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Flamengo busca o tri 
da Taça Libertadores

No Centenário, em Montevidéu, onde levou seu primeiro título há 40 anos, Fla tenta novamente conquistar a América

EM BUSCA DA GLÓRIA ETERNA

Alexandre Vidal / Flamengo

Natal: mais 
tempo para 
a decoração
Niterói está em clima de 
Natal. Ruas e avenidas estão 
iluminadas e a população pode 
aderir aos festejos enfeitando as 
fachadas de seus prédios, casas 
e estabelecimentos comerciais 
e concorrer a prêmios. O 5º 
Concurso de Decoração Natalina 
teve as inscrições prorrogadas 
até o dia 10 de dezembro.
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Douglas Macedo/Divulgação

Decoração enfeita a cidade e ajuda a reforçar a esperança na superação da pandemia

CULTURA

Neste domingo, o Horto 
do Fonseca, será palco de 
apresentação de músicos que vão 
lembrar tradicionais canções.

Rodrigo Lopes/Divulgação

Mona Vilardo promete um espetáculo que vai emocionar, a partir de 19h30

Domingo de 
samba na Toca 
da Gambá
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Niterói facilita 
obtenção do 
registro civil
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Herói da épica virada sobre o River Plate, em Lima, na decisão de dois anos atrás, o artilheiro Gabigol sonha em novamente dar uma nova Libertadores ao Flamengo e colocar de vez seu nome entre os maiores jogadores da história do clube
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Parceria vai 
dar samba e 
educação
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Pestalozzi vai 
homenagear 
Lizair Guarino
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Canções de 
Natal no Horto 
do Fonseca

Moradores 
fazem protesto 
em Itaipu
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Imóveis: venda 
deve aumentar 
em 2022
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Sinal fechado
A prefeitura de Niterói devia rever o tempo que o sinal de 
trânsito na Ari Parreiras, próximo ao túnel, fica fechado. 
Motoristas costumam aguardar o sinal abrir e fechar vá-
rias vezes até conseguir cruzar a Roberto Silveira. Muito 
tempo parado no sinal. Assim ninguém aguenta.
Leandro Diniz

Estátuas nota 10
Gostei muito das estátuas em homenagem ao ator Paulo 
Gustavo que foram inauguradas no Campo de São Bento. 
Acho que o município devia fazer outras homenagens 
assim. Também acho que o espaço do coreto devia ser 
melhor utilizado, para eventos e apresentações artísticas 
e musicais.
Fernanda Varella

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências 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.

POR JEFFERSON LEMOS

Pandemia atrasa 
diagnósticos
Neste sábado, dia 27 de novem-
bro é celebrado o Dia Nacio-
nal de Combate ao câncer. E 
aproveitando a data, a médica 
Clarissa Baldotto alerta que  o 
intuito de chamar a atenção 
para o diagnóstico precoce de 
todos os tipos de tumores.

“É um dos tumores mais 
comuns em homens e mu-
lheres. Em 2020, o Instituto 
Nacional do Câncer, o Inca, 
estimou em 17 mil casos em 
homens e 12 mil em mulheres. 
É um dos cânceres com maior 
mortalidade no mundo todo”, 
destaca, acrescentando que a 
doença tem grande impacto na 
população.

“É um dos tumores mais co-
muns em homens e mulheres. 
Em 2020, o Instituto Nacional 
do Câncer, o Inca, estimou em 
17 mil casos em homens e 12 
mil em mulheres. É um dos 
cânceres com maior mortali-
dade no mundo todo”, explica, 
lembrando que a pandemia 
afetou o risco de mortalidade, 
pois houve atraso no diagnós-
tico e rastreamento, que foram 
adiados por conta da covid-19.

Clarissa Baldoto é coorde-
nadora da Comissão de Câncer 
de Pulmão da SOPTERJ e Dire-
tora Executiva do Grupo Brasi-
leiro de Oncologia Torácica. 

Homenagem em Maricá

O  v e r e a d o r  R i c h a r d 
(PCdoB/Maricá) entregou 
nesta semana moção de 
congratulações e aplausos 
à Luciana Andrade, dire-
tora de Sustentabilidade 
da IDB Brasil, empresa 
responsável pela Implan-

Divulgação

tação do projeto turísti-
co-residencial Maraey, em 
Maricá. Luciana é bióloga 
e mestre em Ciências do 
Meio Ambiente. O em-
preendimento promete 
gerar cerca de 50 mil em-
pregos no município. 

Líder em doações
Entre as 26 empresas partici-
pantes da campanha Sesi Cida-
dania Contra a Fome, realizada 
pela Firjan, em parceria com 
empresas e com as organiza-
ções União Rio, Viva Rio/SOS 
Favela e Caminhão da Miseri-
córdia, a Subsea 7 foi a campeã 
de doações, arrecadando mais 
de R$ 80 mil em alimentos, 
totalizando 17 toneladas em 
cestas básicas. As doações 
serão distribuídas para as insti-
tuições Galpão Gamboa e Casa 
da Árvore, que beneficiarão 
respectivamente os moradores 
do Morro da Providência e da 
Ilha da Conceição, em Niterói 
– comunidades do entorno da 
companhia.

Direito à moradia

Mimos para as 
futuras mães

A Defensoria Pública do Rio 
apresentou manifestação à 
Justiça concordando com 
os pedidos para que sejam 
mantidas as medidas deferi-
das na ADPF 828, que proíbe 
o despejo de moradias du-
rante a pandemia. Nesta ma-
nifestação são apresentados 
argumentos para defender 
a manutenção da suspen-
são como as incertezas so-
bre o fim da pandemia de 
covid-19, crise econômica 
e o desemprego desenca-
deado pela crise sanitária. 
Para as instituições que as-
sinam, no contexto atual, o  
direito à moradia se relacio-
na diretamente com o direito 
à saúde.  

A ADPF 828 foi responsá-
vel pela liminar que suspen-
de toda e qualquer medida 
que envolva indivíduos e 
grupos sociais vulneráveis 
e que resulte em despejos 
enquanto perdurarem os 
efeitos sobre a população da 
crise sanitária da Covid-19. 
Estudos apontam que ao 
menos 14, 6 mil pessoas já 
receberam proteção contra 
remoção durante a pande-
mia. 

As gestantes que terão seu 
parto realizado no Hospital 
Icaraí, em Niterói, e que já 
estejam na 24ª semana de 
gestação podem participar 
de um curso para gestantes 
que está sendo oferecido 
pela unidade e se inicia no 
próximo dia 12 de dezembro. 
O curso é gratuito, quin-
zenal, e ainda dá direito à 
um acompanhante da livre 
escolha da gestante. Abran-
gendo aulas teóricas e prá-
ticas, o curso ainda tem um 
tour guiado pelo hospital 
no andar da maternidade, 
do quarto, do berçário e do 
pré-parto. Durante o projeto, 
as gestantes participantes 
ainda concorrem a vários 
brindes.

À espera de indenização

O secretário de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Assuntos 
Portuários, Roberto Sales, 
representou o prefeito de 
São Gonçalo Capitão Nel-
son, em uma reunião na 
manhã desta sexta (26) 
entre a Associação de Mo-
radores e Pescadores do 
Bairro Porto Velho e suas 
Praias (Ampovep) que bus-
cam seus direitos desde 

Divulgação

a época do vazamento 
da Petrobras na Baía de 
Guanabara em 2002. O 
encontro aconteceu no 
centro da cidade. Na oca-
sião, Roberto Sales colocou 
a secretaria à disposição 
para auxílio institucional 
para todas as demandas e 
buscar caminhos na luta 
dos pescadores na busca 
por essa justa indenização.

Panorama RJPanorama RJ

Moradores da Av. José Ge-
raldo Bezerra de Menezes, 
em Itaipu, Niterói, fizeram 
na manhã desta sexta (26) 
protesto contra a utilização 
de um terreno junto ao man-
gue para depósito de aterro e 
materiais de obras utilizados 
por uma concessionária de 
serviços públicos. Além do 
dano ao meio-ambiente, eles 
denunciaram os estragos 

causados na via pela movi-
mentação de veículos pesa-
dos e também o barulho.On-
tem a via foi fechada pelos 
manifestantes e houve bate-
-boca. Segundo moradores, 
o vereador Leandro Portugal 
esteve presente e ajudou a 
negociar um acordo para 
que até o próximo dia 10 o 
local seja desocupado. Esta-
mos acompanhando...

Protesto na Região Oceânica
Divulgação

O jovem carioca Pedro 
Rafael, presidente do Con-
selho de Jovens Empreen-
dedores da Associação 
Comercial do Rio de Ja-
neiro e um dos vice-presi-
dentes  da instituição, foi 
convidado pela Red Lati-
noamericana de Jóvenes 

por la Democracia para 
acompanhar as eleições 
presidenciais de Honduras 
no neste domingo (28). Ele 
será um dos observadores 
eleitorais junto a outros 
jovens latino-americanos 
comprometidos com a 
democracia na região. 

Um carioca em Honduras
Divulgação

Canções natalinas e da MPB no Horto 
Neste domingo, às 19h30, com 
entrada gratuita, o Horto do 
Fonseca será embalado por 
músicas natalinas e canções 
de sucesso da MPB. Incluída 
no evento “Natal da Esperan-
ça”, organizado pela Prefeitura 
de Niterói, a cantora Mona 
Vilardo promete um show 
especial.

Acompanhada dos músi-
cos Leandro Junnhyor (violão) 
e Ayres D’Athayde (percus-
são), a artista irá resgatar mú-
sicas conhecidas do repertório 
natalino como “Cálix Ben-
to”, de Milton Nascimento, e 
“Chorinho Natalino”, de José 

Vieira Brandão. A programa-
ção cultural do Natal se divide 
entre Campo de São Bento 
(Zona Sul), Horto do Fonseca 
(Zona Norte), Horto do Bar-
reto (Zona Norte), Horto de 
Itaipu (Região Oceânica) e 
Parque Esportivo e Social do 
Caramujo (Zona Norte). 

Os shows do Campo de 
São Bento e do Horto do Fon-
seca acontecerão às 19h30. 
No Horto do Barreto, aos 
sábados, às 19h30 e aos do-
mingos, às 11h. No Caramujo 
e Horto de Itaipu, que terão 
programação infantil, começa 
às 11h. 

CULTURA FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Rodrigo Lopes/Divulgação

Mona Vilardo irá resgatar o espírito natalino em seu show, às 19h30

35 anos de muito samba
Completando 35 anos, a Toca da Gambá, no Barreto, cele-
bra com festa e feijoada, neste domingo, a partir das 15h. A 
abertura fica por conta do Grupo Arruda e Roberta Espinosa.

LANÇAMENTO – Neste domingo, às 19h, a espe-
cialista niteroiense em mídias sociais, Paula Tebett 
lança no Bistrô MAC, seu primeiro livro “Conteúdos 
Autênticos para Redes Sociais” pela Editora Girafa. 

MÚSICA – É refletindo sobre o que nos torna hu-
manos - dos nossos instintos mais primitivos às 
vulnerabilidades mais modernas - que o cantor e 
compositor Paulo Beto idealiza seu novo álbum 
“Uniram-se”.

EXPOSIÇÃO – Até este domingo, a Casa de Cultura 
Heloísa Alberto Torres, em Itaboraí, apresenta as 
mostras da Bíblia Sagrada: “Do Manuscrito ao Di-
gital” e “No Princípio Era o Verbo”.

Divulgação

Festa começa a partir das 15h e terá uma roda de samba pra lá de especial
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Prefeitura vem viabilizando a desburocratização para permitir acesso a grupos vulneráveis da população

Niterói facilita o Registro Civil
Na semana passada, o tema 
da redação da primeira pro-
va do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) “In-
visibilidade e registro civil: 
garantia de acesso à cida-
dania no Brasil” fez muita 
gente parar para pensar 
nos muitos brasileiros que 
vivem sem documentação 
no país. Desde maio, a Pre-
feitura de Niterói, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos (SMDH), 
vem viabilizando a desbu-
rocratização para os grupos 
vulneráveis emitirem sua 
documentação básica, como 
identificação civil e certidão 
de nascimento. Já foram 
mais de 1200 documentos 
emitidos, em parceria com 
o Detran, em pouco mais 
de seis meses. Além disso, a 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Economia 
Solidária também realiza, 
desde 2019, o encaminha-
mento para documentos da 
população em situação de 
rua. Somando os dois servi-
ços, a prefeitura já viabilizou 
mais de 4 mil documentos 
para a população.

O secretário de Direitos 
Humanos, Raphael Cos-
ta, explica que o objetivo é  
fornecer identidade civil 
para todos, já que este do-
cumento é requisito para o 

cidadão ter acesso aos seus 
direitos.

“Sem um documento em 
mãos, ninguém consegue 
acessar a saúde pública, a 
assistência social, a educa-
ção, dentre outros serviços. 
Estamos falando do ‘direito 
de ter direitos’. Por isso, tan-
tos cidadãos buscam nossa 

secretária todos os dias para 
este programa”, declara o 
secretário.

Costa afirma que a inicia-
tiva vai ao encontro da meta 
estabelecida pela Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) que zera a ausência 
de documentação de grupos 
vulneráveis até 2030.

Segundo dados da SMDH, 
a maior demanda para obter 
a documentação está entre 
negros (87%) e mulheres 
(60%). O serviço é oferecido 
às famílias beneficiárias de 
programas sociais, vítimas 
de violação (racismo, as-
sédio, homofobia etc) e a 
população de migrantes e 

refugiados.
A identidade civil (ou Re-

gistro Civil – RG) e a emissão 
de documentação básica é 
um direito de todo cidadão 
e, com a pandemia e as me-
didas de isolamento social, 
houve a redução de alguns 
destes serviços, afetando 
diretamente as pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social. O serviço é ofereci-
do no Centro de Cidadania 
(Cecid) através do Zap da 
Cidadania, no número (21) 
96992-9577.

População em situação 
de Rua – A Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e 
Economia Solidária também 
realiza esse trabalho de en-
caminhamento para retirada 
de documentos que inclui 
RG, certidões de nascimento 
e casamento e carteira de 
trabalho, desde 2019, pelo 
Centro Pop que é a porta 
de entrada para os serviços 
prestados pela secretaria. 

De 2019 até outubro de 2021, 
mais de 2890 pessoas recebe-
ram seus documentos.

O secretário de Assistên-
cia Social, Elton Teixeira, 
explica que a documentação 
é essencial para o cidadão 
conseguir o mínimo de au-
tonomia na busca por seus 
direitos.

“Uma pessoa sem do-
cumento se torna invisível 
para sociedade e esbarra em 
severas dificuldades no aces-
so aos direitos. A SMASES, 
através de ações e orienta-
ções voltadas para acesso 
à documentação civil, quer 
fortalecer e estimular a ci-
dadania e assim contribuir 
para a garantia de direitos. 
A Cidadania é um processo, 
não algo pronto, acabado, 
mas aquilo que se constrói 
com lutas e acesso a Políti-
cas Públicas de qualidade”, 
reforçou o secretário. 

Além da documentação 
civil, as unidades de acolhi-
mento ainda prestam aten-
dimento aos grupos vulnerá-
veis com assistentes sociais, 
psicólogos, orientação jurí-
dica, encaminhamento para 
serviços de saúde, trabalho e 
renda. O objetivo principal é 
construir com os acolhidos 
um trabalho que culmine na 
sua autonomia e reinserção 
social.

O básico para 
ter acesso aos 
direitos são o 
registro civil 
e certidão de 
nascimento

Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Identificação civil: sem o documento ninguém consegue acessar a saúde pública, a assistência social, a educação

Decoração de Natal: 
inscrições até dia 10
Para garantir que mais mo-
radores possam participar, 
e a cidade entre no clima 
das festas de fim de ano, a 
Prefeitura  de Niterói pror-
rogou até o dia 10 de de-
zembro, as inscrições para 
o 5º Concurso de Decoração 
Natalina, que faz  parte do 
Natal Esperança de 2021. 
Praças, e parques da cidade 
já foram iluminados pela 
administração pública. Ago-
ra, a população pode aderir 
aos festejos natalinos enfei-
tando fachadas de prédios, 
casas e estabelecimentos 
comerciais .

O concurso está sendo 
organizado pela Empresa 
de Lazer e Turismo (Neltur), 
que pretende espalhar o 
espírito de  fraternidade, 
solidariedade e renovação 
por toda cidade, através das 
diferentes interpretações 
dos moradores. O concurso 
valerá tanto para fachadas 
de casas e prédios residen-
ciais, quanto de fachadas 

de estabelecimentos .As 
inscrições podem ser feitas 
através do site www.visit.
niteroi.br, onde está dispo-
nível o regulamento.Uma 
comissão julgadora fará as 
visitas em todas fachadas 
decoradas .

Os vencedores recebe-
rão troféus e certificados. 
Haverá um prêmio “hors 
concours”. Os quesitos a 
serem julgados são: análise 
do espírito natalino; cria-
tividade e originalidade; 
impacto visual; e iluminação 
da decoração do imóvel.  

Dentre outras coisas  o 
regulamento prevê que o 
material empregado na de-
coração ficará a cargo de 
cada participante com in-
teira liberdade de escolha. 
Será  expressamente vedado 
o uso de ligações elétricas 
clandestinas para a decora-
ção, bem como a solicitação 
ao poder público para uti-
lização de energia elétrica 
pública.

Itaboraí cadastra 
para alfabetização
Estão abertas as inscrições 
para seleção simplificada 
que visa a contratação de 
voluntários para atuar no 
Programa Tempo de Apren-
der nas escolas municipais 
de Itaboraí. Interessados 
em exercer a função de As-
sistentes de Alfabetização 
Voluntários devem fazer o 
cadastro por meio digital 
até 2 de dezembro, de for-
ma gratuita. O cadastro de 
voluntários será composto a 
partir de avaliação de análi-
se de currículo.

Os voluntários convoca-
dos terão o ressarcimento 
de despesas com transporte 
e alimentação arcado MEC.

O termo de compromisso 
para a função de Assistente 
Pedagógico Voluntário para 
as turmas de 1º e 2º anos do 
Ciclo de Alfabetização terá 
a duração de até seis meses, 
podendo ser prorrogado

Para conferir  o edi-
tal, acesse o link: https://
do.itaborai.rj.gov.br/edi-
coes/2021/2021-11-16.pdf.

Pestalozzi completa 73 anos e 
presta homenagens no dia 3
Uma série de homenagens 
vão marcar os 73 anos de fun-
dação da Associação Pestalo-
zzi de Niterói, no próximo dia 
3 de dezembro (sexta-feira). A 
principal delas, a instalação 
de um busto da ex-presiden-
te da instituição, Lizair de 
Moraes Guarino, na entrada 
da sede, em Pendotiba. No 
mesmo dia, o professor José 
Raymundo Martins Romeo, 
que esteve à frente da Pestalo-
zzi nos últimos oito anos, re-
ceberá o título de presidente 
benemérito. 

“Estamos aos poucos reto-
mando as nossas atividades 
presenciais, e vamos realizar 
esse evento, mostrando que 
a Pestalozzi se renova a cada 
dia e que iniciaremos em 2022 
uma nova fase de trabalho, 
nessa época pós- pande-

mia”, ressalta Carlos Alberto 
Considera, presidente da 
instituição. 

Durante a solenidade, di-
retores da Pestalozzi irão en-
tregar à família do ex-diretor 
de teatro Sohail Saud uma 
placa de agradecimento pelos 
anos em que, como voluntá-
rio, ele alegrou alunos, fun-
cionários e familiares com a 
tradicional Festa de Chegada 
de Papai Noel. 

Sohail, que também fez 
parte da diretoria da Pestaloz-
zi de Niterói, faleceu em maio, 
vítima da covid-19. Também 
será homenageado o profes-
sor Jésus de Alvarenga Bastos, 
falecido no ano passado. 

A homenagem a Lizair 
Guarino será o ponto alto 
do evento de aniversário da 
Pestalozzi. A peça em bronze, 

confeccionada pela artista 
plástica Jô Grassini, ficará 
em um pedestal, na entrada 
do prédio principal da Pesta-
lozzi, ao lado de uma roseira 
plantada pela ex-presidente e 
que é o símbolo do movimen-
to pestalozziano. 

A homenageada, que fa-
leceu vítima da covid-19 em 
maio do ano passado, aos 90 
anos, chegou à Pestalozzi em 
1959, e dois anos depois as-
sumiu a presidência da insti-
tuição passando a liderar um 
revolucionário movimento 
que transformou a Pestalozzi 
de Niterói numa referência 
nacional na área da reabili-
tação, educação e direitos da 
pessoa com deficiência. Com 
sua visão empreendedora 
fundou na década de 1980 
a Escola Superior de Ensino 

Helena Antipoff que por três 
décadas formou uma legião 
de fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e fonoaudiólo-
gos com os ensinamentos hu-
manitários de Johan Henrich 
Pestalozzi, educador suíço, 
do qual o movimento pesta-
lozziano tem como ideário 
educacional. 

Réplica de busto em Bra-
sília - Uma réplica do busto, 
em argila, será doada pela 
Pestalozzi de Niterói ao Cen-
tro Histórico da Federação 
Nacional das Associações 
Pestalozzi, localizado em 
Brasília. O Centro foi inaugu-
rado no dia 26 de novembro e 
recebeu o nome da professora 
Sarah Couto Cesar, que junto 
com Lizair fundou na década 
de 1970 a Federação Nacional 
das Pestalozzi.

Busto da ex-presidente Lizair Guarino será instalado na entrada principal

Leonardo Simplício/Divulgação

Sirenes: prefeitura aprimora prevenção contra desabamentos e enchentes

Alerta para chuvas de verão: 
plano com ações será lançado 

Para marcar o Dia Estadual de 
Redução de Risco de Desastres, 
celebrado na segunda-feira 
(29), a Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria de Defesa 
Civil e Geotecnia (SMDCG), 
realizará uma semana com 
diversas ações voltadas à te-
mática de redução de riscos e 
resiliência. A Semana de Pro-
teção e Defesa Civil de Niterói 
teve início no sábado (27), às 
8h, com o exercício simulado 
na comunidade Martins Tor-
res, cujo objetivo é preparar a 
população para a necessidade 
de evacuação diante do alerta 
de sirenes em casos de chuvas 
intensas. Nesse exercício, além 
do treinamento dos morado-
res, também foi colocado em 
prática o aprendizado dos 
voluntários formados nos Nú-
cleos de Defesa Civil (NUDE-
Cs). O simulado contou com 

a participação das demais 
agências e secretarias que 
compõem o Sistema Municipal 
de Proteção e Defesa Civil, que 
atuarão de acordo com o plano 
de contingência para resposta 
a desastres geológicos.

Na segunda-feira (29), às 

8h, no Caminho Niemeyer, será 
realizada a capacitação dos 
agentes públicos das Adminis-
trações Regionais do municí-
pio. O objetivo é treinar os fun-
cionários para desempenhar 
ações de proteção e defesa civil 
e conhecimento do plano de 

contingências. A partir do trei-
namento, as Administrações 
Regionais passarão a integrar 
o Sistema de Proteção e Defesa 
Civil, e vão exercer atividades 
específicas de prevenção e 
atendimento aos moradores 
em caso de desastre. 

Também na segunda-feira 
(29), às 15h, no auditório da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Niterói (CDL), o prefeito Axel 
Grael; o vice-prefeito Paulo Ba-
gueira; e o secretário de Defesa 
Civil e Geotecnia, Walace Me-
deiros, farão o lançamento do 
Plano Chuvas de Verão. O plano 
será apresentado aos órgãos da 
administração municipal e de-
mais órgãos, como o Corpo de 
Bombeiros, com o objetivo de 
detalhar as ações emergenciais 
a serem desempenhadas em 
situações de emergência pro-
vocadas por chuvas intensas.

Detalhes sobre medidas de emergência serão apresentadas nesta segunda

Divulgação

Voluntários podem se inscrever para função de assistente de Alfabetização
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Déficit habitacional vai movimentar 
vendas de imóveis em 2022

Richard Sonsol*

A expectativa do mercado imo-
biliário para 2022 é positiva.  

Déficit habitacional, crescimen-
to da população, formação de 
novas famílias e forte demanda 
por imóveis de alto padrão vão 
movimentar o setor no próximo 
ano. O cenário é desafiador, mas 
haverá oportunidades de com-
pra para todos os segmentos de 
consumo e renda, como esperam 
os especialistas.

Existe um déficit habitacional 
expressivo no país. É preciso 
construir 1,5 milhão de novas 
moradias nas principais cida-
des brasileiras, por ano, para 
atender à demanda de famílias 
de menor renda, segundo pro-
jeção do presidente do Sindica-
to da Habitação em São Paulo 
(Secovi-SP), Basílio Jafet, em 
recente encontro promovido 
pela Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário 

e Poupança (Abecip), que reuniu 
especialistas de diversos seto-
res para debater o futuro do 
segmento.

E s t i m a - s e  q u e 
até 2030 serão 
necessárias 11,9 
milhões de novas 
moradias, con-
f o r m e  d e s t a c a 
estudo da Ecco-
nit Consultoria 
Econômica, en-
comendado pela 
Associação Bra-
sileira de Incor-
poradoras Imobi-
liárias (Abrainc), 
divulgado no início do ano. 
Trata-se de um cálculo do 
déficit habitacional esten-
dido, que abrange as três 
principais faixas de renda.

A maior demanda, de 5,2 milhões 
de residências, fica entre as 
famílias de menor renda, 
o que representa 44,4% 
do total. A faixa de renda 

média corresponde 
a um terço do total 
do déficit e uma fatia 
de menos de 6% para 
as faixas mais altas 
de renda. São novas 
famílias se formando, 
mobilidade social e 
pessoas querendo 
espaços maiores para 
morar.

A Abecip estima que 
os financiamentos 

com recursos das cader-
netas do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Emprésti-
mo (SBPE) bata o recorde 

de R$ 195 bilhões em 2021. Os 

resultados até aqui colaboram 
com a projeção positiva. No 
acumulado de janeiro a outubro, 
o valor financiado somou R$ 
171,85 bilhões, alta de 85,4% em 
comparação com igual período 
do ano passado. 

Niterói comemora 448 anos de 
fundação oferecendo qualidade 
de vida aos seus moradores. Ao 
procurar um imóvel na cidade, 
consulte um dos associados da 
ADEMI-Niterói, profissionais 
especializados e experientes, e 
conte com assessoria segura des-
de a busca pelo imóvel desejado 
até o fechamento do contrato de 
compra. 

Cenário é 
desafiador, 
mas haverá 

oportunidades 
de compra 

para todos os 
segmentos de 

consumo e renda

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

Troca de manilhas e limpeza de rio visam diminuir risco de transbordamentos nos bairros do Gradim e Porto Novo

SG faz intervenções contra alagamentos

 Em paralelo ao programa As-
falta São Gonçalo, que contem-
pla a Rua Visconde de Itaúna, a 
Prefeitura de São Gonçalo, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, através do 
4º Departamento de Conser-
vação e Obras (DCO), realiza 
uma intervenção de troca de 
manilhas na rede de águas 
pluviais, em um trecho de 50 
metros da via.

O objetivo da ação é eli-
minar um ponto crônico de 
alagamento e vazamento de 
esgoto, já que a rede também 
recebe dejetos de residências. 
Desta forma, serão instaladas 
manilhas de 500mm na rede, 
que também servirão para fa-
cilitar o escoamento do valão 
que corta o bairro.

“Estamos atentos aos pro-

blemas dos bairros e buscando 
soluções. No Gradim, estamos 
realizando uma revisão para 
resolver essa questão do trans-
bordo desse valão e amenizar a 
situação do bairro em períodos 
de fortes chuvas. Como a via 
já está passando por inter-
venções, aproveitamos para 
realizar também essa impor-
tante obra”, disse o secretário 
de Desenvolvimento Urbano, 

Junior Barboza.
“Sofremos há anos com 

esse problema aqui no bairro. 
Gostei de ver a equipe da Pre-
feitura trabalhando e espero 
que melhore”, disse o motorista 
Manoel de Sousa.

Emergencial - A Prefeitura 
de São Gonçalo, através da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, iniciou esta semana 
a limpeza emergencial do Rio 
Maribondo (trecho do Porto 
Novo). A intervenção, soma-
da à obra da Rua Visconde 
de Itaúna, tem por objetivo 
minimizar os transtornos cau-
sados pelas chuvas de verão 
na região. A ação foi possí-
vel após a autorização pelo 
 Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea), responsável pela manu-

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Prefeitura reforçou um trecho da rede de águas pluviais, na Visconde de Itaúna

Petrópolis 
Gourmet 
movimenta 
a serra
Quinto maior festival gas-
tronômico do país, este 
ano o Petrópolis Gourmet 
em sua 21ª edição, é o 
primeiro grande evento 
pós-pandemia realizado 
na Cidade Imperial em 
formato presencial.  A pre-
visão é que o festival, de 3 
a 19 de dezembro, atraia 
mais de 25 mil pessoas ao 
longo de duas semanas de 
evento, movimentando a 
rede hoteleira da cidade 
que voltou a operar com 
100% de sua capacidade 
nos 118 meios de hospe-
dagem que reúnem 6,4 
mil leitos. 

Novo formato - O Pe-
trópolis Gourmet, depois 
de duas décadas, ganhou 
também um novo for-
mato e no primeiro fi-
nal de semana, de 3 a 5 
de dezembro, ele “vai às 
ruas”, concentrando 25 
restaurantes e bares par-
ticipantes em um espaço 
aberto: hall de entrada do 
Parque de Exposições, em  
Itaipava. Depois o festival 
segue, de 6 a 19 de de-
zembro, nos restaurantes 
e bares.

O evento é realizado 
pelo Petrópolis Conven-
tion & Visitors Bureau 
com apoio da prefeitura e 
Sesc-RJ e disponibilizou a 
programação em www.pe-
tropolisgourmet.com.br.

Mangaratiba entrega 
cadeiras de rodas

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Mangaratiba realizou 
na última quinta-feira (25) a 
entrega de diversas órteses e 
próteses para moradores da 
cidade. A ação faz parte de um 
projeto inédito e inovador no 
município, o Popem – Projeto 
de Órteses, Próteses, Equi-
pamentos e Medicamentos 
especiais -, que oferece gratui-
tamente estes equipamentos 
e insumos às pessoas que ne-
cessitam.

O Popem foi implantado 
em Mangaratiba em setembro 
ano e conta com a parceria 
da Associação Pestalozzi de 
Niterói (APN) e da Associação 
Fluminense de Reabilitação 
(AFR). Além de cadeiras de 
rodas, o projeto disponibiliza 
andadores, próteses, muletas, 
cadeiras higiênicas, entre ou-
tros itens, além das medicações 
especiais de alto custo.

Segundo a secretária de 
Saúde, Sandra Castelo Branco, 
o objetivo do Popem é facilitar 
o acesso dos cidadãos a equipa-
mentos e insumos, necessários 
às suas condições de vida.

“Estamos oferecendo aos ci-
dadãos aquilo que é necessário. 
Sabemos o quanto é importan-
te o uso de próteses, órteses e 
equipamentos de mobilidade 
para aqueles que possuem al-
guma deficiência. Além disso, 
com o Popem, esse projeto 
tão especial, também vamos 
viabilizar para o morador me-
dicações com componentes 
específicos, e de alto custo, 
que muitas vezes precisavam 
ser requeridos judicialmente. 
Apesar do fornecimento dessas 
medicações ser de responsabi-
lidade do Estado, vamos conse-
guir facilitar a entrega delas que 
será feita em Mangaratiba e não 
mais em Angra dos Reis”.

Dez instituições serão contempladas, a primeira fica em Monjolos

Escolas municipais de SG 
terão hortas comunitárias

A partir de 2022, novos “fru-
tos” serão cultivados em 
solo gonçalense, em prol de 
um desenvolvimento mais 
generalista para as crianças 
da rede municipal. A Pre-
feitura de São Gonçalo, por 
meio de parceria entre as 
secretarias de Agricultura 
e de Educação, iniciou na 
última semana o preparo 
do terreno da primeira de 
um total de 10 escolas que 
irão receber hortas até o 
fim do primeiro semestre 
do próximo ano.

A primeira unidade que 
receberá a ação é a Esco-
la Municipal Prefeito Jay-
me Mendonça de Campos, 
em Monjolos. Seguindo  
o cronograma da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Assuntos Portuá-
rios, as primeiras sementes 
devem ser plantadas na 
primeira quinzena de de-
zembro.

O secretário de Educa-
ção, Mauricio Nascimento, 
destacou a importância do 
projeto. 

“Buscamos iniciar o pro-
jeto em uma unidade es-
colar que tivesse bastante 
interesse pelo tema, onde 
nossos alunos têm possi-
bilidades de aprendizados 
teóricos e práticos,  através 
da Secretaria de Agricultura, 
que tem conhecimento na 
matéria”. 

“Desde o início da gestão 
do prefeito Capitão Nelson, 
buscamos estreitar os laços 
com a Educação, que é a 
base de tudo. Consegui-
mos tirar do papel essa 
importante iniciativa, que 
proporcionará aos jovens de 
São Gonçalo uma formação 
mais completa, além de 
novas experiências. Temos 
o cronograma de iniciar 
o projeto em 10 unidades 
até julho de 2022, mas se-
guimos trabalhando para 

levar essa ação ao máximo 
de unidades possível nos 
próximos anos”, disse o 
secretário de Agricultu-
ra, Pecuária, Pesca e As-
suntos Portuários, Roberto  
Sales.

As hortas municipais se-
rão mantidas por servidores 
da Secretaria de Agricultura, 
com apoio de voluntários 
da Associação de Produto-
res Rurais e das unidades 
escolares que irão receber 
a ação.

Terreno já está sendo preparado na Escola Prefeito Jayme de Campos

Lucas Alvarenga/Divulgação

tenção e limpeza dos rios.
Com sete bacias hidrográfi-

cas e cerca de 140 rios e córre-
gos, a cidade de São Gonçalo so-
fre há décadas com problemas  
relacionados à falta de manu-
tenção desses reservatórios.

“Estamos muito preocupa-
dos com a questão da draga-
gem dos nossos rios. É muito 
grave a questão. Apesar de ser 
atribuição do Inea, o prefeito 
Capitão Nelson, sensibilizado 
com o problema, determi-
nou que fizéssemos alguma 
intervenção para amenizar o 
sofrimento da população do 
município. Temos conheci-
mento do problema, assim 
como também sabemos que 
ainda há muito a fazer”, disse o 
secretário de Desenvolvimento 
Urbano, Junior Barboza.

Objetivo da ação 
é eliminar um 
ponto crônico 
de alagamento 
e vazamento de 
esgoto

Divulgação

Entrega dos equipamentos faz parte do projeto Popem, lançado este ano
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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.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 02/12/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Jornalista Roberto Marinho - Galo Branco - São Gonçalo 16297209
12:00 às 16:00 Avenida Maricá - Galo Branco - São Gonçalo 16297209
13:00 às 17:00 Estrada José de Souza Porto - Monjolos - São Gonçalo 16336595

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Circular - Costa Verde - Maricá 16298921
13:00 às 17:00 Rua das Camélias - Costa Verde - Maricá 16298921
13:00 às 17:00 Rua das Tulipas - Itaipuaçu - Maricá 16298921
13:00 às 17:00 Rua dos Heliotropios - Costa Verde - Maricá 16298921
13:00 às 17:00 Ruas 35, 69, 70 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16299293
13:00 às 17:00 Rua Edilco Ramalho - Jardim Atlântico - Maricá 16299293
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 16299293
13:30 às 17:00 Avenida Lagomar - Lagomar - Maricá 16298361
13:30 às 17:00 Ruas 79, 87 - Balneário Lagomar - Jacaroá - Maricá 16298361
13:30 às 17:00 Rua General Glicelio - Gamboa - Maricá 16298361
13:30 às 17:00 Travessa Lagomar - Balneário Lagomar - Maricá 16298361

Cursos e oficinas serão ministrados por profissionais das agremiações da cidade. Projeto será lançado no dia 2

Educação e samba em total sintonia
A Prefeitura de Niterói vai 
lançar no próximo dia 2 de 
dezembro, no Dia Nacional 
do Samba, o Edital Escolas 
de Samba e Educação, em 
parceria com as agremiações 
do município. O edital prevê 
oficinas e cursos ministrados 
por profissionais das escolas 
de samba e apoio aos projetos 
desenvolvidos pelas unidades 
da rede. O objetivo é incluir 
no currículo escolar do mu-
nicípio a história africana e a 
cultura afro-brasileira. O pro-
jeto é uma iniciativa do Gabi-
nete do vice-prefeito, Paulo 
Bagueira, e das secretarias 
de Educação, Participação 
Social, Culturas e Assuntos 
Estratégicos.

“Dediquei grande parte do 
meu mandato como vereador 
ao trabalho de resgate e revita-
lização do carnaval da cidade. 
Agora estamos atuando, junto 
com a Secretaria de Educa-
ção, em um trabalho mais 

amplo e incisivo de trazer a 
cultura popular do carnaval e 
do samba como instrumento 
de educação e aprendizagem. 
Tenho um imenso apreço por 
esse projeto e a certeza de 
seu alcance social e cultural”, 
disse Bagueira.

A partir do edital, serão 
promovidas experiências 
educativas como oficinas, 
rodas de conversas e outras 
atividades partindo da com-
preensão do samba – dança e 
ritmo – como uma das mani-
festações mais significativas 
da afro-brasilidade.

“Este projeto reafirma o 
compromisso de Niterói com 
o combate ao racismo e com 
a valorização da cultura afro-
-brasileira e da contribuição 
dos negros e negras à história 
do país. Desde o início do ano, 
estamos trabalhando em pro-
jetos de reforço à implemen-
tação das Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 nas escolas da 

rede, pois acreditamos que 
o racismo e as desigualdades 
devem ser combatidos com 

políticas públicas e a mobili-
zação da sociedade”, afirmou 
o secretário de Educação, 

Vinicius Wu. 
Estão previstas oficinas 

de musicalização e dança, 

leitura, interpretação e com-
posição de sambas, figuri-
nos (fantasias) e adereços, 
escolinha de mestre-sala e 
porta-bandeira, rodas de 
conversas com carnavales-
cos, diretores de harmonia e 
ritmistas, rodas de conversa 
com historiadores sobre o 
samba, além de atividades 
sobre o uso da matemática no 
samba, como as batidas dos 
instrumentos e a contagem 
do tempo. As escolas da Rede 
Municipal serão mobilizadas 
para desenvolverem projetos 
com os alunos que abordem 
a história da África e a cultura 
afro-brasileira relacionando-
-as com o samba.

Raissa Machado, ex-ra-
inha de bateria da Viradouro, 
que por sete anos liderou os 
músicos da vermelha e bran-
ca na avenida, foi convidada 
a ser voluntária no projeto, 
graças ao seu envolvimento 
e paixão pelo samba.

Close Produtora/Divulgação Unidos do Viradouro

Objetivo é aproximar a história africana e a cultura afro-brasileira dos estudantes do município através do samba

Mais de 200 artistas vão se apresentar em 4 equipamentos culturais

Viração Cultural movimenta 
São Gonçalo no próximo dia 4
A Secretaria de Turismo e 
Cultura de São Gonçalo vai 
realizar, no dia 4 de dezem-
bro, a “Viração Cultural”, um 
evento que vai reunir atra-
ções, com mais de 200 artistas 
gonçalenses envolvidos, du-
rante 24 horas ininterruptas. 
Quatro equipamentos cul-
turais irão receber atrações 
de forma simultânea: Centro 
Cultural Joaquim Lavoura, 
Lona Cultural do Jardim Ca-
tarina, Casa das Artes e Teatro 
Municipal. Serão saraus, sho-
ws, peças teatrais, espetáculo 
circense, folia de reis, feira de 
artesanato, exposições, ofi-
cinas, lançamento de livros, 
entre outras atividades.  

“A ‘Viração Cultural’ vem 
com a proposta de virar o 
capítulo de um momento di-
fícil, causado pela pandemia, 
na Cultura de São Gonçalo. 
Com o avanço da vacinação, 
podemos respirar um pou-
co mais tranquilos, dentro 
de todas as recomendações 
sanitárias. Serão 24 horas de 
muita arte, cultura e entre-

tenimento. Nossa intenção é 
fazer com que a ‘Viração Cul-
tural’ seja uma ferramenta de 
transformação. Vamos ofere-
cer atrações gratuitas para 
todos os gostos em diferentes 
pontos da cidade”, afirmou o 
subsecretário de Turismo e 
Cultura, Beto Baiano. 

Na ocasião, a Casa das Ar-
tes, que passou recentemente 
por reformas, será reaberta 
ao público. O local é um 
importante equipamento de 
cultura, localizado em uma 
das principais ruas da cidade, 
e se destaca por possuir uma 
extensa vitrine de vidro de 
mais de 20 metros de com-
primento.

A Lona Cultural do Jardim 
Catarina vai receber na “Vira-
ção Cultural” a peça infantil 
“Masha e o Urso”, além de 
oficina de dança e feira de 
artesanato. 

Já o Centro Cultural Joa-
quim Lavoura será o equipa-
mento onde o público terá 
acesso às atrações das 9h do 
dia 4 de dezembro até às 9h 
do dia 5 de dezembro. Na 
programação, apresentação 
da Orquestra Municipal de 
São Gonçalo (OMSG), folia 
de reis, stand-up comedy e 
saraus.

Já o Teatro Municipal 
George Savalla Gomes, inau-
guurado este ano, terá espe-
táculos para todos os públi-
cos durante o dia.  

Cada equipamento cultu-
ral vai contar com um espaço 
destinado para receber doa-
ções de alimentos não perecí-
veis que serão ofertados para 
famílias em vulnerabilidade 
social. E todos os protocolos 
sanitários ligados à pandemia 
serão respeitados.

Serão 24 horas 
ininterruptas de 
shows, saraus, 
peças teatrais, 
lançamentos de 
livros e mais

Supera Mais 
Ágil: 315 
empresas 
habilitadas
A Secretaria Municipal de 
Fazenda (SMF) divulgou o 
quinto lote com a relação das 
empresas habilitadas para 
solicitar o empréstimo do 
Programa Supera Mais Ágil. 
A lista já está disponível para 
consulta no site do Programa 
por meio do endereço ele-
trônico https://superamais.
niteroi.rj.gov.br e prioriza as 
empresas que não tiveram 
acesso ao Programa Empre-
sa Cidadã. De acordo com a 
secretária de Fazenda de Nite-
rói, Marilia Ortiz, o Programa 
conta com R$9,3 milhões para 
sua quinta fase, que provavel-
mente será a última.

“Serão 315 empresas habi-
litadas a realizar a solicitação 
de crédito. Por isso será ne-
cessário que cada empresa 
busque dar celeridade na 
apresentação dos documen-
tos solicitados. Nesta etapa, 
caso necessário, o critério de 
desempate será a data e hora 
que a empresa entregar toda 
a documentação requerida 
para análise”, explicou Marilia 
Ortiz.

As empresas terão até o 
dia 23 de dezembro para 
enviar os documentos para a 
análise da SMF. Em seguida, a 
tramitação segue para análise 
de crédito da AgeRio.
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Botafogo terá casa 
cheia contra o Bugre

O Botafogo vai 
enfrentar o Gua-
rani, amanhã, 
no estádio Nil-
ton Santos, com 
a casa cheia. O 

clube carioca divulgou ontem 
que a torcida do Glorioso esgo-
tou os ingressos para o duelo 
pela última rodada da Série B.

O Botafogo chegou a colo-
car mais uma carga de ingres-
sos à venda, mas ela se esgotou 
rapidamente na sexta-feira. 
Assim, os setores destinados à 
torcida do Alvinegro vão estar 
lotados.

Os torcedores do Botafogo 
compraram cerca de 36 mil 
ingressos. A torcida do Gua-
rani tem direito a quatro mil 

bilhetes, do Setor Sul. O clube 
de Campinas tem chance de 
acesso, mas além de vencer, 
precisa de tropeços de Avaí, 
CRB e CSA.

O Botafogo enfrenta o Gua-
rani, no domingo, às 16h (ho-
rário de Brasília), no Nilton 
Santos. O Glorioso garantiu 
o título da Série B com uma 
rodada de antecedência.

Homenagem - O corredor 
de acesso aos vestiários do 
Nilton Santos ganhou um to-
que especial. O Botafogo fez 
uma homenagem ao elenco 
campeão da Série B e colocou 
painéis com fotos dos joga-
dores, com a seguinte frase: 
‘Terminamos a corrida’.

Fluminense aposta no 
jovem meia Calegari

Sem poder con-
tar com André 
e  Ma r t i n e l l i , 
o Fluminense 
apostou em Ca-
legari no meio 
de campo e não 

se arrependeu. O jogador deu 
conta do recado na vitória tri-
color sobre o Internacional, no 
Maracanã.

Volante de origem, Calegari 
subiu para os profissionais 
como lateral-direito. A necessi-
dade fez o Fluminense precisar 
dele no meio de campo, setor 
em que já havia atuado com 
Marcão.

“Foi uma responsabilida-
de muito grande substituir o 
André e o Martinelli, que vêm 

jogando muito bem. O Marcão 
me chamou, perguntou se eu 
estava pronto e disse que con-
fiava em mim. Eu disse que sim, 
que já havia jogado de volante, 
conheço o espaço. Treinamos e 
eu consegui relembrar os mo-
vimentos. E graças a Deus deu 
tudo certo”, declarou Calegari, 
ao site oficial do Fluminense.

O Fluminense soube de-
fender o resultado e garantiu a 
festa da torcida no Maracanã, 
além de dar um passo impor-
tante para o objetivo tricolor.

“A gente entrou ligado no 
jogo e fez um gol logo no início. 
A partir dali foi no coração. Foi 
na determinação, na garra, 
no nosso escudo e no espírito 
guerreiro”, completou.

Morato desfalcará 
Vasco em Londrina

Morato desfal-
c a r á  o  Va s c o 
contra o Lon-
drina, em jogo 
válido pela úl-
tima rodada do 
Brasileirão Série 

B. O duelo será realizado 
amanhã, às 16 horas (de 
Brasília), no Estádio do Café.

O meia sentiu dores na 
coxa direita ao longo da 
semana e, por isso, ficará de 
fora do duelo. A tendência é 
de que Gabriel Pec seja titu-
lar no lugar dele.

Em relação ao time titular 
do Vasco na rodada passa-
da, contra o Remo, Matías 
Galarza é outra ausência 
confirmada. O volante pa-

raguaio, de 19 anos, ganhou 
recesso – o planejamento 
para ele prevê a disputa da 
Copa SP de Futebol Júnior, 
em janeiro.

O Vasco cumpre tabela 
na Série B e encerra um ano 
melancólico. O clube carioca 
está na nona colocação, com 
49 pontos. O Gigante da Co-
lina amarga uma sequência 
de sete jogos sem ganhar 
– são quatro derrotas e três 
empates.

Já o Londrina busca es-
capar do rebaixamento. Na 
17ª posição, com 41 pontos, 
o time precisa vencer o clube 
carioca e torcer por tropeço 
do Remo para se livrar da 
queda para a Série C.

Flamengo busca a ‘Glória Eterna’ 
pela terceira vez na história
Campeão em 1981 e 2019, Rubro-Negro tenta hoje, no Uruguai, o tricampeonato da Taça Libertadores

Chegou o dia da 
grande final da 
Taça Libertado-
res da América 
de 2021. Hoje, a 
partir das 17 ho-
ras (de Brasília), 

Flamengo e Palmeiras estarão 
frente a frente no Estádio 
Centenário, em Montevidéu, 
no Uruguai.

Esta será a segunda final 
seguida com clubes brasilei-
ros na principal competição 
do continente e reunirá os 
dois últimos campeões. Na 
edição passada, o Palmeiras 
levantou a taça após vencer o 
Santos por 1 a 0, no Maracanã.

Já o Flamengo venceu 
o River Plate em 2019 com 
uma virada épica por 2 a 1, 
em Lima, no Peru. Curio-
samente, embora já façam 
dois anos, o time titular do 
Flamengo mudou pouco. 
Somente três jogadores que 
estiveram naquela partida 
deixaram o clube e não vão 
estar em campo. O zagueiro 
Pablo Marí, o lateral-direito 
Rafinha e o meia Gerson

“Acredito que nessa uma 
final o time está mais expe-
riente. É importante entrar 
conhecendo o jogo, sabendo 
o que pode acontecer. Os de-
talhes fazem a diferença. Nós 
podemos entrar mais atentos 
a todos os detalhes. Estamos 
fortes. O Palmeiras também 
vem de um título. Será um 
grande jogo e estamos pre-
parados para isso”, disse o 
capitão rubro-negro Everton 
Ribeiro.

O zagueiro Rodrigo Caio, 

que também esteve na de-
cisão de 2019, o disse que 
a equipe rubro-negra está 
preparada para, novamente, 
levantar a Libertadores.

“Expectativa muito gran-
de, estamos mais do que 
preparados. Acredito que a 
gente vai fazer uma grande 
final, que é o nosso objetivo, 
o nosso sonho. Que a gente 
possa coroar esse ano com 
mais esse título, que vai ser 
maravilhoso para nós e para 
toda nação”, afirmou.

O palco da decisão desta 
tarde será o mesmo onde há 
quarenta anos o Flamengo, 
comandado por Zico, con-
quistou a América pela pri-
meira vez. Naquela ocasião, 
a final da Libertadores, contra 
o Cobreloa-CHI, foi definida 
em três jogos, com o último 
ocorrendo no Centenário, e 
o Galinho decidindo mar-
cando os dois gols da vitória 
por 2 a 0.

Na equipe paulista, em-
bora sua conquista seja mais 
recente, somente seis titula-
res devem ser os mesmos do 
duelo contra o Peixe. À beira 
do gramado, entretanto, a 
história é outra. Enquanto o 
Palmeiras segue sob o coman-

Arte da Conmebol

Flamengo quer repetir hoje o feito protagonizado por Zico, em 1981, e Gabigol, em 2019: conquistar a Libertadores

do do português Abel Ferreira, 
o Flamengo não tem mais 
Jorge Jesus.

Desde que o Mister deixou 
o Ninho do Urubu, o Fla-
mengo está em seu terceiro 
treinador, Renato Gaúcho. O 
ex-atacante já foi campeão 
da Libertadores como joga-
dor e técnico, sempre com o 
Grêmio.

“O sentimento é de um 
sonho realizado. Mais uma 
final de Libertadores. É para 
poucos treinadores . Estou 
tendo esse privilégio pelo 
Flamengo. O Abel (Ferreira) 
também. O sentimento é 
dever cumprido à frente de 
um grupo maravilhoso, de 
uma torcida imensa e uma 
cobrança enorme. Estamos 
preparados para isso. Espero 
que o Flamengo consiga o 
tricampeonato”, disse o trei-
nador rubro-negro.

No retrospecto, Abel Fer-
reira nunca venceu o Flamen-
go. Na verdade, o Palmeiras 
amarga um jejum de nove 
jogos sem vencer o Rubro-
-Negro, desde 2017. Mas no 
confronto pessoal, o portu-
guês bateu Renato na final 
da Copa do Brasil entre Pal-
meiras e Grêmio, em fevereiro 
deste ano.

Os dois clubes fizeram um 
bom trabalho na preparação 
de seus jogadores, apesar do 
calendário apertado, prin-
cipalmente do Flamengo. 
Renato Gaúcho terá força 
máxima, enquanto Abel não 
terá o lateral-direito Marcos 
Rocha, que está suspenso. 
Mayke entra em seu lugar.

Centenário, 
palco da decisão 
de hoje, foi onde 
há 40 anos o Fla 
levantou a sua 1ª 
Libertadores


