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NOVO VÍRUS NO PEDAÇO

Surto de influenza
assola cidade do Rio
Também contaminado, prefeito Eduardo Paes cancela agenda e convoca população a tomar vacina
CIDADES\PÁG. 3
Wagner Rodrigues/Divulgação

CULTURA
Divulgação

Viradouro
reforça time
de musas
A Viradouro reforçou o time de
beldades que vai colocar na Avenida no próximo Carnaval. Bellinha Delfim passa a dividir o
posto de musa com a dançarina
Luana Bandeira, que era assistente de palco de Luciano Huck
quando ele comandava o Caldeirão, e com a cantora e apresentadora Lore Improta, que já
desfilam na vermelho e branco
de Niterói. Bellinha tem 24 anos
e começou no balé clássico aos
cinco. Paralelamente, praticava
atletismo. Ela também é modelo e na pista de desfiles, estreou
como passista em 2014, na São
Clemente.

Exposição “André Severo - Arquiperiscópio” reúne obras inéditas do artista

Destaque
para relações
humanas

CIDADES\PÁG. 4

Até 16 de janeiro, o Oi Futuro, no Flamengo, apresenta a exposição “André
Severo - Arquiperiscópio”,
com seis obras inéditas do
artista gaúcho.

OPINIÃO
CHICO D’ANGELO

Saúde, Ciência
e Lembrança CPI Covid

‘A vela’ em
cartaz nas
redes

PÁG. 3

PÁG. 2

Bellinha e Erika Januza, rainha de bateria, fazem parte do time de beldades que a Unidos do Viradouro vai levar para o desfile da Marquês de Sapucaí

ESPORTES

Novo Enem para
os moradores
do Salgueiro
CIDADES\PÁG. 5

Alexandre Vidal / Flamengo

Maricá: acordo
prevê prioridade
para empregos
PANORAMA\PÁG. 2

Brasil pode
passar a exigir
vacinação
CIDADES\PÁG. 5

O atacante Gabriel Barbosa, grande destaque da última final é uma das armas do Rubro-Negro para o embate de amanhã

Flamengo faz últimos ajustes para a América
Faltando pouco mais de 24h para a grande decisão da Libertadores 2021, o Flamengo do técnico
Renato Gaúcho faz os últimos ajustes, no estádio do Peñarol, para decisão frente ao Palmeiras.
PÁG. 8

Projeto muda
garantias para
ampliar crédito
CIDADES\PÁG. 5
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POR JEFFERSON LEMOS

Pedalada marcada
em Niterói

Maricá: mais de 50 mil empregos

Ne s t e d o m i n g o ( 2 8 ) , à s
9h30, a orla da zona sul de
Niterói será tomada por ciclistas que participarão do
pedal gratuito realizado pela
cafeteria Fika Bike, em alusão ao Novembro Azul, mês
de conscientização e prevenção ao câncer de próstata e à
saúde do homem. No pedal
de outubro rosa, realizado no
último mês, o evento contou
com cerca de 200 ciclistas no
percurso realizado pela orla
da cidade.
Apesar de realizado pela
iniciativa privada, o evento
conta com parceria da Prefeitura de Niterói, através
das equipes do Niterói de
Bicicleta e agentes de trânsito, que irão realizar a escolta
dos ciclistas no trajeto do
Centro (Rua Marquês do
Paraná, 220) até a árvore
de Natal na Praça do Rádio
Amador, em São Francisco,
com retorno ao local da concentração.

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e o diretor
executivo do complexo
Maraey, David Galipienzo,
acompanhados da diretora de Sustentabilidade
do empreendimento, Luciana Andrade, assinaram
ontem, no evento Expo
Maricá 2021, convênio que
prevê a contratação de mão
d e o b ra l o c a l t a n t o n a
construção como na operação do resort. As obras
estão previstas para iniciar ainda este ano. Serão
gerados mais de 50 mil
empregos e, quando o empreendimento estiver em
plena operação, a oferta
será de 36 mil vagas.
A Prefeitura será responsável por selecionar
profissionais conforme os
perfis de cada um, através
das secretarias do Trabalho
e de Desenvolvimento Econômico.

Divulgação

Saúde à beira e um colapso
nicipais de R$ 20 bilhões ao
ano levando-as ao colapso.
Ele lembra que o impacto
previsto representa praticamente todo o repasse de
2020 destinado à Atencao
Basica feito pelo governo federal aos Fundos Municipais
de Saude. Isso significa menos recursos para a atividade
fim em Saúde.
“Serão menos recursos
para unidades de saúde,
compra de medicamentos,
dentre outras necessidades
que impactam diretamente
a vida da população. Uma
votação irresponsável fiscalmente, que mais uma vez
joga a conta para cima do cidadão”, diz em comunicado
divulgado.
Hoje, são mais de 781,4
mil profissionais contratados
direta e indiretamente pelos
Municipios.

Divulgação

Paulo Ziulkoski, presidente
da Confederação Nacional
de Municípios (CNM), criticou a aprovação, pelo Senado Federal, do PL 2.564/2020
com a retirada da emenda 2,
apresentada pelo senador
Wellington Fagundes (PL-MT). Segundo ele, como
aprovado, o piso salarial
nacional do enfermeiro, do
técnico de enfermagem, do
auxiliar de enfermagem e da
parteira trará um impacto direto imediato às gestões Mu-

CARTA DO LEITOR

As empresas fornecedoras de produtos e serviços localizadas em Maricá

também terão preferência
no momento da contratação. Estima-se ainda que

Mulheres na vigilância

Bancos, casas lotéricas,
agências dos correios e
outros estabelecimentos
financeiros serão obrigados a contratar pelo menos uma vigilante do sexo
feminino, para revista em
clientes mulheres. Isso
porque os deputados da
Alerj derrubaram, ontem,
o veto do governador Cláudio Castro (PL) ao projeto
de lei 1.311/19, do de-

o projeto vai gerar mais de
R$ 1 bilhão de impostos
por ano.

Zona Franca da
Providência
Produtos comercializados na
Feira da Providência, na cidade do Rio de Janeiro, terão
isenção no Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). A determinação é da Lei 9.465/21, de
autoria do deputado Márcio
Pacheco (PSC), sancionada pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário
Oficial de ontem.
A medida só valerá para
os produtos comercializados
exclusivamente dentro da
feira, que ocorre anualmente
no Riocentro, na Zona Oeste do Rio. A lei deverá ser
regulamentada pelo Poder
Executivo.
Na justificativa, o autor
da feira afirma que o evento
é responsável por 40% do
orçamento do Banco da Providência, uma organização
social sem fins lucrativos com
projetos de capacitação, empreendedorismo e de atendimento a famílias carentes.

Municípios integrados
Divulgação

Divulgação

putado Sergio Fernandes
(PDT), que determina que
haja pelo menos uma mulher na função, para evitar
constrangimento nas revistas femininas.
Para o veto, Castro alegou que aa lei “criaria uma
reserva de mercado e poderia atingir diretamente
as relações trabalhistas
dentro das instituições
financeiras”.

A Prefeitura do Rio, por meio
da Secretaria Especial de
Integração Metropolitana,
anunciou ontem, no Palácio
da Cidade, em Botafogo, a
criação do Pavilhão IntegraRio. A ideia é que o local
funcione como um espaço de
discussões permanentes para
a promoção e articulação de
políticas públicas de interesse
dos 22 municípios da Região
Metropolitana. O anúncio
foi feito durante o I Fórum
Metropolitano, organizado
pela Secretaria Especial de

CULTURA

Integração Metropolitana.
“No Pavilhão IntegraRio,
pretendemos fazer um laboratório de gestão e assessoramento técnico de todos os
planos e projetos das cidades metropolitanas. Temos
que trazer para esse fórum,
por exemplo, a discussão
da despoluição da Baía de
Guanabara, que é um assunto
não só da cidade do Rio, mas
também de toda a região
metropolitana”, afirmou o
secretário municipal especial
de Integração Metropolitana,
Aquiles Barreto. Durante o
evento, os secretários Aquiles Barreto e Marcelo Calero
(Governo e Integridade Pública) assinaram uma carta
de intenções para celebrar
um Termo de Cooperação
Técnica entre os 22 municípios que compõem a Região
Metropolitana.

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

Show de luzes

Gostaria de parabenizar a prefeitura de Niterói pela árvore de Natal montada em São Francisco. Como nos anos
anteriores, ficou muito bonita e dá um belo espetáculo de
luzes. Devo acrescentar que não só em São Francisco, mas
em outros pontos do município, a cidade está muito bem
enfeitada para as festas de fim de ano.
Rita Amoedo

Mau cheiro

Moro próximo à lagoa de Itaipu e a cada dia que passa a
situação da poluição no local aumenta. O mau cheiro está
insuportável. Com o canal que faz a ligação com o mar
obstruído, a lagoa está sempre seca. É uma água marrom,
cheia de esgoto. Até quando vamos ter que conviver com
isso, afinal, pagamos impostos e merecemos ser bem
tratados.
Manoel Fernandes
O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

Até o dia 16 de janeiro, o Oi
Futuro, no Flamengo, apresenta a exposição “André
Severo - Arquiperiscópio”,
com seis obras inéditas do
artista gaúcho e seis vídeos,
que ocupam o pátio externo,
o hall e níveis 2 e 4 do centro
cultural.
Com curadoria de Paulo
Herkenhoff, a mostra apresenta um panorama da obra
de André Severo, artista
múltiplo que começou sua
trajetória há 27 anos e rea-

‘A Vela’
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Mostra destaca as
relações humanas

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

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

Herson Capri e Leandro
Luna interpretam pai e filho
no espetáculo “A Vela”, escrito por Raphael Gama. Com
direção de Elias Andreato, a
montagem está em cartaz
em temporada online até 10
de dezembro. Herson Capri
ressalta que a peça discute
preconceito, acolhimento
e a relação familiar de uma
forma inteligente e sensível.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://
www.eventim.com.br por
R$10.

liza sua primeira exposição
individual no Rio de Janeiro.
A exposição apresenta diferentes vertentes do
trabalho do artista – instalações, desenhos, colagens, pinturas e vídeos –,
que estarão reunidas pela
primeira vez. Em comum,
todas buscam referências
na história da arte para falar
sobre as relações humanas,
a natureza e a imagem. De
quarta a domingo, das 11h
às 18h. A entrada é gratuita.

Divulgação

Exposição “André Severo - Arquiperiscópio” reúne obras inéditas do artista

Caio Gallucci/Divulgação

EXPOSIÇÃO – O Museu Janete Costa de Arte Popular,
no Ingá, apresenta a exposição “Tudo que move é
sagrado”, com 60 obras de 30 artistas brasileiros, com
técnicas diversas. Nas peças, recursos manuais, manivelas, motores e vento evidenciam a dinâmica do
movimento. Com curadoria de Jorge Mendes, a mostra
fica em cartaz até 27 de fevereiro de 2022.

Herson Capri e Leandro Luna
interpretam pai e filho no espetáculo

CINEMA – Até o dia 8 de dezembro, a 12ª edição do
Festival Varilux de Cinema Francês apresenta dois
clássicos e 17 longas-metragens inéditos e recentes.
Evento também recebe uma mostra com quatro filmes
em homenagem a Jean-Paul Belmondo, ícone do cinema mundial. Confira a programação e os locais no
site do festival: https://variluxcinefrances.com/2021
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Brasil pode exigir vacinação
Anvisa, que defende revisão na política para as fronteiras, recomenda documento para entrada no país
Tomaz Silva/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
divulgou novas recomendações ao governo federal
sobre viagens ao Brasil. As
diretrizes trazem avaliações
do órgão sanitário sobre os
protocolos que devem ser
adotados para a entrada no
país. Mas a transformação
em regra depende do governo
federal.
Em notas técnicas, a
Agência defende que a política para as fronteiras seja
revista, com o estabelecimento da cobrança de prova
de vacinação para turistas e
outros viajantes que desejam
vir ao país de avião ou por
via terrestre, em combinação
com protocolos de testagem.
A equipe técnica da agência argumenta que a medida
pode dificultar que o Brasil
se torne um destino para
não vacinados. Sem essa
exigência, pessoas que não
se imunizaram podem trazer
mais riscos aos brasileiros.
Os viajantes teriam de ter
concluído o esquema vacinal
pelo menos 14 dias antes da
partida para o Brasil. Como
parâmetro de análise, seriam aceitos os imunizantes
aprovados ou pela Anvisa ou
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).
“Quase todos os países

Esquema vacinal
deverá estar em
dia, pelo menos
14 dias antes da
partida para o
Brasil

A equipe da agência argumenta que a medida pode dificultar que o Brasil se torne um destino para não vacinados

que exigem a vacinação como
um dos requisitos para entrada de viajantes internacionais em seus territórios,
exigem que a vacinação tenha ocorrido a pelo menos
14 dias, ou seja, que sejam

somados 14 dias da data da
última dose ou dose única”,
justifica a nota técnica.
Via aérea - Para a entrada
por via aérea, um procedimento sugerido é a testagem

com métodos como antígenos ou medição de ampliação
de ácidos nucleicos. Para não
vacinados, a agência propõe
quarentena até o resultado
negativo dos testes laboratoriais (RT-PCR), que deve ser

Nova variante do c-19 tem
grande número de mutações
Variante foi encontrada pela primeira vez pelos pesquisadores em Botsuana
Os cientistas alertam que a
variante B.1.1.529, descoberta
pela primeira vez em Botsuana
e com seis casos de infecção
confirmados na África do Sul,
tem um “número extremamente alto” de mutações, o
que pode levar a novas ondas
de covid-19.
Foram confirmados dez
casos em três países (Botsuana, África do Sul e Hong Kong)
por sequenciamento genético,
mas a nova variante causou
grandes preocupações aos
pesquisadores porque algumas
das mutações podem ajudar o
vírus a escapar à imunidade.Os
primeiros casos da variante foram descobertos no Botsuana,
em 11 de novembro, e os primeiros na África do Sul três dias
depois. O caso encontrado em
Hong Kong foi de um homem

Niterói com
ações do
Novembro
Azul
Dando continuidade às
ações do Novembro Azul,
a Prefeitura de Niterói vai
promover, hoje (26), atividades para conscientizar os acolhidos no Hotel
Arrendado (destinado à
população em vulnerabilidade social), sobre a
necessidade do exame
preventivo para combater
o câncer de próstata, o segundo mais comum entre
os homens no Brasil (atrás
apenas do câncer de pele
não-melanoma), de acordo com dados do Instituto
Nacional do Câncer (Inca).
A ação terá início às 9h e é
uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia
Solidária que coordena o
hotel com capacidade para
70 pessoas, onde aproximadamente 80% das
vagas são destinadas aos
homens.

de 36 anos que teve um teste
PCR negativo antes de voar de
Hong Kong para a África do
Sul, onde permaneceu de 22
de outubro a 11 de novembro.
O teste foi negativo no regresso
a Hong Kong, mas deu positivo
em 13 de novembro quando
estava em quarentena.
A variante B.1.1.529 tem 32
mutações na proteína spike, a
parte do vírus que a maioria
das vacinas usa para preparar
o sistema imunológico contra
a covid-19. As mutações na
proteína spike podem afetar a
capacidade do vírus de infectar células e se espalhar, mas
também dificultar o ataque das
células do sistema imunológico sobre o patógeno.
O virologista do Imperial
College London Tom Peacock
revelou vários detalhes da nova

variante, afirmando que “a
quantidade incrivelmente alta
de mutações de pico sugere
que isso pode ser uma preocupação real”.
Na rede social Twitter, ele
defendeu que “deve ser muito,
muito, monitorado devido a
esse perfil horrível de picos”,
acrescentando que pode acabar por ser um “aglomerado
estranho” que não é muito
transmissível. “Espero que seja
esse o caso”.
A médica Meera Chand,
microbiologista e diretora da
UK Health Security Agency,
afirmou que, em parceria com
órgãos científicos de todo o
mundo, a agência monitora
constantemente a situação
das variantes de SARS-Cov-2
em nível mundial, à medida
que vão surgindo e se desen-

volvem.
“Como é da natureza do vírus sofrer mutações frequentes
e aleatórias, não é incomum
que surjam pequenos números
de casos apresentando novas
mutações. Quaisquer variantes
que apresentem evidências
de propagação são avaliadas
rapidamente”, acrescentou ao
The Guardian.
Os cientistas observam a
nova variante, em busca de
qualquer sinal de que esteja
a ganhar força e acabe por se
espalhar amplamente. Alguns
virologistas da África do Sul
já estão preocupados, especialmente devido ao recente
aumento de casos em Gauteng,
uma área urbana que inclui
Pretória e Joanesburgo, onde já
foram detectados casos com a
variante B.1.1.529.

Rio tem aumento de Influenza
A e convoca população
Eduardo Paes, prefeito da cidade, está gripado e vai trabalhar de casa
Nos últimos sete dias, o Rio
de Janeiro registrou 6,5 mil
casos da Influenza A. Para
o secretário municipal de
Saúde, Daniel Soranz, isso
indica que a cidade enfrenta
um surto da doença, que até
o próprio prefeito Eduardo
Paes também está gripado. O
secretário disse que, entre os
casos anotados, 23 crianças
estão internadas atualmente
na rede pública da cidade
com sintomas da gripe A
H3N2.
“É uma quantidade expressiva, por isso a gente está
convocando toda a população para se vacinar o quanto
antes”, afirmou o secretário.
Hoje, o prefeito do Rio,
Eduardo Paes, cancelou a
agenda porque também está
com a doença. Ele afirmou
que seguirá trabalhando de
forma remota.
O aumento de resultados
positivos para Influenza A

foi constatado nas amostras
coletadas em unidades de
saúde sentinelas. “A gente
tem aumento [de casos] em
alguns locais. A gente está
tendo aumento na Rocinha,
na Vila Kennedy e também
alguns casos na região central da cidade. A gripe é uma
doença imunoprevenível.
Ela pode ser contida com
vacinação e precisamos
que os cariocas venham se
vacinar. A nossa expectativa
é que, com o aumento da cobertura vacinal para a gripe,
haja uma redução dos casos”,
disse o secretário.
A atual cobertura vacinal
do público-alvo da campanha de imunização contra
a gripe é de 55,7%. Soranz
afirmou, também, que não
há uma região específica
que preocupe mais neste
momento.
“Todas as regiões preocupam. É importante que

as pessoas se vacinem em
todas as regiões da cidade.
A cobertura precisa crescer.
É fundamental que, principalmente as crianças de seis
meses a seis anos, os idosos
acima de 60 anos e as gestantes, se vacinem. Eles são os
grupos que têm maior risco
de adoecer gravemente”, explicou o secretário de Saúde.
O secretário de Saúde observou que qualquer pessoa
pode se dirigir aos postos
para se vacinar contra a gripe. Os postos também estão
fazendo testes de covid-19
para quem chega com sintomas semelhantes entre
as duas doenças. A vacina
está disponível nas unidades de Atenção Primária
do Município do Rio, como
Clínicas da Família e Centros
Municipais de Saúde, de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.

realizado a partir do quinto
dia de chegada.
“Se a recomendação for
acatada, sugerimos que seja
previsto um termo que o
viajante apresente à Polícia
Federal ou outra autoridade
de fronteira, em que declare
onde cumprirá o período de
auto quarentena”, diz a nota
técnica.
Por fim, o documento recomenda que seja colocado
para os viajantes a assinatura de uma declaração de
viagem, com a inserção de
informações sobre sintomas
e contatos do viajante, para
que as autoridades sanitárias
possam tomar providências.
Via terrestre - Para o trânsito de pessoas de fora por
rodovias, para além da recomendação de prova de vacinação, a Anvisa defende que
não seja permitida a entrada
de pessoas não vacinadas.
“Os não vacinados, caso quei-

ram adentrar em território
nacional, devem utilizar o
modal aéreo, em que os controles são mais adequados”,
diz a nota da agência.
O documento da agência,
no entanto, prevê exceções
para a prova de vacinação.
Uma delas seria no caso
de pessoas trabalhando no
transporte de cargas. Outra
seria a dispensa no caso de
países em que a cobertura vacinal tenha chegado a
uma situação de imunidade
coletiva.
Secretários - Os conselhos
dos secretários estaduais
(Conass) e municipais de
Saúde (Conasems) divulgaram nota manifestando apoio
às notas técnicas da Anvisa
com as recomendações de
novas regras para a entrada
no Brasil.
“O recrudescimento da
pandemia em países europeus e o aumento de casos
nos EUA, e Canadá, bem
como em países da América
do Sul, tais como Bolívia,
Equador e Paraguai, conforme informação divulgada
hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS),
exigem que o Brasil adote
medidas sanitárias adicionais, de modo a proteger sua
população”, diz o texto.

OPINIÃO

Saúde, Ciência
e Lembrança
Divulgação/Câmara dos Deputados

Chico D’Angelo*
As sociedades não constroem futuros prósperos
porque esquecem o passado, mas porque lembram o
que ocorreu para que erros
não se repitam e acertos
sejam faróis. Se queremos
um futuro mais justo e feliz
para o Brasil, precisamos
não esquecer. É isso que
me ocorre, como médico e
parlamentar que construiu
a vida pública militando
no campo da saúde, no
momento em que a CPI da
Covid-19 conclui os seus
trabalhos e apresenta o
relatório final do que foi
apurado.
A lista de absurdos e crimes
cometidos contra a humanidade pelo presidente Jair
Bolsonaro e seus asseclas
precisa ser sistematicamente relembrada, para
que a justiça seja feita e
para que coisas deste tipo
nunca mais se repitam:
o atraso na compra de
vacinas, o gabinete paralelo que funcionou nas
entranhas do governo, as
suspeitas de corrupção,
o colapso do oxigênio no
Amazonas, a disseminação
de fake News, o escândalo
da Prevent Senior, a farsa
dos tratamentos precoces...
Ao mesmo tempo, a pandemia demonstrou a necessidade de se preservar e aprimorar o Sistema
Único de Saúde (o SUS),
em defesa, sobretudo, dos

princípios da universalização, da integralidade e da
equidade que nortearam
a criação do sistema nos
debates constituintes de
1988: todo cidadão tem
direito à saúde e acesso a
todos os serviços públicos
de saúde; todas as pessoas
devem ser atendidas desde
as necessidades básicas, de
forma integral; e devemos
reconhecer as diferenças
nas condições de vida e
saúde e nas necessidades
das pessoas, já que o direito à saúde passa pelas
diferenciações sociais e
deve atender a diversidade
que marca a população
brasileira.
A pandemia não acabou
e precisamos ainda nos
cuidar. Avançamos na cobertura vacinal - expressão
que se refere ao percentual
da população que está
vacinada - não por causa
do governo federal, mas
apesar dele. A população brasileira, historicamente, gosta de vacinas;
o Programa Nacional de
Imunizações (PNI) criado
na década de 1970 é uma
conquista pública bem sucedida que precisa ser valorizada, diante do avanço
de negacionistas à serviço
do obscurantismo.
Defender a ciência diante
da sanha destruidora do
governo (que enxerga os
recursos destinados à área
como gastos e não como
investimentos fundamentais), reafirmar o acesso
à saúde como um direito
fundamental, combater as
mentiras propagadas por
arautos da morte é compromisso com a cidadania
e a construção de um país
melhor para os que virão.
Não esqueceremos.
*Chico D’Angelo é deputado
federal pelo PDT-RJ e membro
da Comissão Externa de
Enfrentamento à Covid-19
da Câmara dos Deputados
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Natal da Esperança de Niterói
começa neste fim de semana
Programação inicia em grande estilo, com apresentação de Wagner Tiso, no Campo de São Bento
Divulgação

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

O espírito natalino já toma
conta de Niterói. A prefeitura
inicia neste sábado (27) a programação cultural do “Natal de
Esperança”, com apresentações
que seguem por todos os fins
de semana até 19 de dezembro.
No Campo de São Bento, as
apresentações serão diárias.
O Horto do Fonseca (Zona
Norte), Horto do Barreto (Zona
Norte), Horto de Itaipu (Região
Oceânica) e Parque Esportivo
e Social do Caramujo (Zona
Norte) também receberão
atrações.
A programação cultural do
“Natal de Esperança” terá 40
espetáculos durante três fins
de semana – sendo 8 em cada
espaço, em datas diferentes – ,
oferecendo música, peças teatrais, dança, circo e poesia, que
vão ocupar os palcos da cidade
até o dia 19 de dezembro. Além
dos fins de semana, haverá
também intervenções artísticas diárias, durante a semana,
até o dia 23 de dezembro, no
Campo de São Bento. Para este
ano, foi montado um palco no
lago do parque.
No primeiro fim de semana,
o evento conta com: Wagner
Tiso + “Amar e mudar as coisas”,
um tributo a Belchior com Daíra e Júlia Vargas (27) e Adriana
Ninsk (28), no Campo de São
Bento; Victor Sávio canta Tim
Maia (27) e Mona Vilardo (28),
no Horto do Fonseca; Um Amô

Wagner Tiso será uma das atrações deste sábado no Campo de São Bento

A programação
do “Natal de
Esperança” terá
40 espetáculos
durante três fins
de semana

A prefeitura priorizou espaços abertos para a realização dos eventos, obedecendo aos protocolos de segurança

(27) e Teatro de Fantoches
“Papai Noel sempre vem” (28),
no Horto do Barreto; Glorinha
e Renato (27) e Gustavo Stefan

+ Oficina Cartão Natalino (28),
no Horto de Itaipu; além de
Claos Mózi para Crianças: um
conto de natal (27) e Circo Pu-

ruruca (28), no Caramujo.
O calendário completo,
até dezembro, inclui ainda
apresentações do maestro João

Carlos Martins com Orquestra
Jovem de Niterói e Orquestra da Grota; Companhia de
Ballet da Cidade de Niterói;
Azymuth; Beth Bruno e Marcos
Nimrichter; Coral Nikity People, com regência de Fátima
Regina; Yuri Corbal; Byafra;
Marvio Ciribelli, entre outros.
Os shows do Campo de São

Bento e do Horto do Fonseca
acontecem às 19h30. No Horto
do Barreto, às 19h, aos sábados;
e às 11h, aos domingos. No
Horto de Itaipu e no Caramujo,
cujas programações são mais
voltadas ao público infantil,
às 11h.
O mote deste ano é realizar
um Natal respeitoso, levando
alegria e esperança para os
niteroienses, além de prestar
homenagem às vítimas da
Covid-19. A prefeitura priorizou espaços abertos para a
realização dos eventos, que vão
acontecer seguindo as normas
do Plano Novo Normal Niterói,
obedecendo aos protocolos de
segurança de enfrentamento
da pandemia.

Viradouro reforça o time de musas
Bellinha Delfim anunciada na última quarta-feira, irá dividir o posto de musa com Luana Bandeira e Lore Improta
Divulgação

A Unidos do Viradouro reforçou o time de beldades que
vai estar com a escola na Avenida no próximo Carnaval. E
o anúncio foi feito no ensaio
das alas de comunidade na
quadra, na noite de quarta-feira, e de forma inusitada.
Ninguém tinha conhecimento
que a escola teria uma terceira
musa, nem a própria Bellinha
Delfim, a escolhida. Ela passa
a dividir o posto com a dançarina Luana Bandeira, que era
assistente de palco de Luciano
Huck quando ele comandava
o Caldeirão, e com a cantora e
apresentadora Lore Improta,
que já desfilam na vermelho
e branco.
No início do ensaio, o pre-

sidente Marcelinho Calil chamou Bellinha ao palco, para
que ela entregasse um buquê
de flores à nova musa. Ele chegou a pedir que a suposta nova
integrante da escola entrasse
em cena. Minutos depois,
como ninguém aparecia, as
pessoas da comunidade concluíram se tratar da própria
Belinha e começaram a gritar:
“É ela!”. Incrédula, a moça
ficou esperando que o presidente confirmasse. Quando, finalmente, depois do suspense,
veio a confirmação, Bellinha se
agachou, cobriu o rosto com as
mãos, e chorou.
Com fôlego renovado e
ainda tomada pela emoção,
a mais nova musa da atual

Bellinha Delfim foi surpreendida pela escola com o anúncio na última quarta (24)

SG avança com ações contra
o descarte irregular de lixo
Campanha ‘Limpa São Gonçalo’ segue com orientação e fiscalização
Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo,
através da Secretaria de Meio
Ambiente e da Subsecretaria
de Fiscalização e Posturas,
mantém intensa rotina de
vistorias e ações educativas
com a campanha “Limpa
São Gonçalo”. A limpeza da
cidade continua sendo uma
das principais ações da atual
gestão.
Em duas semanas, 12
multas e 14 intimações foram aplicadas pelos fiscais
em estabelecimentos que
descartam lixo em lugar
irregular ou fora do horário
de coleta. As ações foram
realizadas em diversos bairros, mas a maior incidência
foi no bairro de Santa Catarina. A multa mínima por
essas infrações é de 76,57
Ufisg, que corresponde a

R$ 2.910,00. No caso dos
estabelecimentos que já receberam as intimações, em
caso de reincidência, o local
será multado. Já para os que
foram multados, podem ter
a multa dobrada se forem
flagrados novamente.

Um caminhão foi flagrado descartando lixo irregularmente na beira da estrada

Educativa - Enquanto
a fiscalização mantém a
rotina de rondas, as equipes da Prefeitura também
realizam ações educativas e
de conscientização por toda
a cidade. Nesta semana,
as equipes percorreram os
bairros do Pacheco e Bandeirante. Ontem (25), tiveram
início as ações noturnas na
Rua da Caminhada, com o
intuito de atingir os comerciantes que trabalham à
noite.

campeã do Carnaval foi econômica nas palavras ao se dirigir
à comunidade, que retribuiu
com aplausos entusiasmados.
“Não esperava por essa
surpresa. Eu tô muito feliz. Sou
recém-componente da escola,
desfilei como passista aqui em
2020, e pretendo retribuir todo
esse carinho, esse amor, esse
acolhimento com muita arte
e samba no pé”, disse a jovem,
que foi saudada por Erika Januza, nova rainha de bateria.
Balé e atletismo - Bellinha
tem 24 anos e começou no balé
clássico aos cinco. Sua formação em dança foi na Escola
Maria Olenewa (Theatro Municipal), conquistando vaga
através de concurso em 2008,

e onde estudou até 2014. Paralelamente, praticava atletismo.
Ela também é modelo. Entre
os inúmeros trabalhos na área
da publicidade, protagonizou
uma campanha da Nike. Foi
escolhida não só pela beleza,
mas por seu desempenho em
provas de meio-fundo e fundo,
de 800 a 10.000m.
Na pista de desfiles, estreou como passista em
2014, na São Clemente. Em
2019, desfilou pelo Salgueiro,
e foi agraciada com o Estandarte de Ouro de Melhor Passista. Já ministrou workshops
de samba em países como
Inglaterra, França, Espanha,
Portugal, Suécia, Polônia, Nigéria, Uruguai e Argentina.

Hemonúcleo faz ação
no Dia do Doador
No Dia Nacional do Doador de Sangue, cerca de 60
pessoas participaram da
campanha de doação de
sangue que ocorreu nesta
quinta-feira (25), no Hemonúcleo de São Gonçalo, no
Zé Garoto. Ao todo, 40 bolsas
de sangue foram coletadas.
O Hemonúcleo de São
Gonçalo é responsável por
atender a todos os hospitais
municipais da cidade e precisa, constantemente, que
o estoque seja renovado.
Segundo a coordenadora
do Hemonúcleo, Juliana
Karine Santos, é necessário
que a população doe cada
vez mais, já que o estoque
não são repostos na mesma
proporção.
“O nosso estoque estava
em baixa e ver a unidade
cheia de doadores alegra o
nosso coração. O dia do doador contribuiu para adequar
os nossos estoques e incentivar a doação constante da
população. O nosso objetivo

é que mais pessoas venham
doar durante todos os dias”,
afirmou a coordenadora.
O Hemonúcleo de São
Gonçalo funciona na Praça
Estephânia de Carvalho, s/
nº, anexo ao Polo Sanitário
Washington Luiz, no bairro
Zé Garoto. O espaço atende
de segunda a sexta-feira, das
7h às 12h. Mais informações
e dúvidas podem ser tiradas
pelo telefone: 2605-6795.
Para fazer a doação é
necessário estar em boa
condição de saúde; ter entre
16 e 69 anos de idade; pesar,
no mínimo, 50 quilos; não
ter nenhuma doença transmitida pelo sangue; não ter
nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing
e tatuagem há menos de
um ano. Não é preciso estar
em jejum, apenas evitar
alimentos gordurosos nas
quatro horas que antecedem
a ação e não ingerir bebidas
alcoólicas 12 horas antes de
doar.
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Governo quer mudar uso de
garantias para ampliar crédito
Projeto a ser enviado ao Congresso vai permitir que um imóvel seja usado em mais de um empréstimo
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
assinou ontem (25) projeto
de lei (PL), a ser enviado ao
Congresso, com mudanças relacionadas ao uso de garantias
para obtenção de crédito no
país. Com a medida, anunciada em cerimônia no Palácio
do Planalto, será possível,
por exemplo, usar o mesmo
bem imóvel como garantia
em mais de uma operação de
crédito.
Para o secretário de Política
Econômica do Ministério da
Economia, Adolfo Sachsida, os
trabalhadores e empreendedores voltarão a ser os donos
de suas finanças e garantias.”Se pensar em empresa,
quantos empresários estão
precisando de crédito e não
conseguem pegar crédito barato porque não têm garantia?
O novo mercado de garantia
torna o crédito mais barato
para todos os empresários
brasileiros, principalmente
para os pequenos que são
aqueles que não têm acesso
ao banco”, disse. “Com o apoio
do Congresso, vamos aprovar
esse conjunto de medidas que
pode ser traduzido em mais
crédito, juros mais baratos,
mais emprego e mais renda
para a sociedade brasileira”,
destacou.
O objetivo do governo com
o chamado Novo Marco de
Garantias é tornar mais sim-

Segundo o
Governo,
objetivo é
facilitar acesso
ao crédito com
juros menores

O governo federal lançou o Novo Marco de Garantias em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades

ples, eficiente e seguro o uso
das garantias de crédito para
investidores, além de reduzir
custo e juros de financiamentos e aumentar a concorrência
no setor. O projeto cria o serviço de gestão especializada de
garantias e trata do aprimora-

mento das regras de garantias,
do resgate antecipado de
letras financeiras, entre outras
medidas.
De acordo com o Ministério da Economia, a operacionalização do serviço
ficará a cargo das Instituições

Gestoras de Garantias (IGGs)
– pessoa jurídica de direito
privado cujo funcionamento
será autorizado pelo Banco
Central (BC) a partir de critérios definidos pelo Comitê
Monetário Nacional (CMN).
“Os tomadores de emprés-

Enem: pedida reaplicação de
prova para estudantes de SG
Mais de 500 candidatos não puderam fazer prova na região do Salgueiro
A Defensoria Pública da União
(DPU) enviou um pedido ao
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) para que as provas do Enem sejam reaplicadas
para estudantes do Complexo
do Salgueiro. Segundo a DPU,
pelo menos 501 estudantes não
compareceram ao exame na
região por conta da operação
policial realizada no último
final de semana que resultou
em dez mortes.
O pedido foi feito em ofício
pelo 1º defensor regional de Direitos Humanos da Defensoria
Pública da União (DPU) no Rio
de Janeiro, Thales Treiger, para
o presidente do Inep, Danilo
Ribeiro.
Segundo a DPU, a solicitação inclui a região num raio de

até cinco quilômetros do local
da operação policial realizada
no final de semana e também
quem faria prova nessa área,
em São Gonçalo. O defensor
pediu uma resposta no prazo
de três dias, até sábado (27).
O pedido baseia-se no fato
de que, por conta da operação
policial, vários serviços, incluindo o de transporte público, ficaram prejudicados, bem
como o trânsito das pessoas
que moram no local e das que
fariam prova na região. A DPU
disse ainda que recebeu a informação de que 501 candidatos
inscritos e direcionados para
os seis locais mais próximos da
região não compareceram ao
exame em decorrência da ação.
O defensor público federal
requisitou também informa-

ções do Inep sobre o percentual
de candidatos que moram ou
que fariam o exame na região
e que faltaram à prova.
Operação policial -Os confrontos com policiais do Batalhão de Operações Especiais
da PM (Bope) resultaram em
dez mortes, entre elas, a do
sargento lotado no 7º BPM (São
Gonçalo), Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos de
idade. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil,
cinco dos nove mortos tinham
antecedentes ou anotações
criminais.
Os confrontos no conjunto
de favelas do Salgueiro começaram na madrugada de
sábado (20), quando o sargento foi baleado durante um
patrulhamento na localidade

de Itaúna. O PM chegou a ser
levado para o Hospital Estadual
Alberto Torres, também em São
Gonçalo, mas não resistiu ao
ferimento.
No domingo (21), policiais
do Batalhão de Operações
Especiais da PM (Bope) fizeram ações na região. No dia
seguinte, moradores encontraram oito mortos em uma área
de manguezal. Eles mesmos
levaram os corpos para uma
rua próxima junto às casas e
os cobriram com panos. Os
confrontos resultaram, ao todo,
em dez mortes. Moradores e
famílias de mortos denunciam
que houve uma chacina na comunidade. Eles dizem também
que entre os mortos há pessoas
que não estavam envolvidas
com crimes.

Câmara aprova texto-base da
MP que cria o Auxílio Brasil
Oposição firmou acordo para votar favoravelmente ao parecer do relator
A Câmara dos Deputados concluiu ontem (25) a votação da
Medida Provisória 1061/2021
que cria o Auxílio Brasil. O programa, que substitui o Bolsa
Família, muda alguns critérios
para recebimento do benefício,
com incentivos adicionais ligados ao esporte, desempenho
no estudo e inserção produtiva.
A MP também cria o programa
Alimenta Brasil, que ficará no
lugar do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA), que atende
agricultores familiares. O texto
agora segue para análise do
Senado.
O texto-base foi aprovado

por 344 votos favoráveis e nenhum contrário. Os partidos da
oposição firmaram um acordo
para votar favoravelmente ao
parecer do relator, Marcelo Aro
(PP-MG).
Os deputados votaram e
aprovaram um único destaque,
para incluir na lei o Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico), registro público eletrônico
de informações socioeconômicas das famílias de baixa
renda. A emenda, de autoria
do deputado Eduardo Barbosa
(PSDB-MG), foi aprovada por
187 votos a 115.

O relatório do deputado
Marcelo Aro foi apresentado
com uma série de modificações
ao texto encaminhado pelo governo. Entre outros pontos, Aro
incluiu na MP valores dos benefícios definidos por um decreto
que regulamentou o programa.
Para o Benefício Primeira Infância, o valor apresentado foi de R$
130 e para o Benefício Composição Familiar, o valor é de R$ 65.
Passarão a ser elegíveis para
o Auxílio Brasil as famílias em
situação de pobreza, cuja renda
familiar per capita mensal se situe entre R$ 105,01 e R$ 210; e as
famílias em situação de extrema

pobreza, com renda familiar per
capita mensal igual ou inferior
a R$ 105.
Os valores são diferentes do
previsto no decreto que regulamentou a MP, LINK 2 que fixou
a renda da extrema pobreza até
R$ 100, e da pobreza entre R$
100,01 e R$ 200. O efeito prático
da mudança foi o de ampliar o
universo de elegíveis.
Após pressão de partidos da
oposição, Aro também retirou a
parte que permitia aos beneficiários do programa social contratarem crédito consignado. A
proposta previa que até 30% da
renda fossem comprometidos.

timos passarão a ter a possibilidade de fornecer suas garantias a essas instituições para
avaliação e gestão. As IGGs
definirão, com base nas garantias, o limite de garantia que
o mutuário poderá ter acesso
em diversas instituições do

sistema financeiro”, explicou
a pasta, em comunicado.
Além disso, à medida que
o cliente for honrando os
seus pagamentos, será aberto
espaço para novas operações
até o limite estabelecido, sem
burocracia adicional. “Com a
IGG gerenciando a garantia, os
bancos ficam liberados para
se concentrar apenas em sua
atividade bancária de empréstimo”, destacou.
Segundo a pasta, será vedado às IGGs, no âmbito do
contrato de gestão de garantias, a realização de qualquer
atividade típica de instituição
financeira, inclusive operações de crédito, mas elas serão
as responsáveis por executar
a dívida em caso de inadimplência do tomador do empréstimo. “O intuito é prever
a separação da entidade que
recebe a garantia, neste caso
a IGG, da entidade que concede o crédito, para se evitar
conflito de interesse”, explicou
o ministério.

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: 30/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
SÃO GONÇALO
08:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo
16268921
MARICÁ
09:00 às 13:00 Rua G - Balneário Bambuí - Bambuí - Jardim Balneário Bambuí
16270061
13:00 às 17:00 Avenida Central - Cordeirinho - Maricá
16270477
13:00 às 17:00 Ruas 78, 79 - Pr. Lagoas-Co - Maricá
16270477
13:00 às 17:00 Rua Geraldo Resende Leite - Cordeirinho - Maricá
16270477
13:00 às 17:00 Rua Victor Frederico Kastrup - Cordeirinho - Maricá
16270477
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - Pr. Amendoeiras - São José de Imbassaí
16273863
13:00 às 17:00 Estrada São José de Imbassaí - Pr. Amendoeiras - Maricá
16273863
13:00 às 17:00 Estrada Velha Maricá - Pr. Amendoeiras - Parque São José - Maricá 16273863
13:00 às 17:00 Ruas 1, 3 - Estrada Velha de Maricá - Maricá
16273863
13:00 às 17:00 Rua João Walter Roque - Pr. Amendoeiras - Maricá
16273863
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Alípio do Santos - São José de Imbassaí - Pr. Amendoeiras 16273863
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Walter Rocha - São José de Imbassaí - Estrada Velha 16273863
de São José
13:00 às 17:00 Rua Waldomiro Claudio N Filho - São José - Maricá
16273863
13:00 às 17:00 Rua São José - São José de Imbassaí - Maricá
16273863
13:00 às 17:00 Avenida Beira da Lagoa - Pr. Lagoas-Gu - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea Futuro - Cordeirinho Maricá - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Avenida Maisa - Guaratiba - Cordeirinho - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Ruas 16, 19, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 110, 136, 16274051
146 - Centro - Balneário Bambuí - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Ponta
Negra - Estrada cassorotiba - Cordeirinho Maricá - Itaipuaçu - Pr.
Lagoas-Ba - Estrada do Jaconé - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Central - Centro - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Rua Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Rua Beira Lagoa - Pr. Lagoas-Gu - Cordeirinho - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Rua Gaivotas - Guaratiba - Centro - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Rua Valdir Rangel - Guaratiba - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Rua Vereador Durvalino do Amparo - Guaratiba - Maricá
16274051
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Condado - Maricá
16274913
13:00 às 17:00 Ruas 4, 6 - Parque Ubatiba - Condado Maricá - Flamengo - Maricá
16274913
13:00 às 17:00 Rua das Dalias - Condado de Maricá - Condado - Maricá
16274913
13:00 às 17:00 Rua Flamboyant - Condado Maricá - Centro - Maricá
16274913
13:00 às 17:00 Via Local - Condado Maricá - Maricá
16274913
14:00 às 18:00 Avenida A - Estrada de Bambuí - Maricá
16270129
14:00 às 18:00 Ruas 14, 56, 57, 58, 64 - Bambuí - Estrada de Bambuí - Cordeirinho 16270129
Maricá - Boqueirão - Jardim Balneário Bambuí - Maricá
14:00 às 18:00 Rua Coronel Loerci Lucas - Bambuí - Maricá
16270129
Dia: 01/12/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Anésio da Costa Almeida - Eliane - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - Bairro Eliane - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Estrada da Meia Noite - Sacramento - Jockey Club - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Estrada Santa Isabel - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Ruas 2, 11, 20 - José G Dacal - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua 16 de Julho - Sacramento - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua 16 de Junho - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Ancelina da Costa Pimentel - Bairro Eliane - Santa Izabel
16277277
12:00 às 16:00 Rua Aires Machado - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Belarmino Batista - Bairro Eliane - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Beta Goulart - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Campos Monteiro - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua do Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua do Joá - Santa Izabel - Jardim Catarina - Dona Ieda - Almerinda 16277277
- Bairro Eliane - São Gonçalo
12:00 às 16:00 Rua Euzébio da S Branco - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Hermínio Tavares - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua João Abrantes - Bairro Eliane - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua José Gonçalves Dacal - Eliane - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Juá - Eliane - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Libanio F Porto - Sacramento - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Lino da C Quintao - Santa Izabel - São Gonçalo
16277277
12:00 às 16:00 Rua Silvio Gonçalves Dacal - Pita - Santa Izabel - Bairro Eliane
16277277
MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua Arino de Sousa Mattos - Bosque Fundo - Jardim Inohan - Maricá 16277311
13:00 às 17:00 Estrada do Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá
16277311
13:00 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Jardim Inohan - Maricá
16277311
13:00 às 17:00 Ruas 7, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 - Bosque Fundo - 16277311
Estrada Velha de São José - Jardim Atlântico - Jardim Inohan - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Francisca Rosa da Silva (Antiga 07) - Bosque Fundo - Maricá
16277311
13:00 às 17:00 Ruas 3, 17, 18, 20 - Estrada de Itaipuaçu - Itaocaia Valley - Maricá
16277633

Estamos com você, mesmo à distância.
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Renovação de Arrascaeta
em pauta no Flamengo
Jogador nunca escondeu que gostaria de permanecer no clube
Alexandre Vidal/Flamengo

Sexta-feira, 26/11/2021

Rafael Moura brinca
sobre renovação
O atacante
Rafael Moura
mudou o visual e aproveitou para fazer
uma brincadeira com o Botafogo sobre
uma possível renovação de
contrato.
He-Man adotou um cabelo “platinado”, mesmo
estilo de Rafael Navarro.
Ele aproveitou a situação
para, bem-humorado, lançar campanha para ampliar
o vínculo.
“Se o Rafael Navarro não

ficar, serve o sósia, Botafogo”, postou Rafael Moura.
He-Man, de 38 anos, tem
vínculo até o fim da temporada, assim como Rafael
Navarro. A brincadeira de
Rafael Moura é que o xará,
também em fim de contrato,
é cobiçado no mercado da
bola e pode deixar o clube.
Rafael Moura chegou ao
Botafogo em junho, para
ajudar na Série B. Ele disputou 30 jogos pelo clube, sendo titular em apenas uma
ocasião. He-Man marcou
um gol pelo Fogão.

Empresário avalia
situação de Galarza
Uruguaio é um dos jogadores mais amados pela torcida rubro-negra e busca mais uma taça para a equipe amanhã

O Flamengo
busca resolver
um assunto que
virou novela: a
renovação de
contrato de Arrascaeta. O tema se arrasta há
algum tempo. O clube carioca
demonstra paciência para
chegar a um final feliz.
Arrascaeta tem vínculo até
2023. O Flamengo, até como
uma forma de valorizar o
desempenho do jogador no
clube, conversa há algum
tempo para renovar o contrato. A negociação avançou
neste mês, entretanto, ainda
existe um empecilho.
O Flamengo já se acertou

Uruguaio tem
excelentes
números com a
camisa do time
do Ninho do
Urubu
com o jogador. A questão,
agora, é definir a compra de
direitos econômicos de Arrascaeta ligados ao Defensor.
O clube uruguaio tem a fatia
de 25%. O Rubro-Negro, em
função dos impactos da pandemia, evitou de fazer o investimento para adquirir a parte

do ex-time do meio-campista.
O acerto com o empresário
de Arrascaeta é o que falta
para, de uma vez, renovar
com o atleta. A previsão é a
de que o novo contrato seja
até 2026, com um reajuste salarial para equipar o meia ao
patamar de Gabigol e Bruno
Henrique.
Enquanto não supera o
última barreira, o Flamengo
conta com o talento de Arrascaeta na final da Libertadores.
Recuperado de lesão muscular, o meia está à disposição
em um palco especial para
ele e para os uruguaios: o
Estádio Centenário, em Montevidéu.

Matías Galarza
oscilou na temp o ra d a p e l o
Vasco, algo natural para um
jovem atleta.
Nesta reta final
de ano, o volante paraguaio,
de 19 anos, voltou a ter mais
chances. Ele, inclusive, fez gol
sobre o Remo.
Empresário de Galarza,
Regis Marques, em entrevista
ao canal Atenção Vascaínos,
analisou a situação do jovem
em São Januário.
“Sobre o Galarza, é um
menino que tem de ser tratado com carinho ainda. Não é
um jogador pronto, sabemos
disso, mas que tem muito futuro e vai necessitar do apoio
da diretoria, da torcida e da
comissão técnica”, disse.
“Infelizmente, ele não teve
esse apoio de alguns técnicos
que vieram, mas também a

gente não culpa, pois faz parte do jogo, mas ele não pode
baixar a cabeça e deixar que
isso atrapalhe o futuro dele.
Ele está bem focado, está feliz
com o Vasco e tenho certeza
de que vai dar a volta por cima.
E, se Deus quiser, melhorar no
que tem para melhorar e dar
alegrias ao Vasco”, completou.
Galarza se destacou no
começo da temporada e fez
o Vasco se movimentar para
comprar os direitos econômicos do volante, junto ao
Olimpia. Assim, o jovem assinou vínculo até o fim de 2025.
O melhor momento do
paraguaio foi sob o comando
do técnico Marcelo Cabo. Ele
começou a perder espaço com
Lisca e não foi aproveitado por
Fernando Diniz. Nesta temporada, Galarza soma 36 jogos,
sendo 22 como titular, e três
gols marcados com a camisa
do Vasco.

Marcão
projeta
duelo com
Atlético-MG
O Fluminense tem feito o
dever de casa
no Maracanã.
Nesta quarta-feira, o Tricolor Carioca bateu o Internacional, pelo Brasileirão. O Flu,
agora, busca repetir o mesmo
desempenho e, sobretudo, o
resultado como visitante.
O Fluminense, agora, tem
dois jogos seguidos fora de
casa. O primeiro é contra o
líder Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão. O técnico Marcão aponta o caminho
para o Tricolor. “Vamos tentar
mobilizar como se fosse jogo
em casa. Iremos pegar um
Mineirão lotado e a equipe
do Atlético-MG lutando por
título, mas vamos para fazer
nosso melhor jogo e trazer
pontos importantes para o
Rio. A entrega tem que ser a
mesma que nós temos em
casa, com o apoio do nosso
torcedor”, declarou Marcão.
O Fluminense vai embalado por duas vitórias seguidas no Maracanã. Além
do Internacional, já havia
superado o América-MG.
“Realmente o efeito casa
tem feito a diferença ao nosso favor. Essas duas vitórias
deram confiança para a gente
buscar esses pontos fora de
casa”, acrescentou Marcão.
As duas vitórias seguidas
deixaram o Fluminense mais
perto da Libertadores. O Tricolor Carioca está na sétima
colocação do Brasileiro, com
51 pontos. Depois do Galo, o
Tricolor Carioca vai visitar o
Bahia. O último compromisso será contra a Chapecoense, no Maracanã.

