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FIM DE ANO COM DINHEIRO NO BOLSO

Rio: Estado vai pagar os
servidores na sexta-feira
Além de antecipar mês de novembro, 2ª parcela do 13º cai no dia 17 e pagamento de dezembro sai no dia 30
CIDADES\PÁG.4
Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Boa Viagem:
ilha vai ser
restaurada
Patrimônio histórico e natural
do Estado do Rio e de Niterói, a
Ilha da Boa Viagem será restaurada pela Prefeitura de Niterói,
ficando sob responsabilidade
do município por pelo menos
20 anos. O investimento para
recuperação da capela, do forte
e do castelo será de R$ 5,5 milhões. Após as intervenções, a
ilha será reaberta para visitação ao público. Tombada como
patrimônio natural e histórico,
a Ilha da Boa Viagem, que por
centenas de anos foi um centro
de peregrinações dos navegantes, fica a 500 metros do Museu
de Arte Contemporânea (MAC),
outro cartão-postal da cidade. A
ilha é conectada ao continente
por uma ponte de concreto.
CIDADES\PÁG. 3

Nova variante
do coronavírus
cancela festas
CIDADES\PÁG. 5

Pela importância histórica da área e seu potencial turístico, o Município está assumindo a obra na Ilha da Boa Viagem, que estava sendo esperada há uma década, com recursos próprios

Resultado do
Enen sai no dia
11 de fevereiro

ESPORTES

CULTURA
Divulgação

Alexandre Vidal / Flamengo

Vitor Silva / Botafogo

CIDADES\PÁG. 5

A instalação será aberta ao público,
nesta quarta, com entrada gratuita

Técnico Enderson Moreira está em
processo de renovação de contrato

Jardim de
sensações
no CCBB

Botafogo já
pensa no ano
de 2022

Um jardim ambiental na
recepção do CCBB-Rio, assinado por Rejane Cantoni,
é a nova mostra que fica no
espaço até dia 24 de janeiro.

Renato Gaúcho deixou o Flamengo após 37 jogos, com 24 vitórias, oito empates e cinco derrotas

Fim da linha para Renato no Fla
Como era esperado, a diretoria do Flamengo anunciou ontem a demissão
de Renato Gaúcho após o vice da Libertadores. Hoje, contra o Ceará, pelo
Brasileiro, o time será comandado por Maurício Souza.

PÁG.2

Técnico Enderson Moreira
já está planejando a próxima temporada do Botafogo
após a campanha vitoriosa
da Série B do Brasileiro.
PÁG. 8

Anvisa aprova novo
medicamento para
combater o HIV
CIDADES\PÁG. 5

Cais do Valongo,
no Rio, vai virar
atração para turistas
CIDADES\PÁG. 4

Advogado de
Dr. Jairinho quer
anular cassação
CIDADES\PÁG. 5
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Panorama RJ
Corrupção em
debate

POR JEFFERSON LEMOS

Cerveja une e inspira, diz o ditado

Lançamento de sucesso
Michelle Felippelli

Divulgação

Em 9 de dezembro é comemorado o “Dia internacional
contra a corrupção”. E para
celebrar a data, entre os dias
6 e 10 o Observatório Social
do Brasil estará ao vivo no
YouTube com a série de lives
“Semana de Reflexões – a
corrupção no Brasil e seu
enfrentamento!”, onde além
da discussão do tema, serão
propostos novos caminhos.
Entre os participantes estarão: Nicole Verillo, do Transparência Internacional; João
Pedro Gebran Neto, do TRF
da 4ª Região; Diego Roberto
Barbiero, promotor do MP
de Santa Catarina e membro
do CNMP;
L u c i a n a A s p e r, p r o motora do MP do Distrito
Federal e Territórios; Ney
Ribas, coordenador Nacional da Força Tarefa Cidadã; e
Rubens Casemiro Lamel, do
Instituto Soberania.
Levantamento do CNJ
aponta que no ano passado mais de 16 mil processos de apuração de crimes
de corrupção, improbidade
administrativa e lavagem
de dinheiro tramitaram
na Justiça Federal e nos
tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça).

Fundada há uma década
em Niterói, a Noi, anunciou
que a marca W*Kattz passa a
fazer parte do seu portfólio.
O acordo prevê que a produção, distribuição e comercialização das cervejas será
feita pela Noi. Já as decisões
estratégicas para o futuro
da marca serão tomadas em
conjunto, tanto pela diretoria
da Noi quanto por Adriana Winter e Luiz Gonzaga

Winter, sócios na W*Kattz.
“A pandemia acabou nos
aproximando muito da Noi.
Além de amigos, a Adriana e
eu somos vizinhos da fábrica
em Itaipu. O profissionalismo
e capacidade de produção e
distribuição da Noi pode levar nossos gatos (Kattz é uma
adaptação de Katze, gato em
alemão) ainda mais longe”,
explica Luiz Gonzaga Winter,
que fundou a marca em 2015.

Novos leitos

Foi um sucesso o lançamento em Niterói do livro
“Conteúdos Autênticos
para redes Sociais”, da niteroiense Paula Tebett, neste
último fim de semana. A
obra, da Editora Girafa,
atraiu uma legião de fãs
ao Bistrô Mac. A obra apre-

senta de forma leve e prática, dicas importantes para
empresas e pessoas que
desejam criar conteúdos
autênticos e interessantes
e dessa forma se destacarem ao se posicionar no
meio digital. Eu já garanti
o meu exemplar.

Culinária italiana
Divulgação

Novo leitos em Itaboraí

Divórcio, efeito
colateral do vírus
Reflexo da pandemia, cresceu enormemente a procura
por divórcios no país a partir
de meados de 2020. Para
quem vem enfrentando uma
crise conjugal e já pensa em
separação, são muitas as
dúvidas que surgem nessa
hora. Como agir? É possível
agilizar o processo do divórcio em cartório? E como
ficam os filhos? Para orientar
esse público, a fundadora
da iDivorciei, Calila Matos,
conversa com o presidente
do Colégio Notarial do Brasil
- CNB/SP - Daniel Paes de
Almeida. O bate- papo vai
estar disponível nesta sexta-feira (3), no canal da iDivorciei no Instagram e no
Youtube.
O segundo semestre de
2020 assinalou o maior número de divórcios já registrados em cartórios no Brasil. E
a tendência de alta se confirmou em 2021. Foram 29.985
separações só nos cinco
primeiros meses deste ano;
um crescimento de 26,9% em
relação ao mesmo período
do ano passado. O aumento
ocorreu em 22 estados e no
Distrito Federal. São Paulo
ficou em primeiro lugar,
seguido do Paraná, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e
Rio de Janeiro.

Olho no prazo I

Olho no prazo II

Termina amanhã a ação
Quita Fácil da Enel Distribuição que está oferecendo condições especiais
de negociação de dívidas
para todos os seus clientes.
Para quem está inadimplente junto à empresa deve
correr para regularizar a
situação e aproveitar os
descontos, redução de juros
e diversas opções de parcelamento que estão sendo
oferecidos. Os interessados
deverão realizar a negociação em uma das lojas
de atendimento da distribuidora.

Hoje é o último dia para se
inscrever na 2ª edição do
Prêmio Visão Consciente,
realizado pela Fecomércio
RJ. A iniciativa reconhece
aqueles que fizeram a diferença em um momento tão
adverso para os negócios e
a economia. A premiação
levará os vencedores à maior
feira de varejo do mundo, a
National Retail Federation
(NRF 2022), que acontece
anualmente, em janeiro, em
Nova Iorque. As inscrições
podem ser feitas no site
www.premiovisaoconsciente.com.br

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado
do secretário municipal de
Saúde, Sandro Ronquetti,
inaugurou recentemente
três leitos de estabilização
no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior,
em Nancilândia, para garantir um atendimento mais
ágil e eficaz à população.

CARTA DO LEITOR

Com uma equipe médica
e multidisciplinar, os leitos
prestarão assistência temporária para estabilização
de pacientes em estado
grave ou de condição clínica frágil provocada, por
exemplo, por acidentes ou
traumas. Ou seja, pacientes
que necessitem de cuidados
imediatos.

A deputada estadual Zeidan (PT ) e o namorado
Bruce Ferreira participaram de um seleto jantar
no consulado italiano promovido pelo cônsul-geral,
Paolo Miraglia Del Giudice,
e sua esposa Vera Miraglia

CULTURA

Del Giudice, para divulgar
a gastronomia napolitana.
Zeidan que é presidente
da frente parlamentar Rio-Itália na Alerj afirmou que
a integração entre o Rio de
Janeiro e a Itália são muito
promissoras.

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

Cratera no caminho

Alô prefeitua! Tem uma cratera enorme se abrindo na Rua
Soares Miranda, próximo aos fundos do clube do Fonseca e
do Prezunic. Vocês já devem saber, ela abre sempre no mesmo
local, né? Aquela rua, aliás, não aguenta o tráfego de grande
volume de ônibus e caminhões, como acontece após a criação
do corredor viário da Alameda. É melhor correr para consertar
enquanto ainda não tá muito grande, antes que a rua acabe
interditada...
Silvana Maciel

Compras pela internet

O Natal está chegando e os consumidores de Niterói estão optando por fazer compras pela internet. O motivo? Não há lugar
para estacionar no Centro e também em Icaraí. Estão matando
as lojas de rua da cidade. Este ano será o tiro de misericórdia
nas poucas que ainda não fecharam as portas. Triste fim...
Eunice Pacheco
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‘Floras’: jardim
sensorial no CCBB
Quem entrar no CCBB-Rio,
a partir desta quarta, será
recebido por um imenso
jardim sensorial, feito de
luz, uma paisagem virtual,
samambaias, flores e folhas
digitais movidas pelo vento,
tempestades, pássaros e
tudo o mais que a imaginação possibilitar perceber.
É a instalação site specific “Floras”, composta de
50 animações geradas por
processos algorítmicos de
grande força pictórica.

Exposição

Fundado em 08/05/1878

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)

Divulgação

Dando continuidade ao
“Projeto Cultura Exposta”, a
edição deste mês de novembro traz dois jovens artistas
da cena contemporânea
com a exposição “Arte e Sentidos”: Yanam Queiroz – com
a série de trabalhos intitulada “Azul”- que é composta
por dez quadros de variados
tamanhos – e Lucas Ferreira,
com ilustração, animação,
pintura e colagem. Mostra
está em cartaz de terça a
sábado, das 14h às 19h, no
Shopping Itaboraí Plaza.

A mostra, que será ambientada na recepção do
CCBB até dia 24 de janeiro,
é assinada por Rejane Cantoni, uma das artistas brasileiras com mais inserções
internacionais em mostras
de arte eletrônica e digital.
Desenhada para refletir
sobre Natureza e Tecnologia Blockchain, cryptoart e
NFTs, a obra também convida o público a contribuir
para a sua evolução. A instalação tem entrada gratuita.

A instalação será aberta ao público, nesta quarta, com entrada gratuita

Divulgação

PAULO BETO – Não fosse a união, nada haveria. É refletindo sobre o que nos torna humanos - dos nossos
instintos mais primitivos às vulnerabilidades mais
modernas - que o cantor e compositor Paulo Beto faz
do seu novo álbum “Uniram-se” um caldeirão sonoro
onde passeia por ritmos brasileiros regionais e latinoamericanos. Nas plataformas digitais.

“Arte e Sentidos”, em Itaboraí, apresenta os trabalhos de dois jovens artistas

TIAGO IORC – O cantor Tiago Iorc lança um clipe com
a versão acústica de seu novo single, ‘Masculinidade’.
Dirigido pelo próprio artista em parceria com Rafael
Trindade, o clipe conta com a participação de Mateus
Asato no violão. O público poderá conferir o lançamento no canal oficial do artista no Youtube: https://
www.youtube.com/user/tiagoiorcmusic.

Cidades
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Ilha mais perto da restauração
Prefeitura de Niteroi vai realizar obras nas edificações centenárias da Ilha da Boa Viagem
Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói anunciou, nesta segunda-feira
(29), a realização de obras de
restauração da Ilha da Boa
Viagem. Patrimônio histórico
e natural do Estado do Rio e
de Niterói, o espaço ficará sob
responsabilidade do município por pelo menos 20 anos.
O investimento para recuperação da capela, do forte e do
castelo será de R$ 5,5 milhões.
Após as intervenções, a ilha
será reaberta para visitação
ao público.
Tombada como patrimônio natural e histórico, a Ilha
da Boa Viagem, que por centenas de anos foi um centro
de peregrinações dos navegantes, fica a 500 metros do
Museu de Arte Contemporânea (MAC). A capela da Nossa
Senhora da Boa Viagem, do
século 18; o forte erguido no
fim do século 17; e o castelo
passarão por obras de recuperação. O início das intervenções vai acontecer graças
a um acerto entre a Prefeitura
de Niterói, o Ministério Público Federal (MPF), o Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) e
a União, que assinaram um
Termo de Ajuste de Conduta
(TAC).
Pela importância histórica da área e seu potencial
turístico, o Município está

mais apreciado pela população de Niterói. Faremos essa
obra com os cuidados que
uma obra em um patrimônio
como esse precisa”, garantiu.
Realizada em parceria
com o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a intervenção
terá investimento de R$ 5,5
milhões e contemplará as
estruturas sem que percam
as características originais.
O Castelo receberá uma área
administrativa para a equipe
de gestão e um novo ambiente cultural com espaços
de exposição. Já a Capela
ganhará um novo banheiro
com acessibilidade.
“A reforma da Ilha da Boa
Viagem começa um fluxo de
restauração de bens e patrimônios da nossa cidade.
Além de recuperar a memória
afetiva da população, são iniciativas que abrem toda uma
cadeia produtiva e de geração
de emprego e renda”, disse o
secretário municipal de Ações
Estratégicas, André Diniz.

Local com forte identificação com a cidade e pouco conhecido do público por falta de condições será reaberto para visitação dos niteroienses e turistas

assumindo a obra, esperada
há uma década, com recursos próprios. O prefeito de
Niterói, Axel Grael, lembrou

que o projeto passou por
aprovação de todos os órgãos
de patrimônio.
“Nós faremos essa obra

para que mantenhamos as
atividades que existem aqui
na Ilha, como os escoteiros e
o apostolado. Nosso objetivo

é fazer com que esse local
seja reaberto respeitando os
limites da ilha, mas que esse
patrimônio possa ser ainda

Ilha da Boa Viagem - Conectada ao continente por
uma ponte de concreto, a ilha
tem edificações construídas
no alto de uma escada de 127
degraus, o que torna o local
um destino curioso e com
vistas deslumbrantes.

Caranguejos: combate à venda ilegal
Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo fez operação de fiscalização nas feiras livres de Alcântara e de Neves
Divulgação

O combate ao comércio ilegal de caranguejos nas feiras
livres segue pelo município.
A Prefeitura de São Gonçalo,
através da Secretaria de Meio
Ambiente, realizou neste
domingo (28) mais uma fiscalização nas feiras de Neves
e Alcântara. No total, foram
apreendidos 338 caranguejos-uçá, sendo 19 machos na
feira de Neves, e 171 machos
e 121 fêmeas na feira de
Alcântara. Foram encontrados 27 caranguejos mortos.
Os crustáceos encontrados
vivos foram soltos em área
de mangue da cidade. Não
houve detidos, pois os infratores evadiram do local.
Participaram da ação fiscais,
técnicos e analistas ambientais, sob a coordenação de
Sérgio Ricardo da Fonseca.
A Secretaria de Ordem Pública apoiou a ação através
do Grupamento de Defesa e
Proteção Ambiental (GPAm)
e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

O analista de Meio Amb i e n t e Jo s é A n t o n i o B.
Silva enfatizou a importância deste tipo de ação,
que vem ocorrendo desde
outubro, período em que
inicia o “defeso” do caranguejo-uçá.
“Esta foi a maior apreensão de caranguejos-uçá até
o momento. Conseguimos
devolver mais de 300 animais
ao seu habitat natural. Ainda
constatamos que 90% das fêmeas estavam ovadas e cada
fêmea pode carregar entre
300 mil a 1 milhão de ovos,
por isso respeitar a época de
reprodução do caranguejo-uçá e não capturá-lo no
período de defeso é primordial para a manutenção da
espécie. O resultado desta
ação só foi possível através
do empenho de todos os
profissionais envolvidos e
do apoio dos agentes do
GPAm e da Romu, que foram
essenciais para o sucesso da
operação”, destaca.

ao tráfico e maus tratos aos
animais”, ressalta.
Além dos caranguejos-uçá, um sagui foi resgatado na
feira de Neves e levado para
soltura no horto de Niterói.

Caranguejos resgatados pelas equipes da prefeitura em feiras de São Gonçalo foram libertados em mangues da cidade

Para o guarda municipal
Constantino, líder da Equipe
Delta, que participou da ação
de fiscalização deste domingo, o trabalho do GPAm foi

Potência Negra forma as
primeiras turmas de curso

Prefeitura promove geração de renda e emprego para a população negra
Divulgação / SMDH

A Prefeitura de Niterói formou,
nesta segunda-feira (29), as cinco primeiras turmas dos cursos
de qualificação do Programa
Potência Negra. O programa é
coordenado pela Subsecretaria
de Promoção de Igualdade Racial (Supir), da Secretaria Municipal de Direitos Humanos
(SMDH), e funciona com um
conjunto de projetos e iniciativas com objetivo de promover
a geração de renda e emprego
para a população negra. Nesta
primeira etapa, 30 alunos receberam certificados.
A formatura encerra a programação do Novembro Negro, mês em que se celebra a
Consciência Negra. Representando o prefeito Axel Grael na
solenidade, a primeira-dama
de Niterói, Christa Grael, afirmou que o Programa Potência
Negra é uma forte ferramenta

Christa Grael (à esq.) representou o prefeito na cerimônia de encerramento

de inclusão e enfrentamento
ao racismo.
“Temos um grave cenário
de desemprego no Brasil e,
infelizmente, a maioria dos
atingidos com esse problema
é a população negra. Fico or-

gulhosa em ver que Niterói,
mais uma vez, se coloca à frente
com essa iniciativa, buscando
parcerias com a sociedade
civil para mudar essa triste
realidade”, afirmou a primeira-dama.

fundamental na captura e
soltura dos animais.
“A operação obteve êxito
pela grande quantidade de
caranguejos apreendidos e

demonstra a relevância do
trabalho do GPAm no apoio à
Secretaria de Meio Ambiente, principalmente nas ações
que envolvam o combate

Tenente Jardim terá
nova área de lazer
A Prefeitura de Niterói deu
ordem de início, no sábado
(27), às obras de reforma do
campo de futebol e área de
lazer da Rua Oliveira Lima, no
Tenente Jardim, Zona Norte
da cidade. O espaço, que já
recebe um projeto social que
atende mais de 40 jovens e
crianças, vai passar a contar
com grama sintética e pista
de caminhada e corrida no
entorno. A previsão de conclusão das intervenções é
fevereiro de 2022.
Além do campo e da pista,
a revitalização também inclui
os vestiários e uma área de
convivência. O investimento
é de R$ 896 mil. O prefeito de
Niterói, Axel Grael, assinou a
ordem de início das obras e
conversou com os moradores.
“O esporte tem a capacidade de motivar as pessoas,
dar oportunidade e, acima
de tudo, de integrar a comunidade. Com essas melhorias,

Previsão de
conclusão das
intervenções é
fevereiro de 2022
vamos levar mais qualidade
de vida para o Tenente Jardim.
O mais importante é que aqui
será um espaço de formação
de cidadanias”, disse.
O secretário municipal de
Esporte e Lazer, Luiz Carlos
Gallo, falou sobre a importância das obras no local.
“A reforma desse espaço
nos abre a possibilidade de
trazer para cá mais projetos,
porque o esporte é um instrumento de inclusão social
e de vida. Vamos transformar
uma área degradada em um
local democrático, onde os
jovens terão oportunidades e
a população poderá conviver”,
defendeu.

Crime ambiental – O período de defeso do caranguejo-uçá teve início em 1º de
outubro e se estende até 30
de novembro para os machos
e até 30 de dezembro para as
fêmeas. No decorrer destes
períodos estão proibidas a
captura, manutenção em
cativeiro, transporte, beneficiamento, industrialização,
armazenamento e comercialização da espécie, de acordo
com a determinação do IBAMA. O descumprimento das
normas vigentes incorre o
infrator às sanções previstas
na Lei de Crimes Ambientais,
Lei nº 9.605/1998, podendo
este sofrer pena de detenção
de um ano a três anos ou
multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

‘Presença
D’Elas’ em
exposição
na Câmara
A Câmara Municipal de
Niterói, em conjunto com
a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), convida
para a exposição “Presença
D’Elas: a mulher preta no
cotidiano”.
A apresentação contará
com fotos de seis mulheres
pretas de diferentes idades
e áreas de atuação, representando o empoderamento feminino negro e a
luta antirracista na cidade
de Niterói.
O evento terá início
hoje (30), às 17h, e poderá
ser conferido até o dia 15
de dezembro no hall de
entrada da Câmara Municipal de Niterói, que fica na
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 625, Centro,
Niterói.
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Detran.RJ mais
presente no interior
Adolfo Konder*
A inauguração do novo
posto do Detran.RJ em
Seropédica, em 22 de novembro, reforça o nosso
compromisso de atender
melhor o cidadão fluminense em todo o estado, oferecendo melhores
serviços à população em
qualquer município em
que esteja. A partir da
orientação do governador
Cláudio Castro, o Detran.
RJ vem atuando com especial atenção às cidades
do interior, porque, como
ele mesmo diz, não existe
um estado importante
sem um interior forte.
Por isso, nos últimos 12
meses reforçamos as parcerias com as prefeituras,
sempre ouvindo a população e seus representantes, procurando atender
suas reivindicações. Fizemos novos convênios
para municipalização da
gestão do trânsito e formamos muitas turmas para
o curso de atualização de
agentes de trânsito dos
municípios. Foram capacitados quase 1 mil
agentes, de 52 cidades,
além de 4 mil policiais.

Divulgação/Palácio Guanabara

MPF lança projeto de apoio
ao Cais do Valongo, no Rio
Objetivo é contribuir para o fortalecimento da cultura afro-brasileira
Tomaz Silva/Agência Brasil

municípios: Rio Claro,
Cantagalo, Aperibé, São
Francisco de Itabapoana,
Quissamã, Conceição de
Macabu, Italva, Cardoso Moreira, Miracema e
Santo Antônio de Pádua.
Alguns deles já tinham
recebido o serviço e solicitaram uma nova rodada,
em consequência do sucesso dos atendimentos.
Com o objetivo de atender
cidades de diferentes regiões, o Detran.RJ levou a
perícia médica a Petrópolis, Resende, Valença, Bom
Jardim e Araruama, e o
planejamento com
novas datas será divulgado em breve.

Em conjunE m j u l h o,
Detran.RJ vem t o c o m a s
retomamos
prefeituras,
atuando com
as vistorias
estamos
itinerantes especial atenção promovende veículos,
do ainda
às cidades
nas quais o
ações de fisdo interior.
Detran leva
calização e
serviços aos
Reforçamos as a t i v i d a d e s
municípios
educativas.
parcerias com
onde não há
A intenção
as prefeituras
postos de
não é puvistoria, para
nir, mas dar
evitar que os
orientações
usuários tenham de
a o s c o n d u t o re s
se deslocar a outras
para que tenhamos
cidades. Em setembro,
um trânsito mais
foram reiniciadas tamseguro em nossas
bém as perícias médicas ruas, estradas e aveniitinerantes, para atender das. Nos últimos anos, os
pessoas com deficiência números de acidentes e
em municípios do inte- de vítimas vêm reduzinrior, serviço que estava do constantemente, mas
suspenso desde o início ainda são muito altos.
da pandemia e que teve
total apoio da população. Assim, o Detran.RJ reforça
sua atribuição de levar
O sucesso dessas iniciati- a prestação de serviços
vas foi tão imediato que, essenciais para perto do
em menos de quatro me- cidadão – com ações desses, levamos os serviços de de a capacitação profisvistoria a 41 dos 92 muni- sional de agentes e conscípios do estado, com cer- cientização da população
ca de 1.600 atendimentos. até a oferta de vistorias e
Os números mostram a perícias itinerantes. Com
importância da parceria unidades em todo estacom as prefeituras, que do, vamos ampliando a
nos ajudaram a organizar presença do Governo do
e a divulgar as atividades. Estado no interior, sem
tempo a perder.
Ainda em novembro, o
Detran.RJ organizou vis- *Adolfo Konder
torias itinerantes a dez é presidente do Detran.RJ

Campos: hospital
será reformado
Em visita ao Hospital Geral
Guarus, em Campos, na manhã de ontem (29), o governador Cláudio Castro anunciou
um investimento de R$ 40
milhões, em parceria com
a prefeitura do município,
para iniciar obras de reforma
e ampliação da unidade. A
primeira etapa, orçada em
R$ 16,239 milhões, inclui
intervenções na estrutura do
prédio, aumento de 89 para
152 do número de leitos e
conclusão do setor de emergência.
Acompanhado do prefeito
Wladimir Garotinho, o governador destacou a importância
da obra.
“Na última vez em que
estive em Campos, o prefeito
Wladimir fez questão de me
trazer aqui e mostrar o abandono. Foi uma cena chocante.
Desde então, trabalhamos
muito pra realocar os recursos para que a gente pudesse
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fazer esse atendimento. Faremos a reconstrução de uma
nova ala, e o hospital será todo
reequipado. É um projeto
belíssimo. Tudo isso graças
à parceria com a prefeitura”,
afirmou.
Entre as melhorias, está a
reconstrução do telhado para
evitar alagamentos em dias de
chuva. A reforma do Hospital
de Guarus foi decidida com
base em laudos técnicos que
comprovam a necessidade
urgente de reformulação do
prédio. Os recursos serão repassados do Fundo Estadual
de Saúde para o Fundo Municipal. As obras estarão sob
a coordenação da prefeitura.
“Essa obra era muito aguardada pelo povo de
Campos, especialmente pelos moradores de Guarus.
Agora teremos um hospital
moderno, bonito e equipado
para atender a todos”, disse o
prefeito.

O Ministério Público Federal (MPF) lançou, no Rio
de Janeiro, o projeto “MPF
com a comunidade: Pequena
África”, voltado a apoiar o
desenvolvimento do turismo
cultural sustentável, de base
comunitária, ligado ao patrimônio mundial do Cais do
Valongo e à herança africana
na zona portuária do Rio de
Janeiro. Conhecida desde
o início do século XX como
“Pequena África”, a região dos
bairros da Saúde, Gamboa
e Santo Cristo, na capital
fluminense, compreende a
área onde nasceu o samba
carioca.
O projeto integra o conjunto de ações adotadas pelo
MPF para assegurar o pleno
cumprimento das obrigações
internacionais relativas ao
reconhecimento do Cais do
Valongo como patrimônio
mundial da Unesco, ocorrido em 2017. Diversos documentos da organização
internacional salientam a
necessidade de estratégias
sustentáveis que assegurem
a participação da comunidade nas decisões políticas
e na divisão dos benefícios
econômicos gerados pelo
turismo dos bens integrantes
do patrimônio mundial.
O objetivo do projeto do
MPF é contribuir para o for-

Cais do Valongo, patrimônio mundial: herança africana na zona portuária

talecimento das organizações
culturais ligadas à promoção
da cultura afro-brasileira,
mediante ações que facilitem
a inserção destas organizações e da comunidade local
na economia do turismo já
existente na região, gerado
por atrações como o Museu
do Amanhã e o AquaRio.
A iniciativa “MPF com a
Comunidade” conta com o
apoio do Conselho Munici-

pal de Defesa dos Direitos
do Negro (Comdedine), da
Coordenadoria Executiva
de Promoção da Igualdade
Racial da Prefeitura do Rio
de Janeiro (Cepir), da Frente
Parlamentar Municipal da
Pequena África e da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro (Cdurp).
O projeto foi apresentado
em outubro às organizações

culturais que atenderam ao
convite do MPF. Na ocasião
foi lançada uma pesquisa
on-line voltada a mapear os
serviços, produtos e estrutura das organizações culturais
que já trabalham na região.
Foram realizadas também
reuniões de apresentação da
proposta com a Secretaria
Municipal da Cultura, a Frente Parlamentar Municipal da
Pequena África, a Companhia
de Desenvolvimento Urbano
da Região Portuária (CDURP)
e o Instituto de Governo e
Gestão (IDG), gestor do Museu do Amanhã.
Uma vez identificados os
serviços e produtos culturais atualmente existentes,
o projeto buscará a criação
e divulgação de um roteiro
turístico-cultural, contendo
não apenas os pontos de
interesse histórico (como o
Cais do Valongo ou a Pedra do
Sal), mas também os centros
culturais, restaurantes e pequenos negócios turísticos ligados ao patrimônio material
e imaterial afro-brasileiro.
O “MPF com a Comunidade” é desenvolvido pelos
procuradores da República
Sergio Gardenghi Suiama e
Jaime Mitropoulos, que integram o Núcleo do Patrimônio
Cultural da Procuradoria da
República no Rio de Janeiro.

Servidor do RJ vai fechar 2021
com todos os salários pagos
Pagamentos de novembro, dezembro e segunda parte do 13º serão antecipados
Carlos Magno/Divulgação

O Governo do Estado do Rio de
Janeiro anunciou ontem que
vai quitar, antecipadamente,
na sexta-feira (3/12), os salários de novembro para 464.465
servidores ativos, inativos e
pensionistas. O valor líquido da
folha de novembro é de R$ 1,84
bilhão. Os depósitos serão efetuados ao longo do dia, mesmo
após o término do expediente
bancário. Esta é a 13ª vez, desde que o governador Cláudio
Castro assumiu o comando do
estado, que o pagamento é feito
de forma antecipada, antes do
décimo dia útil, conforme prevê
o calendário oficial.
Além disso, o governador
também anunciou que a segunda parcela do 13º salário será
depositada em 17 de dezembro.
Os depósitos, no valor total de
R$ 781 milhões, serão feitos ao
longo do dia e seguirão após
o expediente bancário para
462.108 funcionários públicos
ativos, inativos e pensionistas.
A segunda parcela do 13º será
menor do que a primeira, que
foi paga antecipadamente em
30 de junho, porque serão feitos
os descontos previstos em lei,
como o Imposto de Renda e a
contribuição previdenciária.
Desde 2015 o estado não antecipava o abono para todo o
funcionalismo.
Salário de dezembro na
conta dia 30/12

Governador Cláudio Castro deu entrevista sobre o calendário de pagamentos

O governador Cláudio Castro adiantou ainda, durante
coletiva de imprensa, que o
pagamento do salário de dezembro dos servidores ativos,
inativos, aposentados e pensionistas estará na conta no dia 30
de dezembro.
“O pagamento de dezembro,
que seria feito até o décimo dia
de janeiro, será pago no dia 30
de dezembro. Ou seja, o estado
quita todas as folhas dentro do
ano. É um marco histórico para
o estado. São 14 folhas dentro
deste ano, mostrando que realmente a gente tem conseguido
dar um novo passo rumo a uma
economia mais forte, mais sau-

Recomposição salarial
Claudio Castro também aproveitou a entrevista coletiva sobre
o calendário de pagamentos
para o funcionalismo neste final
de ano para explicar a recomposição salarial, que começa a
ser paga no primeiro bimestre
de 2022, e as regras que serão
estabelecidas para o pagamento.
“No dia 15 de outubro foi
sancionada a lei de recomposição salarial e o reajuste para
os servidores, que começará a
ser pago no primeiro bimestre.
Ainda implementamos esse
ano o Plano de Cargos e Salários da Saúde, o famoso PCCS.
Uma luta de mais de 30 anos

dos servidores. E, pela primeira
vez, em sete anos, vamos fazer a
recomposição do ano pelo IPCA,
como manda o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O primeiro
salário do ano de 2022 já virá
reajustado, no começo de fevereiro – destacou o governador.
Com relação aos atrasados, o pagamento será feito
até o fim do primeiro trimestre.
“Assim será feito para que
o servidor possa entender que
isso agora é uma política de recomposição, que não fere a responsabilidade fiscal e também
garante ao servidor uma previsibilidade”, finalizou Castro.

dável. Certamente é um grande
anúncio. Você servidor, você
servidora, já pode contar que
dia 30 de dezembro será pago
o salário de dezembro dentro
do mês de dezembro”, afirmou
Castro.
Ao todo, somando os depósitos dos salários de novembro,
segunda parcela do décimo-terceiro e o salário de janeiro,
serão injetados na economia
fluminense cerca de R$ 4,46 bilhões neste fim de ano, período
de grande movimentação no
comércio e serviços em todo o
estado.
“A gestão das finanças do
estado de forma responsável

vem garantindo os salários em
dia e com antecipação. Estamos
chegando ao final do ano mantendo o nosso planejamento”,
acrescentou o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha.
O governador falou também
sobre a recomposição salarial,
que começa a ser paga no primeiro bimestre de 2022, e as
regras que serão estabelecidas
para o pagamento.
“No dia 15 de outubro foi
sancionada a lei de recomposição salarial e o reajuste para
os servidores, que começará a
ser pago no primeiro bimestre.
Ainda implementamos esse
ano o Plano de Cargos e Salários da Saúde, o famoso PCCS.
Uma luta de mais de 30 anos
dos servidores. E, pela primeira
vez, em sete anos, vamos fazer
a recomposição do ano pelo
IPCA, como manda o Regime
de Recuperação Fiscal (RRF).
O primeiro salário do ano de
2022 já virá reajustado, no começo de fevereiro – destacou o
governador.
Com relação aos atrasados,
o pagamento será feito até o fim
do primeiro trimestre.
“Assim será feito para que
o servidor possa entender que
isso agora é uma política de recomposição, que não fere a responsabilidade fiscal e também
garante ao servidor uma previsibilidade”, finalizou Castro.

Álcool nos caixas eletrônicos
Todos os bancos no Estado do
Rio de Janeiro terão que oferecer álcool em gel antisséptico
70% próximo a cada caixa eletrônico, interno ou externo ao
estabelecimento. A determinação está prevista na Lei 9.480,
de autoria do deputado Márcio
Canella (MDB), sancionada
pelo governador Cláudio Castro
e publicada no Diário Oficial de
ontem (29).
Quando houver mais de um
terminal eletrônico no mesmo
local, dispostos um ao lado do
outro, o banco deverá fornecer
um dispenser com o higienizante a cada cinco caixas.

O texto aperfeiçoa lei anterior, de 2020, que já previa a
obrigatoriedade de todos os
estabelecimentos bancários
cederem o produto, mas sem a
exigência de deixá-lo perto dos
terminais.
A lei também atualiza uma
regra já vigente, que obriga
todos os estabelecimentos comerciais e bancários no Rio a
utilizar termômetros digitais
para medição da temperatura
de clientes e fornecer máscaras
- além do álcool em gel. Agora,
essa medida vale enquanto
durar o estado de calamidade
pública.

Cidades
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Resultado do Enem 2021 será
divulgado em 11 de fevereiro
Candidatos que moram em SG e não puderam fazer a primeira prova podem pedir reaplicação até sexta
Valter Campanato/Agência Brasil

Os resultados das provas do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2021 serão divulgados no dia 11 de fevereiro
do ano que vem. A data foi
confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), responsável pela realização do exame, durante
entrevista coletiva.
De acordo com o presidente do Inep, Danilo Dupas, o
comparecimento no domingo
(28), segundo dia de provas,
foi de 70%. Dupas também
confirmou que está aberto o
prazo para que os estudantes
que não compareceram aos
locais de prova por problemas
logísticos ou por doenças
infectocontagiosas, como a
covid-19, peçam a reaplicação
do Enem 2021, por meio da
página do participante no site
do Ineo.
Durante a coletiva, o delegado da Polícia Federal, Cléo
Mazzotti, informou que foram
cumpridos 31 mandados de
prisão nos locais de prova. O
alvo foram pessoas acusadas
de tráfico de drogas, cárcere
privado e estupro de vulnerável, entre outros crimes.
Duas pessoas foram presas
pela tentativa de uso de ponto
eletrônico em dois locais de
prova.
O transporte dos malotes
com as provas foi concluído

Segunda prova,
no último
domingo, teve
comparecimento
de apenas 70%
dos inscritos

O presidente do Inep, Danilo Dupas, participou ontem de entrevista coletiva no MEC para balanço do Enem 2021

em todo o país, pelos Correios,
em duas horas e 41 minutos.
Na avaliação do ministro
da Educação, Milton Ribeiro,
a sociedade e a educação brasileiras saíram ganhando com
a realização do Enem.
“Saiu ganhando porque,
como era o previsto, e nós
havíamos dito, a questão do
Enem haveria de ter toda se-

riedade, toda transparência
e toda a competência, que
é própria dos servidores do
MEC, dos Correios e da Policia
Federal”, afirmou. O gabarito
oficial e os cadernos de questões serão divulgados depois
de quarta-feira (1º) pelo Inep.
Complexo do Salgueiro Os candidatos que não conseguiram realizar a primeira do

Enem por conta da operação
policial que aconteceu no
Complexo do Salgueiro, em
São Gonçalo, têm até sexta-feira (3) para solicitar a reaplicação do exame. As provas
serão realizadas entre os dias
9 e 16 de janeiro de 2022.
O pedido para a reaplicação da primeira prova deve
ser feito na própria página do

Salvador cancela festejos de
réveillon por causa da Ômicron
Decisão sobre carnaval será tomada em conjunto com governo estadual
O prefeito de Salvador, Bruno
Reis, anunciou ontem (29)
o cancelamento da festa de
Réveillon na capital baiana.
Ele informou ter feito uma
avaliação criteriosa a partir do
surgimento da nova variante
Ômicron e do aumento de
casos de covid-19 em países da
Europa. “Sei da importância
do evento para a economia da
nossa cidade, mas seguimos
colocando a vida das pessoas
em primeiro lugar”, disse em
uma rede social.
Com relação aos festejos
de Carnaval, considerados
dos mais tradicionais do país,
o prefeito declarou que irá
tomar a decisão em conjunto com o governo estadual,
“considerando toda segurança
e cautela necessária para o
momento”, disse.
Sobre a variante Ômicron,

Teste
de urnas
O Tribunal Superior
Eleitoral ( TSE) anunciou ontem (29) o resultado do Teste Público
de Segurança (TPS) do
sistema eletrônico das
eleições de 2022. O procedimento é realizado
desde 2009. De acordo
com o presidente do
TSE, ministro Luís Roberto Barroso, foram
encontrados cinco pontos vulneráveis, chamados de “achados”, no
sistema. Contudo, não
houve ataque bem sucedido ao software responsável pelo funcionamento da urna nem ao
aplicativo responsável
pelo armazenamento
do conteúdo.

o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse ontem que
a principal resposta é a vacinação. Ontem, o Ministério
da Saúde e a farmacêutica
Pfizer assinaram contrato
para a compra de 100 milhões
de doses da vacina contra a
covid-19 para aplicação em
2022. A expectativa, segundo
a pasta, é que os imunizantes
comecem a ser entregues nos
três primeiros meses do ano.
“Esse contrato assinado
com a farmacêutica Pfizer é a
prova cabal da programação
do Ministério da Saúde para
enfrentar não só essa variante
Ômicron como as outras que
já criaram tanto problema
para nós”, completou Queiroga
Sem mortes até agora A Organização Mundial da
Saúde (OMS) advertiu as 194

nações afiliadas de que a possibilidade de um novo surto
pode ter consequências severas, mas ressaltou que nenhuma morte foi registrada até o
momento em decorrência da
nova variante.
Também ontem, o presidente norte-americano, Joe
Biden, afirmou em discurso
na Casa Branca que a nova
variante é motivo de preocupação, mas não de pânico.
Segundo Biden, a variante
chegará em solo americano
cedo ou tarde; portanto, a melhor abordagem no momento
é a vacinação.
Na próxima quinta-feira
(2), a Casa Branca, sede do
governo dos Estados Unidos,
divulgará uma nova estratégia
para lidar com a pandemia
e suas variantes durante o
inverno. Joe Biden adiantou

que o plano não incluirá novas
ações restritivas à circulação
de pessoas ou contenção de
aglomerações. “Se as pessoas
estiverem vacinadas e usarem
máscaras, não há necessidade
de novo lockdown [confinamento]”, afirmou.
O presidente Biden ressaltou, entretanto, que ainda
demorará algumas semanas
até a comprovação da eficácia
dos imunizantes disponíveis
contra a Ômicron.
Segundo projeções de órgãos de saúde internacionais,
os casos da variante Ômicron
devem ultrapassar 10 mil nesta semana, em comparação
aos 300 registros de semana
passada, informou o professor
Salim Abdool Karim, infectologista que trabalha no combate à pandemia no governo
sul-africano.

Defesa de Dr. Jairinho tenta
anular cassação de mandato
Mandado de segurança foi apresentado na 7ª Vara de Fazenda Pública
A defesa do ex-vereador no
Rio de Janeiro Jairo Souza
Santos Júnior, o Dr. Jairinho,
entrou com mandado de
segurança na 7ª. Vara de Fazenda Pública do Tribunal de
Justiça do Estado pedindo a
nulidade do decreto legislativo que declarou a perda do
mandato dele por conduta
incompatível com o decoro
parlamentar.
Jairinho foi cassado por
unanimidade no dia 30 de
junho deste ano. Foi o primeiro registro de cassação do
mandato de um vereador na
história da Câmara Municipal
do Rio.

Jairinho é acusado na Justiça pela morte do enteado
Henry Borel, de 4 anos, no dia
8 de março. Segundo a polícia,
o menino foi espancado em
casa pelo padrasto. Jairinho
está com a prisão preventiva
decretada desde o dia 8 de
abril, junto com a mãe do
menino, Monique Medeiros.
Em ação contra o presidente da Câmara, Carlo Caiado, e a Mesa Diretora da Casa,
o advogado Berilo Martins da
Silva Netto pede a nulidade
do decreto legislativo que
declarou a perda de mandado
do Dr. Jairinho.
O advogado enumera cin-

co motivos para que não
houvesse perda de mandato. Berilo Netto diz que não
houve quebra de decoro parlamentar; que “não foi homenageada a presunção de
inocência de Jairinho”, que os
crimes impostos a seu cliente
“não têm o condão de afastar
a presunção de inocência”,
nem “se amoldam aos dispositivos regimentais da quebra
de decoro parlamentar”. Por
fim, o advogado pede a nulidade do decreto parlamentar
afirmando que “não se poder
criar um novo tipo regimental
para configurar quebra de
decoro parlamentar”.

candidato no site do Inep.
No dia 21, uma operação
policial terminou com nove
mortes na comunidade de São
Gonçalo. Os ônibus circularam em intervalos irregulares
e muitas pessoas não saíram
de suas casas.
Diploma e mercado de
trabalho- Um levantamento
feito pela Semesp, entidade
que representa mantenedoras
de ensino superior do Brasil,
mostrou que para 82,2% dos
egressos das universidades
houve melhora para encontrar uma colocação após a
conclusão do ensino superior,
enquanto 17,8% disseram que
nada mudou. Entre os que
disseram ter havido melhora,
75,6% eram de cursos presenciais e 24,4% do Ensino a
Distância (EAD).
Segundo a 3ª Pesquisa
de Empregabilidade, 64,4%
dos egressos que ainda não
conseguiram o primeiro emprego se formaram entre 2019
e 2021, período da pandemia

de covid-19. O levantamento
foi feito em parceria com a
Symplicity entre os dias 2 de
agosto a 12 de outubro, com
a participação facultativa
de 3.086 egressos do ensino
superior.
A pesquisa mostra que
entre os que já estavam formados há até três anos, 27,7%
conseguiram o primeiro emprego ou um novo emprego.
Entre aqueles formados há
mais de três anos esse percentual foi de 38,9%. A pesquisa
mostra ainda que para 17%
dos formados em até três anos
o salário melhorou e 15,7%
ingressaram em um curso de
pós-graduação. Entre os formados há mais de três anos esses percentuais são de 29,2% e
27,3% respectivamente.
Segundo os dados, 49,6%
daqueles que se formaram
na rede privada trabalham
na sua área de formação e
da rede pública são 50,1%.
Entre os cursos com maior
percentual de pessoas que
trabalham na área de atuação estão medicina (100%),
engenharia de computação
(92,6%), ciência da computação (90,5%), farmácia (79,3%),
odontologia (78,9%) fisioterapia (64,4%), arquitetura e
urbanismo (63,5%), psicologia
(61,1%), publicidade e propaganda (60,5%) e contabilidade
(60,5%).

HIV: Anvisa aprova
novo medicamento
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou
um novo medicamento para
o tratamento do HIV. Trata-se da combinação de duas
substâncias – a lamivudina e
o dolutegravir sódico – em um
único comprimido.
Para a agência, a aprovação
representa um avanço no tratamento, já que reúne em uma
dose diária dois antirretrovirais. “A possibilidade de doses
únicas simplifica o tratamento
e a adesão de pacientes”, informou, por meio de nota.
De acordo com a bula
aprovada pela Anvisa, o novo
medicamento reduz a quantidade de HIV no organismo,
mantendo-a em um nível considerado baixo. Além disso, o
remédio promove o aumento
da contagem de cédulas CD4,
que exercem papel importante na manutenção de um sistema imune saudável, ajudando
a combater infecções.
Indicação - O novo medicamento será indicado como
um regime complemento para

Tratamento
fica mais
simplificado:
um comprimido
passa a reunir
dois retrovirais
o tratamento da infecção pelo
vírus da imunodeficiência
humana tipo 1 (HIV-1) em
adultos e adolescentes acima
de 12 anos pesando pelo menos 40 quilos, sem histórico
de tratamento antirretroviral
prévio ou em substituição ao
regime antirretroviral atual
em pessoas com supressão
virológica.
O registro foi concedido ao
laboratório GlaxoSmithKline
Brasil Ltda. que, segundo a
Anvisa, apresentou estudos
de eficácia e segurança com
dados que sustentam as indicações autorizadas. A bula
aprovada pode ser consultada
aqui.

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: 03/12/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:30 às 12:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - Charitas - Niterói
16305263
08:30 às 12:00 Rua Araribóia - São Francisco - Niterói
16305263
08:30 às 12:00 Rua da Viração - Charitas - Niterói
16305263
08:30 às 12:00 Rua Goitacazes - São Francisco - Niterói
16305263
08:30 às 12:00 Rua Tamoios - São Francisco - Niterói
16305263
08:30 às 12:00 Rua Tapuias - São Francisco - Niterói
16305263
13:00 às 17:00 Avenida Dezidério de Oliveira - Centro - Niterói
16349325
13:00 às 17:00 Avenida Feliciano Sodré - Centro - Niterói
16349325
13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Centro - Niterói
16349325
13:00 às 17:00 Rua Washington Luiz - Centro - Niterói
16349325
13:00 às 17:00 Travessa Oliveira - Centro - Niterói
16349325
14:00 às 18:00 Avenida das Esmeraldas - Itaipu - Niterói
16310341
14:00 às 18:00 Avenida José Cortes Júnior - Itaipu - Niterói
16310341
14:00 às 18:00 Ruas 40, 43, 44, 45 - Itaipu - Niterói
16310341
14:00 às 18:00 Rua das Ametistas - Itaipu - Niterói
16310341
14:00 às 18:00 Rua Esmeralda Valadares - Serra Grande - Niterói
16310341
14:00 às 18:00 Rua Pedro Nespoli - Itaipu - Niterói
16310341
14:00 às 18:00 Sítio Rubilia - Lot Soter - Itaipu - Niterói
16310341
14:00 às 18:00 Sítio São Sebastião - Lot Soter - Itaipu - Niterói
16310341
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 4, 5 - Itaipu - Niterói
16310373
SÃO GONÇALO
09:00 às 16:00 Rodovia RJ 104 - Almerinda - São Gonçalo
16332961
09:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo
16332961

Estamos com você, mesmo à distância.
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Flu vai à CBF
protestar
contra a
arbitragem
Um dia após
a derrota
para o Atlético-MG, no
Mineirão, o
Fluminense
entrou ontem em cena
para protestar contra
a arbitragem do duelo.
Presidente tricolor, Mário Bittencourt foi até
a CBF para defender o
clube.
“O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se reunirá hoje
(ontem) com o presidente da comissão de arbitragem da CBF e com o
presidente da entidade,
Ednaldo Rodrigues, para
levar seu protesto formal
à entidade. O dirigente
questiona o desempenho
da arbitragem no jogo
contra o Atlético-MG,
mas principalmente a
decisão que resultou na
marcação inexplicável
do pênalti”, comunicou
o Fluminense.
O Fluminense ficou na
bronca com a atuação da
arbitragem. No primeiro
tempo, o VAR, comandado por José Cláudio
Rocha Filho (SP), recomendou a revisão de um
lance na área ao árbitro Marielson Alves Silva
(BA). Ele assinalou um
pênalti polêmico. Diego
Costa disputou pelo alto
com Marlon, que estava
de costas. A bola bateu no
ombro do lateral tricolor.
Hulk cobrou o pênalti e
empatou. Na etapa final,
o Galo chegou à virada e
à vitória.

Terça-feira, 30/11/2021

Renato Gaúcho deixa o
Fla de forma melancólica
Bastante criticado, treinador foi demitido pela diretoria ontem à tarde
Alexandre Vidal / Flamengo

Enderson Moreira já
projeta ano de 2022
Enderson Moreira comandou
a reação do Botafogo rumo ao
título da Série B.
Agora, já é hora
de olhar para 2022. O técnico
ainda precisa renovar o contrato - faltam ajustes, segundo
ele -, mas já se permite pensar
no elenco para a Série A.
Como deseja renovar com
o Botafogo, Enderson fala abertamente dos planos para 2022,
em que o Glorioso vai voltar à
Série A.
“A gente tem intenção de
manter parte do grupo, até
porque a gente precisa montar
um time em cima de uma base.
Não é possível ficar refazendo
o time constantemente, mas

vamos aguardar e esperar para
que as coisas possam se concretizar essa semana”, declarou
Enderson, após empate com
o Guarani, pela última rodada
da Série B.
Enderson também falou
sobre o perfil de reforços que
o Botafogo deve buscar no
mercado da bola.
“Precisamos, sim, ter muita
inteligência para poder buscar
outras peças para o elenco,
alimentar a questão técnica
do grupo, aumentando o nível
sempre, buscando jogadores
de boa qualidade técnica e
também com um perfil que
esse grupo demonstrou, de
coletividade, entrega e dedicação. É o que a gente espera”,
acrescentou.

Renato Gaúcho deixou ontem o comando técnico do Flamengo após o vice-campeonato da Taça Libertadores

Zagueiro Ernando se
despede do Vasco

O Flamengo
anunciou no início da tarde de
ontem a saída
de Renato Gaúcho do comando
técnico da equipe. A decisão
acontece após apenas dois dias
de o Rubro-Negro ter perdido
o título da Libertadores para
o Palmeiras, em Montevidéu.
“O Clube de Regatas do
Flamengo informa que, após
conversa entre as partes, o
técnico Renato Gaúcho não
comanda mais o time principal”, escreveu o Flamengo nas
redes sociais.
O Flamengo também informou que Maurício Souza
comandará a equipe nas rodadas restantes do Brasileiro,

O zagueiro Ernando usou ontem as redes sociais para se despedir do Vasco.
Ele é mais um
atleta do elenco
a anunciar que não vai permanecer no Gigante da Colina.
O jogador foi uma das primeiras contratações do Vasco
para a temporada. Ele perdeu
espaço no elenco após a saída
do técnico Marcelo Cabo. O
defensor foi pouco utilizado
por Lisca e Fernando Diniz, se
despedindo após 27 jogos pelo
Gigante da Colina.
“Me despeço do Vasco da
Gama, clube que tenho muito
orgulho de ter vestido a camisa.
Foi uma honra ter jogado por

O Flamengo
será comandado
pelo auxiliar
Maurício Souza
até o fim do
Brasileirão
contra Ceará, Sport, Santos e
Atlético-GO.
Renato estreou no clube no
dia 15 de julho deste ano para
substituir Rogério Ceni. Os
primeiros jogos foram animadores, com o time aplicando
seguidas goleadas.
Porém, o desempenho caiu
nos meses seguintes, além de
jogadores importantes, como

Arrascaeta e Pedro, sofrendo
com lesões. A pressão aumentou após a eliminação na Copa
do Brasil contra o Athletico-PR
e tropeços no Brasileirão que
impediram a equipe de se
aproximar do líder Atlético-MG.
Mesmo classificado para a
final da Libertadores, Renato
já vinha sendo criticado pela
torcida. A decisão contra o Palmeiras em Montevidéu acabou
sendo o ponto final.
Ao todo, Renato Gaúcho
comandou o Flamengo em 37
partidas, com 24 vitórias, oito
empates e cinco derrotas.
Já sem Renato, o Fla recebe hoje o Ceará, às 20h, no
Maracanã, pela 36ª rodada do
Brasileiro.

um dos maiores do Brasil e do
mundo. Encerro a minha passagem como jogador, mas fica
a minha torcida para o melhor
ao Gigante! Muito obrigado a
todos os funcionários, companheiros e torcedores”, escreveu.
Na última sexta-feira, o
atacante Léo Jabá já havia se
despedido do Vasco. O clube
vive uma reformulação após
o fracasso na Série B. Entretanto, o momento ainda é de
incertezas, devido ao vazio no
departamento de futebol.
O clube demitiu o diretor
Alexandre Pássaro e até agora,
ainda não tem um substituto.
Assim, o planejamento para
2022 necessita, primeiramente, da definição da nova estrutura de futebol.

