperado
hoje (10) na Comissão de
Educação da Câmara dos
Deputados. Ele foi convidado
a prestar explicações sobre
as dezenas de pedidos de
desligamento de cargos de
servidores da autarquia.
Pelo menos 35 servidores
do Inep entregaram os cargos.
Os pedidos foram registrados
no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI). Os funcionários assinam pedido de
demissão conjunto no qual
justificam o ato pela “fragili-

dade técnica e administrativa
da atual gestão máxima do
Inep” e afirmam que “não se
trata de posição ideológica ou
de cunho sindical”.
Os funcionários acrescentam que, mesmo com as
dificuldades relatadas, reafirmam o compromisso com
a sociedade de manter o empenho com as atividades técnicas relacionadas às metas
institucionais estabelecidas
em 2021.
Além desses servidores,
na semana passada, dois
coordenadores da autarquia
já haviam pedido demissão.
A crise na autarquia gerou

reações e preocupação no
setor educacional. Em nota, o
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)
ressalta que o Inep “é uma
instituição central na execução de duas ações imediatas,
que são as avaliações do Saeb
e o Enem, e o recente pedido
de exoneração coletivo apenas revela as dificuldades
vivenciadas pela entidade.
Os estudantes também
estão preocupados. A União
Brasileira dos Estudantes
Secundaristas (Ubes) foi uma
das entidades que pressionou
a Câmara a pedir explicações
do presidente do Inep.

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: 13/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Presidente Roosevelt - São Francisco - Niterói
16175501
13:00 às 17:00 Rua Caiapos - São Francisco - Niterói
16175501
13:00 às 17:00 Rua dos Guararapes - São Francisco - Niterói
16175501
13:00 às 17:00 Rua Padre Natuzi - São Francisco - Niterói
16175501
13:00 às 17:00 Rua Timbiras - São Francisco - Niterói
16175501
13:00 às 17:00 Rua Tupinambás - São Francisco - Niterói
16175501
13:00 às 17:00 Rua Tupiniquins - São Francisco - Niterói
16175501
13:30 às 17:00 Rua 100 - Cafuba - Piratininga - Niterói
16172711
13:30 às 17:00 Rua 98 - Residencial Fazendinha - Piratininga - Niterói
16172711
13:30 às 17:00 Rua Aquários - Piratininga - Niterói
16172711
13:30 às 17:00 Rua Estrela - Piratininga - Niterói
16172711
13:30 às 17:00 Rua Sol - Piratininga - Niterói
16172711

Estamos com você, mesmo à distância.
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Erros da arbitragem
revoltam diretoria do Fla
Dirigentes cobram posição da CBF sobre últimas decisões dos árbitros
O Flamengo voltou a tropeçar
no Campeonato Brasileiro na
noite da última
segunda-feira e
ficou praticamente fora da
disputa pelo título. Com um
empate em 2 a 2 contra a Chapecoense, lanterna da competição, o Rubro-Negro perdeu
mais uma chance de diminuir
a vantagem na tabela do líder
Atlético-MG.
Mais uma vez, a atuação do
time de Renato Gaúcho ficou
muito abaixo das expectativas. Entretanto, também mais
uma vez a arbitragem deixou
a desejar e causou revolta nos
rubro-negros.
“O Flamengo não foi bem

no jogo. O Flamengo não vem
bem. Mas isso não tem nada a
ver com o que está acontecendo em relação à arbitragem. É
erro em cima de erro. São erros
que dão medo. Esse último é
demais”, afirmou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz,
no retorno da delegação ao Rio
de Janeiro, ao canal “Paparazzo
Rubro-Negro”.
O diretor de futebol Bruno
Spindel também manifestou
sua indignação com mais um
dia triste para o Flamengo.
“São erros inaceitáveis em
uma maratona que o Flamengo
está fazendo de cinco jogos em
12 dias. Não é o primeiro erro.
Teve erro no jogo contra o Cuiabá, teve erro no jogo contra o
Athletico-PR no momento que

estava 2 a 0 pro Flamengo. Uma
revisão de expulsão inaceitável”,
lembrou o dirigente.
“E outro fato que a gente
não entende é como três clubes
disputando o Campeonato,
Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras, você tem dois juízes de
Copa do Mundo e se resolve
fazer um experimento com
um trio de arbitragem de Série
B para arbitrar um jogo que
influencia na briga do título”,
completou.
Amanhã, o Flamengo voltará a campo para enfrentar
o Bahia, no Maracanã. Com o
empate da última segunda, o
Rubro-Negro se manteve na
terceira colocação do Brasileiro
com 54 pontos, um atrás do
Palmeiras e 11 atrás do Galo.
Alexandre Vidal / Flamengo

Arbitragem marcou um impedimento inexistente de Gabigol no empate da última segunda-feira contra a Chapecoense
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Vasco joga última
chance na Série B
Praticamente
fora da disputa
por um lugar
no G-4, o Vasco
recebe o Vitória hoje à noite,
pela 35ª rodada da Série B. O Cruz-maltino volta a São Januário após
a goleada sofrida no último
domingo no clássico contra
o Botafogo para enfrentar os
baianos às 21h30.
Embora ainda tenha
chances matemáticas, ninguém acredita que o Vasco ainda possa terminar a
competição no grupo de
acesso. Com 47 pontos na
nona colocação e a oito
pontos do G-4, então só um
milagre para o Cruz-malti-

no não ficar na segundona.
Na equipe de São Januário, de certo só a volta
de Riquelme, que cumpriu
suspensão no clássico. Assim, Zeca passa para a direita já que Leo Matos recebeu
o terceiro amarelo.
De olho em 2022, Fernando Diniz pode dar oportunidades a alguns atletas
pouco aproveitados, mas
entrando ao longo da partida.
Para o Vitória, entretanto, a partida tem uma
importância muito maior.
O Rubro-Negro é o vice-lanterna mas está somente a
quatro pontos do Brusque,
primeira equipe fora da
zona do rebaixamento.

Bota pode garantir
acesso amanhã
O Botafogo ficou próximo
do acesso após
a goleada sobre o Vasco no
último final de
semana. Além disso, os alvinegros foram beneficiados pelos
tropeços das equipes que brigam para entrar no G-4.
Assim, a equipe de General Severiano pode garantir a
presença na Série A de 2022 já
na próxima rodada, quando
o Botafogo enfrenta amanhã
a Ponte Preta, em Campinas.
“Muito orgulhoso desse
grupo de profissionais e feliz por ver o nosso clube se
reconstruindo com muita
luta, dedicação e amor a essa
camisa que tanto amamos!

Feliz demais com essa torcida
maravilhosa, que está sendo
incrível e fundamental nessa jornada rumo ao acesso.
Vamos em frente!”, escreveu
o presidente Durcesio Mello
em suas redes sociais.
O primeiro cenário é caso
o Botafogo vença a Macaca. Se
isso acontecer, os alvinegros
terão que torcer para apenas
um dos times a seguir vencer:
Goiás, CRB ou CSA.
O acesso pode acontecer
mesmo com um empate. Neste cenário, o Botafogo precisa
que CRB e CSA percam seus
jogos e o Guarani não vença
na rodada.
O Botafogo está com
62 pontos, na liderança da
Série B.

Paquetá
comenta
parceria
com Neymar
Lucas Paquetá comentou
ontem sobre
sua continuidade na Seleção Brasileira
e sua parceria com Neymar. Titular da
equipe, o meio-campista se
consolidou como um dos
homens de confiança do
técnico Tite.

Meia deve ser
titular no jogo
de amanhã
“Estou muito feliz com
o momento que eu estou
vivendo no Lyon e, principalmente, aqui na Seleção.
Em relação ao Neymar, nós
estamos nos entendendo
bem dentro e fora de campo.
Ele tem me ajudado muito e
dado apoio para que eu possa desenvolver o meu melhor
futebol. O que a gente tem
em comum é prazer de vestir
a camisa da Seleção Brasileira, a vontade de querer
ganhar os jogos e conquistar
grandes coisas”, disse o ex-jogador do Flamengo.
“O Neymar é nosso principal jogador e é um ídolo para mim. Quando eu
tive momentos difíceis, até
mesmo aqui na Seleção, ele
chegou e conversou comigo,
falou para eu ter calma e que
eu era um grande jogador. Eu
acho que são atitudes como
essa que me tranquilizaram
e me deram confiança para
eu dar o meu melhor”, declarou Paquetá.

