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UFF testa tratamento para 
sintomas pós-covid-19

Universidade está recrutando voluntários de 18 a 65 anos para pesquisa científica com medicamento 

INSCRIÇÕES ABERTAS
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Christa Grael está à frente da Campanha Niterói Solidária que teve início em abril deste ano e já arrecadou mais de 47,5 toneladas de alimentos durante a vacinação e nos equipamentos culturais 

Berg Silva/Divulgação

Fim de semana 
terá shows e 
arrecadação
A Prefeitura de Niterói encerra 
neste fim de semana as ativida-
des do Natal da Esperança com 
uma série de shows pela cidade, 
que também terá vários postos 
de arrecadação de alimentos 
não perecíveis e produtos de 
higiene para a Campanha Nite-
rói Solidária. “Este ano, mais do 
que qualquer outro, muitas fa-
mílias precisam do nosso apoio. 
Vamos, juntos, nos dias 18 e 19, 
reforçar essa corrente para levar 
amor e esperança neste Natal 
para alguém”, diz Christa Grael, 
primeira-dama e coordenadora 
da campanha, ressaltando a ge-
nerosidade dos niteroienses.
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Horto Mix: 
feira estreia 
no Fonseca
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A jovem niteroiense Virginia Fortes Águas, de apenas 15 anos, 
pode fazer história hoje e conquistar o inédito título europeu de 
skate street na última etapa da competição, em Lisboa.

PÁG. 8

Horto recebe 
atividade de 
capoeira
Neste sábado, a partir das 
13h, o Ponto de Cultura 
“Capoeira Grito de Liber-
dade” encerra atividades 
neste ano com festividade 
gratuita.

PÁG.2 

CULTURA

Fabiano Carreira/Divulgação

Haverá batizado, troca de cordas e 
formatura das crianças 

ESPORTES

Pablo Vaz / Divulgação

Virginia Fortes Águas já pensa em chegar aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024

Joia niteroiense perto da glória

São Gonçalo: 
pré-matrícula 
na segunda
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Evento marca 
60 anos de fogo 
em circo

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói produzirá próprio censo 
Pesquisa por amostra de domicílio vai ajudar a traçar perfil do morador do município

PÁG. 3

Concurso para 
Petrobras tem 
757 vagas
Candidatos devem ter nível supe-
rior completo. Salário inicial é de 
R$ 11.716. Também haverá forma-
ção de cadastro de reserva.
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São Gonçalo 
abre vagas para 
professores

CIDADES\PÁG. 4

Sossego terá 
coroação em 
ensaio de rua 
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‘Capoeira Grito de 
Liberdade’ no Horto
Neste sábado, a partir das 
13h, o Ponto de Cultura 
“Capoeira Grito de Liber-
dade” encerra suas ativi-
dades neste ano com uma 
grande festividade gratuita 
no Horto do Fonseca. Ha-
verá batizado, troca de cor-
das, formatura das crianças 
e lançamento do website 
“Capoeira Estilo Livre” – 
plataforma que visa contri-
buir com conteúdos para 
fortalecer a salvaguarda da 
capoeira. 

A comemoração marca, 
ainda, a existência e resis-
tência do Instituto Mestrís-
simo Zezeu Capoeira Estilo 
Livre, organização fundada 
há 26 anos na cidade.

O Instituto Mestríssimo 
Zezeu Capoeira Estilo Livre 
tem sua história baseada 
na trajetória profissional de 
Elizeu dos Santos Felipe, o 
Mestre Zezeu, produtor de 
eventos culturais dentro e 
fora da cidade,  ligados a 
difusão da capoeira. 

CULTURA

Concerto
Neste sábado, a Orquestra 
da Grota é a atração do Hor-
to do Fonseca. A apresenta-
ção do grupo, marcada para 
às 19h30, tem entrada franca 
e faz parte da programação 
do “Natal da Esperança”. No 
concerto, com regência do 
maestro Katunga Vidal, os 
músicos da Grota apresen-
tarão um repertório eclético, 
com estilos que vão da MPB 
ao erudito, passando por 
canções natalinas, além da 
participação do solista con-
vidado Bernardo Jannuzi. 

NATAL – O espetáculo de Natal do Bradesco no Palá-
cio Avenida em Curitiba será transmitido no Youtube, 
neste sábado, a partir das 20h. Com o tema “O Segredo 
das Janelas, O Natal da Esperança”, a 31ª edição terá a 
participação de Carlinhos Brown. O enredo deste ano 
está repleto de música, diversão e esperança de dias 
melhores para todos. 

FEIJOADA – Neste sábado, acontece a edição da Fei-
joada Imperial, a partir das 13h. E para embalar o dia 
na quadra do Reizinho de Madureira, um convidado 
especial: Jorginho do Império. Os ingressos da Fei-
joada Imperial estão à venda na quadra da escola, na 
Av. Edgard Romero, 114, e no site Sympla. Na compra 
antecipada, os bilhetes saem a R$15.

Fabiano Carreira/Divulgação

Haverá batizado, formatura e lançamento do website Capoeira Estilo Livre
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 Orquestra da Grota é a atração do 

Horto do Fonseca, às 19h30

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

CARTA DO LEITOR

Clima natalino
Já adoro a vibe natalina normalmente, mas  quando vejo os 
lugares todos enfeitados fico toda emocionada. O Natal só 
me traz boas lembranças e elas vêm sempre quando vejo 
as luzes e os elementos natalinos. Meu humor muda, fico 
em paz. Queria destacar a decoração do Campo de São 
Bento em Niterói que cada ano que passa fica mais linda.
Ruth da Silva

Gasto de luz aumentando
O calor está chegando e é importante o pessoal ficar ligado 
com as bandeiras de luz. Tá difícil ficar sem ventilador ou 
ar condicionado ligado dentro de casa. Olha que o verão 
nem chegou chegando. O pior está por vir. O mais triste é 
que pior ainda será a conta de luz no final do mês.
Sebastião Santos
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Programão na Concha Acústica

Aliar memória e mundo 
virtual só pode resultar num.
match point. E é essa  a expe-
riência que estará disponível 
para amantes dos esportes 
em 9 municipios fluminen-
ses pelos quais passará a 
carreta do eMuseu do Es-
porte. O pontapé do projeto 
será nesta segunda, dia 20, 

Divulgação

na Concha Acústica de Nite-
rói, no Centro. Quem visitar 
a carreta com 13 galerias 
virtuais permanentes e 11 
exposições, em 24 ambientes 
diferentes numa platafor-
ma 3D,  viverá experiências 
imersivas e terá acesso a fatos 
e imagens que reúnem a me-
mória do esporte brasileiro.

Cresce número de 
endividados

Crise: saída pelo 
aeroporto

Último levantamento do ano 
de 2021 realizado pelo Insti-
tuto Fecomércio de Pesquisas 
e Análises (IFec RJ), com con-
sumidores do estado do Rio, 
mostra que o percentual de 
consumidores não endivida-
dos caiu de 33,8% para 32,9%. 
O total de fluminenses que se 
declararam endividados ou 
muito endividados apresentou 
aumento, indo de 40,3% em 
novembro para 42,4% em de-
zembro. O percentual dos que 
se dizem pouco endividados 
apresentou leve diminuição, 
indo de 25,8% no mês anterior 
para 24,7% na sondagem do 
mês corrente.

Entre os que se declara-
ram inadimplentes, o cartão 
de crédito segue na liderança 
(62,4%), seguido pelas contas 
de luz, gás, água, internet e te-
lefone (34,4%), crédito pessoal 
(29,6%), pelo cheque especial 
(25,8%), escola, faculdade e 
curso (23,1%), além do IPVA 
(16,7%) e do IPTU (15,1%). 

A crise econômica agravada 
pelo #ficaemcasa no País tem 
feito com que cada vez mais 
fluminenses tentem a vida no 
exterior. Entre junho e novem-
bro de 2021 o número de soli-
citações de vistos para estudos 
ou abertura de processos de 
dupla cidadania cresceu 106%, 
passando de 46.034 mil no se-
gundo semestre do ano passa-
do, para 94.644 mil no mesmo 
período de 2021. Em 2020, 
os documentos apostilados 
referentes a quem desejava es-
tudar ou tirar dupla cidadania 
representavam 57% do total de 
atos praticados, enquanto em 
2021 já representam 76% das 
solicitações.

Para o presidente do Colé-
gio Notarial do Brasil - Seção 
Rio (CNB/RJ), José Renato Vi-
larnovo, o crescimento indica 
uma mudança no comporta-
mento dos brasileiros no que 
diz respeito a busca por novas 
oportunidades e estilo de vida 
em países estrangeiros. 

POR JEFFERSON LEMOS

Equipe qualificada

O Hospital e Clínica São Gon-
çalo (HCSG) realizou neste 
mês curso para capacitar as 
suas copeiras, abordando tó-
picos como a estrutura hos-
pitalar, manipulação correta 
de alimentos, conhecimento 
básico em dietética, altera-
ções do estado nutricional 
e atendimento ao cliente. 

Divulgação

A qualificação envolveu fo-
noaudióloga, nutricionista, 
enfermeira e profissionais de 
RH. Para Cléa Fonseca, ges-
tora de nutrição do HCSG, a 
participação da equipe mul-
tidisciplinar foi de extrema 
importância, pois abordou 
questões técnicas, éticas e 
comportamentais.

Mais do que vencedores

Alunos do Colégio Esta-
dual Brigadeiro Castrioto 
(Cebric), em São Lourenço, 
na Zona Norte de Niterói, 
conquistaram o 1º lugar na 
etapa nacional do “Prêmio 
Shell Nxplores de Educação 
Científica” e vão represen-
tar o Brasil na fase inter-
nacional da disputa, com 
escolas de diversos países. 
Mais do que dedicação e 
talento, estudantes e pro-
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fessores conseguiram supe-
rar grandes adversidades e 
enfrentar a falta de infraes-
trutura. O Cebric sofreu 
invasões durante a pan-
demia, quando furtaram 
todos os aparelhos de ar 
condicionado, destruíram 
o auditório, o laboratório de 
ciências e danificaram toda 
a rede elétrica, entre outros 
vandalismos. A situação na 
escola ainda é crítica.

Panorama RJPanorama RJ

O Teatro Municipal de 
São Gonçalo teve uma 
noite fora do comum nes-
ta última quinta (15). O 
palco, que costuma rece-
ber atrações de variados 
gêneros artísticos, deu 
lugar à celebração de um 
casamento comunitário. 
Ao todo, doze casais ofi-
cializaram a união diante 
de amigos e familiares 

convidados para esse dia 
tão especial. A iniciativa 
da prefeitura possibilitou 
a realização desse sonho 
sem nenhum custo aos 
noivos, através de parceria 
com o Governo do Estado. 
O casório foi prestigia-
do pelo prefeito Capitão 
Nelson, e embalado pela  
Orquestra Municipal de 
São Gonçalo.

Casório no Municipal
Divulgação

Ontem, o incêndio do Gran 
Circus Norte-Americano, 
que deixou 503 mortos e 
mais de 800 feridos em Ni-
terói, completou 60 anos. À 
época, o Hospital Universi-
tário Antônio Pedro (Huap) 
estava fechado, mas por 
conta da tragédia, as portas 
foram reabertas e, com isso, 
o hospital foi cedido à UFF. 
Para marcar a data, nesta 

sexta foi feito um encontro 
em homenagem às vítimas e 
aos que atuaram no socorro 
em 196. O evento reuniu o 
superintendente do Huap, 
Tarcisio Rivello, o reitor da 
UFF Antonio Claudio Lucas 
da Nóbrega, e o médico 
Alcir Vicente Visela Chacar, 
formando daquele ano, que 
contou o que viveu aten-
dendo as vítimas na época.

Gran Circus: 60 anos depois
Divulgação
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Universidade recruta voluntários para pesquisa que visa avaliar efi cácia de medicamento para sintomas pós-covid

UFF vai testar tratamento de c-19
A Universidade Federal Flu-
minense (UFF), sediada em 
Niterói, que esteve tão pre-
sente no enfrentamento da 
pandemia do novo coro-
navírus desde o primeiro 
momento de propagação da 
doença, no ano de 2020, abre 
nova frente de atuação. Em 
parceria com o Complexo 
Hospitalar de Niterói/Dasa, 
está recrutando voluntários 
para contribuírem com o 
desenvolvimento de uma 
pesquisa científi ca, que visa 
avaliar a efi cácia de um me-
dicamento para o tratamento 
e melhora dos sintomas da 
Síndrome pós-Covid.

O estudo recrutará volun-
tários residentes, preferen-
cialmente, em Niterói, que 
farão, gratuitamente, uma 
série de exames no CHN/
Dasa, e acompanhados de 
uma cardiologista por, pelo 
menos, dois meses, para 
avaliação da melhora, ou não, 
dos sintomas persistentes.

Podem participar do estu-
do pessoas com 18 a 65 anos, 
com história de covid-19, 
comprovada por RT-PCR pelo 
Sars-Cov2, que ainda apre-
sentem sintomas persisten-
tes, além de quatro semanas 
do início da infecção.

Todos os voluntários irão 
receber, presencialmente, 
explicações sobre os objeti-

vos, metodologia, benefícios 
e potenciais riscos da pes-
quisa, que foi aprovada pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa 

da UFF - CEP/UFF, regis-
trada sob o número CAAE 
38735720.6.0000.5243.

Aqueles interessados em 

participar podem entrar em 
contato com o grupo de pes-
quisa da UFF através do tele-
fone 921)98168-0725.

Objetivos - Com o proces-
so de vacinação avançando 
no Brasil já foi percebida uma 
redução evidente nos núme-
ros de novos casos de infec-
ção pelo novo coronavírus 
e internações por sintomas 
graves, mas, por outro lado, 
o sistema de saúde ainda 
sofre o impacto da doença 
por parte da população infec-
tada. Muitos pacientes con-
taminados pelo Sars-Cov2 
continuam apresentando 
sintomas por semanas após 
a fase aguda da doença.

Evidências científicas 
crescentes sugerem que de 20 
a 30% das pessoas infectadas 
evoluem para o que tem sido 
denominado de Síndrome 
Pós-Covid, que consiste em 
uma série de condições fí-
sicas, mentais e emocionais 
experimentadas pelo pa-
ciente, que se estendem além 
das quatro semanas após a 
infecção inicial.

Didaticamente, em artigo 

recentemente publicado na 
renomada revista The British 
Medical Journal, o National 
Institute for Health and Care 
Excellence, no Reino Unido, 
dividiu os casos de Covid 
em dois momentos: agu-
do, denominada Covid-19 
aguda, que envolve casos 
com até quatro semanas de 
sintomas e Covid longa, que 
inclui tanto pacientes com 
sintomas em progressão e/
ou permanentes por 4-12 
semanas, como aqueles com 
sintomas por mais de 12 
semanas, sendo, este último 
caso denominado de Síndro-
me pós-Covid.

Na prática, o que tem sido 
visto é uma grande procura 
nos consultórios e emer-
gências de pacientes com 
passado de infecção pelo 
Sars-Cov2, apresentando 
queixas persistentes de ex-
trema fadiga, dores muscu-
lares, cansaço importante, 
palpitações, queda de cabelo, 
insônia e crises de ansiedade, 
corroborando com perda da 
qualidade de vida e grande 
impacto no cotidiano dessas 
pessoas.

O objetivo do projeto é 
auxiliar o tratamento dos 
pacientes com Síndrome 
pós-Covid, melhorando os 
sintomas e a qualidade de 
vida deles.

Projeto será 
desenvolvido em 
parceria com o 
CHN/Dasa, que 
realizará 
os exames

Niterói vai produzir 
o próprio censo
A Prefeitura de Niterói vai 
produzir, a partir de 2022, o 
censo da cidade. O decreto 
que institui o Sistema de 
Avaliação e Gestão da Infor-
mação de Políticas foi pu-
blicado no Diário Ofi cial do 
município nesta sexta-feira 
(17). A pesquisa municipal 
por amostra de domicílios vai 
traçar um perfi l do morador 
de Niterói, contribuindo para 
o planejamento estratégico 
da cidade.

De acordo com o pre-
feito de Niterói, Axel Grael, 
o sistema vai fortalecer e 
institucionalizar a cultura 
da gestão da informação e 
de avaliação das políticas 
públicas desenvolvidas na 
cidade. O trabalho de campo 
será iniciado em 2022.

“O censo é fundamental 
para nortear as políticas pú-
blicas e a aplicação dos recur-
sos, sobretudo neste período 
de retomada econômica do 
cotidiano da nossa cidade. 
Será uma alavanca para o 
planejamento estratégico da 
nossa cidade”, explicou.

O Censo Demográfi co é 
realizado, em todo o territó-
rio nacional, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). A pesquisa é 
realizada no Brasil a cada 10 
anos e deveria ter sido feita 
em 2020, mas foi adiada para 
2021 por causa da pandemia 
da covid-19. Em 2021, con-
tudo, a instituição não rece-
beu orçamento do governo 
federal para realização da 
pesquisa.

SG reforça vacinação 
contra a gripe
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo vai retomar neste 
sábado, exclusivamente nas 
clínicas gonçalenses do Mu-
tondo e Dr. Zerbini, no Arse-
nal, de 8h às 12h, a vacinação 
da população contra a gripe. 
O atendimento foi suspenso 
ontem, quando o estoque 
de imunizantes foi zerado, 
mas o município recebeu 
nova remessa à tarde, após a 
doação realizada pelo Estado 
de Minas Gerais ao Estado 
do Rio de Janeiro para dar 
continuidade à vacinação 

na população com mais de 
seis meses.

Com a doação, São Gon-
çalo recebe mais 8.170 doses 
para imunizar a população. 
Vale lembrar que esta vacina 
era restrita a grupos especí-
fi cos e que a campanha foi 
ampliada para toda a popu-
lação após a baixa procura 
inicial no primeiro semestre 
do ano. Com o aumento de 
casos de síndrome gripal na 
cidade em novembro, houve 
maior demanda na procura 
da vacina, que esgotou nesta 
sexta-feira (17).

Coroação no último ensaio 
de rua da Sossego no ano

A escola de samba Acadêmicos 
do Sossego, de Niterói, fará o 
seu último ensaio de rua do ano 
neste domingo, 19, na Avenida 
Amaral Peixoto, no Centro de 
Niterói, às 17h. O desfi le terá 
uma atração a mais para a 
comunidade do Largo da Ba-
talha, onde fi ca a agremiação: 
a coroação do Rei de Bateria, 
Juarez Souza. O cearense estará 
à frente da bateria Swing da ba-
talha no carnaval de 2022, junto 
à Rainha Malu Torres.

Comandada pelo Mestre 
Laion, será o primeiro ano que 
a Swing da Batalha terá um Rei 
de bateria à frente dos ritmistas. 
Com essa inovação, a Azul e 
Branca de Niterói também op-
tou por ousar na coroação, a céu 
aberto em pleno ensaio de rua.

“A ideia dessa coroação veio 
do presidente Hugo e eu adorei. 

Gosto de inovar e ser coroado 
no meio de toda a comunidade 
e do público não tem preço. 
Tenho certeza de que será um 
momento especial e que fi cará 
marcado no carnaval”, contou 
o rei. Em 2022 a Sossego levará 
para a Marquês de Sapucaí o 
enredo “Visões Xamânicas”, do 
carnavalesco André Rodrigues. 
A agremiação encerra os desfi -
les da Série Ouro, na sexta-feira 
de carnaval.

Rei de Bateria, Juarez Souza terá seu primeiro encontro com os súditos

Sábado de 
Feira Horto 
Mix no 
Fonseca
O Horto Botânico do Fon-
seca, na Zona Norte de Ni-
terói, promove neste sába-
do (18), a 1ª edição da Feira 
Horto Mix. O evento, que 
acontecerá das 14h às 20h, 
a cada 15 dias, será uma 
oportunidade de incenti-
var a retomada econômica 
através do comércio de 
produtores locais.

A feira terá um limi-
te de 25 expositores, que 
utilizarão o espaço ao ar 
livre, com barracas padro-
nizadas. O principal obje-
tivo é apresentar diversas 
maneiras de fomentar o 
empreendedorismo atra-
vés de ações de gastrono-
mia, música e diversão que 
serão realizadas ao longo 
do dia

“A feira horto mix tem 
intenção de promover os 
comerciantes locais”, expli-
ca o secretário regional do 
Fonseca, Augusto Torres.

O local ganhará um moderno Jardim de Ypês e outras novidades

Praça do Cruzeiro será 
remodelada em Mangaratiba

Em parceria com o artista 
plástico Vik Muniz, e o am-
bientalista Estevão Ciavatta, 
a Prefeitura de Mangaratiba 
vai transformar a Praça do 
Cruzeiro, em Itacuruçá. O 
local ganhará um moderno 
Jardim de Ypês e o projeto 
terá a assinatura do artista 
plástico e o ambientalista 
como padrinho. 

O secretário de Meio Am-
biente de Mangaratiba, Anto-
nio Marcos Barreto, Vik Muniz 
e Estevão Ciavatta visitaram a 
Praça do Cruzeiro. 

“É um imenso presente 
poder contar com a genia-
lidade do Vik Muniz, esse 
artista plástico reconhecido 
internacionalmente, em um 
projeto voluntário, inédito 
e que está sendo pensado 
com todo o carinho.  Estou 
muito grato e feliz por poder 
colaborar com essa iniciativa 
e ainda ter o apoio do Estevão 
Ciavatta, nosso ilustre mora-

dor”, destacou.
O prefeito Alan Bombeiro 

também exaltou a iniciativa. 
“O Vik Muniz é um dos artis-
tas mais importantes e reco-
nhecidos da atualidade. O tra-
balho dele é incrível, diferente 
e faz sucesso no mundo todo. 

E saber que vamos ter um 
projeto paisagístico assinado 
por ele na nossa cidade, e com 
o Estevão Ciavatta como pa-
drinho, é indescritível. Tenho 
certeza que a Praça dos Ypês 
vai compor ainda mais nossas 
belezas naturais”, fi nalizou.

Divulgação

Estevão Ciavatta, secretário de Mangaratiba e Vik Muniz na Praça do Cruzeiro

Síndrome pós-COVID
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Diego Mendes/Divulgação

Juarez Souza será a novidade à frente dos ritmistas da escola de Niterói

A Azul e Branco 
do Largo da 
Batalha pisa na 
Avenida Amaral 
Peixoto a partir 
das 17h

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Com a doação de Minas, São Gonçalo mantém a imunização da população

Figura adaptada de Courel-Ibáñez J et al, Int.J.Environ.Res.Public Health 2021
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Encerramento de ouro para o 
Natal da Esperança de Niterói
Programação termina neste fim de semana, com apresentação do maestro João Carlos Martins
A Prefeitura de Niterói vai en-
cerrar as atividades do Natal 
da Esperança e quer fazer 
deste dia um momento ainda 
mais especial e, para isso, con-
ta com a sua ajuda. Que tal dar 
mais esperança para o fim de 
ano de muitos niteroienses? 
Neste final de semana, dias 
18 e 19 de dezembro, leve 
sua energia para os shows de 
encerramento, mas junto leve 
também alimentos não perecí-
veis e produtos de higiene para 
doar para a Campanha Nite-
rói Solidária. A arrecadação 
contará com postos de coleta 
nos Hortos do Barreto e Fon-
seca, no Campo de São Bento 
(Icaraí) e na Árvore montada 
na Praça Rádio Amador (São 
Francisco), a partir das 18h. Já 
no domingo, apenas o Horto 
do Barreto terá arrecadação 
na parte da manhã, a partir das 
10h, os demais pontos perma-
necem no mesmo horário, a 
partir das 18h.

Christa Grael, primeira-da-
ma e coordenadora voluntária 
da campanha, ressalta a gene-
rosidade dos niteroienses que 
vêm ajudando muitas famílias 
durante a pandemia.

“Desde abril, os niteroien-
ses têm formado uma grande 
rede de solidariedade, con-
tribuindo com a Campanha 
Niterói Solidária. Nossa cidade 
já demonstrou, em outros mo-
mentos, o quanto é empática 
e agora, no maior desafio que 

a nossa geração vem enfren-
tando, não tem sido diferente. 
Este ano, mais do que qual-
quer outro, muitas famílias 
precisam do nosso apoio. 
Vamos, juntos, nos dias 18 e 
19, reforçar essa corrente para 
levar amor e esperança neste 
Natal para alguém”, pontuou 
Christa.

A Campanha Niterói So-
lidária teve início em abril 

deste ano. De lá para cá, já 
foram mais de 47,5 tonela-
das de alimentos recebidos, 
seja durante a vacinação ou 
nos equipamentos culturais 
da cidade. A campanha foi 
criada para ajudar famílias 
que não são assistidas pelos 
programas da Prefeitura de 
Niterói e estão em situação 
de vulnerabilidade em razão 
da pandemia. Desde então, 

qualquer pessoa pode doar 
alimentos não perecíveis e 
produtos de limpeza e higiene. 
Toda semana, entidades da 
sociedade civil recebem kits 
montados com os itens rece-
bidos que são entregues para 
as famílias por intermédio das 
instituições cadastradas por 
chamamento público.

Shows – O sábado (18) vai 

ser animado e contará com 
apresentações matinais, a par-
tir das 11h, no Horto de Itaipu, 
com Cantiga de Rodapé: É 
Natal!, e Ópera Prima – Auto 
de Natal, no Caramujo. Já no 
final do dia, a programação se-
gue, com início às 19h30, com 
apresentação do Coral Nikit 
People com regência de Fáti-
ma Regina no Campo de São 
Bento, Orquestra de Cordas 
da Grota no Horto do Fonseca 
e show de Márvio Ceribelli no 
Horto do Barreto.

O último dia de shows na-
talinos na cidade, domingo 
(19), começa às 11h, no Parque 
Palmir Silva (Horto do Barreto) 
com Arte de Dançar, no Cara-
mujo com Cia Mala de Mão e 
no Horto de Itaipu (Engenho 
do Mato) com Tiririco e as 
Histórias de Morros e Fossos. 
À noite a programação co-
meça às 19h30, no Campo de 
São Bento com Maestro João 
Carlos Martins e as Orquestras 
da Grota e Jovem Niterói e no 
Horto do Fonseca com a apre-
sentação de Bezzouros.

São Gonçalo - A Prefeitura 
de São Gonçalo realiza, neste 
sábado (18), o último evento 
do Natal de Novas Luzes.  A 
população dos bairros próxi-
mos à praça dos Bandeirantes, 
como Amendoeira, Raul Veiga, 
Miriambi e Lagoinha, poderá 
aproveitar um dia de eventos 
e cidadania no local.

A partir das 9h, a Secretaria 
de Assistência Social realiza 
mais uma edição do Cida-
dania Itinerante, com diver-
sos serviços gratuitos, como 
orientação jurídica, instruções 
sobre o Sine e o Cras, isenção 
para certidão de nascimento, 
casamento e segunda via de 
identidade, emissão de CPF, 
direcionamento sobre Bolsa 
Família e Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), orien-
tação ao combate à violência 
contra as mulheres, aferição 
de pressão arterial, odonto-
móvel, além de corte de cabelo 
e recreação infantil.

À tarde, as atividades serão 
reservadas ao lazer familiar, 
com diversão garantida para 
as crianças, com gincanas, 
recreação e brinquedos, como 
escorrega, pula-pula e cama 
elástica. No início da noite, 
a partir das 18h, a Orquestra 
Municipal de São Gonçalo 
apresenta seu repertório es-
pecial de Natal. A noite é en-
cerrada com a grande chegada 
do Papai Noel, prevista para 
ocorrer ás 20h.

Fraternidade 
poderá ser 
reforçada com 
doações para 
a Campanha 
Niterói Solidária

Berg Silva/Divulgação

Doações para a campanha Niterói Solidária poderão ser feitas em vários postos de coleta neste sábado e domingo

Estado com 
observatório 
contra a 
intolerância
O Estado do Rio de Janei-
ro passará a contar com o 
“Observatório Mãe Beata 
de Iemanjá sobre o Racismo 
Religioso”, com objetivo de 
monitorar violência pratica-
da ou tentada contra grupos 
e religiões de matriz africa-
na. É o que prevê a Lei 9512, 
sancionada pelo governador 
Cláudio Castro e publicada 
em edição extraordinária do 
Diário Oficial na quinta-feira 
(16).

De acordo com o tex-
to, o Observatório terá a 
missão de coletar, ordenar 
e analisar dados. O progra-
ma poderá ser coordenado 
pela Secretaria de Estado 
responsável pelas políticas 
para o desenvolvimento 
social e direitos humanos. 
A pasta responsável pelo 
projeto deverá ainda criar 
um canal telefônico para o 
recebimento de denúncias.

Segundo a norma, o pro-
grama tem os seguintes 
objetivos: acompanhar e 
analisar informações sobre 
racismo religioso, padroni-
zar e integrar o sistema de 
armazenamento dos dados 
sobre violência contra gru-
pos e terreiros de religiões 
de matriz africana, além 
de publicar, anualmente, 
relatório com indicadores e 
sugestões de medidas que 
contribuam para a redução 
de casos.

A lei é de autoria da de-
putada Renata Souza (Psol) 
e coautoria de outros parla-
mentares da Alerj.

SG abre vagas para professores
A Faculdade de Formação de 
Professores (FFP) da Univer-
sidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj), em parceria com 
a Secretaria de Educação de 
São Gonçalo, divulgou, ontem 
(17), a abertura de vagas para 
professores de educação bási-
ca da rede municipal que não 
possuem graduação. Serão 
44 vagas distribuídas entre os 
cursos de licenciatura da uni-
dade de São Gonçalo e 23 va-
gas para o cadastro de reserva, 
com taxa de inscrição de R$ 50. 
As inscrições começaram on-
tem (17) e vão até o dia 5 de ja-
neiro de 2022 pelo link www7.
cepuerj.uerj.br/cepuerj.web2/
login.do?method=login&pro-
jeto=E13000&ano=2021.

O processo seletivo para 
o ingresso na universidade 
será feito através de análise 

de documentos dos servi-
dores, com ingresso para o 
segundo semestre de 2021 – 
que começa em fevereiro de 
2022 -  e abrange os cursos 
de graduação e Pedagogia, 
Ciências Biológicas, Geografia, 
História, Letras e Matemática. 
Caso o número de candidatos 
seja superior ao número de 
vagas oferecidas, será reali-
zado um sorteio público para 
o preenchimento das vagas 
oferecidas, com oportunidade 
de cadastro de reserva.

“É uma forma de qualifi-
carmos nossos professores, 
oferecer curso superior para os 
docentes que não possuem. É 
muito gratificante podermos 
ter esta parceria com a Uerj, 
que tanto contribui para a 
educação do nosso municí-
pio”, afirma o secretário de 

Educação, Maurício Nasci-
mento.

A diretora da Faculdade 
de Formação de Professores 
(FFP), Ana Santiago, ressalta a 
importância da parceria com 
o município, já que a UERJ 
possui cursos de licenciatura 
em São Gonçalo e a formação 
continuada é um direito do-
cente e um dever público.

“A FFP tem muita alegria 
em oportunizar a formação 
continuada dos docentes da 
rede municipal de São Gon-
çalo, cidade onde temos um 
vínculo especial.  A FFP está 
cumprindo sua função com 
satisfação através desse con-
vênio”, entende Ana Santiago.

Documentos necessários

a) Diploma ou certificado de 
conclusão do ensino médio 

ou, na impossibilidade de 
apresentação desses docu-
mentos, certidão ou declara-
ção equivalente;
b) Documento de identidade 
com foto, sendo aceitos car-
teira de identidade, registro 
nacional de estrangeiro, pas-
saporte, Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, carteira 
profissional, carteira de iden-
tificação funcional ou Carteira 
Nacional de Habilitação com 
foto;
c) Prova de quitação eleitoral 
(certidão de quitação eleito-
ral);
d) Prova de quitação com o 
serviço militar, para os can-
didatos do sexo masculino, a 
partir de 1º de janeiro do ano 
em que completar 19 (dezeno-
ve) anos até 31 de dezembro 
do ano em que completar 

45 (quarenta e cinco) anos, 
sendo aceitos Certificado de 
Alistamento, nos limites de 
sua validade, Certificado de 
Reservista, Certificado de Isen-
ção, Certificado de Dispensa 
de Incorporação, Certidão de 
Situação Militar e Atestado 
de Desobrigação do Serviço 
Militar;
e) CPF, sendo aceitos cartão do 
CPF, comprovante de inscrição 
ou situação no CPF ou docu-
mento oficial no qual conste o 
número do CPF;
f) Histórico escolar do ensino 
médio;
g) Declaração da Prefeitura in-
formando o cargo público que 
ocupa, a matrícula e o tempo 
de serviço;
h) Cópia do Diário Oficial, 
constando o ato de nomeação 
no cargo.

Serão 44 vagas distribuídas entre os cursos de licenciatura para a Uerj de São Gonçalo

A partir de segunda-feira (20), interessados poderão se inscrever pela internet

São Gonçalo inicia pré-matrícula 
A pré-matrícula para novos 
alunos da rede municipal de 
São Gonçalo pode ser efetua-
da através do link servicos.
pmsg.rj.gov.br/educacao/
prematricula, a partir dese-
gunda-feira (20). O prazo é 
até 30 de dezembro de 2021 e 
a ordem da inscrição efetuada 
na internet não será conside-
rada na alocação dos alunos. 
O resultado da pré-matrícula 
será divulgado no site da Pre-
feitura e nas escolas a partir 
de 10 de janeiro de 2022.

A efetivação da matrícula 
dos alunos na pré-matrícula 
será realizada de 17 a 21 de 
janeiro de 2022 na unidade 
de ensino. O não compare-
cimento no período definido 
implicará na disponibilização 
da vaga para a comunidade, 
informa a prefeitura.

No ato da matrícula, os 
responsáveis pelos alunos 
deverão apresentar a ori-
ginal e cópia dos seguintes 
documentos: certidão de 
nascimento do(a) aluno(a) ou 
documentos que a substitua; 
dois retratos 3 x 4; histórico 
escolar ou declaração de es-
colaridade, constando o ano 
escolar para qual o discente 
está habilitado; comprovan-
te de residência com CEP; 
carteira de vacinação com 
fator R.H. e grupo sanguíneo; 
carteira de Identidade (RG) e 
CPF do aluno, quando hou-
ver; para maiores de 18 anos: 
carteira de identidade (RG) 
e certificado de reservista; 
carteira de identidade (RG) e 
CPF do responsável; Cartão 
Nacional de Saúde (Cartão do 
SUS) e NIS com numeração 

do menor.
As vagas remanescentes 

serão disponibilizadas de 24 
de janeiro a 28 de janeiro de 
2022, diretamente na Unida-
de de Ensino.

EJA – A matrícula dos alu-
nos da Educação de Jovens e 
Adultos para o 1º Semestre 
de 2022 será realizada no pe-
ríodo de 24 de janeiro a 28 de 
janeiro de 2022, diretamente 
na Unidade de Ensino.

Divulgação

Os novos alunos devem realizar a pré-matrícula até o dia 30 de dezembro

O resultado será 
divulgado no 
site da Prefeitura 
e nas escolas a 
partir de 10 de 
janeiro

De acordo 
com o texto, o 
Observatório 
terá a missão de 
coletar, ordenar e 
analisar dados



Cidades 5ofluminense.com.brSábado, 18, domingo, 19 e segunda-feira, 20/12/2021

Petrobras já inscreve para 
concurso com 757 vagas
Oportunidades são para cargos de nível superior e cadastro de reserva. Salário inicial é de R$ 11.716
A Petrobras abriu ontem (17) 
inscrições para concurso 
público que selecionará 757 
profissionais para cargos de 
nível superior, além da forma-
ção de cadastro de reserva. As 
inscrições ficarão abertas até 
o dia 5 de janeiro de 2022.

As vagas são para profis-
sionais com formação nas 
áreas de ciência de dados, 
análise de sistemas (enge-
nharia de software, infraes-
trutura e processos de negó-
cio), engenharia ambiental, 
engenharia de petróleo, en-
genharia de equipamentos 
(elétrica, eletrônica, inspeção, 
mecânica, terminais e dutos), 

engenharia de processamen-
to, engenharia civil, engenha-
ria de segurança de processo, 
engenharia de segurança do 
trabalho, engenharia naval, 
análise de comércio e supri-
mento, análise de transporte 
marítimo, geofísica (física, 
geologia), geologia, economia 
e administração.

Os convocados poderão 
trabalhar em qualquer área 
ou unidade, a depender da 
necessidade da Petrobras.

Haverá reserva de 8% das 
vagas para pessoas com de-
ficiência e 20% para pessoas 
negras (pretos e pardos), con-
forme estabelece a legislação.

Todas as vagas são para 
profissionais de nível supe-
rior júnior para os quais não 
é requerida comprovação 
de experiência prévia. A re-
muneração mínima inicial é 
de R$ 11.716,82. A Petrobras 
oferece previdência comple-
mentar (opcional), plano de 
saúde (médico, hospitalar, 
odontológico, psicológico e 
benefício farmácia), além de 
benefícios educacionais para 
dependentes, entre outros.

A instituição organizadora 
do processo seletivo público 
será o Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e Sele-
ção e de Promoção de Eventos 

(Cebraspe). O processo seleti-
vo terá validade de 12 meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período uma vez, a cri-
tério da Petrobras.

O valor da taxa de inscri-
ção é R$ 79,83. Informações 
sobre as inscrições, o edital 
completo, número de vagas 
para cada área, cidades de 
provas, requisitos e remune-
ração podem ser consultados 
no site da Petrobras.

Este é o primeiro processo 
seletivo da Petrobras em mais 
de três anos. “É importante 
destacar que a abertura do 

concurso é possível devido 
a um sólido processo de re-
cuperação financeira que 
a Petrobras vem passando 
nos últimos anos. Por meio 
de uma gestão eficiente, a 
companhia vem melhorando 
expressivamente sua per-
formance operacional e am-
pliando sua contribuição para 
a sociedade”, diz, em nota, a 
companhia.

Segundo o gerente execu-
tivo de Recursos Humanos da 
Petrobras, Juliano Loureiro, 
a realização do concurso 
está alinhada às constantes 
avaliações que a empresa faz 
do quadro de pessoal con-

siderando as estratégias de 
negócio. Além disso, atende 
à necessidade da empresa 
de buscar novos talentos, 
sobretudo para carreiras de 
cientista de dados, analistas 
de sistemas e engenharias.

“A Petrobras deseja oxi-
genar seu quadro de fun-
cionários, atraindo para a 
companhia, independente-
mente da carreira pretendi-
da, profissionais com perfil 
dinâmico, foco em tecnologia 
e inovação, e que queiram 
participar dos desafios que 
estão no horizonte da em-
presa para os próximos anos”, 
disse Loureiro.

Resolução do CNPE foi aceita por Bolsonaro. Medida vale para 2022

Aprovada mistura de 10% 
de biodiesel no óleo diesel

O presidente Jair Bolsonaro 
aprovou resolução do Conse-
lho Nacional de Política Ener-
gética (CNPE) que estabelece 
o teor de mistura obrigatória 
do biodiesel no óleo diesel 
fóssil em 10% para o ano de 
2022. A decisão foi tomada 
pelo CNPE em 29 de novem-
bro e a aprovação presidencial 
publicada ontem (17) no Diá-
rio Oficial da União.

De acordo com o Ministé-
rio de Minas e Energia (MME), 
que preside o conselho, a 
decisão visa proteger os inte-
resses do consumidor quanto 
ao preço, qualidade e oferta 
dos produtos.

A estimativa do governo 
é que o percentual de adição 
obrigatório de biodiesel ao 
óleo diesel deve evitar, em mé-
dia, uma elevação de preços 
de R$ 0,12 no ano que vem, 
em um cenário de aumento 
das commodities, como a 
soja, no mercado brasileiro 
e internacional, e de desva-
lorização cambial. A soja é 
a principal matéria-prima 
do biodiesel brasileiro, com 
cerca de 71% na composição. 

O restante é oriundo de sebo 
bovino e outros óleos.

Segundo o MME, pela le-
gislação, o CNPE pode au-
mentar esse teor até 15% ou 
reduzi-lo até 6%, motivado 
pelo interesse público. Em 
outubro, o colegiado já havia 
reduzido o percentual de 13% 
para 10%, diante das eleva-
ções de preços no mercado de 
combustíveis.

Em comunicado divulga-
do no início do mês, o MME 
explicou que o biodiesel man-
teve preços médios, ao lon-
go de 2021, equivalentes ao 
dobro do preço do diesel A, 
proveniente exclusivamente 
do petróleo.

“Tal diferença de preços, 
quando aliada a altos percen-
tuais de biodiesel na mistura, 
tem forte potencial de im-
pacto na economia do país, 
dada a relevância do modal 
rodoviário, com reflexos di-
retos no aumento da inflação 
[de preços de fretes e dos 
produtos transportados]”, diz 
o MME.

“Ademais, com base nas 
melhores informações dispo-

níveis, mesmo que haja uma 
supersafra mundial de soja, 
não há expectativa de que-
da significativa do preço da 
commodity no mercado inter-
nacional, a ponto de alterar o 
elevado patamar de preço do 
biodiesel”, completou a pasta.

A decisão, segundo o 
CNPE, concilia medidas para 
a contenção do preço do die-
sel, mas não compromete a 
manutenção da Política Na-
cional dos Biocombustíveis 
(RenovaBio). Em vigor desde 
2017, a política trata da expan-
são, de forma sustentável, da 
produção e uso do biodiesel, 
visando ao desenvolvimento 
regional, à inclusão social 
de pequenos produtores e à 
redução de emissão de gases 
causadores do efeito estufa.

A partir de 1º de janeiro, 
também terá início o novo 
modelo de comercialização de 
biodiesel, com a possibilidade 
de contratação direta entre o 
produtor e o distribuidor. O 
modelo foi definido pela ANP 
em substituição aos leilões 
públicos e visa reduzir os pre-
ços até o consumidor.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes negou 
pedido de soltura da defe-
sa de Roberto Jefferson e 
manteve a prisão do ex-de-
putado. Em sua decisão, 
o ministro julgou ser “ne-
cessária e imprescindível à 
garantia da ordem pública 
e à instrução criminal” 
a manutenção da prisão 
preventiva de Jefferson. No 
começo da semana, a PGR 
se manifestou favorável à 
prisão preventiva do ex-
-deputado.

No último dia 10, Mo-
raes já havia determinado 
o afastamento de Jefferson 
da presidência nacional do 
PTB por 180 dias “pois a 
documentação juntada aos 
autos indicava a utilização 
de parte do montante de-
vido ao fundo partidário 
do PTB para financiar, in-
devidamente, a dissemi-
nação de seus ataques às 
instituições democráticas 
e à própria democracia 
por meio de postagens no 
perfil oficial do partido po-
lítico nas redes sociais”.

Roberto Jefferson segue na prisãoFachin vai 
presidir TSE 
a partir de 28 
de fevereiro
O ministro Edson Fachin foi 
eleito ontem (17) o próxi-
mo presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral ( TSE). 
Ele assumirá o cargo em 
28 de fevereiro. O ministro 
Alexandre de Moraes será o 
vice-presidente.

A eleição costuma ser 
protocolar, sendo a praxe 
que os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
que atuam no TSE se reve-
zem na presidência da Corte 
Eleitoral. Fachin substitui-
rá o ministro Luís Roberto  
Barroso.

Fachin deve ficar no cargo 
até agosto, quando se encer-
ra a sua passagem de dois 
anos como ministro do TSE. 
O ministro Alexandre de Mo-
raes assumirá, então, o cargo 
e deverá estar no comando 
da Justiça Eleitoral durante 
as eleições gerais de 2022 e 
permanecerá no cargo até 
junho de 2024.

A eleição simbólica foi 
realizada durante a sessão 
de encerramento do ano 
judiciário no TSE, e os mi-
nistros votaram em uma 
urna eletrônica instalada no 
plenário do tribunal. Foram 
6 votos a 1.

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estrada amos com você, mesmo à distância.

Dia: 21/12/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Raul Pompeia - São Lourenço - Niterói 16493529
13:00 às 17:00 Rua Arídio Martins - São Lourenço - Niterói 16493529

Dia: 23/12/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Avenida Prefeito Sylvio Picanço - São Francisco - Niterói 16438469
09:00 às 12:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Niterói 16438469
09:00 às 12:00 Avenida João Batista - Charitas - Niterói 16438469
09:00 às 12:00 Rua Clotilde M L Pinsk - São Francisco - Niterói 16438469
09:00 às 12:00 Rua D - São Francisco - Niterói 16438469
09:00 às 12:00 Rua Mad Maria Victória - Charitas - Niterói 16438469
09:00 às 12:00 Rua Marechal Raul de Albuquerque - Charitas - Niterói 16438469
09:00 às 12:00 Rua Oscar Pereira Batista - Charitas - Niterói 16438469
09:00 às 12:00 Travessa Rangel - Charitas - Niterói 16438469
13:00 às 17:00 Estrada rada Francisco Cruz Nunes - Cantagalo - Niterói 16444309
13:00 às 17:00 Rua Deputado José Maurício - Cantagalo - Niterói 16444309
13:00 às 17:00 Rua Moacir Machado - Cantagalo - Niterói 16444309
13:00 às 17:00 Rua Padre Pedro Martinotte - Largo da Batalha - Niterói 16493051

SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Avenida Porto da Madama - Paraíso - Gradim - Mutondo 16436641
13:00 às 17:00 Rua Carlos Gomes - Gradim - São Gonçalo 16436641
13:00 às 17:00 Rua Luis da Silveira Macedo - Gradim - São Gonçalo 16436641
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Ex-goleiro 
do CSA 
acerta com 
o Vasco

D e p o i s  d e 
uma série de 
saídas, enfim 
o Vasco anun-
ciou reforços 
para a próxi-
ma tempo-

rada. Após o anúncio do 
volante Yuri Lara, o clube 
carioca confirmou a che-
gada do goleiro Thiago Ro-
drigues.

O arqueiro tem 33 anos e 
assinou com o clube até o fi-
nal de 2022. O jogador soma 
passagens por clubes como 
Paraná, Caxias, Guarani-SC 
e Figueirense.

Assim como Yuri Lara, 
Thiago Rodrigues disputou 
a Série B desta temporada 
pelo CSA. Ambos já vinham 
sendo especulados em São 
Januário nos últimos dias.

O goleiro celebrou o 
acerto com o Vasco nas 
redes sociais. “Quando o Gi-
gante da Colina e o Melhor 
Goleiro no Brasil em 2021 se 
encontram. Os momentos 
compõem toda uma vida, 
e nela há momentos me-
moráveis. Cada momento 
contribui para a construção 
do ser, e na minha carreira 
não é diferente. Por isso sou 
grato a Deus em todos mo-
mentos até aqui. O sonho de 
um menino em ser jogador 
de futebol se tornou reali-
dade um dia. Tem valido a 
pena cada sacrifício, treinos, 
concentrações, jogos e títu-
los”, escreveu.

A diretoria do Vasco se-
gue em busca de mais re-
forços. Quem aparece como 
alvo é o atacante Diego 
Souza, que recentemente 
deixou o Grêmio.

Virgínia Fortes, de 15 anos, pode faturar hoje o título europeu no street

Joia de Niterói perto de 
fazer história no skate

O domínio brasileiro no skate 
feminino chegou ao Velho 
Continente. Hoje, a niteroien-
se Virginia Fortes Águas, de 
15 anos, pode entrar para 
a história da modalidade e 
garantir o título europeu de 
skate street de 2021. A jovem 
acumulou este ano os troféus 
da Liga Pro Skate em Portugal, 
disputadas em Aveiro, Cascais 
e na Costa da Caparica, ven-
ceu por duas vezes o Urban 
World Series, em Barcelona 
e Madri, assim como o tradi-
cional campeonato de Maris-
quinho, em Vico, também na 
Espanha.

Por isso, precisa apenas 
chegar na final da Liga Euro-
pean Skateboarding Open, úl-
tima competição do ano, que 

será disputada em Lisboa, 
para atingir o feito inédito no 
evento que tem o reconheci-
mento da World Skate e  Co-
mitê Olímpico Internacional.

A jovem niteroiense con-
fessa que está ansiosa para a 
disputa desta última etapa em 
2021. “Eu estou muito ansiosa 
para esse campeonato, me-
ninas de toda Europa estarão 
competindo, o que eleva de-
mais o nível de skate. Eu fiz 
um planejamento de disputar 
todos os campeonatos da Liga 
para somar bastante pontos 
no ranking. E estou muito 
feliz porque deu certo e tenho 
grandes chances de ser cam-
peã europeia. Se isso acon-
tecer mesmo, será um título 
inédito para uma brasileira. 

Mas agora eu só quero andar 
de skate e colocar tudo que eu 
conseguir aqui na pista”.

No Brasil, a skatista levou 
para casa o troféu do STU On 
Tour e terminou na 3ª colo-
cação do STU Open, maior 
competição de skate da Amé-
rica Latina. Na final, Virgínia 
ficou atrás somente de Rayssa 
Leal e Pâmela Rosa, que dis-
putaram os Jogos Olímpicos 
de Tóquio.

Subindo um degrau de 
cada vez, ela mira os Jogos de 
Paris, mas sabe que o proces-
so até lá é construído a cada 
campeonato que disputa. 
Atualmente ocupa o nono 
lugar do ranking mundial, e o 
título europeu pode ser mais 
uma etapa concluída.

Pablo Vaz / Divulgação 

Perto do título europeu, a skatista niteroiense Virgínia Fortes Águas já está pensando nos Jogos Olímpicos de Paris

Abel já tem lista de 
reforços no Tricolor

Fla rechaça proposta 
por Bruno Henrique

O Fluminense 
está em busca 
de reforços vi-
sando a disputa 
da Pré-Liberta-
dores. Com a 

confirmação do técnico Abel 
Braga, alguns nomes foram 
especulados no clube.

O próprio Abel Braga con-
firmou que indicou três joga-
dores com quem trabalhou 
no Internacional.

“Fiz um comentário que 
eu até falei para o presidente 
do Fluminense, que eu queria 
jogadores que trabalharam 
comigo. Por enquanto é tudo 
possibilidade. Gostaria de 
ter o Moisés, o Patrick já teve 
conversas e estão conver-

O Flamengo se-
gue em busca 
por um novo 
técnico. Com 
isso, os rubro-
-negros ainda 

não foram atrás de reforços 
para 2022.

No entanto, outros clubes 
sondam os jogadores do Fla. 
Ontem, surgiram informações 
que um clube russo propôs 
empréstimo de seis meses ao 
atacante Bruno Henrique.

A proposta foi rechaçada 
prontamente pelos rubro-
-negros. A diretoria não aceita 
negociar Bruno Henrique por 
menos que o valor da multa 
rescisória, de 35 milhões de 
euros (cerca de R$ 224 mi-
lhões).

Bruno Henrique tem sido 

sando com o Flamengo pelo 
Rodinei. São três jogadores 
de muita velocidade, de força. 
Não são jogadores de fazer 
coisas excepcionais, mas são 
firmes”, disse à “Rádio Gre-
nal”.

Rodinei pertence ao Fla-
mengo. Os rubro-negros 
adiantaram que só negociam 
o lateral-direito em definitivo 
e pedem R$ 5,4 milhões.

Quanto aos jogadores do 
Internacional, a situação está 
em fase inicial. Patrick foi bem 
avaliado pelos Tricolores, mas 
é um atleta cobiçado por 
outros clubes. Já Moisés só 
deve vir caso as negociações 
com Pineida e Cristiano não 
evoluam nos próximos dias.

um dos principais jogadores 
do elenco desde 2019. Com 
a camisa rubro-negra, o ata-
cante chegou a ser convocado 
pelo técnico Tite para a Sele-
ção Brasileira.

Neste momento, o Fla não 
tem sofrido com o assédio 
grande de outros clubes. As-
sim, o time segue com a base 
do elenco para 2022.

Os dirigentes viajaram a 
Portugal buscando o acerto 
com o próximo técnico. Ao 
que parece, o clube já tem 
uma prioridade para 2022.

O nome de Paulo Sousa 
ganhou força nos últimos 
dias e o português teria se 
empolgado com a ideia de 
comandar o Fla. O empecilho 
é que o treinador está à frente 
da seleção da Polônia.


