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NITERÓI COMEMORA 448 ANOS

Festa de aniversário vai
começar neste domingo
Programação, que inclui uma série shows e outros eventos culturais, vai durar a semana inteira
Divulgação

Reprodução do Facebook

Divulgação

As cantoras Bia Bedran, Mart’nália e a banda Bloody Mary estão entre as atrações da agenda especial que a Prefeitura de Niterói preparou para festejar o aniversário da cidade, comemorado no próximo dia 22 de novembro. Todos os shows são gratuitos

CIDADES\PÁG. 4
Leonardo Simplício / Prefeitura de Niterói

Advogados vão
às urnas na
próxima terça

Avança licitação
para obras na
RO de Niterói

CIDADES\PÁG. 3

Dez empresas manifestaram
interesse em participar da concorrência para realizar as obras
no Engenho do Mato, que têm
início previsto para o primeiro trimestre de 2022. O projeto
contemplará ao todo 117 ruas
e terá o maior investimento da
Região Oceânica de Niterói, em
torno de R$ 216 milhões.

Acidentes com
bikes crescem
25% em Niterói
PANORMA\PÁG. 2

Projeto contemplará 117 ruas e investimento de R$ 216 milhões no Engenho do Mato

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Incerteza
aquece mercado
de imóveis
PÁG. 4

CULTURA
Elaine Carlsson/Divulgação
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ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

Fla reencontra
Rogério Ceni no
Morumbi
Rubro-Negro encara pela primeira vez o comandante do título
brasileiro de 2020, que agora treina o São Paulo.

Grupo ‘Um Amô’ apresenta o show
“Caminho Traçado”, que começa às 20h

Tricolor tenta
mais uma vez
encostar no G-6

‘Pras bandas
de cá’ termina
domingo

Voando: atacante Michael é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols

PÁG. 8

PÁG. 2

Infertilidade pode ter solução
SUA
SAÚDE

Mas é preciso estar aberto a possibilidades, buscar informações e não perder tempo
PÁG. 5
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Panorama RJ
Acidentes com
bikes aumentam
Já faz tempo que adotar as
bicicletas para se locomover
está ligado a hábitos mais
sadios e sustentáveis. E a crise
do coronavírus só fez crescer o
número de bikes nas ruas. Mas
nem tudo são flores e os ciclistas devem ficar atentos aos
espinhos. Lesões com bicicleta
aumentaram 25% em Niterói.
Entre os meses de janeiro a
junho de 2020, 12 pessoas se
lesionaram de maneira leve
ou grave, número que já foi
ultrapassado em 2021, quando
houve 15 feridos no mesmo
período, demonstra levantamento da Kakau Seguros junto
à Prefeitura de Niterói.
O estado também registrou
aumento nos números de
acidentes. Pesquisa da Associação Brasileira de Medicina
do Tráfego (Abramet) apurou
que entre janeiro de 2016 e julho de 2021 houve 315 mortes.
Somente nos primeiros sete
meses deste ano 26 pessoas
perderam a vida.
“O movimento de ciclistas
só tem a aumentar, sendo
necessário o incremento da
infraestrutura para recebê-las.
Não há o que fazer, a tendência
é ter um aumento no número
de acidentes envolvendo bicicletas e pedestres. É preciso
proteger-se”, explica Henrique
Volpi, CEO da Kakau, que oferece seguro para os ciclistas.

Pedidos para a saúde em Angra
Priscila Rabello/Divulgação

Equipamentos para a melhoria da base do SAMU em Angra dos Reis, além de construção de uma saída com
acesso direto à BR-101, para
agilizar o socorro a vítimas,
foram solicitadas pelo deputado Anderson Alexandre
(SDD) ao governo estadual.
Através de indicações legislativas ao governador Cláudio
Castro (PL) e ao secretário de
Saúde, Alexandre Chieppe, o

deputado justificou a urgência destacando que as equipes do SAMU cobrem toda
a cidade no Sul Fluminense,
ou seja, atendem a aproximadamente 90 quilômetros
em Angra dos Reis.
“Recebemos os pedidos
de lideranças comunitárias
e de profissionais da saúde,
confio na sensibilidade do
governador”, disse o deputado.

Em defesa da primeira infância
Divulgação

Justa homenagem
O jornalista Rodrigo da Matta vai receber o Título de
Cidadão Tanguaense, durante a sessão solene em
comemoração aos 26 anos de
emancipação-político administrativa de Tanguá, nesta
segunda (15), no plenário
da Câmara de Vereadores.
A homenagem foi aprovada
em Plenário no mês passado
e é de autoria do vereador
Müller Souza (Avante), que
justificou o trabalho desenvolvido pelo profissional na
comunicação da região Leste
Fluminense. Parabéns!

POR JEFFERSON LEMOS

A Alerj aprovou, nesta última semana, o projeto de
lei 3712/2021 que institui
a Política Pública pela Primeira Infância no Estado.
De autoria da deputada
Célia Jordão (Patriota), a
proposta define diretrizes

CARTA DO LEITOR

e competências para adoção de políticas públicas
em âmbito estadual voltadas para os primeiros
anos de vida da criança,
assegurando seu desenvolvimento integral.
Os primeiros anos são
fundamentais para que a
criança se torne um adulto
capaz de conduzir sua vida
com autonomia. Estudos
científicos comprovam que
o nosso cérebro é moldado
a partir das experiências
que temos e do ambiente
em que vivemos na Primeira Infância. Portanto,
desenvolver condições favoráveis ao desenvolvimento da criança nessa
fase é mais eficiente do que
tentar reverter ou minimizar os efeitos ou problemas
futuros¨, ressaltou a deputada Célia Jordão.

Contra o fim da UEZO
Divulgação

Autor do projeto de lei que
originou a implantação da
UEZO - Fundação Centro Universitário Estadual
da Zona Oeste, o deputado Coronel Jairo (SDD) já
anunciou voto contrário
ao projeto de lei 5071/2021,
do Poder Executivo, de
incorporação da Uezo à
Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj).
A proposta começou a
ser debatida no plenário

da Alerj e, após receber 28
emendas, saiu de pauta
para que sejam realizadas
duas audiências públicas
para discutir melhor o PL
de incorporação.
“Sou contra qualquer
projeto de extinção da
Uezo justamente por sempre defender a autonomia
universitária. No meu primeiro ano de mandato,
eu criei o projeto de lei
que originou a Uezo. Ao
longo dos anos, destinei
emendas para fortalecer
a universidade”, afirma o
deputado.
Na avaliação dele, faltam sensibilidade e preocupação social do governo
na proposta de acabar com
a primeira universidade
pública sediada na zona
oeste. Criada há 16 anos,
a UEZO tem seu campus
às margens da Avenida
Brasil, zona oeste do Rio
de Janeiro.

Reabilitação pós-pandemia em debate
Divulgação

A reabilitação da pessoa com
deficiência no período da
pós-pandemia será um dos
temas de debate do VII Colóquio dos Centros Especializados de Reabilitação de Niterói, que reúne a Associação
Fluminense de Amparo aos
Cegos (AFAC), a Pestalozzi e
a Associação Fluminense de
Reabilitação (AFR). O encontro é gratuito e acontece no

CULTURA

dia 25 de novembro, das 8h
às 16h, na sede da AFAC, no
Fonseca. Para quem quiser
assistir o evento on-line, as
inscrições já estão abertas
e podem ser feitas pelo link
coloquiocerniteroi.com. Informações pelos telefones
(21) 2717-2822 / (21) 27224898 / (21) 3617-2851 / (21)
99821-8622, das 8h às 17h, de
segunda-feira a sexta-feira.

Pague como
quiser
Os planos privados de saúde
e odontológicos, individuais
ou coletivos, poderão ser
pagos, a partir de agora, por
PIX, boleto digital e cartão
de crédito. É o que prevê a
Lei 9.444, sancionada pelo
governador Cláudio Castro.
A norma já foi publicada
no Diário Oficial. A nova
regra amplia as formas de
pagamento, beneficiando
os consumidores. Assim,
fica a critério do cliente a
melhor opção para quitar o
plano.
As operadoras que não
cumprirem a determinação
ficarão sujeitas a multas a
partir de R$ 740, como prevê
o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A lei é de
autoria da deputada Martha
Rocha (PDT).
Em outubro, o governador também sancionou a Lei
9.438, que impede os planos
de saúde de limitar o número
de consultas médicas e tratamentos para pessoas com
deficiência no Estado do Rio
de Janeiro.

Queridinha dos
famosos
Atuando exclusivamente
como delivery, a Di Blasi Pizzas Artesanais supera a crise
provocada pela pandemia
e cresce. Com unidades na
Barra, Recreio e Jacarepaguá,
a marca que começou como
buffet acabou de inaugurar,
no último dia 8, uma nova
loja em Niterói. Mais quatro
devem sair do forno até o fim
do ano: no Leblon, Botafogo,
Flamengo e Tijuca que virão
em seguida. Com o título de
queridinha dos famosos e
um currículo invejável que
vai de Aerosmith a Maroon5,
de Neymar a Deborah Secco,
a Di Blasi Pizzas aposta no
segmento de delivery com
criatividade e inovação pelo
aplicativo prórpio, iFood ou
Whatsapp.

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

Absurdo!

Acho um absurdo municípios, como o Rio, acabarem com
as medidas de restrição. É tudo o que o vírus quer para
poder voltar a força toda. Mas entendo, o turismo de verão
e do carnaval são mais importantes do que vidas.
Isabelle Macedo

Buracos

A prefeitura de Niterói devia ter mais atenção com os buracos nas vias da cidade. São muitos pelo caminho. E quando
faz operação tapa-buraco, joga o asfalto de qualquer jeito,
sem compactar. Quando passamos com o carro depois o
asfalto vai parar todo no fundo do veículo.
Renan Castro
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Um Amô encerra o
‘Pras bandas de cá’
A 2º edição do “Festival Pras
Bandas de Cá”, na Sala Nelson Pereira dos Santos, termina, neste domingo, com
a apresentação do grupo
Um Amô. No show “Caminho Traçado”, que começa
às 20h, o grupo apresenta
músicas com as quais as
quatro artistas da banda se
identificam de forma direta
e que trazem em suas letras muito do que elas têm
para falar, além de refletir o
próprio entendimento que

MPB
Nesta segunda, às 19h30,
o Teatro Municipal de São
Gonçalo recebe Claudio
Otávio tocando clássicos da
MPB e da Bossa Nova. Dono
de um ouvido absoluto, o
músico iniciou a carreira
como guitarrista, mas logo
migrou para o contrabaixo,
encorajado pelo seu amigo
e tecladista Ricardo Fortuna.
Atualmente, Claudio toca
nos principais bares de São
Gonçalo. Os ingressos custam R$40 (inteira), no site
Sympla.

possuem sobre a quebra de
paradigmas.
Junto a isso, o show demonstra o empoderamento
feminino, especialmente
das mulheres pretas brasileiras.
A escolha de um repertório peculiar e o envolvente
roteiro para contar essa
história torna o show um
verdadeiro convite para percorrer esse caminho diverso
com a banda. O ingresso
custa R$50, no site Sympla.

Elaine Carlsson/Divulgação

Grupo apresenta o show “Caminho Traçado”, que começa às 20h

Igor Henrique/Divulgação

CCBB – Neste domingo, às 15h, o CCBB-Rio celebra o
Dia Nacional da Alfabetização com Jogo das Linguagens para crianças e suas famílias. Na programação,
será proposto um jogo de composição e leitura de
linguagens secretas e inventadas. Capacidade: 20
pessoas. O evento é gratuito, mediante inscrições antecipadas no portal www.ccbbeducativo.com.

Claudio Otávio toca clássicos da
MPB e da Bossa Nova no Municipal
de São Gonçalo

VIRTUAL – O Oi Futuro apresenta a exposição ‘Arte,
Cidade e Patrimônio: futuro e memória nas poéticas
contemporâneas’. A mostra reúne obras de 10 artistas
de seis estados, com curadoria de Adriana Nakamuta. O tour virtual permite um passeio completo pela
mostra coletiva. Onde: http://tourvirtual-artecidade.
institutooifuturo.org.br/virtualtour.html
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Engenho do Mato e Jardim
Imbuí vão ganhar melhorias
Bairros da Região Oceânica de Niterói vão receber cerca de R$ 229 milhões em obras. Licitação avança
Leonardo Simplício / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói avançou, esta semana, na licitação das obras de urbanização, drenagem e pavimentação do Engenho do
Mato e do Jardim Imbuí,
bairros da Região Oceânica
da cidade. Empresas do setor
manifestaram interesse em
desenvolver os projetos que,
juntos, vão investir quase R$
229 milhões na região. Enquanto isso, seguem as obras
em Serra Grande, Maravista,
Santo Antônio e Maralegre,
em um total de 108 ruas.
Na última terça-feira (9),
dez empresas manifestaram
interesse em participar da
concorrência para realizar as
obras no Engenho do Mato,
que têm início previsto para
o primeiro trimestre de 2022.
De acordo com o presidente
da Empresa Municipal de
Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo
César Carrera, o projeto contemplará ao todo 117 ruas e
terá o maior investimento da
Região Oceânica, em torno
de R$ 216 milhões.
“São obras muito aguardadas pelos moradores da
região, que já acompanham
as intervenções de outros
projetos em andamento: o
de Serra Grande e Maravista,

Melhorias
também chegam
à Serra Grande,
Maravista,
Santo Antonio e
Maralegre

Os dois projetos fazem parte do Pacto de Retomada Econômica, lançado em outubro pela Prefeitura de Niterói

Santo Antônio e Maralegre.
Neste momento, 54 ruas
desses bairros já foram concluídas, incluindo drenagem
e pavimentação, e os moradores ficam ansiosos para
que chegue a vez da sua rua.
Apesar do cenário de pande-

mia, que acabou dificultando o andamento das obras e
atrasando o início de outras,
estamos caminhando para
atender toda esta demanda
esquecida por décadas e
levar mais infraestrutura a
essas famílias”, destaca.

Na q u a r t a - f e i ra ( 1 0 ) ,
quinze empresas manifestaram interesse em realizar
as obras do Jardim Imbuí,
que receberá intervenções
em 17 ruas. O investimento
será de R$12,9 milhões em
aproximadamente 4,7 km

de obras.
Os dois projetos fazem
parte do Pacto de Retomada
Econômica, lançado em outubro. O pacto vai injetar R$
3 bilhões em investimentos
em sete áreas da cidade, com
geração de emprego e renda.
“Nestes últimos anos, a
Região Oceânica vive um
momento transformador
com grandes investimentos
em infraestrutura e mobilidade, como o Túnel Charitas-Cafubá, obras de drenagem
e pavimentação em vários
bairros que durante décadas
viveram alagados. Temos o
Cafubá, Fazendinha, Boa
Vista já urbanizados, Santo
Antônio, Maralegre, Maravista e Serra Grande em
andamento. Agora chegou
a vez do Engenho do Mato
e do Imbuí. É, sem dúvidas,
o maior programa de infraestrutura da história da

cidade”, defende o administrador da Secretaria Regional
de Região Oceânica, Rubens
Branquinho.
Obras em andamento No bairro Santo Antônio,
mais de 75% das ruas do
projeto já foram pavimentadas. Em Serra Grande e
Maravista, 68 ruas passarão
por intervenções, com 23 já
pavimentadas.
“Podemos ver que mesmo
com uma pandemia e com
as adversidades que este período impôs, as obras estão
acontecendo para melhorar
a qualidade de vida dos moradores. As melhorias serão
totais e os problemas com
valas e buracos que assolam os moradores de Serra
Grande serão resolvidos. É
inegável que assim que concluídas, essas intervenções
vão impactar positivamente
o dia a dia de cada morador
da região”, acredita Francisco
Eugênio, de 48 anos, morador da Serra Grande.
No Maralegre, quatro das
14 vias inseridas no projeto
já foram pavimentadas. O
investimento no local é de
R$ 11,5 milhões e o prazo de
conclusão é para o primeiro
semestre de 2022.

Parceria pelo desenvolvimento
UFF e outras instituições buscam criar instrumentos para auxiliar Niterói na gestão das receitas dos royalties
Como recursos fósseis finitos
poderiam contribuir para
a construção de uma estabilidade financeira e de um
desenvolvimento sustentável
em uma economia? Partindo
desse desafio e buscando
soluções inovadoras como
resposta, o Departamento de
Economia da Universidade
Federal Fluminense (UFF),
vinculado ao Centro de Estudos sobre Desigualdade e
Desenvolvimento (CEDE),
se engajou em uma parceria
com a Prefeitura de Niterói, a
Fundação Euclides da Cunha
e o Jain Family Institute, organização não lucrativa de
pesquisa nas ciências sociais.
O projeto, intitulado “Desenvolvimento de Modelagem de Gestão do Fundo de

Equalização de Receita de Niterói”, tem como intuito desenvolver instrumentos para
auxiliar a gestão do Fundo de
Equalização da Receita (FER)
da Secretaria da Fazenda de
Niterói, criado para melhor
gerir a aplicação das receitas
provenientes dos recursos
de petróleo e gás da cidade, os chamados royalties
de petróleo. O projeto visa,
portanto, contribuir para o
aprimoramento da gestão do
fundo, por meio de técnicas
de modelagem matemática
e de análise quantitativa e
qualitativa.
Para o reitor Antonio
Claudio Lucas da Nóbrega,
este projeto, que compõe
também o Programa de Desenvolvimento de Projetos

Aplicados (PDPA), uma cooperação ampla da Prefeitura
de Niterói com a UFF, gira em
torno da gestão de recursos
financeiros do município. “A
universidade está prestando
seu conhecimento em prol
do aperfeiçoamento dessa
gestão econômica, servindo
como instrumento de sustentabilidade do município.
Trata-se, enfim, de mais uma
forma de devolver para a
sociedade o investimento
público em ciência e tecnologia”, afirma.
A iniciativa da Prefeitura
de Niterói de transformar a
renda dos royalties de petróleo em uma base permanente
para o desenvolvimento sustentável e equitativo torna o
FER bem posicionado para

servir de modelo no Brasil
e no mundo. No futuro, outros municípios e estados
que têm ou venham a ter
fundos soberanos poderão
se beneficiar de ferramentas
semelhantes”, Fábio Waltenberg, professor de Economia
da UFF e coordenador do
projeto.
Uma das principais inovações da iniciativa é o desenvolvimento de um software
que fornece uma simulação
estocástica do FER, ou seja,
que faz previsões e simulações levando em conta as
probabilidades e tendências
de variação dos preços do
barril de petróleo, de fundos
de ações, de títulos do governo e de investimentos em
geral. Para isso, são utilizadas

Docas RJ
comemora
desempenho
dos portos

OAB: eleições acontecem na
terça-feira em todo o Estado

Com o resultado alcançado no terceiro trimestre, a
Companhia Docas (CDRJ),
que administra os portos
do Rio, Itaguaí, Niterói e
Angra dos Reis, comemora
o desempenho no acumulado de 2021. De janeiro
a setembro deste ano, o
faturamento da Autoridade
Portuária teve um incremento de 81,9% em relação
ao mesmo período de 2020.
Já a movimentação de cargas cresceu 23,9%, quando
comparada aos números
do ano passado.
A movimentação de
cargas no último mês de
setembro atingiu a marca
de 6 milhões de toneladas,
sendo a segunda maior
movimentação mensal do
ano e superando em 6,4%
o volume de agosto. O
faturamento de setembro
atingiu a marca de R$ 106,9
milhões.

Na próxima terça-feira, dia 16,
será realizada a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) em todo o Estado
do Rio de Janeiro. Luciano
Bandeira, atual presidente da
OAB-RJ e candidato à reeleição pela Chapa 1 - OAB Forte
e Unida, convoca toda a classe
para ir às urnas e fazer valer o
poder da democracia.
“Nossa primeira gestão foi
marcada pelo período mais
desafiador da história recente. Este cenário de pandemia
nos obrigou a recalcular a
rota para garantir a renda dos
colegas e a estrutura para que
nenhum advogado ou advogada ficasse sem trabalhar.
Em Niterói, por exemplo,
inauguramos uma Casa da
Advocacia em Piratininga, na
Região Oceânica. São cinco
escritórios digitais e uma
Central de Peticionamento
com dez computadores para
atender a advocacia que mili-

Presidente da OAB-RJ convoca toda a classe para comparecer às urnas
Divulgação

Bandeira lembra aos colegas a importância de fazer valer a democracia

ta longe do Centro da cidade.”
“Além disso, junto com a
Caarj, reabrimos o Centro de
Promoção da Saúde (Cepros),
localizado na própria sede
da OAB/Niterói, onde são
oferecidos aos advogados e
às advogadas tratamentos clínicos como RPG, fisioterapia,
pilates, além de atendimentos
ginecológicos e dermatológi-

cos. Todos com valores abaixo
dos praticados no mercado ou
cobertos pelo plano de saúde
oferecido pela Seccional.”
“Estamos com muita garra
e vontade de continuar trabalhando, ainda não terminamos o nosso legado. Mas para
isso, precisamos de todos os
colegas nas urnas dia 16”, frisa
Luciano.

técnicas de análise de séries
temporais e de volatilidade,
que tentam prever a trajetória futura dos preços a partir
de informações sobre como
se comportaram no passado.
O professor de Economia
da UFF e coordenador do
projeto, Fábio Waltenberg,
explica que essas ferramentas, tipicamente utilizadas
apenas pelos maiores gestores de investimentos do
mundo, estão sendo desenvolvidas em estreita coordenação com a equipe da Secretaria da Fazenda. “Nosso
projeto inova ao reunir habilidades e expertises diversas
em benefício do desenvolvimento de instrumentos que
servirão para aprimorar a
gestão de um fundo munici-

pal”, esclarece.
Segundo ele, o reconhecimento do papel crucial
que os fundos da riqueza
social subnacional podem
desempenhar no desenvolvimento econômico e social
está crescendo em muitas
partes do mundo. “A iniciativa da Prefeitura de Niterói
de transformar a renda dos
royalties de petróleo em
uma base permanente para
o desenvolvimento sustentável e equitativo torna o
FER bem posicionado para
servir de modelo no Brasil e
no mundo. No futuro, outros
municípios e estados que
têm ou venham a ter fundos
soberanos poderão se beneficiar de ferramentas semelhantes”.

Firjan: indústria
segue otimista
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial Fluminense (Icei-RJ), divulgado
pela Firjan, aponta que os
industriais seguem otimistas no estado do Rio. Em
outubro, o índice atingiu
54,1 pontos, superando inclusive sua média histórica
(51,5 pontos). A pesquisa
avalia as condições atuais e
as expectativas com relação
à economia brasileira, do estado e da empresa. Os resultados variam de zero a cem
pontos, sendo que os valores
acima de 50 representam
melhora ou otimismo.
Apesar do resultado otimista, a análise mostra que,
após sucessivos crescimentos entre abril e agosto, o
índice apresentou queda
nos meses seguintes, refletindo, sobretudo, uma piora
na percepção relacionada
às condições atuais. “Sem
dúvida, o cenário atual inspira cautela por parte dos
empresários. Ainda existe
dificuldade na compra de

matéria-prima, custo elevado do frete e incertezas
relacionadas ao fornecimento de energia, por exemplo.
Precisamos também estar
atentos à proximidade das
eleições de 2022 e todas as
turbulências que isso pode
causar em um cenário onde
as cadeias de valor estão longe das condições normais de
temperatura e pressão”, avalia o presidente do Conselho
Empresarial de Economia da
Firjan, Rodrigo Santiago.
O indicador de Condições atuais registrou 46,1
pontos em outubro. A maior
contribuição para esse quadro foi a piora da avaliação
relacionada à economia
brasileira, que ficou em 40,6
pontos. O cenário nacional
também afetou a avaliação
sobre o estado (40,8 pontos)
e sobre a empresa (48,8 pontos). Nesse contexto, as expectativas positivas para os
próximos seis meses mantiveram a confiança do setor
industrial fluminense.
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Investidores apostam no mercado
imobiliário em tempos instáveis
Divulgação

fiscal no país, crescem os investimentos no mercado imobiliário,
um porto seguro em tempos
instáveis, mantendo o imóvel
como essencial na carteira do
investidor.
Não à toa o setor tem mostrado
vigor. Segundo projeções da Associação Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o ano de 2021
encerrará com R$ 195 bilhões de
crédito imobiliário concedido,
mais um recorde histórico para
a área.

Richard Sonsol*
Em meio ao turbilhão de incertezas nas conjunturas econômica e

As vendas estão sendo impulsionadas por diversos fatores:
manutenção de juros no patamar
de um dígito, déficit habitacional,
mudança de estilo de vida devido
à pandemia da Covid-19, oferta
de crédito nos principais bancos,
lançamentos imobiliários nos

diversos segmentos de renda e
estoque de unidades prontas.

públicas, dos rumos da política,
desvalorização do Real e fuga dos
investimentos estrangeiros,
Quem, até então, estava junque procuram possibilidatando dinheiro para adquides mais calmas. O Ibovesrir o bem com o objetivo de
pa, principal índice da B3
morar, está ante– a Bolsa de Valores
cipando a compra
brasileira - registra
Quem estava
para não correr o
queda acumulada
risco em aplicaao longo do ano. A
juntando
ções de renda vainflação teve a maior
dinheiro, está
riável, que nesse
alta para o mês de
antecipando a outubro em quase 20
momento passa
por um período
anos, batendo 1,25%,
compra para
de instabilidade.
o Índice Nanão correr risco com
Nesse cenário, o
cional de Preços ao
setor já comemo- em aplicações de Consumidor Amplo
ra o resultado das
renda variável (IPCA) acumulado no
vendas em 2021.
ano em 10,67%.
São inúmeros os fatores de
insegurança para os investidores nesse momento,
resultado das incertezas
quanto ao controle das contas

De olho nas novas demandas para moradias e investimento, construtoras e
incorporadoras estão lançando novas plantas em regiões

com infraestrutura e serviços de
grandes centros, mas em cidades
de médio porte, como é o caso
de Niterói.
Para aqueles que procuram morar ou investir na cidade, contar
com a assessoria dos associados
da ADEMI-Niterói faz toda a
diferença na hora de pesquisar
as melhores opções de moradia.
Especialistas estão prontos para
dar segurança em todas as etapas, até a assinatura do contrato
de compra.

*Richard Sonsol
Presidente da ADEMI-Niterói

Aniversário em grande estilo
Detonautas, Mart’nália e Dalto são algumas das atrações que vão marcar os festejos pelos 448 anos de Niterói
Divulgação

Reprodução do Facebook

E vai rolar a festa! Niterói começa a comemorar neste domingo
seus 448 anos de fundação,
a serem completados no dia
22 de novembro. A Prefeitura
preparou uma agenda cultural
especial para celebrar a data
com eventos gratuitos e que
vão seguir os protocolos sanitários de combate à Covid-19. A
programação, que inclui shows
de artistas como Detonautas e
Mart’nália, um festival de Jazz
e Blues, além de peças teatrais,
terá início neste dia 14, na Sala
Nelson Pereira dos Santos, em
São Domingos, a partir das 14h,
com “Encontro de Carros Antigos” e show da banda Bloody
& Mary, que vai colocar todo
mundo pra cantar e dançar.
Na segunda-feira, dia 15, a
programação será no Theatro
Municipal de Niterói, às 19h,
com show do cantor Dalto.
Logo após será a vez do Detonautas Roque Clube agitar a
Sala Nelson Pereira dos Santos,
às 21h30.
A programação, que vai ser
realizada de forma virtual e
presencial, com uma série de
shows no Theatro Municipal de
Niterói e na Sala Nelson Pereira
dos Santos, e também transmissões ao vivo pelas redes
sociais da Prefeitura de Niterói.
A presença do público respeitará os protocolos de segurança
vigentes. A distribuição dos
ingressos será feita nos locais
dos eventos, duas horas antes
do início das apresentações,
mediante a doação de um quilo
de alimento não perecível que
será destinado para a campanha “Niterói Solidária”.
No dia 16 de novembro, no
Theatro Municipal de Niterói,

Bia Bedran vai estar dia 19 do Theatro Municipal

Convidada especial, a Orquestra de Cordas da Grota também sobe ao palco do Municipal no dia 19

Divulgação

Dalto se apresenta na segunda (15) no Municipal

às 19h, haverá o espetáculo
“Eu Sempre Soube’’, com Rosane Gofman. E na Sala Nelson

Divulgação

Dia 17 tem Chico Batera Trio & Convidados

Pereira dos Santos, às 21h30,
acontece a peça “Frágil”, com
Mario Neto e Dani Fritzen.

Divulgação

Martnália coloca todo mundo pra sambar no dia 18

Em 17 de novembro, quarta-feira, será realizado o tradicional “Natal na Rua”, com

Bela Bienal
em Niterói
A Bela Bienal Europeia
e Latino Americana de
Arte Contemporânea
chega à sua 5ª edição
com o tema “A Natureza na Arte”. Evento
itinerante, aporta no
Brasil em algumas cidades. No Espaço Cultural Correios Niterói a
mostra com 130 artistas
fica até 16 de janeiro.
O Espaço Cultural Correios Niterói fica na Av.
Visconde do Rio Branco,
481, Centro. De segunda
a sexta, das 11h às 18h;
aos sábados, das 13h às
17h. Entrada gratuita.

a Orquestra Jovem Aprendiz
convidando o instrumentista
Sérgio Chiavazzoli, no Theatro

Municipal de Niterói, às 19h. Na
Sala Nelson Pereira dos Santos,
às 21h30, terá a apresentação
do Chico Batera Trio & Convidados.
Mart’nália será a atração
do “Clássicos do Samba”, no
dia 18 de novembro, às 19h, no
Theatro Municipal de Niterói.
No mesmo dia, a Sala Nelson
Pereira dos Santos vai receber,
às 21h30, o Festival Pras Bandas
de Cá - Choro da Confraria,
com a Família Souza & Grupo
Café Brasil.
No dia 19 de novembro, no
Theatro Municipal de Niterói,
às 19h, Bia Bedran convida
Orquestra de Cordas da Grota.
Já na Sala Nelson Pereira dos
Santos, às 21h30, terá mais uma
edição do Clássicos do Samba
com os grupos Terreiro da Vovó
e Candongueiro.
O Festival Niterói Blues &
Jazz fecha a festa, nos dias 20, 21
e 22 de novembro, no Theatro
Municipal, sempre às 19h, e na
Sala Nelson Pereira dos Santos,
sempre às 21h30.
Acesse a programação completa no site da Cultura Niterói:
https://www.culturaniteroi.
com.br/
Protocolos – As apresentações serão realizadas sob
vigência do novo protocolo de
saúde da cidade de Niterói.
Seguindo todas as medidas
de segurança sanitária, como
a obrigatoriedade do uso de
máscaras. De acordo com o
Decreto Municipal 14.142/
2021, é necessário apresentar o
comprovante de vacinação em
dia, no formato impresso ou
digital, acompanhado de um
documento com foto.
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Infertilidade, um dilema conjugal. Tem solução?
Por Dra. Ana Maria Reis Nascimento, médica ginecologista e mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil
da UFF. Orientada pelo professor e médico em reprodução humana Dr. Ivan Andrade de Araújo Penna, a convite do professor Aderbal
Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE
Pixabay

Gravidez é um sonho para a
maioria dos casais. Porém,
sabe-se que 1 a cada 8 casais
terão dificuldade de engravidar devido à infertilidade.
Infertilidade é a denominação
dada aos casais que estão em
idade fértil e não conseguem
engravidar em um período de
até 1 ano de tentativas, ou em
período de até 6 meses, caso
a mulher tenha idade igual ou
maior a 35 anos.
Somente 15 a 20 % dos
casais conseguem gestar no
primeiro mês de tentativas e
cerca de 80 a 90% conseguem
gestar em até 1 ano. Esses casais devem procurar o ginecologista generalista ou especialista em reprodução humana.
Este profissional irá iniciar a
investigação de possíveis causas que possam estar dificultando ou impedindo o sonho
da gestação. É importante
ressaltar que diferentemente
do senso popular que busca
na mulher a principal causa
de infertilidade, o homem
também deve ser>investigado
uma vez que o fator masculino é responsável por 50% das
causas de infertilidade. Desta
forma, não somente a mulher,
mas também o seu parceiro
deverá ser investigado quanto
à infertilidade do casal.
O planejamento familiar
sempre deve ser pauta nas
consultas com o ginecologista uma vez que a idade da
mulher é fator importante
na fertilidade do casal. Cada
vez mais as mulheres vêm
postergando a maternidade
por questões sociais, pessoais
e profissionais, porém, com
o avançar da idade ocorre
uma queda na quantidade de
óvulos que ainda restam para
a mulher ovular ao longo da
sua vida. Além disso, ocorre
também o envelhecimento
desses óvulos havendo perda
na qualidade dos mesmos,
aumentando o risco de dificuldade para engravidar e de
anomalias genéticas no feto.

Somente 15 a 20 % dos casais conseguem gestar no primeiro mês de tentativas e cerca de 80 a 90% conseguem gestar em até 1 ano. Nesse caso, o casal deve procurar um especialista

Os principais exames para
a investigação de infertilidade
no casal são o espermograma,
exames de imagem para avaliar a anatomia do útero e da
pelve e a viabilidade das tubas
uterinas e exames laboratoriais para avaliação hormonal,
investigação de doenças auto
imunes, coagulopatias e de

doenças existentes já diagnosticadas no casal. Os pacientes podem ter esse apoio
no Sistema Único de Saúde
(SUS) através de consulta com
o ginecologista generalista e
podem ser encaminhados ao
ginecologista especializado
na endocrinologia feminina
e na reprodução humana. Em

destaque há os atendimentos
>realizados nos ambulatórios
de atendimento à saúde da
mulher de hospitais universitários, como o Hospital
Universitário Antonio Pedro,
da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói.
Logo, essa assistência à saúde reprodutiva do casal não

Acesso à saúde preocupa a
população, diz pesquisa
Ter plano de saúde é considerada a 3ª maior conquista do brasileiro em 2021
Divulgação

Para 81% dos brasileiros, a crise da pandemia da covid-19
fez aumentar o receio do
acesso a tratamentos médicos e, consequentemente, a
preocupação com o acesso à
saúde. Entre os que possuem
menor poder aquisitivo, com
renda de até cinco salários
mínimos, a preocupação
aumentou muito. É o que
mostra levantamento encomendado pela Associação
Nacional das Administradoras de Benefício (Anab) ao
instituto Bateiah Estratégia e
Reputação - a Pesquisa Anab
de Planos de Saúde.
O documento traça um
panorama dos planos de
saúde no país e traz o perfil
de seus beneficiários. Para levantar os dados, as entidades
fizeram contato com mais de
1 mil usuários a partir de 16
anos de idade, com amostras
em capitais, regiões metropolitanas e cidades do interior. Também consideraram
fatores como gênero, idade,
escolaridade, renda familiar
e ocupação.
Quando observados os
dados de gênero, 52,5% das
mulheres sentiram que a

Essa realidade atinge 81% dos brasileiros, em especial os de menor renda

preocupação com a saúde
aumentou muito com a pandemia. Entre os mais velhos,
54% dos que têm 50 anos ou
mais indicaram que a preocupação aumentou muito.
Em relação à renda familiar, o maior percentual de
desconforto é entre aqueles
que ganham de 2 a 5 salários
mínimos (84,1%). Entre os
brasileiros que ganham até

2 salários, 50,3% indicaram
que a preocupação aumentou
muito.
Prevenção de doenças Para o presidente da Anab,
Alessandro Acayaba de Toledo, o estudo é uma síntese
do atual momento que vive o
país, e reflete o olhar do brasileiro para questões de saúde
e prevenção a doenças depois
da pandemia.

“Nunca o brasileiro esteve
tão preocupado com a saúde
como hoje. A pandemia potencializou esse cuidado e a
instabilidade econômica é
uma ameaça para a manutenção do plano, especialmente
entre os beneficiários com
menor poder aquisitivo. O
mercado tem dado resposta
com o lançamento de produtos a preços mais atrativos e
até sugerindo a portabilidade
de carências. É fundamental
que o consumidor tenha conhecimento dos direitos para
tomar as melhores escolhas
para sua saúde, inclusive a
financeira.”
Plano de saúde - Os consumidores enxergam o plano de
saúde como uma conquista,
assim como ter um imóvel,
um veículo, realizar uma
viagem ou ter investimentos,
mostrou a pesquisa. O plano
é a terceira maior conquista
do brasileiro em 2021. Na
faixa etária acima de 50 anos,
o benefício só perde para a
casa própria em importância.
Quanto menor a renda familiar e o grau de escolaridade, maior é o reconhecimento
do plano.

está limitada apenas àqueles
casais com maior poder aquisitivo.
Os tratamentos para infertilidade ou seja, reprodução
humana, incluem desde a
mudança de hábitos alimentares, perda de peso e realização de atividade física até
a indução da ovulação com

programação do coito ou o
uso de técnicas de alta complexidade como a fertilização
in vitro.
Se você quer engravidar
e não consegue, fique alerta!
Estar aberto às possibilidades,
buscar informações médicas
e não perder tempo são fundamentais!

Niterói: CDI com mais
de 44 mil exames
Inaugurado há um ano, pela
Prefeitura de Niterói, o primeiro Centro de Diagnóstico
Integrado (CDI) do município
comemorou recentemente a
marca de 44.037 exames de
imagem. O espaço, que atende
pacientes da rede municipal
de Saúde, conta com infraestrutura e equipamentos de
última geração, tais como,
tomografia, ultrassonografia,
ecocardiografia, colonoscopia, raio-x digital, além de
um moderno laboratório de
análises clínicas. Todos esses
exames são gratuitos e atendem, principalmente, a uma
parcela da população que não
têm condições financeiras
de arcar com essa despesa.
Na rede particular de saúde,
uma tomografia, por exemplo,
custa entre R$ 300 e R$ 1.100.
A Prefeitura de Niterói investiu R$ 25 milhões no CDI. O
centro fica no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT),
que ganhou novos leitos de
UTI, enfermarias e reformas
em outros ambientes.

O secretário municipal
de Saúde, Rodrigo Oliveira,
defende que a abertura do
Centro de Diagnóstico representou uma grande conquista
para o município. A oferta
desses exames é fundamental
para agilizar a linha de cuidado dos pacientes.
“O Centro de Imagens reforçou a retaguarda de exames
e o atendimento à população.
Ampliamos a oferta, garantindo maior rapidez ao diagnóstico e, consequentemente,
um tratamento muito mais
adequado ao paciente. Hoje
o espaço é referência para as
unidades de urgência e emergência do município”, destaca
o secretário.
O diretor geral do HMCT,
Ubiratan Moreira Ramos, fala
do resultado com a implantação do Centro de Diagnóstico.
“Com a implantação do
CDI, melhoramos a qualidade
do serviço, reduzindo pela metade o tempo de permanência de pacientes internados”,
contou.
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Fazenda
Colubandê terá
Salão Carioca
do Livro
Crianças e educadores da
rede municipal de Educação
vão participar do LER – Salão
Carioca do Livro, um dos
maiores festivais abertos
de literatura do País. A edição em São Gonçalo, uma
organização do Governo
do Estado do Rio, vai acontecer entre os dias 4 e 11
de dezembro, na Fazenda
Colubandê.
O evento, 100% interativo, foi criado com o objetivo
de elevar a paixão pela leitura desde a infância até a
fase adulta.
“Estamos muito felizes
em receber o evento. É gratificante sentir a presença do
Governo do Estado no nosso
município. Nossos alunos
e educadores merecem um
evento dessa grandeza e
importância”, disse o secretário de Gestão Integrada e
Projetos Especiais, Douglas
Ruas.
O festival conta com
acesso totalmente gratuito
a oficinas, conversas, saraus, contação de histórias,
intervenções poéticas, peças
teatrais, exposições, homenagens e bate-papos com
renomados autores.
“Desde o início da gestão
do prefeito Capitão Nelson,
o incentivo à leitura é um
dos pilares da Educação
em São Gonçalo. Estamos
aumentando o número de
salas de leitura no nosso
município, pois entendemos a importância do incentivo ao hábito da leitura”, afirmou o secretário de
Educação, Maurício Nascimento.

comercial@ofluminense.com.br

Aventura humana pelo olhar
de Ziraldo, no MHN, no Rio

Esporte é bom para
a vida, diz Torben

Exposição abre as comemorações do centenário da instituição
Reprodução/Ziraldo

Menino Maluquinho, um dos personagens mais icônicos da carreira do grande artista, estará presente na exposição

Exposição que marca o início
das comemorações do centenário do Museu Histórico
Nacional em 2022, en cartaz
a partir de 20 de novembro,
“Terra à vista e Pé na Lua”
tem como foco a aventura
humana rumo ao desconhecido. Pelo olhar visionário do
escritor, desenhista e cartunista Ziraldo, o visitante
navegará do “descobrimento” do Brasil às conquistas espaciais, passando por
obras do artista que se unem
conceitualmente às coleções
do museu via códigos QR
espalhados pela cenografia.
A trajetória de Ziraldo (livros, personagens, ideias ou
mesmo objetos de trabalho)

reconecta o visitante à história de um Brasil construído
diariamente por todos nós.
A curadoria e direção de
arte são de Adriana Lins e
Guto Lins (Manifesto), que
contaram com o apoio e a
participação do Instituto
Ziraldo, enquanto a cenografia é assinada por Susana
Lacevitz e Philppe Midani
(Cenografia.Net).
Segundo Vania Bonelli,
diretora Interina do Museu
Histórico Nacional, para dar
início às comemorações do
centenário da instituição, “a
fantástica criatividade” de
Ziraldo e seus super-heróis
é uma “verdadeira odisseia”.
“Ao retornarmos à ale-

gria, convidamos as mais
diversas gerações para navegarem no tempo e no
espaço, reafirmando a frase
do Menino Maluquinho:
‘que maluquinho que nada!
Eu sou danado de feliz!’”,
conclui.
A exposição faz parte do
Plano Anual 2021 do museu,
que tem o apoio da Associação dos Amigos do MHN e
patrocínio do Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Visitação: de 20 de novembro a 20 de fevereiro de 2022.
Museu Histórico Nacional
- Praça Marechal Âncora,
Centro do Rio.

O velejador Torben Grael,
ganhador de cinco medalhas olímpicas (dois ouros,
uma prata e dois bronzes),
disse que o esporte é muito
importante para a saúde
e deve ser pensado neste
sentido e não somente
relacionado a resultados
e conquistas, inclusive
olímpicas. “Isso tudo [medalhas] é muito bom, mas
a parte melhor do esporte é o bem-estar que ele
proporciona, os ensinamentos, de lidar com as
vitórias, com as derrotas,
seguir as regras. Tem muita
coisa intrínseca do esporte
que é importante para a
vida das pessoas”, disse.
Pai de Martine Grael,
também ganhadora de
ouros na vela nos Jogos
Olímpicos do Rio em 2016
e em Tóquio 2020, o velejador foi entrevistado no
programa Sem Censura,
na TV Brasil, no dia 8. Ele
falou também sobre a tradição de sua família no
esporte, as perspectivas

Valter Campanato/Agência Brasil

Campeão olímpico foi entrevistado no programa Sem Censura
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para a vela em Paris 2024
e o projeto Grael, ONG da
qual é cofundador e que
já atendeu 17 mil alunos
nos últimos 23 anos em
Niterói.
Coordenador técnico
da Seleção Brasileira de
Vela, Torben disse que falta oportunidade para ter
mais atletas no Brasil praticando esportes náuticos
e, em especial, a vela. “Para
o esporte da vela, embora
seja considerado de elite, não necessariamente
você precisa ser o dono
do barco. Você precisa ter
o aprendizado. A França,
por exemplo, tem muitas
escolas públicas de vela”,
disse.
Torben explicou que,
no Brasil, as escolas de vela
funcionam nos clubes. “É
um dos motivos, eu diria,
do bom desempenho do
esporte da vela como um
todo, porque nós temos
uma ótima estrutura de
clubes, mas ela é limitada”,
disse.
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Flamengo reencontra
Rogério Ceni no Morumbi
Será o primeiro duelo do time contra o técnico campeão brasileiro de 2020
Alexandre Vidal / Flamengo

Um dos principais nomes do Fla no Brasileiro, Michael começou sua ascensão no time na época de Rogério Ceni

Apenas três dias
após vencer o
Bahia no Maracanã, o Flamengo estará de
volta em campo
neste domingo.
Diante do São Paulo, no Morumbi, o Rubro-Negro vai
reencontrar seu ex-técnico,
Rogério Ceni. A partida da 32ª
rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para às 16
horas, no horário de Brasília.
Ceni foi treinador do Flamengo até o início de julho,
quando a diretoria decidiu
pela troca de comando e
contratou Renato Gaúcho.
O ex-treinador rubro-negro
assumiu o São Paulo há poucas semanas, mas vem apre-

sentando um desempenho
apenas regular.
O Tricolor paulista aparece
na 14ª posição na tabela e tem
que lidar com a ameaça de
rebaixamento. A equipe vem
de dois jogos sem vencer, uma
derrota para o Bahia e um empate com o Fortaleza. Além
disso, terá outra pedreira pela
frente, contra o o vice-líder
Palmeiras na próxima quarta-feira.
Já o Flamengo segue sem
jogar a toalha no Brasileirão,
mas com o foco de fato na final da Libertadores, no próximo dia 27. Na terceira posição
no nacional, o Rubro-Negro
está 11 pontos atrás do líder
Atlético-MG.
Seguindo o planejamento

para a decisão, Renato Gaúcho deve fazer modificações
na equipe. Assim, poupados
contra o Bahia, Willian Arão e
Rodrigo Caio devem retornar
no domingo.
Entregues ao departamento médico, Arrascaeta, Filipe
Luis e Pedro não viajarão com
o grupo para São Paulo. O
mesmo acontecerá com Isla,
servido a seleção do Chile, e
Diego Ribas, expulso na quinta-feira, no Maracanã.
Do lado paulista, Ceni
terá de fazer algumas alterações por força de problemas
disciplinares. Titulares no
Castelão, Rodrigo Nestor e
Gabriel Sara levaram o terceiro amarelo e, portanto, estão
suspensos.

Domingo, 14, segunda, 15 e terça-feira, 16/11/2021

Flu encara Palmeiras
ainda de olho no G-6
O Fluminense
segue na briga
para entrar no
G-6 do Campeonato Brasileiro.
Neste domingo,
os tricolores recebem o Palmeiras, às 18h15, no Maracanã.
Os donos da casa vão para
a partida pressionados pelas más atuações das últimas
rodadas. Só que a vitória é
fundamental para o objetivo
da equipe de voltar a disputar
a Libertadores.
O lateral esquerdo Marlon
falou sobre a importância da
partida.
“É um jogo muito difícil.
Nós sabemos que eles têm uma
decisão importante pela frente.

No Fluminense, todos os jogos
são decisões importantíssimas.
Precisamos pontuar” disse.
Para esta partida, o técnico
Marcão não terá o zagueiro
Nino, suspenso. Luccas Claro
e Manoel brigam pela vaga ao
lado de David Braz.
O Palmeiras vem embalado,
com seis vitórias seguidas na
competição.
Para a partida, o técnico
Abel Ferreira deve contar com
os retornos de Jorge, em fase
final de recuperação física, e
Felipe Melo, preservado contra o Atlético-GO. Já Gustavo
Gómez e Joaquín Piquerez
seguem desfalcando o Verdão,
já que estão com suas seleções
no período de Data Fifa.

Europa tem rodada
decisiva rumo ao Qatar
A última rodada das Eliminatórias Europeias começam
neste domingo. O destaque
será os confrontos diretos
em alguns grupos pela vaga
direta para a Copa do Mundo
do Qatar.
Pelo grupo A, Portugal e
Sérvia duelam em Lisboa. As
duas equipes chegam para a
partida com 17 pontos. No
entanto, os donos da casa
vão para o confronto com a
vantagem do empate.
Os portugueses não querem ter que passar pela repescagem e contam com os
gols de Cristiano Ronaldo.
O grupo B também será
definido em um duelo
direto. Espanha e Suécia se
enfrentam em Sevilha. Os
donos da casa contaram

com o tropeço do rival na
rodada passada e jogam pelo
empate.
Para os suecos só a vitória
interessa para não irem para
para uma repescagem.
A mesma situação acontece no grupo H. A atual
vice-campeã mundial, Croácia, precisa da vitória sobre a
Rússia, em Zagreb.
Os russos estão dois pontos a frente e buscam surpreender para voltarem ao
Mundial.
Já na segunda-feira, pelo
grupo C, a Itália visita a
Irlanda do Norte. Empatada em número de pontos
com a Suíça, que recebe a
Bulgária, está confiante em
conseguir a vaga direta para
a Copa.

Meia Chay
exalta boa
temporada
pelo Botafogo
O Botafogo
conta os dias
para confirmar
o acesso à primeira divisão.
A campanha
alvinegra na Série B mostrou
ao torcedor algumas caras
novas do elenco. Uma delas
foi o meia Chay, que está
lesionado e tem perdido os
últimos jogos. No entanto,
ele exaltou a boa fase em
2021.
“É o melhor momento
da minha vida, nunca nem
imaginei que iria chegar
a esse nível. Considero o
Botafogo a minha casa, eu
comecei aqui. Eu passo nos
corredores do Nilton Santos,
tem os ídolos lá… se puder,
quando encerrar a carreira,
quero ter um desenho meu
desses lá também”, disse ao
canal Camisa 21.
Chay foi questionado sobre a chance de atuar em um
rival do Botafogo no futuro.
O meia admitiu a possibilidade caso não permaneça
no clube.
“A gente tem que ser valorizado onde está. Se tiver
um rival que quer o Chay,
basta o Botafogo valorizar,
vou ficar aqui até eu sentir
que estou sendo valorizado.
Não posso dizer que nunca
vou jogar em um rival, não
tem como dizer isso”, declarou.
Chay deve ser desfalque
mais uma vez na segunda-feira, contra o Operário-PR,
no Estádio Nilton Santos,
às 16h00 (de Brasília). Uma
vitória garante o acesso dos
alvinegros ao Brasileirão
Série A.

