DESDE 1878
Niterói, sexta-feira,17 de dezembro de 2021

@ofluminense

@O_Fluminense

ANO 143 | Nº 42.506 | R$ 2,00

@ofluonline

www.ofluminense.com.br

PFIZER CONTRA O CORONAVÍRUS

Anvisa libera vacinação
de menores de 12 anos
Mas dose para crianças será menor do que para quem tem mais de 12 anos e virá em frascos cor de laranja
CIDADES\PÁG. 5
Lucas Alvarenga/Divulgação

Do Porto da
Madama para
Coimbra
Aluno do curso de inglês do Centro Interescolar Ulysses Guimarães (Ciug), da rede municipal
de São Gonçalo, o advogado Heber de Oliveira, de 41 anos, foi
aprovado no último exame First
Certificate in English (FCE), da
Universidade de Cambridge, que
atesta a capacidade do aluno de
estudar e trabalhar em outro
país. Ele já está fazendo as malas
para, em julho de 2022, aperfeiçoar seus estudos de Direito na
Universidade de Coimbra, em
Portugal.
CIDADES\PÁG. 3

Alerj aprova
Supera RJ até
fim de 2022
Heber, aluno de curso de inglês da rede pública de São Gonçalo, foi aprovado em certificação da Universidade Cambridge e já está de malas prontas para a Europa, onde aperfeiçoará seus estudos

Reforma do Caio
Martins pode
sair do papel

CULTURA

PANORAMA\PÁG. 2

ESPORTES
Cyntia Santos/Divulgação

Divulgação

CIDADES\PÁG. 4

Se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo, Chay esteve em festa em projeto social em SG
Nesta sexta, show revive os grandes sucessos da Era de Ouro dos Festivais da Canção

Revivendo os festivais

Inspiração para garotada de SG

O espetáculo “MPB – A Era dos Festivais” está de volta, nesta sexta,
no Teatro Rival Refit. O show revive os grandes sucessos da Era de
Ouro dos Festivais da Canção, dos anos 1960.

Craque do Botafogo na conquista da Série B, o meia Chay esteve
ontem visitando o projeto social Craque do Amanhã, que atende
mais de 400 crianças no bairro Arsenal, em São Gonçalo. Ele foi
recepcionado pelos alunos com a música “Eu vi o Chay”.

PÁG. 2

PÁG. 8

Professores terão gratificação
Abono Fundeb vai contemplar ainda este ano 63 mil profissionais da ativa da rede estadual
CIDADES\PÁG. 4
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Panorama RJ
Alerj derruba
licença do Inea

POR JEFFERSON LEMOS

Supera Rio deve ser estendido

Águas do Rio, empresa do ano
Divulgação

Priscila Rabello/Alerj

Como previsto, a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) aprovou
em discussão única, nesta
quinta-feira (16), o Projeto de Decreto Legislativo
65/21, de autoria do deputado André Ceciliano (PT),
presidente da Casa, que
cancela a Licença Prévia
IN052107, emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente
(Inea), para ampliar as pistas de pouso e decolagem do
Aeroporto Santos Dumont.
A medida será promulgada
pelo presidente da Casa e
publicada no Diário Oficial
do Legislativo dos próximos
dias.
A derrubada da licença é
uma estratégia para que seja
reavaliado o modelo de concessão do aeroporto do Centro da capital, considerada
prejudicial para a economia
do estado por esvaziar o Aeroporto Internacional Tom
Jobim (Galeão).

Conleste terá novo
integrante
O presidente do Conleste, Marcelo Delaroli, convocou os
representantes dos 16 municípios, para a realização, hoje, de
uma assembleia geral extraordinária às 11h30, em Itaboraí. No
encontro, terá a posse do novo
diretor-geral, Hédio Mataruna
e, o principal, a aprovação da
entrada do município de São
Pedro da Aldeia na entidade.

O Programa Supera RJ, auxílio emergencial do Estado
do Rio, poderá ser estendido até 31 de dezembro de
2022. É o que estabelece o
PL 5.258/21, do Executivo
(Mensagem 38/21), que a
Alerj aprovou ontem, em
discussão única. A proposta
altera a Lei 9.191/21, que instituiu o programa. Segundo a
medida, o valor do benefício
continuará o mesmo: renda
de até R$300 para a população fluminense em situação

Secretário é premiado

de vulnerabilidade social
e uma linha de crédito de
até R$50 mil para microempreendedores e autônomos.
O valor pago pelo Governo
é de R$ 200, tendo adicional
de R$50 para cada filho menor, com número limitado
de dois filhos. Já o valor
da comprovação de renda
mensal para o recebimento
do benefício será alterado
para igual ou inferior a R$
200, sendo R$ 22 a mais que
o valor vigente.

Lagoas precisam de dragagem
Divulgação

atuam no fortalecimento das
lideranças do setor público
e do terceiro setor. Além dos
prêmios em dinheiro, de R$
5 mil para os servidores e R$
15 mil para a equipe, os vencedores poderão participar
de uma imersão em gestão
pública. Os premiados também irão compor uma rede
exclusiva, formada pelos
ganhadores do Prêmio nas
três edições anteriores.

O Espírito Público 2021,
maior prêmio brasileiro voltado para o funcionalismo,
acaba de ser divulgado. Um
dos vencedores na área de
saúde é o secretário de saúde
de Niterói, o carioca Rodrigo
Alvos Oliveira. A iniciativa é
realizada pela Parceria Vamos, formada por Fundação
Lemann, Instituto humanize
e República.org, organizações da sociedade civil que

A Águas do Rio foi eleita a
empresa do ano do Prêmio
Líderes do Rio 2021, organizado pelo Grupo de Líderes
Empresariais (Lide). Criado
em 2011 para homenagear
as pessoas e empresas que
fazem a diferença no Rio de
Janeiro, o prêmio foi entregue, nesta quarta-feira (15),
no Hotel Fairmont. Ao receber a placa comemorativa, o
presidente da Águas do Rio,
Alexandre Bianchini, reafir-

CARTA DO LEITOR

O presidente do Inea, Filipe Campello, esteve recentemente em Maricá
a convite da deputada
estadual Zeidan (PT). O
moço foi com sua equipe
técnica olhar de perto
as condições do sistema
lagunar de Maricá que
carece urgentemente de

mou a confiança da empresa
no estado.
“Chegamos para fazer a
diferença. Vamos investir
mais de R$ 24 bilhões, serão
outros R$ 15,4 bilhões em
outorga, já geramos mais de
4 mil empregos, iniciamos
mais de 100 obras no nosso
primeiro dia de atuação
e estamos melhorando o
abastecimento de água de
muitas pessoas”, enumerou
Bianchini.

Alerj aprova
Recupera IPVA
A Alerj aprovou, ontem, em
discussão única, o PL 5.160/21,
dos deputados Márcio Pacheco
(PSC), Luiz Paulo (Cidadania) e
Lucinha (PSDB), que cria o Programa Recupera IPVA RJ - 2021,
para recuperar créditos tributários de IPVA do Estado mediante
redução dos valores de multas
e dos acréscimos moratórios
ocorridos até 30 de novembro
de 2020.

Fonaje tem novo presidente
Divulgação

Divulgação

dragagem, assim como o
de Niterói. Os pescadores
da cidade andam ansiosos para terem o sistema
lagunar desassoreado,
facilitando a pesca que
é rica naquela região e
reduzindo a mortandade
de peixes, muito comum
no verão.

O juiz niteroiense Alexandre Chini Neto acaba de
ser eleito presidente do
Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje),
que integra magistrados
do sistema de juizados
especiais estaduais para
aprimoramento dos serviços judiciários. Atualmente juiz auxiliar da

CULTURA

Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, Chini é titular do 1º Juizado
Especial Cível de Niterói,
tendo atuado como vice-presidente e secretário-geral do Fórum na gestão
anterior. Foi também juiz
auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e
tornou-se, em outubro,
o primeiro juiz brasileiro
eleito para um cargo na
Cúpula Judicial Ibero-Americana. O presidente do
STJ, ministro Humberto
Martins, comemorou a
escolha: “Com toda a sua
experiência e o seu conhecimento, tenho a certeza
de que o juiz Alexandre
Chini levará uma grande
contribuição para o aprimoramento dos serviços
do sistema de juizados
especiais”.

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

Motos barulhentas

Será que ano que vem vamos realmente nos ver livres
dessas motos barulhentas nas ruas de Niterói? Nas redes
sociais não se fala de outra coisa. Mas, sinceramente,
acho que as pessoas deveriam apenas ser mais educadas
e poupar o poder público desse trabalho.
Daniela Vargas

Fogos silenciosos

Os fogos de artifícios deixam os autistas e os pets apavorados. Todo ano muitas famílias sofrem nessa época, por
causa disso. Já passou da hora da gente mudar essa cultura,
até porque, os fogos silenciosos já existem e também são
lindos.
Fabrício Araújo

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

O espetáculo “MPB – A Era
dos Festivais” está de volta,
nesta sexta, às 19h30, no
Teatro Rival Refit. O show
tem direção musical de Edu
Krieger (voz, violão e baixo)
e arranjos de Marcelo Caldi
(voz, teclados e sanfona).
Além deles, o grupo conta
com Nina Wirtti (voz e percussões), PC Castilho (voz e
flautas) e Fabiano Salek (voz,
bateria e percussões).
O show revive os grandes
sucessos da Era de Ouro dos
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‘A Era dos Festivais’
de volta no Rival

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)

A cantora Luciana Lazulli
e o violonista Ricardo Gilly
se apresentam, nesta sexta,
às 18h30, no Campo de São
Bento. O show integra a programação do “Natal de Esperança”. Os artistas vão mostrar releituras de canções
com mensagens expressivas
que exaltam a liberdade
individual e a justiça social
compostas por grandes nomes da MPB, como Cartola,
Chico Buarque e Vinicius de
Moraes. Em caso de chuva, o
evento será cancelado.

Festivais da Canção, dos
anos 1960, que se tornaram
referência para a música
brasileira. Entre esses hits,
estão “Arrastão” (Edu Lobo e
Vinícius de Moraes), “A banda” (Chico Buarque), “Disparada” (Geraldo Vandré e
Theo de Barros), “Alegria,
alegria” (Caetano Veloso) e
“Fio maravilha” (Jorge Ben
Jor).
Os ingressos custam entre R$35 e R$70, à venda no
site Sympla.

Cyntia Santos/Divulgação

Nesta sexta, show revive os grandes sucessos dos Festivais da Canção

Divulgação

#EMCASA – Neste sábado, a #Virada SP Online tem
show especial da cantora Maria Rita, às 19h, e com
os grandes sucessos de sua discografia, como “Tá
Perdoado”. Outro destaque é a apresentação da atriz
Isabel Fillardis, às 15h30, que traz muito soul, jazz e r&b
com um sotaque brasilis. A transmissão ocorre, gratuitamente, a partir do meio-dia, na #CulturaEmCasa.

Luciana Lazulli e Ricardo Gilly se
apresentam, nesta sexta, às 18h30

ARTESANATO – Moradoras da Cidade de Deus estão no
Shopping Metropolitano Barra expondo e vendendo os
artigos de artesanato produzidos por elas ao longo do
ano. Trata-se do projeto BeirArt, que tem como objetivo gerar trabalho e renda para mulheres em situação
de vulnerabilidade socioeconômica. Até o dia 23, as
lojas estarão abertas das 10h às 23h.
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Niterói entre as ‘pedaláveis’
A meta da campanha é fazer com que as cidades participantes implementem infraestrutura cicloviária
Douglas Macedo/Divulgação

Niterói foi selecionada como
uma das cidades líderes da
campanha “Cidades Pedaláveis”, uma iniciativa mundial
do Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento (ITDP). A meta global
da campanha é fazer com
que as cidades participantes
implementem infraestrutura
cicloviária que permita o
acesso de 25 milhões de habitantes a redes conectadas
de ciclovias e ciclofaixas até
2025. Nos últimos anos, a
Prefeitura de Niterói investiu
para triplicar a rede cicloviária da cidade, que hoje está
em 48 quilômetros.
A escolha de Niterói para
a campanha reconhece os
avanços do município na
pauta da bicicleta. A participação da cidade foi firmada
durante encontro entre o
prefeito de Niterói, Axel Grael,
o coordenador do Niterói de
Bicicleta, Filipe Simões, o secretário municipal do Clima,
Luciano Paez, e a CEO global
do ITDP, Heather Thompson.
O grupo se reuniu em novembro, na Conferência das
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26).
Além de Niterói, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza também
participam.
Responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta,

A escolha para
a campanha
reconhece
os avanços
na pauta da
bicicleta

Nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói investiu para triplicar a rede cicloviária da cidade, que hoje está em 48 quilômetros por todo o município

Filipe Simões lembrou que
atualmente cerca de 6% dos
deslocamentos da cidade são
feitos de bicicleta.
“Niterói possui um plane-

jamento ambicioso a curto e
médio prazo para incentivar
que ainda mais pessoas usem
a bicicleta nos seus deslocamentos. A participação da

cidade na campanha Cycling
Cities é uma oportunidade
de troca de experiências e
insere Niterói em posição de
liderança nesta pauta”, disse.

Feiras de Artesanato estão
preparadas para o Natal

Professores do RJ
terão gratificação

Milhares de visitantes são esperados no último fim de semana antes da festa
Divulgação / Prefeitura de Niterói

As Feiras de Artesanato de Niterói prometem ser uma boa
alternativa para quem busca
presentes de Natal. Algumas
delas estão com horários especiais este mês.
A feira do Campo de São
Bento, a mais tradicional da
cidade, com mais de 30 anos,
está funcionando de terça
a domingo, das 9h às 17h.
Também em Icaraí, a feira
da Praça Getúlio Vargas, aos
sábados, abre das 9h às 16h.
Outra opção é a feira da Praça Dom Navarro, que ocorre
aos domingos, das 9h às 17h.
Na Orla de São Francisco, no
dia 19, de 10h às 17h, a feira
também estará cheia de novidades.
Já a da Praça César Tinoco,
no Ingá, funciona aos sábados
e domingos, das 9h às 15h.

Eduardo
Giannetti é
eleito para
a ABL

Feira de São Francisco e a árvore de Natal são umas das atrações da cidade

Este mês, a feira do Rádio
Amador, em São Francisco,
ocorre nos finais de semana
ao lado da Árvore de Natal,
das 17h às 22h30. Já na Região
Oceânica, a Feira de Economia Solidária de Itaipu, que

oferece produtos orgânicos,
gastronomia e artesanato,
ocorre sábado, das 8h às 15h,
na Praça das Amendoeiras,
ponto final da praia.
“Niterói tem uma forte tradição de artesanato em todo o

território. É muito importante
valorizar os artistas que fazem
esse trabalho. Foram anos difíceis para quem vive desse fazer, então convidamos a toda
a população a conhecer esses
trabalhos nas feiras de rua e
potencializar nossa arte”, diz
o secretário municipal das
Culturas, Leonardo Giordano.
Segundo Claudia Vasconcelos, coordenadora da Casa
do Artesão de Niterói, muitos
artistas que expõem nessas
feiras seguem uma tradição
familiar, em que o saber é passado de geração em geração.
Ela destaca ainda a grande
qualidade e variedade da
produção. “Artesanato é empreendedorismo, é cultura,
é geração de renda e traz a
essência e hereditariedade de
cada artesão”, afirma.

Placas contra abandono de
animais em estradas do RJ
Campanha educativa tem objetivo de coibir maus-tratos e incentivar adoção
Começou a segunda etapa
da campanha educativa nas
estradas do Rio de Janeiro.
Uma campanha da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas políticas
públicas de Proteção e Bem
Estar Animal (RJPet), que visa
coibir maus-tratos a animais
nas estradas.
A secretaria instalou 12
placas, nos dois sentidos da
pista, na RJ – 125 - do início
do município de Seropédica
até o bairro Mangueira, que
pertence a Miguel Pereira.
As placas são uma campanha edicativa, contra o abandono de animais em estradas.
Com frases como “Abandono de animais é crime”,
as placas tem como objetivo coibir que bichos sejam
‘descartados’ às margens das
rodovias e também incentivar
a adoção.
“Essa é uma ação de cunho

Foram instaladas 12 placas, nos dois sentidos da pista, na RJ – 125

educativo para as pessoas entenderem que maus-tratos
é crime. E também porque
algumas estradas tem registrado um grande número de
abandono. Por isso nos mobilizamos, tivemos encontros
com as polícias Rodoviária

Os professores e demais
servidores da Secretaria
de Estado de Educação
vão ganhar uma gratificação especial neste fim de
ano. O governador Cláudio Castro enviou à Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) um
projeto de lei que garante
o Abono Fundeb (Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação), um benefício com
recursos excedentes do
fundo, aos educadores. Ao
todo, 63 mil profissionais
da ativa serão contemplados.
O governador anunciou,
ontem, ao lado do secretário de Educação, Alexandre
Valle, e do líder do governo
na Alerj, deputado Márcio
Pacheco (PSC), que o valor
total do depósito chega a
R$ 230 milhões. O pagamento será de acordo com

a carga horária.
“Fizemos o critério, que
será pela carga horária.
Então cada carga horária a
gente dividiu irmãmente o
valor desse Fundeb. É um
valor que chega a R$ 230
milhões e nós vamos estar
agora ajudando os servidores da Educação. Antes do
fim do ano, será depositado
esse valor na conta de cada
servidor’, declarou Cláudio
Castro.
A iniciativa foi proposta pelo deputado Márcio
Pacheco, seguindo ações
implementadas em outros
estados, que estão usando
excedentes do fundo para
conceder um benefício aos
seus educadores.
“É importante esse
apoio no final do ano,
que foi um ano tão difícil,
ano de pandemia, e uma
maneira de valorizarmos
mais ainda a nossa Educação”, ressaltou o governador.

Educação integral
tem 1ª aprovação
Divulgação

O professor e escritor mineiro Eduardo Giannetti
da Fonseca é o novo ocupante da Cadeira 2 da
Academia Brasileira de Letras (ABL). Com 18 dos 34
votos possíveis, Giannetti
foi eleito ontem (16), em
sessão híbrida realizada
no Petit Trianon. O último
ocupante da Cadeira 2
foi o filósofo, professor e
magistrado Tarcísio Padilha, falecido aos 93 anos
em 9 de setembro deste
ano.
A disputa pela Cadeira 2 teve 11 concorrentes. Além do vencedor,
concorreram Sérgio Bermudes, Gabriel Chalita,
Sâmia Macedo, Antônio
Hélio da Silva, José Humberto da Silva, Eloi Angelos Ghio D’Aracosia,
Jeff Thomas, José William
Vavruk, Joana Rodrigues
e Alexandre Figueiredo.

Por conta da participação
da cidade na campanha, o
município terá acesso a oficinas e capacitações oferecidas
pelo Instituto. A adminis-

tração municipal continua
ampliando os investimentos
na malha cicloviária. Já em
andamento, o sistema cicloviário da Região Oceânica vai
implantar 60 quilômetros na
cidade. Até 2024, serão 120
quilômetros de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas.
ITDP - O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) é uma organização sem fins lucrativos,
constituída em Washington,
D.C. em 1985 e sediada na
cidade de Nova York. A missão do ITDP é promover o
transporte ambientalmente
sustentável e equitativo em
todo o mundo. A organização
com os governos municipais
para implementar projetos
de transporte e desenvolvimento urbano que reduzam
as emissões de gases de efeito
estufa e a poluição, ao mesmo
tempo que impulsionam a
habitabilidade urbana e as
oportunidades econômicas.

Federal, Civil e Militar para
atuarmos com rigor em casos
de abandono de animais em
estradas. É importante lembrar que quem abandona um
animal é criminoso”, frisou
o secretário de Agricultura,
Marcelo Queiroz.

Foi aprovado na Câmara
Municipal de Niterói, em
1ª discussão, ontem (16), o
Projeto de Lei n° 17/2021,
que cria o Programa Municipal de Educação Integral.
O projeto, de autoria do
vereador Binho Guimarães (PDT), busca instituir,
planejar e executar ações
direcionadas à melhoria da
oferta e qualidade do Ensino
Fundamental na Rede Pública Municipal, em especial
à criação e implementação
de rede de Escolas de Ensino Fundamental em tempo
integral.
Dentre outros, alguns
dos objetivos são ampliar o
tempo de permanência dos
estudantes na escola para
uma jornada escolar integral de oito horas diárias,
reduzir os índices de evasão
escolar/abandono/reprovação e alcançar melhores resultados de aprendizagem.
Com a iniciativa, segundo o autor do projeto,
“busca-se sedimentar o

ensino integral na cidade,
de modo a adequar o conjunto de políticas públicas
de ensino às demandas da
contemporaneidade com a
necessária e urgente investida rumo ao cumprimento
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4,
da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.
Tal iniciativa insere-se no
esforço de enfrentamento
do grave déficit educacional ocasionado não apenas
pela desigualdade social
que assola nosso país, mas
que também foi fortemente
agravado pelo fechamento
das escolas durante a pandemia da Covid-19”.
Segundo o vereador, o
projeto, que ainda seguirá
para 2ª discussão na Casa
Legislativa, vai ao encontro
das ações que estão sendo
implementadas pela Secretaria Municipal de Educação na busca e garantia da
dignidade e acesso a ensino
de qualidade em Niterói.
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Reforço na Polícia Civil: 62
novas picapes são entregues
Viaturas vão atender delegacias de todo o Estado, entre elas as de Niterói, São Gonçalo, Baixada e interior
Carlos Magno/Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro
ganhou reforço motorizado:
62 novas viaturas, no estilo
picape, foram entregues ontem pelo Governo do Estado.
Vinte delas são destinadas
à Core. Outros 40 veículos,
sendo 20 caracterizados, vão
para para delegacias distritais
e especializadas. Os demais
20, descaracterizados, serão
usados em ações de inteligência policial. Duas têm padrão
antibombas e o investimento
total na renovação da frota é
de cerca de R$ 20 milhões.
“Estas novas viaturas vão
reforçar delegacias de todo o
estado, incluindo Niterói, São
Gonçalo, a Baixada Fluminense e o interior, além das
especializadas. Isso mostra
que nossa gestão é para todo
o Rio de Janeiro, não foca em
determinadas regiões e tem o
objetivo de melhorar a segurança pública”, disse Cláudio
Castro.
A aquisição visa o reforço e
o restabelecimento operacional da Polícia Civil. Segundo o
Governo do Estado, os novos
veículos chamam a atenção
pela inovação: uma tecnologia
inédita de blindagem foi usada
nos para-brisas e são contra
tiros de fuzil. A medida garante
mais segurança aos agentes.
“Os novos automóveis vão
facilitar a mobilidade dos
agentes em terrenos de difícil
acesso. O governo estadual

Do reforço de 62 viaturas, duas têm padrão antibombas e o investimento total na renovação da frota é de cerca de R$ 20 milhões, segundo o governo estadual

dá prosseguimento ao plano
de investimentos na polícia
judiciária”, contou o secretário
de Polícia Civil, delegado Allan
Turnowski.
Centros esportivos - Na
ocasião, também foi assinado um termo de cooperação

técnica entre as Secretarias
de Polícia Civil e de Esporte,
Lazer e Juventude para a instalação de centros esportivos
para atender crianças e adolescentes. Um dos núcleos
vai funcionar nas instalações
da Academia de Polícia Sylvio

Terra (Acadepol) para atender
à comunidade infanto-juvenil
do entorno, além de policiais
civis e os dependentes.
“Esta iniciativa mostra, na
prática, como a integração e o
diálogo funcionam. A ação das
duas secretarias resultou neste

belo projeto que vai incluir a
população, principalmente
o público infanto-juvenil. As
crianças terão a oportunidade, ao conviverem com os
policiais civis, de escolherem
o melhor caminho”, lembrou
Cláudio Castro.

Maricá convoca 120 para a GM
Candidatos foram aprovados em concurso de 2019. Outros 63 serão chamados em 2022
Marcos Fabrício/Divulgação

A Prefeitura de Maricá publicou no Jornal Oficial de
Maricá ( JOM) o edital de
convocação de 120 candidatos aprovados no concurso de 2019 da Guarda
Municipal. No documento,
publicado no último dia
8/12 (https://www.marica.
rj.gov.br/2021/12/08/jom1248/), consta a lista com
os nomes de cada candidato
convocado. Todos deverão
comparecer entre os dias 6 e
13 de janeiro à sede do Instituto de Seguridade Social
de Maricá (ISSM), na Rua
Amadeu Pugliese n° 28, na
Mumbuca, para realizar o
exame admissional.
A tabela publicada nas
páginas 14 e 15 do JOM traz
a data e o horário do exame

Busca a
nazistas
O Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ) e
a Polícia Civil cumpriram ontem (16) quatro
mandados de prisão e
30 de busca e apreensão
contra grupos de autodeclarados nazistas. Os
mandados da operação
Bergon foram cumpridos em sete estados.
Além do Rio de Janeiro,
policiais atuam em São
Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e Rio
Grande do Norte.
De acordo com o
MPRJ, essas pessoas
são suspeitas de praticar, divulgar e instigar
a realização de atos de
discriminação e preconceito em relação à raça,
cor, etnia e procedência
nacional, além do crime
de corrupção de menores.

Todos deverão comparecer entre os dias 6 e 13 de janeiro à sede do Instituto de Seguridade Social de Maricá

para cada candidato. Os convocados deverão levar para
o exame seus documentos

pessoais e exames médicos
específicos.
O comandante da Guarda

Municipal de Maricá, Jean
Medeiros, informou que os
novos agentes irão reforçar

as ações nas ruas da cidade.
Eles passarão por curso de
formação para capacitar e
treinar o efetivo para as novas
atribuições.
“Será muito importante
para todos nós. Desejamos
que o processo transcorra
bem para que, em breve,
esses candidatos possam
integrar a escala de serviço
da instituição”, afirmou o
comandante.
O concurso realizado em
2019 abriu 200 vagas para a
Guarda Municipal. A comissão responsável informou
que, após a finalização de
todas as etapas de convocação e com os novos guardas
já em atividade, os outros
63 aprovados também serão
convocados em 2022.

Felipe Peixoto reforça pedido
para reforma do Caio Martins
Ex-deputado conversou com secretário de Infraestrutura do Estado, Max Lemos
Divulgação

O ex-deputado estadual Felipe Peixoto esteve ontem (16),
acompanhado do administrador do Caio Martins, Marcos
Rei, em visita ao secretário de
Infraestrutura do Estado, Max
Lemos, reforçando o seu pedido por reformas do Complexo
Esportivo do Caio Martins e a
retomada das suas atividades.
Felipe fortalece com o secretário que o Caio Martins é
um importante equipamento
do Estado e muito significativo para Niterói.
“A recuperação do Caio
Martins é uma luta antiga
minha. Saio desse encontro
confiante de que, em breve,
veremos essas obras saindo
do papel. Será uma grande

A recuperação do
Caio Martins é
uma luta antiga
de Felipe e será
uma conquista
para a cidade

Felipe Peixoto com MaX Lemos e o administrador do complexo, Marcos Rei

conquista para toda a população da nossa cidade”,
destacou Felipe.
Em julho deste ano, Felipe
Peixoto, então deputado estadual, esteve com o secretário
entregando suas demandas
protocoladas na Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj).

No projeto estão previstos,
além da academia, a revitalização da piscina, criação de uma
sala de pilates e, ainda, salas
de atendimento nutricional e
psicológico.
“Vamos trazer crianças e
adolescentes para praticar
esportes. Isso aproxima a população da Polícia Civil e pode
mudar a referência de vida
daqueles meninos e meninas.
Será a educação pelo esporte
- reforçou Turnowski.
Haverá, ainda, a instalação
de um segundo centro esportivo. Desta vez, na Cidade da
Polícia, onde o atendimento
será exclusivo aos policiais civis e dependentes. A estrutura
prevê uma academia de musculação e espaço para treinos
funcionais e voltados para a
reabilitação dos policiais civis.
“Vamos revitalizar os equipamentos esportivos, com
destaque para a piscina, além
de fornecer os materiais necessários para as atividades.
O local vai atender, além dos
policiais e seus dependentes, a
comunidade do entorno, com
ênfase nas crianças e adolescentes”, afirmou o secretário
de Esporte, Lazer e Juventude,
Gutemberg Fonseca.
Os espaços são cedidos
pela Polícia Civil, enquanto
os recursos humanos para
as atividades físicas ficarão a
cargo da Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude.

De São
Gonçalo
para o
exterior
Pensando no seu futuro acadêmico no exterior, o aluno
Heber de Oliveira, se matriculou no curso de inglês do
Centro Interescolar Ulysses
Guimarães (Ciug), da rede
municipal de ensino, em Porto
da Madama, e foi aprovado
no último exame First Certificate in English (FCE), da
Universidade de Cambridge.
A prova atesta, em escala internacional, a capacidade do
aluno de estudar e trabalhar
em outro país.
Advogado, de 41 anos, Heber de Oliveira já conseguiu o
seu passaporte para estudar
fora. Ele começa, em julho
de 2022, um curso de Direito
na Universidade de Coimbra,
em Portugal. Para ele, o exame
abriu portas e foi de extrema
importância para sua vida
profissional.
“O Ciug oferece um curso
preparatório para essa prova,
que diz em que nível você está
no padrão do inglês europeu.
Essa certificação é como você
comprova que tem as habilidades necessárias dentro da
língua inglesa e é aceita em
mais de 26 mil instituições do
mundo inteiro. Qualquer empresa que precisa de alguém
capacitado nesta língua exige
o certificado”, afirma Heber de
Oliveira.
Heber é o segundo aluno
da unidade a conseguir aprovação no exame e, segundo
a diretora Sintia Alvarenga,
a preparação começa pelo
menos um ano antes da prova, que possui várias etapas
como escrita, conversação e
interpretação.
“O curso preparatório do
FCE dá a oportunidade aos
nossos alunos de fazerem a
prova de proficiência, trazendo segurança do seu conhecimento adquirido e abrindo
um leque para o universo
acadêmico, intercâmbios e
para mercado de trabalho”,
comenta Sintia Alvarenga.

Cidades
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Anvisa aprova uso da Pfizer
em crianças de 5 a 11 anos
Formulação pediátrica será diferente. Dose para adultos não poderá ser diluída para uso infantil
Reprodução da internet

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou
o uso da vacina produzida pelo
consórcio Pfizer-BioNTech, a
Comirnaty, contra a covid-19
em crianças com idade de 5 a
11 anos.
A aprovação foi anunciada
ontem (16), em transmissão
ao vivo da Anvisa, no Youtube, após avaliação técnica
da agência, sobre o pedido
apresentado em novembro,
indicando o uso da vacina para
este público.
Segundo o gerente de Medicamentos da Anvisa, Gustavo
Mendes, com base na totalidade das evidências científicas
disponíveis, a vacina Pfizer-BioNTech, quando administrada no esquema de duas
doses em crianças de 5 a 11
anos de idade, pode ser eficaz na prevenção de doenças
graves, potencialmente fatais
ou condições que podem ser
causadas pelo SARS-CoV-2.
O gerente lembrou que as
análises contaram com a participação de diversos especialistas tanto da Anvisa como de
outras entidades. “Verificamos
segurança e tolerabilidade,
em uma primeira fase. Nela
foram aplicadas doses diferentes. Com base no resultado,
chegamos à conclusão de que
deveriam ser aplicadas 10 microgramas, quantidade inferior
à aplicada em adultos”, disse.

Frascos terão
cores distintas
para evitar erros
na aplicação. A
das crianças terá
cor laranja

A vacina da Pfizer-BioNTech já havia sido autorizada para aplicação em adolescentes com idade a partir de 12 anos

a dose pediátrica. A vacina da
Pfizer-BioNTech já havia sido
autorizada para aplicação em
adolescentes com idade a partir de 12 anos.
Por fim, a gerente de Monitoramento ressalta que não há
estudos sobre coadministração com outras vacinas e que,
portanto, o uso de diferentes
vacina não é indicado.
Segundo a Anvisa, a dose da
vacina para crianças será diferente daquela utilizada para
pessoas a partir de 12 anos. Os
frascos também terão cores
distintas para evitar erros na
aplicação.

Mendes acrescentou que,
na comparação entre crianças
de 5 a 11 com pessoas de 16 a
25 anos [considerando as doses
correspondentes a cada grupo], foi identificada a presença
de anticorpos nas crianças.
“Observamos desempenho
satisfatório da vacina também contra a variante Delta”,
ressaltou. “E não há relato de

Recomendações- Após autorizar o uso da vacina da
Pfizer em crianças com idade
entre 5 e 11 anos, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apresentou ontem
(16) algumas recomendações
e condições que devem ser
observadas pelas autoridades
de saúde para a imunização
desse público. De acordo com

nenhum evento adverso sério,
de preocupação ou relato relacionado a casos muito graves
ou mortalidade por conta da
vacinação. Esse perfil de segurança é muito importante”,
completou.
De acordo com a gerente
geral de Monitoramento, Suzie Marie Gomes, as doses de
vacinas para crianças é de um

terço em relação à dose e à
formulação aprovada anteriormente. Além disso a formulação pediátrica é diferente. Ou
seja, não se pode fazer diluição
da dose de adulto para a dose
de criança.
Suzie Marie acrescenta que
as crianças que completarem
12 anos entre a primeira e a
segunda dose devem manter

André Mendonça toma posse
em cerimônia rápida no STF
Segundo indicado por Bolsonaro já chefiou a AGU e foi ministro da Justiça
O ex-advogado-geral da
União André Mendonça
tomou posse ontem (16) no
cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
Indicado pelo presidente
Jair Bolsonaro e aprovado
pelo Senado, Mendonça
ocupará a cadeira deixada
pelo ministro Marco Aurélio,
empossado em 1990 e aposentado compulsoriamente
em julho deste ano ao completar 75 anos de idade. Com
a posse, a Corte volta a ter a
composição completa, com
11 ministros.
É a segunda indicação de
Bolsonaro ao Supremo. No
ano passado, o presidente
indicou o ministro Nunes
Marques para a cadeira de
Celso de Mello, que também
se aposentou.
A cerimônia durou cerca

FMI fecha
escritório
Depois de 23 anos com
representação no país,
o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou ontem (16) o fechamento do escritório
no Brasil. A unidade em
Brasília fechará as portas
em 30 de junho de 2022.
A partir dessa data,
o governo brasileiro
passará a comunicar-se
com o FMI apenas por
meio de contatos com
a sede, em Washington.
Na quarta (15), o ministro da Economia, Paulo
Guedes, havia anunciado que assinou o documento para encerrar
a cooperação entre o
governo brasileiro e o organismo multilateral.

de 15 minutos. Participaram
da solenidade o presidente
Jair Bolsonaro, a primeira
dama Michelle Bolsonaro, o
vice-presidente, Hamilton
Mourão, os presidentes da
Câmara dos Deputados,
Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, entre outras
autoridades.
Como é de praxe em todas as cerimônias de posse, a sessão foi aberta pelo
presidente do STF, ministro
Luiz Fux, e o Hino Nacional
foi executado. Em seguida,
os ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, o
mais antigo e o mais novo
presente na sessão, respectivamente, conduziram Mendonça ao plenário.
No local, o novo ministro
fez o juramento de posse.
“Prometo bem e fielmente

cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo
Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição
e as leis da República”.
Mendonça assinou o termo de posse e foi declarado
empossado. O ministro não
discursou.
A posse foi realizada
de forma presencial, mas
com número restrito de
pessoas na Corte em razão
das regras de distanciamento decorrentes da pandemia da covid-19. Cerca
de 60 pessoas, entre familiares e convidados, estiveram no plenário. Todos
tiveram que apresentar o
certificado de vacinação ou
comprovante de teste PCR
negativo.
O trabalho do ministro
nas sessões da Corte co-

meçará efetivamente em
fevereiro, quando o Supremo
retornará do recesso de fim
de ano, que terá início neste
fim de semana. Além do plenário, ele atuará na Segunda
Turma. André Mendonça, de
46 anos, é natural de Santos.
Foi advogado da União, admitido por meio de concurso
público. É formado pela
Faculdade de Direito de Bauru (SP) e tem os títulos de
doutor em Direito e Governança Global e de mestre em
Estratégias Anticorrupção e
Políticas de Integridade pela
Universidade de Salamanca,
na Espanha.
Pastor da Igreja Prebisteriana, Mendonça é ministro “terrivelmente evangélico” prometido por Jair
Bolsonaro para integrar a
Corte.

Filho adotivo de Flordelis tem
pena aumentada para 9 anos
Juíza acolheu recurso apresentado pelo Ministério Público Estadual
A Justiça Estadual do Rio de
Janeiro aumentou para nove
anos a pena imposta a Lucas
Cezar dos Santos de Souza,
filho adotivo da ex-deputada
federal Flordelis dos Santos
de Souza, condenado pela
participação na morte de seu
pai adotivo, o pastor Anderson do Carmo, executado no
dia 16 de junho de 2019, em
Niterói.
O crime foi cometido
pelo irmão de Lucas, Flávio dos Santos Rodrigues,
condenado a 33 anos, dois
meses e 20 dias de reclusão,
por ter sido o autor dos
disparos. Lucas foi conde-

nado por ter participado da
compra da arma utilizada no
crime. A decisão é da juíza
Nearis de Carvalho Arce,
da 3ª Vara Criminal de Niterói.
Na sentença, proferida
pela juíza ao final do júri
popular, no dia 24 de novembro, Lucas havia sido
condenado pelo Tribunal do
Júri de Niterói a sete anos e
seis meses de reclusão, por
ter sido declarado filho de
criação do casal. Contudo,
a juíza Nearis de Carvalho
Arce acolheu o recurso do
Ministério Público estadual
e verificou que, por ser filho

Inicialmente,
Lucas Cezar
havia sido
condenado a sete
anos e seis meses
de reclusão
adotivo e não de criação, a
pena deveria ser aumentada.
Isto porque foi reconhecido
agravante decorrente da
prática do delito “contra
ascendente”, conforme estabelece o artigo 61, alínea “e”,
do Código Penal.

a agência, a atenção deve ser
redobrada uma vez que tanto
a dose como a formulação da
vacina a ser aplicada serão
diferentes das aplicadas em
jovens e adultos.
A exemplo do que ocorreu
nos demais grupos, a vacinação em crianças deve priorizar
grupos consideradas como de
risco. Um ponto muito importante, ressaltado pela diretora
da Anvisa e relatora do processo de liberação do medicamento, Meiruze Sousa Freitas,
é que pais ou responsáveis
fiquem atentos com relação ao
frasco da vacina, que terá cor
laranja. Para adultos, o frasco
é roxo.
A administração da vacina
em crianças será de duas doses de 10 microgramas com
três semanas de intervalo. “O
volume a ser aplicado é de 0,2
ml em uma seringa de 1 ml”,
explicou a diretora.
Uma outra recomendação
da Anvisa é de que a vacinação
das crianças seja feita em “ambiente específico e segregado
da vacinação de adultos”. O
ambiente deve ser “acolhedor
e seguro para a população pediátrica”. É também indicado
que as crianças permaneçam
no local em que a vacinação
ocorrer por pelo menos 20
minutos após a aplicação, de
forma a serem observadas por
esse período.

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: 21/12/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida Central - Barra de Maricá - Barra - Zacarias - P Lagoa da
16427835
Barra - Praia das Lagoas-BA - Maricá
09:00 às 13:00 Avenida Maisa - Barra de Maricá - Maricá
16427835
09:00 às 13:00 Avenida Presidente Tancredo Neves - Barra de Maricá - Maricá
16427835
09:00 às 13:00 Rua 2 - Zacarias - Lagoas Barra - Pr. Lagoas-BA - Praia das Lagoas 16427835
- Jardim Balneário de Maricá - Ponta Negra - Maricá
09:00 às 13:00 Rua Orlando Marques de Marins - Barra de Maricá - Maricá
16427835
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Ivan Mundin - Jardim Balneário - Araçatiba - Boqueirão 16428579
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá
16428579
13:00 às 17:00 Ruas 5, 81, 90 - Boqueirão - Praia das Lagoas-CO - Maricá
16428579
13:00 às 17:00 Rua General Alzir Benjamin Chaloub - Boqueirão - Maricá
16428579
13:00 às 17:00 Rua Irene Ridolphi Leal - Boqueirão - Maricá
16428579
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - São José do Imbassaí - Praia das
16429211
Amendoeiras - Centro - Parque São José - Maricá
13:00 às 17:00 Estrada São José do Imbassaí - Praia das Amendoeiras - Maricá
16429211
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Parque São José - Praia das Amendoeiras 16429211
- São José Imbassaí - Maricá
13:00 às 17:00 Ruas 1, 3 - Estrada Velha de Maricá - Maricá
16429211
13:00 às 17:00 Rua 3 - São José - Maricá
16429211
13:00 às 17:00 Rua João Walter Roque - Praia das Amendoeiras - Maricá
16429211
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Alípio do Santos - São José de Imbassaí - Maricá
16429211
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Walter Rocha - São José Imbassaí - Estrada Velha
16429211
São José - Praia das Amendoeiras - Maricá
13:00 às 17:00 Rua São José - Estrada Velha São José - São José de Imbassaí 16429211
13:00 às 17:00 Rua Waldomiro Claudio Nogueira Filho - São José - Maricá
16429211
Dia: 22/12/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:30 às 17:30 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói
16436305
13:30 às 17:30 Ruas 2, 9, 10, 18 - Camboinhas - Niterói
16436305
13:30 às 17:30 Rua Marcos Otávio Valadão - Camboinhas - Niterói
16436305
MARICÁ
10:00 às 12:00 Ruas 33, 71, 72, 73 - Jardim Atlântico - Maricá
16436135
13:00 às 17:00 Rua 1º de Maio - Jardim Graciema - Maricá
16435849
13:00 às 17:00 Rua 1º de Julho - Jardim Graciema - Maricá
16435849
13:00 às 17:00 Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano - Jacaroá - Maricá
16435849
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Caju - Maricá
16435849
13:00 às 17:00 Rua Soares de Souza - Centro - Maricá
16435849

Estamos com você, mesmo à distância.
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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM RIO DE JANEIRO/RJ
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!
Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizada pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá,
na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 06/01/22 (1º leilão) e 13/01/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão
do seguinte lote: Lote 7 - Rio de Janeiro/RJ. Frg. Jacarepaguá. Est. Cel. Pedro Corrêa, 140. Ap. 706 (Bl. 1)
c/ 1 vaga de garagem. Área priv. 56,00m² (in loco). Mat. 431.267 do 9º RI local. Obs.: Área privativa
pendente de averbação no RI. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes de eventual
divergência da área privativa que vier a ser apurada no local com a lançada na Prefeitura Municipal, inclusive
apuração da condição de imóvel de foreiro/marinha, correrão por conta do(a) comprador(a). Ocupado. (AF)
Lance mínimo: 1º Leilão R$ 620.568,20. 2º Leilão R$ 376.508,73 (caso não seja arrematado no 1º leilão).
COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br• imoveis@pestanaleiloes.com.br
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Chay faz visita surpresa a
projeto social gonçalense
Meia do Botafogo prestigiou a festa do Craque do Amanhã, no Arsenal
Dois dias após
re a l i z a r u m a
cirurgia no joelho esquerdo,
o destaque do
Botafogo no título da Série B, Chay, fez uma
surpresa para centenas de
crianças que participam do
projeto socioesportivo Craque do Amanhã, no Arsenal,
em São Gonçalo. Ontem, ele
participou da comemoração
de fim de ano no local que
atende 400 crianças.
O camisa 14 foi recepcionado aos gritos pelas crianças
que cantavam a paródia “Eu
vi o Chay” que viralizou na
internet este ano.
“Esse carinho não tem
preço. Eu também vim de

projetos como o Craque do
Amanhã. Não se conquista
nada sem dar um passo de
cada vez. Vocês têm que ter
dedicação no que vocês fazem, assim a gente chega lá.
Sonho é sonho enquanto você
se dedica e trabalha por ele,
aí as coisas acontecem. Deus
sabe como foi difícil chegar
nesse momento, estou muito
feliz com a fase em que estou
vivendo”, disse Chay para a
plateia formada por crianças
e jovens.
Mo ra d o re s d o b a i r ro
Anaia, os irmãos Kauã e Rayane de Assis, de 15 e 12 anos,
e a prima Jamilly Gomes, 13
anos, fazem parte dos 400
jovens que tiveram suas vidas
modificadas pelo projeto.

“Não é só futebol, a gente
faz amigos, temos aulas de
sociologia, atendimento com
psicólogo, aulas de inglês. Ao
invés de ficarmos na rua, viemos pra cá. Hoje tenho uma
visão de mundo que me permite sonhar com um futuro
melhor”, conta Kauã.
O Craque do Amanhã é um
projeto educacional e socioesportivo que utiliza o futebol
como fio condutor para o desenvolvimento integral, físico,
psicológico e social de jovens
entre 8 e 17 anos de idade.
Além dos alunos, o projeto
beneficia 2,5 mil pessoas, já
que seus familiares também
são assistidos pelas equipes
psicossociais e recebem cesta
básica mensalmente.
Divulgação

Chay autografa uma camisa do Botafogo durante visita surpresa ontem à tarde a projeto social em São Gonçalo

Sexta-feira, 17/12/2021

Fla de olho em
volante da Juventus
O Flamengo segue em busca
de um novo técnico para 2022.
Os dirigentes
rubro-negros
devem viajar
hoje à Europa para conversar
com alguns nomes que estão
no radar do clube. Além disso,
Marcos Braz e Bruno Spindel
vão tentar reforços para a próxima temporada. O nome que
surgiu ontem foi o do volante
Arthur, ex-jogador do Grêmio,
atualmente na Juventus, da
Itália. Arthur não vem tendo
muitas oportunidades no
clube italiano. Por isso, um
empréstimo pode ser a solução e o Flamengo vê como
uma opção.

A Juventus teria oferecido
Arthur para Sevilla, Roma
e Arsenal. No entanto, não
houve acordo pelo alto salário
do volante. Arthur teve seu
auge no Grêmio com o título
da Libertadores, em 2017. O
volante foi contratado pelo
Barcelona, mas teve passagem
irregular pelo clube.
Multa - O Fla não conquistou o título da Libertadores
e, para piorar, o clube ainda
vai receber a premiação sem
uma parte por conta de uma
punição.
O Comitê de Disciplina
da Conmebol multou o clube
em US$ 20 mil por conta da
tentativa de invasão por parte
de torcedores em Montevidéu,
na final.

Vascaínos querem
volta de Diego Souza
O Vasco começa
a procurar reforços visando
a próxima temporada. Com
isso, a torcida
passou a eleger
seus favoritos para vestir a
camisa cruz-maltina em 2022.
Aparentemente, os vascaínos querem o retorno do atacante Diego Souza. O jogador
está de saída do Grêmio, onde
não renovou contrato.
A torcida do Vasco promoveu uma campanha na internet, com a hashtag #OrelhaNoVasco. O assunto foi um dos
mais comentados no Twitter.
Quem entrou na torcida foi
o irmão de Diego Souza. Didi
Souza publicou uma foto nas

redes sociais com a mensagem: “Vem ser feliz!”.
No entanto, até o momento, nada foi definido. O clube
busca por um atacante após a
saída de Germán Cano.
Goleiro - O Vasco segue
em busca de reforços para a
próxima temporada. O clube
precisa de novos jogadores
em praticamente todas as
posições do campo.
Ao que parece, para o gol,
a diretoria já definiu um alvo.
Trata-se de Thiago Rodrigues,
que disputou a última Série B
pelo CSA.
Thiago era especulado em
outros clubes da segunda divisão, mas está cada vez mais
perto do Vasco.

Presidente
comenta
sobre volta
de Abel
O Fluminense confirmou
nesta semana
o retorno do
técnico Abel
Braga. O comandante
chega para assumir a equipe
tricolor pela quarta vez na
carreira. Abel era, junto com
Renato Gaúcho, os preferidos da diretoria. O presidente Mário Bittencourt falou
sobre as razões pela escolha
do treinador.

Renato Gaúcho
era outra opção
da diretoria
“A contratação não se
deve apenas ao fato de ele
ser um grande tricolor e ter
nascido aqui. Passa sempre
pela capacidade profissional e técnica dele. Ele foi
eleito o melhor treinador do
Campeonato Brasileiro de
2020 e não foi campeão por
um detalhe. Poucas pessoas
falam sobre isso”, disse.
Bittencourt também ressaltou a carreira vitoriosa
de Abel Braga. “A escolha
se deve fundamentalmente
por isso, pelo fato de ser
um grande treinador, aliado
aos títulos que ele ganhou
ao longo de sua carreira. É
um técnico multicampeão.
Estamos muito felizes e ele
também está muito empolgado com o retorno. A
gente torce e espera que ele
seja tão vitorioso aqui como
foi nas outras passagens”,
declarou.

