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NOVA VARIANTE

Rio conﬁrma o primeiro
caso de Ômicron na cidade
Mulher de 27 anos, que havia tomado duas doses da vacina, está sendo mantida em quarentena

CIDADES\PÁG.3
Divulgação

Maestro
encanta público
em Niterói
Do palco montado no lago do
Campo de São Bento, o maestro
e pianista João Carlos Martins,
de 81 anos, comandou a festa
no último final de semana com
programação cultural do “Natal
da Esperança”. Ele encantou o
público com clássicos nacionais
e internacionais. A apresentação
teve as participações da
Orquestra da Grota e da Orquestra
Jovem de Niterói. Ontem, João
Carlos Martins se apresentou
no Theatro Municipal. Já
consagrado pianista, ele iniciou
a carreira de maestro em 2004,
aos 63 anos, sendo reconhecido
internacionalmente.
CIDADES\PÁG. 4

Novo mínimo
deve passar de
R$ 1,2 mil
CIDADES\PÁG. 5

Mutirão de
renegociação só
até amanhã

O maestro João Carlos Martins se apresentou no domingo, no Campo de São Bento, em Icaraí. A apresentação contou com as participações da Orquestra da Grota e da Orquestra Jovem de Niterói
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PANORAMA\PÁG. 2

Exposição no Rio reúne 17 trabalhos
inéditos da artista Thelma Innecco

Jesus segue em guerra com a torcida
do Benﬁca que quer sua saída

Thelma
Innecco na
França Brasil

Advogado
não descarta
JJ na Gávea

A exposição “Uns sobre os
outros: História como corpo coletivo” tem obras inéditas de Thelma Innecco,
na Casa França Brasil

Velho sonho de consumo do Fluminense, Willian Bigode assina hoje por dois anos com o Tricolor

Bigode chega hoje ao Fluminense
Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, anunciou a contratação
do atacante Willian Bigode e confi rmou sua chegada ao Rio para a manhã
de hoje. Ele também aguarda uma resposta o meia Ricardo Goulart.

PÁG.2

Mesmo afi rmando que não
houve nenhuma conversa,
representante de Jorge Jesus deixou em aberto que o
destino do treinador pode
ser novamente o Fla.
PÁG. 8

Uerj: inscrições para o
vestibular podem ser
feitas até 12 de janeiro
CIDADES\PÁG. 4

Policiais e bombeiros
recebem abono
natalino de R$ 500
CIDADES\PÁG. 5

Concurso da Guarda
retoma nesta quinta
inscrições em SG
CIDADES\PÁG. 4
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Panorama RJ
Shoppings
aquecidos

POR JEFFERSON LEMOS

Revitalização da Serra Velha

Tanguá inaugura sala da ouvidoria
Divulgação

Divulgação

Levantamento realizado pela
Geofusion, empresa de inteligência geográfica, aponta que
o varejo que mais se expandiu
nos shoppings do país foi o
voltado para os Artigos do Lar,
com crescimento de 11,13%,
em relação a 2020. No Rio de
Janeiro, no entanto, este setor
representou apenas 6,63%
das lojas abertas. A liderança
ficou com o segmento de
Cuidados Pessoais (12,53%),
seguido por Conveniência e
Serviços (9,89%), Alimentação (7,84%) e Artigos Diversos
(7,03%). De uma forma geral,
os shoppings cariocas tiveram
dados positivos na abertura
lojas em todos os segmentos.
O setor de Modas, por
exemplo, teve um desempenho de destaque na abertura
de lojas em shoppings do Rio,
apresentando um acréscimo
de 6,87%. Mesmo Cultura
e Lazer, um dos segmentos
mais afetados pela pandemia,
obteve uma leve retomada,
representando 1,13% de lojas
abertas.

O deputado estadual Marcus
Vinícius (PTB) participou
do lançamento das obras de
revitalização da Serra Velha
da Estrela, principal via de
ligação dos municípios de
Petrópolis e Magé. Autor de
indicações e ofícios ao Governo do Estado solicitando
a revitalização da Estrada, o
deputado visitou o canteiro
de obras ao lado do prefeito
de Magé, Renato Cozzolino.

As obras contemplarão os
12,2 quilômetros que vão do
entroncamento da Rua Joaquim Aguiar, em Magé, até
o Condomínio Residencial
Grão Pará, no Alto da Serra,
em Petrópolis. Será realizada
a recuperação de toda a pavimentação do trecho, incluindo drenagem, contenções,
defensas e restauração de
curvas, responsáveis por boa
parte dos acidentes na via.

Rio poderá ter terminal pesqueiro

Lixo Zero

O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, inaugurou
ontem, no prédio anexo
à sede da administração,
a sala da Ouvidoria Geral do Município de Tanguá (OGM). Segundo a
ouvidora do município,
Aline Tavares, “qualquer
pessoa, empresa, servidor
e entidade da sociedade civil, poderá registrar

manifestações pela internet ou pessoalmente”. Os
atendimentos podem ser
realizados pelo telefone
21 3749-1111, do email
ouvidoria@tangua.rj.gov.br
e na plataforma FALABR,
disponibilizada no portal
da prefeitura. Em breve,
também será implantado
um canal de comunicação
via whatsapp.

Militares bem protegidos

Mutirão de
renegociação
O Procon-RJ inscreve online, só até amanhã, para o
mutirão de renegociação
de dívidas com as concessionárias de água e esgoto
do estado. Segundo o órgão,
a Cedae se compromete a
oferecer parcelamento de
qualquer dívida em até 60
vezes. Zona Oeste Mais vai
atender os consumidores
que têm débitos a partir de
90 dias e promete parcelar
dívidas em três vezes para
quem se inscrever no mutirão virtual e em até 60 vezes
débitos de qualquer prazo
para quem comparecer ao
mutirão presencial.
Águas de Niterói e Águas
de Juturnaíba parcelarão débitos de 90 a 180 dias em até
24 vezes, débitos de 181 a 360
dias em até 48 vezes e acima
de 360 dias, em até 60 vezes.
A Prolagos promete parcelar qualquer débito em até
100 vezes, podendo oferecer
até 50% de desconto. Todo
atendimento será acompanhado por um servidor
do Procon-RJ para fazer a
mediação.
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Reajuste de tarifa
pelo IPCA

Responsável pela administração de 309 quiosques em
34 km de extensão de praia,
a concessionária Orla Rio
recebeu o Prêmio Instituto
Lixo Zero do Brasil na categoria inovação. A honraria
foi concedida pelo projeto
“Quiosque Lixo Zero” o qual
a concessionária carioca incentivou quiosques da orla
a reduzirem o impacto no
meio ambiente, realizando
reciclagem dos resíduos sólidos produzidos pelos estabelecimentos. O quiosque
La Carioca, do empresário
Flávio Dotz, se tornou o
primeiro quiosque do país
a receber o certificado Lixo
Zero com 95% de reciclagem
dos resíduos, retirando 1
tonelada de reciclados e 2
toneladas de orgânicos por
mês da rota dos aterros sanitários.

Recém aprovado na Alerj, o
PL 5114/2021, do deputado
Ronaldo Anquieta, dispõe
sobre a implantação de um
Complexo Pesqueiro no estado. “Desde a desativação
do terminal pesqueiro da
Praça XV, em 1992, a atividade pesqueira ficou abandonada, sem um local de

CARTA DO LEITOR

desembarque adequado e
sem incentivos econômicos
por parte das autoridades,
resultando no fechamento
de empresas, na migração
das empresas para outros
estados, na perda de espaço
físico e da mão-de-obra para
outras empresas”, justifica o
deputado.

Um dos principais defensores da categoria na Alerj,
o deputado Coronel Jairo
(SDD) comemorou a aprovação em plenário, na última
semana, do PL 5181/21, de
autoria do Poder Executivo,
que cria o Sistema de Proteção dos Militares. Válida
para bombeiros e policiais
militares, a proposta foi

CULTURA

amplamente discutida em
audiências públicas pelos
deputados e recebeu 261
emendas, estabelecendo
aumento das gratificações
para praças e melhorias nas
regras de pensões. Agora,
segue para o governador
Cláudio Castro, que tem até
15 dias para sancioná-la ou
vetá-la.

As tarifas das concessões de
serviços públicos de distribuição de gás canalizados
poderão ser reajustadas de
acordo com o IPCA, diante
da calamidade pública devido à pandemia de coronavírus. É o que determina
o PL 3.320/20, do deputado
Brazão (PL), que a Alerj aprovou pouco antes do recesso
e que o governador ainda
avalia a sanção ou não. Brazão explica que o IGP-M,
utilizado para corrigir as tarifas, teve um acumulado nos
últimos 12 meses de 20,93%.
Já no IPCA houve no mesmo
período um acumulado de
apenas 3,14%. “A diferença
é absurda”, justifica o parlamentar.

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

Shows no Campo de São Bento

Adorei a iniciativa da Prefeitura de valorizar a cultura e
promover alguns shows para a população no Campo de
São Bento. Estávamos precisando disso, diversão e entretenimento na cidade depois de momentos tão difíceis.
Abelardo Souza

Copa do Mundo diferente

Só de saber que é ano de Copa do Mundo meu coração já
enche de alegria, mas lembrar que a competição só começa
no final do ano, dá uma leve decepção. Ou seja, a Copa do
Mundo é quase em 2023. Falta muita coisa ainda.
Sandra Neto

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

A exposição “Uns sobre os
outros: História como corpo
coletivo”, que reúne 17 obras
inéditas da artista Thelma
Innecco, está em cartaz na
Casa França Brasil. O projeto da artista foi um dos
selecionados pela edição
2020 do Prêmio Funarte
Artes Visuais.
As obras da vencedora
do prêmio estão organizadas em três ambientes que
refletem o ser humano em
episódios da memória co-
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Mostra reúne obras
de Thelma Innecco

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

O eMuseu do Esporte fará
um roadshow por nove cidades do Estado do Rio entre
os meses de dezembro e
março. Uma carreta itinerante foi projetada para levar
ao público a oportunidade
de se divertir com experiências imersivas e conhecer
um pouco mais sobre a memória do esporte brasileiro.
Até quarta, a partir das 10h,
Niterói será o primeiro município a receber a carreta,
que ficará estacionada na
Concha Acústica.

letiva, tecendo comentários
estéticos sobre as relações
humanas, através de movimentos transversais ao
tempo histórico.
A visitação das obras
pode ser feita até o dia 23 de
janeiro, de quarta a domingo, das 12h às 20h. Mais informações estão disponíveis
no site da Casa França Brasil
(http://www.casafrancabrasil.rj.gov.br/). A exposição é
gratuita e não há limite de
idade.

Thelma Innecco/Direitos reservados

Exposição pode ser conferida na Casa França Brasil até o dia 23 janeiro

Divulgação

EXPOSIÇÃO – Nesta quarta, às 19h, a Casa de Cultura
José de Dome (Charitas), em Cabo Frio, receberá a exposição de aquarelas “Retratos do Mundo Flutuante”,
do artista plástico petropolitano, Helmo Santos. Na
quinta, o anfitrião vai promover uma visita guiada,
das 14h às 20h. A mostra ficará em cartaz até o dia 17
de janeiro.

Carreta está estacionada na Concha
Acústica até esta quarta-feira

APOSTA – A atriz e cantora carioca Julia Pimentel, nova
aposta da música infantojuvenil – que aos 11 anos,
lançou o seu primeiro single, “Online” –, apresenta o
segundo single de sua carreira: “Modo Automático”. A
música vem acompanhada de um clipe dirigido por
Kaue Carvalho, que já está disponível no canal oficial
de Julia no Youtube.

Cidades
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Rio confirma 1º caso da Ômicron
Brasileira de 27 anos, residente nos EUA, não tomou o reforço. Niterói e SG antecipam a terceira dose
REUTERS / Lindsey Wasson

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio (SMS-Rio) confirmou ontem (20) o primeiro
caso importado da variante
Ômicron. Trata-se de uma
brasileira de 27 anos, residente em Chicago (EUA),
nos Estados Unidos, e que
buscou atendimento em
unidade de saúde municipal
assim que chegou ao Brasil,
no dia 13 deste mês.
Em nota, a secretaria informou que ela está com
sintomas leves, sob monitoramento da Vigilância em
Saúde da SMS-Rio e em isolamento domiciliar. Todos
os contactantes rastreados
testaram negativo.
De acordo com o esquema vacinal apresentado, a
mulher, cuja identidade não
foi revelada, tomou a segunda dose da vacina contra covid-19 em março deste ano e
não tomou a dose de reforço.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), as primeiras observações indicam que a variante Ômicron se espalha mais
facilmente do que o vírus
Sars-CoV-2 originário e do
que variantes como a Delta.
Ainda são necessários
mais dados para saber se
as infecções pela variante
causam doenças mais graves
ou mais mortes do que a in-

Niterói começou
ontem a aplicar
o reforço com
intervalo de
4 meses. SG
inicia amanhã

Em nota, a Secretaria do Rio informou que mulher está com sintomas leves, sendo monitorada e em isolamento domiciliar

fecção por outras variantes.
Também não se sabe ainda
se haverá reinfecções e infecções emergentes em pessoas
totalmente vacinadas contra
a covid-19. A variante Ômicron já foi detectada em 90
países até o momento.
Este mês, a Anvisa reafirmou a importância da
vacinação e da utilização de

medidas não farmacológicas,
como o uso de máscara, o
distanciamento social e a
higienização das mãos.
O Ministério da Saúde autorizou, no fim de semana, a
redução de um mês para aplicação da dose de reforço nos
maiores de 18 anos. Ontem, a
Prefeitura de Niterói passou a
adotar o prazo quatro meses

o intervalo entre a segunda
dose e a dose de reforço/terceira dose da vacina contra
a Covid-19 para pessoas a
partir de 18 anos.
O município está em repescagem contínua para
a aplicação da primeira e
segunda dose da vacina. A segunda dose está sendo aplicada em pessoas a partir de

Réveillon: 1º contrato de queima
de fogos é finalizado no Rio
Foi o processo da Praia do Flamengo. Haverá espetáculos em mais 10 pontos da cidade
Gabriel Monteiro/SECOM

A menos de duas semanas para
o ano-novo, apenas um processo de contratação de fogos
de artifício na cidade do Rio foi
finalizado, o da Praia do Flamengo, de acordo com a Empresa de Turismo do Município
do Rio de Janeiro (Riotur). Ao
todo, estão previstas queimas
de fogos em dez pontos da cidade: Copacabana, Flamengo,
Barra da Tijuca, Recreio, Praia
de Sepetiba, Bangu, Parque
Madureira, Igreja da Penha, Ilha
do Governador e Piscinão de
Ramos. A intenção, segundo a
prefeitura, é evitar a necessidade de grandes deslocamentos.
Segundo a Riotur, o processo de contratações de Copacabana está adiantado. Ontem
(20) foi publicado no Diário
Oficial a homologação do resultado do pregão eletrônico para

Segundo a Riotur, o processo de contratações de Copacabana está adiantado

a contratação das balsas para a
realização do espetáculo pirotécnico. Amanhã (22), haverá o
pregão da Igreja da Penha e, na
quinta (23), dos demais palcos.
O planejamento para o réveillon na cidade do Rio foi
anunciado no último dia 9. Em
Copacabana estão previstos 16
minutos de queima de fogos;
no Flamengo, 12 minutos; na

Barra da Tijuca, 5 minutos; no
Recreio, 5 minutos; na Praia
de Sepetiba, 8 minutos; em
Bangu, 8 minutos; no Parque
Madureira, 8 minutos; na Igreja
da Penha, 10 minutos; na Ilha
do Governador, 8 minutos; e no
Piscinão de Ramos, 8 minutos.
A prefeitura do Rio informou ontem que irá convocar uma coletiva de imprensa

esta semana para detalhar o
planejamento das festas de
ano-novo.
Segundo o Sindicato dos
Meios de Hospedagem do
Município do Rio de Janeiro
(HotéisRIO), até a última sexta-feira (17), a hotelaria carioca
registrava ocupação de 86%. A
expectativa da organização é de
ocupação de 100% da maioria
dos hotéis no Rio.
De acordo com o balanço
divulgado, Ipanema e Leblon
lideram o ranking dos bairros
mais procurados, com 92,19%
das reservas confirmadas, seguidos de Leme e Copacabana,
com 87,83%. Em terceiro vêm
Barra da Tijuca e São Conrado,
com 86,25%; Flamengo e Botafogo ocupam a quarta posição,
com 84,01%, seguidos do Centro, com 77,17%.

Hemorio
vai vacinar
contra a
gripe

Profissionais de saúde do
Huap têm homenagem

Com objetivo de ajudar a
frear o avanço da epidemia de síndrome gripal no
Rio de Janeiro e também
promover as últimas doações de sangue no ano, o
Hemorio se torna hoje um
polo de vacinação contra
a gripe. O hemocentro vai
atender 150 pessoas diariamente, até o dia 23. Assim,
a população interessada
pode fazer sua doação de
sangue antes de se vacinar.
“Este é um período
muito crítico para o Hemorio, já que as recentes
chuvas somadas à pandemia e às festas de fim de
ano reduziram as doações.
Essa iniciativa tem o objetivo de atrair a população
que ainda não se vacinou
contra a gripe para fazer
sua doação de sangue e ser
imunizado em seguida”,
explicou o diretor geral do
Hemorio, Luiz Amorim.

A Universidade Federal Fluminense (UFF) homenageou
no fim de semana os profissionais de saúde do Hospital Universitário Antônio
Pedro (Huap) pelo combate
à pandemia de covid-19. A
cerimônia contou com um
concerto especial da Orquestra Sinfônica Nacional UFF
(OSN-UFF), para comemorar
a entrega das honrarias e o
aniversário de 61 anos da UFF.
“Quero agradecer a todos,
neste momento de retomada,
ainda no ano de 2021. Quero
celebrar a vida, porque a
ciência venceu. Muitos de
nós estamos vivos porque a
ciência venceu. E vencerá.
Portanto, neste dia que celebramos 61 anos da nossa
universidade, chamo a todos
para que renovemos as nossas
forças para retomar o país na
direção que todos nós queremos”, discursou o reitor da
UFF, Antonio Claudio Lucas

Empenho no combate à pandemia foi ressaltado em cerimônia
Divulgação

Homenagem da UFF aos profissionais do Huap contou com concerto da OSN-UFF

da Nóbrega.
Também compareceram
à cerimônia o secretário de
Saúde de Niterói, Rodrigo
Oliveira, e o superintendente
do Huap, Tarcisio Rivello,
que reiterou as palavras do
reitor: “é com muita alegria

que estamos aqui. Primeiro
para celebrar a vida. Segundo
para celebrar os profissionais
que lá estiveram no ‘front’, no
campo aberto. A homenagem
é extensiva a todos os funcionários do Huap, da porta ao
CTI. Obrigado a todos”.

12 anos, com 8 semanas de
intervalo da primeira dose.
Para a dose de reforço/terceira dose em idosos a partir
de 60 anos, profissionais e
trabalhadores da saúde mantém o intervalo de 3 meses
da segunda dose. A dose de
reforço também está sendo
aplicada em pessoas com
alto grau de imunossupressão, a partir de 18 anos, que
tenham tomado a segunda
dose há pelo menos 28 dias.
Em São Gonçalo, a redução de prazo para a dose de
reforço passa a valer a partir
desta terça-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil de São Gonçalo,
seguindo o Plano Nacional
de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, diminuiu
o intervalo para aplicação da
dose de reforço de cinco para
quatro meses para todos com
mais de 18 anos. Os imunossuprimidos também terão a
dose de reforço respeitando

o intervalo de quatro meses
da dose adicional. Assim,
este grupo terá quatro doses
aplicadas.
A Secretaria vacina todos
os gonçalenses com mais de
12 anos contra o coronavírus
até a próxima quinta-feira (23). Na sexta-feira (24),
véspera de Natal; e sábado
(25), Natal, os pontos de vacinação não vão funcionar.
A aplicação das vacinas será
retomada na segunda-feira
(27). São Gonçalo vacina
neste período nas clínicas
gonçalenses do Mutondo
e Dr. Zerbini, no Arsenal,
das 8h às 21h; e em outros
onze locais, das 8h às 17h. A
Unidade Municipal de Pronto-atendimento (Umpa) de
Nova Cidade não vacina mais
contra o coronavírus.
Todos os locais têm o
imunizante da Janssen. Ele
está sendo aplicado nos gonçalenses com mais de 18 anos
e que têm intervalo de mais
de dois meses da dose única. As gestantes e puérperas
que tomaram dose única da
Janssen fazem o reforço com
a Pfizer. A Semsa continua
aplicando as outras vacinas
contra o coronavírus em toda
a população com mais de 12
anos com a primeira e segunda dose, esta para quem tem
intervalo de 21 dias.

Brasil vai doar 10
milhões de vacinas
O Ministér io da Saúde
anunciou, ontem (20), que
doará ao menos dez milhões de doses de vacinas
contra a covid-19 para nações de baixa renda, por
meio da aliança internacional Covax Facility, conduzida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS),
bem como para países vizinhos.
A iniciativa foi detalhada pelo ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, e pelo
embaixador Paulino Franco
de Carvalho Neto, que está
respondendo interinamente pelo Itamaraty. Segundo
eles, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já assinou uma Medida Provisória
(MP) autorizando o Poder
Executivo federal a doar os
imunizantes em caráter de
cooperação humanitária.
Segundo Queiroga, é
possível que, além das 10

milhões de doses iniciais,
mais 20 milhões de doses
sejam doadas posteriormente, totalizando ao menos 30 milhões de unidades
da vacina. A efetivação da
doação dependerá da manifestação de interesse e
anuência de recebimento
do imunizante pelo país
beneficiado.
“Guiados pelo princípio
da solidariedade, favoreceremos operações juntos
ao mecanismo Covax, de
forma a permitir que as
vacinas cheguem aqueles
que mais necessitam”, disse
Queiroga. Já o ministro-interino das Relações Exteriores detalhou que, “graças
ao avanço e ao sucesso da
campanha nacional de vacinação”, o Brasil decidiu
apoiar países da América
Latina, Caribe e África,
“com significativa doação
de doses”.

Anvisa: ministro
condena ameaças
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, classificou
de criminosas as ameaças feitas a servidores da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nas redes sociais. As
mensagens intimidatórias
contra diretores e servidores da agência regulamentadora surgiram após
o órgão manifestar-se favoravelmente à aplicação
da vacina da Pfizer contra
a covid-19 em crianças de
5 a 11 anos. “São ações de
criminosos que ameaçam
os funcionários públicos”,
disse o ministro, ontem
(20), a jornalistas. Ao atribuir à Polícia Federal (PF)
a responsabilidade por resolver a questão, Queiroga
afirmou que também já
sofreu ameaças decorrentes do exercício do cargo.
E acrescentou não ver problema em, eventualmente,
tornar público o nome
dos servidores da Anvisa
responsáveis por analisar
a imunização de crianças,
conforme proposto pelo

presidente Jair Bolsonaro.
“O serviço público se
caracteriza pela publicidade de seus atos. Então,
todos os técnicos que se
manifestam em processos
administrativos têm que
ser publicitados os atos. A
não ser aqueles atos mais
restritos. Não há problema em se ter publicidade
dos atos da administração.
Isto é até um requisito da
Constituição Federal”, afirmou Queiroga ao justificar
sua decisão de aguardar
uma nova manifestação
da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (que já se pronunciou de maneira favorável)
sobre a possibilidade de o
ministério autorizar a vacinação infantil contra a
covid-19.
“Por segurança. Temos
que dar respostas à sociedade. Sobretudo aos
pais, que querem ter segurança para levar seus
filhos para as salas de vacinação”, acrescentou o
ministro.
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Alta tecnologia a serviço
da segurança pública
*Cláudio Castro
Preocupação constante do
povo fluminense, a segurança pública é tema permanente de planejamento
e investimento do governo
do estado. A linha de ação
tem foco na recuperação
estrutural, na ampliação
do efetivo, na autonomia
institucional dos policiais
e na incorporação de tecnologia em novos equipamentos. Os avanços, além
de percebidos pela população, são comprovados
por estatísticas: o menor
número de homicídios
dolosos em 31 anos; queda de 13% nos roubos de
carga em relação ao ano
passado; aumento de 9%
na apreensão de armas e
crescimento de 11% das
prisões em flagrante em
2021. Os indicadores são
resultado de um conjunto
de ações pioneiras, com
a utilização crescente de
equipamentos e recursos
tecnológicos de segurança.

de 282 alojamentos de 47
batalhões e dos refeitórios
de 44 unidades, além da
reconstrução de telhados
e restauração de fachadas.
O restante será usado na
reconstrução da sede do
Comando de Operações
Especiais e do Centro de
Instrução Especializada
e Pesquisa Policial, assim
como para construção
e instalação de equipamentos de treinamento de
tropas especiais.

A Polícia Civil recebeu R$
150 milhões para investimentos. A compra do software Cellebrite Premium,
programa de desbloqueio
de celular e recuperação
de dados, é uma importante ferramenta para os
investigadores. A renovação da frota, no valor
de R$ 20 milhões, adotou
uma tecnologia inédita de
blindagem nos para-brisas contra tiros de fuzil,
dando mais segurança aos
agentes. O site da “delegacia online” passou a usar
inteligência artificial que
A maior licitação do
monta automatiBrasil para aquisição
camente a dinâmide câmeras operacioca do fato relatado
nais portápelo usuário.
teis foi reaQuando o
Os avanços,
lizada pelo
caso é de viogoverno do
lência contra
além de
Rio de Janeia mulher, já
percebidos
ro. As 21.571
é possível
unidades
pela população, anexar fotos
s e r ã o i n s - são comprovados ao registro. A
taladas nos
Polícia Civil
por estatísticas vai receber
uniformes
de agentes
ainda dois
de segurança pública,
novos helicópteros
fiscalização, licenciablindados, equipamento e defesa civil.
dos com câmeras
As imagens serão arde visão noturna e
mazenadas por até um
de reconhecimento
ano e não é possível alterá- térmico, comprados com
-las ou fazer outro tipo de recursos da intervenção
manipulação. A iniciativa federal para reforçar as
é parte do Programa de ações operacionais e de
Transparência criado por inteligência.
um decreto meu para resguardar os agentes de fal- O novo caminho da segusas acusações e dar maior rança pública do Rio de
transparência às ações, Janeiro fica claro a partir
reduzindo a letalidade de das nossas ações e invespoliciais e da população, timentos, fortalecido com
melhorando a prestação a incorporação de quase
de serviço. O réveillon 1.500 novos policiais mide Copacabana será o litares formados em 2021
primeiro evento com a e a abertura de 400 vagas
utilização das câmeras na Polícia Civil. O goverportáteis.
no do estado quer e vai
avançar mais e, para isso,
Ao mesmo tempo, vamos não mediremos esforços
investir R$ 139 milhões na para garantir as condições
infraestrutura da Polícia que as nossas polícias e a
Militar. Há quartéis his- população merecem.
tóricos com mais de 100
anos que nunca passaram
por nenhuma intervenção
de maior magnitude. Do
total, R$ 126 milhões serão *Cláudio Castro, governador do
destinados para reformas estado do Rio de Janeiro
Carlos Magno
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Guarda retoma inscrições
para concurso em 2022
Processo seletivo estava suspenso em São Gonçalo por causa da pandemia
Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

As inscrições para o concurso
da Guarda Municipal de São
Gonçalo serão reabertas no
dia 23 de dezembro para o
provimento de cargos da carreira de Guarda Municipal Nível II do Quadro Permanente
da corporação. Serão 160 vagas, sendo 40 vagas imediatas
e 120 em cadastro de reserva
para cargos de nível médio.
O salário base adicionado às
gratificações pode chegar a até
R$ 3.506,47.
As inscrições para o concurso podem ser realizadas
pela Internet, somente através
do endereço eletrônico www.
selecon.org.br. As inscrições
serão abertas a partir do dia
23 e estrão abertas até às
23h59min do dia 20 de fevereiro, sendo o dia 21 do mesmo
mês o último dia para o pagamento do boleto bancário.
Quem efetivou a inscrição
antes da suspensão do processo seletivo já está confirmado.
Confirmação da inscrição
- Para saber se os dados do
candidato foram recebidos e
o pagamento foi processado, a
confirmação da inscrição poderá ser feita a partir do dia 14
de março, no site do Instituto
Selecon, através do link ‘Painel
do candidato’.
Para solicitar a isenção do
pagamento da inscrição, o

O salário base da Guarda Municipal de São Gonçalo, adicionado às gratificações, pode chegar a até R$ 3.506,47

candidato deverá preencher
o Formulário Eletrônico de
Requerimento de Isenção do
valor da inscrição, via Internet, através do site do www.
selecon.org.br, de 00h01min
do dia 21 de dezembro até às
23h59min do dia 22.
A relação preliminar das
isenções deferidas e indeferidas serão disponibilizadas no
site do Selecon na data de 17
de janeiro.

Pessoa com Deficiência
(PCD) - para solicitar inscrição na reserva de vagas, o
candidato pessoa com deficiência (PCD) deverá encaminhar até o dia 21 de fevereiro,
após o pagamento ou deferimento de isenção da sua
inscrição, através de Upload,
conforme o subitem 1.1.2, a
documentação exigida.
O edital pode ser acessado
através do endereço eletrô-

nico:
https://servicos.pmsg.
rj.gov.br/diario/2021_12_16.
pdf
Por conta do avanço da
pandemia do coronavírus,
o concurso público havia
sido suspenso em março
deste ano, mas foi retomado
(https://selecon.com.br/wp-content/uploads/2020/11/
SG2021_03_24SINEDIENOVO.pdf )

Inscrições para vestibular da
Uerj vão até 12 de janeiro
Instituição conta com mais de 5,7 mil vagas para cursos de graduação
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Estão abertas até 12 de janeiro
as inscrições para o Vestibular
2022 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj),
que oferece 5.736 vagas em 64
cursos de graduação no Rio,
Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis
e Resende. O edital e todas as
informações estão no site.
Devido à pandemia de
covid-19, o vestibular será realizado em um único exame, no
dia 20 de março próximo, com
questões de múltipla escolha
e redação.
A parte objetiva terá 60
questões das disciplinas Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/
Literatura, Língua Estrangeira
(espanhol, francês e inglês),
Matemática e Química. São
indicados os livros de literatura Sonetos, de Luís de Camões, para a prova de Língua
Portuguesa/Literatura, e Uma
janela em Copacabana, de
Luiz Alfredo Garcia-Roza, para
a redação.
As aulas dos aprovados
para o primeiro semestre te-

Devido à pandemia de covid-19, o vestibular será realizado em um único exame, no dia 20 de março

rão início no dia 13 de junho.
Os classificados para o segundo semestre começam em 19
de outubro.
Reserva de vagas - A Uerj
oferece aos candidatos que
vivem em condições de carência socioeconômica a possibilidade de concorrer à reserva
de vagas no vestibular, desde
que atendam ao requisito de
ter renda per capita (por pes-

soa da família) mensal bruta
igual ou inferior a R$ 1.650.
A distribuição das vagas
será da seguinte forma: 20%
para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% para
estudantes do ensino médio
da rede pública de ensino; 5%
para pessoas com deficiência,
filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares
e de inspetores de segurança

e administração penitenciária
mortos ou incapacitados por
motivo de serviço.
O estudante que ingressar
na universidade pelo sistema
de cotas recebe a bolsa permanência, que atualmente é
de R$ 550, até o tempo máximo do currículo previsto para
cada curso. Essa ajuda de custo tem o objetivo de garantir
a frequência nas disciplinas e
atividades.

João Carlos Martins encanta o
público com duas apresentações
Boas práticas com os alimentos
A Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento e
a Universidade Federal
Fluminense (UFF) promoveram o Curso de Capacitação em Higiene e Boas
Práticas de Manipulação
de Alimentos. Os mais de
120 alunos eram profissionais de 30 agroindústrias
do setor cárneo (frigoríficos, fábricas de conservas
e entrepostos de carnes e

derivados) registrados no
Serviço de Inspeção Estadual e universitários.
Gratuita e on-line, as
aulas tinham o objetivo
de capacitar pessoas para
aplicação das boas práticas e normas de higiene
na produção de alimentos
próprios para o consumo.
Para mais informações,
envie e-mail para: ‘edusanitaria.sierj@agricultura.
rj.gov.br’.

Maestro de 81 anos esteve pela primeira vez em Niterói e foi aplaudido de pé
O maestro e pianista João
Carlos Martins realizou duas
apresentações pelos festejos
de Natal em Niterói. No domingo (19), ele comandou
a festa no último final de
semana com programação
cultural do “Natal da Esperança”, iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da
Fundação de Arte de Niterói
(FAN). No palco montado no
lago do Campo de São Bento,
o consagrado maestro encantou o público com clássicos

nacionais e internacionais. A
apresentação de João Carlos
Martins teve as participações
da Orquestra da Grota e da
Orquestra Jovem de Niterói.
O concerto no Campo de
São Bento foi o primeiro do
maestro, que já tocou em
60 países, em Niterói. Nesta
segunda-feira (20), o músico
se apresentou no Theatro
Municipal, também com a
presença das duas orquestras
da cidade. João Carlos Martins teve a vida registrada em

dois documentários europeus
vencedores de festivais internacionais. Após a carreira
como pianista, deixou como
legado a gravação completa
da obra de Johann Sebastian
Bach para teclado. Em 2004,
iniciou uma nova carreira
como maestro aos 63 anos e
é um músico com reconhecimento internacional. João
Carlos Martins está à frente
da Filarmônica Bachiana SESI
SP e trabalha pela democratização da cultura no país, ao

levar a música clássica para as
mais diversas plateias.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, esteve no concerto de
João Carlos Martins no Campo de São Bento e destacou
a relevância do maestro e a
importância do Natal da Esperança deste ano.
“É um orgulho para a cidade poder trazer uma pessoa
da importância que o João
Carlos Martins tem para a
cultura, para a música em
geral”, comentou.
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Novo valor do salário mínimo
deve passar de R$ 1,2 mil
Relator da lei de Orçamento propôs R$ 1.210, aumento de 10,04%. Proposta original do governo era de R$ 1.169
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O relator do projeto de lei do
Orçamento de 2022, deputado
Hugo Leal (PSD-RJ), propôs o
salário mínimo no valor de R$
1.210 para o próximo ano. O valor consta do parecer apresentado ontem (20) na Comissão
Mista de Orçamento (CMO) do
Congresso.
Esse montante representa
aumento de 10,04% em relação
ao salário mínimo atual de R$
1,1 mil. A variação corresponde
à projeção oficial da Secretaria
de Política Econômica (SPE) do
Ministério da Economia para
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) para este
ano. O que indicaria mais um
ano sem ganhos reais (reajuste
acima da inflação).
No entanto, o parecer menciona que a projeção está defasada e cita uma previsão
atualizada de 10,18% para o
INPC. Caso esse valor prevaleça, o salário mínimo subiria
para R$ 1.212 no próximo ano.
A proposta original do governo,
enviada em agosto, previa salário mínimo de R$ 1.169, mas
não contemplava a inflação
acima do previsto no segundo
semestre deste ano, provocada
principalmente pelo reajuste
da energia e dos combustíveis.
O relatório de Hugo Leal
precisa ser aprovado pela CMO
e depois pelo plenário do Congresso, em sessão conjunta da
Câmara e do Senado. A votação

Parecer do
deputado Hugo
Leal cita previsão
atualizada de
10.18% para o
INPC

Mesmo sem aumento real (acima da inflação), o valor exato do salário mínimo só será conhecido no fim de janeiro, após a divulgação do INPC

de ontem na CMO foi adiada.
Mesmo sem aumento real
(acima da inflação), o valor
exato do salário mínimo só será
conhecido no fim de janeiro,
após a divulgação do INPC
[Índice Nacional de Preços ao
Consumidor] consolidado de
2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Sem reajuste - Hugo Leal
rejeitou o pedido do Ministério
da Economia para incluir, em
seu parecer, um reajuste salarial
para servidores. Na semana
passada, a pasta enviou um
ofício com pedido para reservar
R$ 2,8 bilhões do Orçamento
do próximo ano para reajustar
o salário de algumas categorias.
Desse total, R$ 2,5 bilhões

viriam do Orçamento primário (formado pela arrecadação de tributos) para pagar os
reajustes. Os R$ 355 milhões
restantes sairiam da emissão de
títulos públicos para financiar
o aumento da contribuição da
União para a Previdência dos
servidores.
O documento não informa
que categorias serão atendidas.

Estado entrega abono de Natal
para policiais e bombeiros
Cerca de 64.500 agentes serão beneficiados com um cartão no valor de R$ 500
O governo do estado do Rio de
Janeiro concedeu, neste fim de
ano, um abono de Natal a todos
policiais militares, civis e bombeiros do estado. A medida do
governador Cláudio Castro vai
beneficiar aproximadamente
64.500 agentes, com um cartão
no valor de R$ 500. Ontem (20),
as Secretarias de Estado da Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa
Civil começaram a entregar os
cartões.
“O abono de Natal é uma
forma de agradecer a todos os
servidores da Segurança Pública e reconhecer o trabalho e a
dedicação ao povo fluminense
neste ano de 2021. É um benefício mais do que justo que só
pode ser concedido graças ao
esforço de gestão que fizemos
desde que assumi o governo
do estado”, explicou Cláudio
Castro.

Passaporte
vacinal
O governo federal editou norma ontem (20)
passando a exigir teste
negativo para covid-19 e
comprovante de vacinação para viajantes vindos
de outras nações que
desejem entrar no país
por via aérea. As novas
regras entram em vigor
nesta segunda-feira.
Segundo a portaria,
o comprovante de vacinação é válido com
vacinas para combate à
covid-19 aprovadas no
Brasil, no país onde a
pessoa foi imunizada ou
das marcas autorizadas
pela OMS. A última dose
tem de ter sido aplicada
pelo menos 14 dias antes
da viagem.

Ao todo, serão cerca de 45
mil beneficiados pela Polícia
Militar, totalizando um investimento de R$ 22 milhões.
“Empregamos um grande
efetivo de homens e mulheres
nas ruas todos os dias, que
trabalham duro, inclusive nos
festejos de final de ano. É gratificante colaborar para que
os policiais possam também
festejar a passagem desse novo
ciclo com mais dignidade junto a seus familiares”, disse o
secretário de Estado da Polícia
Militar, coronel Luiz Henrique
Marinho Pires.
A Polícia Civil destinou pouco mais de R$ 4 milhões na
distribuição dos cartões para
beneficiar 8.445 policiais e colaboradores.
“Em um ano em que conseguimos reverter a crise econômica e obter resultados

Secretarias
de Polícia
Militar, Civil e
Defesa Civil já
começaram a
entrega
expressivos na segurança pública, vamos disponibilizar
um cartão de natal para que
todos os policiais civis e suas
famílias tenham um período
de festas ainda mais próspero”,
disse o secretário de Estado de
Polícia Civil, delegado Allan
Turnowski.
“A Secretaria de Estado de
Defesa Civil vai distribuir cerca
de 11 mil cartões, um benefício
de R$ 6 milhões destinado à
corporação. Esta é uma opor-

tunidade a mais de celebrar as
festas de fim de ano em tempos
tão difíceis, com mais conforto
e dignidade para as famílias do
Corpo de bombeiros do Rio de
Janeiro”, definiu o secretário
de Estado de Defesa Civil e
comandante-geral do CBMERJ,
coronel Leandro Monteiro.
A Secretaria da Polícia Militar definiu um amplo esquema
logístico para a distribuição dos
cartões, com a participação de
todas as unidades e do Quartel
General. Na Polícia Civil, os
agentes focais fazem a retirada
na Cidade da Polícia e ficam
responsáveis por fazer a entrega. No Corpo de Bombeiros,
a Diretoria Geral de Finanças
concentra o repasse ao representante de cada unidade, que
entregará os cartões, bloqueados com senha, aos servidores
da corporação.

Cassada liminar que afastava
a presidente do Iphan

No entanto, no último dia 14, o
presidente Jair Bolsonaro tinha
prometido aumentos salariais
para policiais federais, policiais
rodoviários federais e agentes
penitenciários.
PEC dos Precatórios - O parecer do relator Hugo Leal prevê
R$ 113,1 bilhões, a previsão de
espaço fiscal (espaço para gas-

tos) aberto pela promulgação
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios.
Originalmente, o Ministério da
Economia previa espaço de R$
106,1 bilhões.
Dos R$ 113,1 bilhões totais,
o Poder Executivo contará
com R$ 110 bilhões. Os R$ 3,1
bilhões restantes serão abertos
para os Poderes Legislativo e
Judiciário, Ministério Público
Federal e Defensoria Pública
da União.
A maior parte do espaço
fiscal, R$ 89 bilhões, será usada
para custear o Auxílio Brasil
de R$ 400 para cerca de 17,9
milhões de famílias. O restante
será usado para financiar o
reajuste dos benefícios da Previdência Social, que também
segue o INPC e cuja estimativa
de gastos subiu com o aumento da inflação. O espaço fiscal
também viabilizará o reajuste
do seguro-desemprego e de
benefícios de assistência social,
como o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).

Chuvas: kits básicos
serão distribuídos
O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos (SEDSODH), vai
doar, nesta semana, 600 kits
de cesta básica e 600 kits
de higiene pessoal para os
municípios mais afetados
pelas chuvas dos últimos
dias. Ao todo, Nova Iguaçu,
Itaguaí, Barra do Piraí, Piraí e Paulo de Frontin vão
receber os insumos, que
também envolvem 550 kits
de limpeza e três mil litros
de água potável. As doações
estarão disponíveis nesta
quarta-feira.
“O que mais essas famílias precisam agora é
de apoio para começar a
reconstruir suas vidas. O
Governo do Estado está
acompanhando de perto a
situação dos danos provocados nos municípios e em
contato com as prefeituras
para atender as necessidades das cidades e da população”, afirmou o governador
Cláudio Castro.
O secretário de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, Matheus Quintal,
ressaltou que o Estado está
atuando em parceria com

Governo do
RJ vai doar
cestas básicas
e produtos de
higiene para
municípios
as prefeituras das cidades
mais atingidas através das
secretarias municipais de
assistência.
“O Governo do Estado
está de prontidão e à disposição das prefeituras, trabalhando em parceria, para
mitigar os impactos das
chuvas sobre a população.
Temos a previsão de um
verão mais chuvoso e estamos atentos e monitorando
os municípios para poder
atender eventuais demandas com prontidão”, disse o
secretário Matheus Quintal.
No último domingo, o secretário esteve em Rio Claro,
onde equipes de assistência
do Estado prestaram auxílio
ao município e onde cerca
de 250 famílias ficaram desabrigadas com as chuvas
da sexta-feira, 17.
Divulgação

Decisão foi tomada pelo TRF2. Mérito da ação ainda será julgado
O Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF2) cassou a
liminar que afastava Larissa
Peixoto da presidência do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan). A
decisão foi tomada ainda no
domingo (19), pelo corregedor
regional do TRF2, desembargador Theophilo Antonio Miguel
Filho, que está no exercício da
presidência do tribunal durante esta semana, mas só foi
divulgada ontem (20).
O afastamento de Larissa
foi determinado no sábado
(18), em caráter liminar, pela
juíza substituta da 28ª Vara
Federal Mariana Tomaz da

Cunha. O mérito da ação ainda
será julgado. A Advocacia-Geral
da União (AGU) ingressou com
pedido de suspensão da medida e foi atendida pelo presidente em exercício do tribunal,
que levou em consideração os
argumentos apresentados pelo
governo.
“Para fundamentar o pedido de suspensão de liminar,
os postulantes [AGU] aduzem,
inicialmente, que, em termos
práticos, a decisão ora contestada suspendeu um ato do
poder Executivo e afastou de
suas funções a atual presidente
do Iphan, deixando o instituto
sem seu representante máxi-

Afastamento foi
determinado no
sábado, pela 28ª
Vara Federal
mo, a causar inegáveis prejuízos às atividades administrativas e às políticas públicas de
competência da autarquia.”
Na avaliação do magistrado,
a liminar “tem potencial para
causar grave prejuízo legal à ordem administrativa, na medida
em que invade o mérito do ato
administrativo, sem garantir o
direito ao contraditório”.

Serão distribuídos 600 kits de cesta básica pelo Estado do Rio
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Rafael diz
que irmão
deve seguir
na Europa
O Botafogo
segue em
busca de reforços para a
próxima temporada, mas
vem encontrando dificuldade na chegada de novos nomes. Apesar disso, a torcida
sonhava com a contratação
do lateral-esquerdo Fábio.
No entanto, o lateral-direito Rafael afirmou que seu
irmão deve seguir no futebol
europeu em 2022.
“Meu irmão está bem
demais lá. Ele jogando 20 ou
25 jogos renova automaticamente, ele já jogou 14 ou 15,
então deve renovar, é automático. Eles estão bem. Indo
para a Liga Europa, acho difícil ele voltar, porque o Nantes
tem mais de 20 anos que não
vai. Vamos ver, passo a passo,
isso ele é quem vai decidir”,
disse ao “Canal do TF”.
Rafael também comentou a situação do volante
Rafael Carioca. O jogador já
admitiu a vontade de vestir a
camisa alvinegra, mas destacou que não sabe nada sobre
o assunto.
“Não sei. Brinquei com
ele lá, porque conheço ele
um pouquinho, sei que é botafoguense também. Houve
a reunião e tudo, mas não
participo nisso. Participo
apenas na parte de fora, de
tentar atrair bons jogadores
para o Botafogo, isso que é
importante”, declarou.
O Botafogo vem sofrendo
com a perda de seus principais jogadores. Por isso, a
torcida alvinegra começou a
criticar a diretoria nas redes
sociais.

Terça-feira, 21/12/2021

Flu confirma contratação
do atacante Willian Bigode
Jogador chega hoje ao Rio de Janeiro e assina por duas temporadas
Cesar Greco / Palmeiras

O experiente atacante Willian Bigode, ex-Palmeiras, é mais um reforço que chega ao Fluminense para a temporada 2022

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, participou
de uma live na
“Flu TV” e falou
sobre futuras
contratações para a próxima
temporada. O dirigente confirmou a chegada de Willian
Bigode, ainda nesta semana,
para realizar exames e acertar o contrato.
“Não sei se pode ser considerado uma novidade, mas
amanhã (hoje) chega o Bigode. Ele chega para os exames
e depois apresentamos. Possivelmente ele já veste nossa
camisa e assina contrato. Ele
chega por volta das 9 horas.
Serão dois anos de contrato.

É um jogador desejado pelo
clube há muito tempo pelo
Fluminense”, disse.
Bittencourt também falou
sobre a situação de Ricardo
Goulart, que rescindiu com
o Guangzhou Evergrande,
da China, em novembro. O
meia-atacante foi alvo do
Palmeiras para 2022, mas os
cariocas entraram fortes na
disputa e apresentaram uma
proposta oficial ao jogador.
“Foi enviado uma proposta uma ao empresário
dele com valores, tempo de
contrato, na quarta-feira ou
quinta-feira passada. Ele está
fazendo uma viagem com a
família e ficou de até amanhã nos dar uma resposta
sobre o que enviamos ou

nos dar uma contraproposta.
No momento é isso. Venho
conversando com o empresário todos os dias. Não vou
ser desonesto com nossa
torcida, de quinta-feira para
cá não evoluiu ou regrediu.
A proposta está na mesa”,
declarou.
Além dos dois atletas,
Mário relatou que as negociações por Rodinei, do Flamengo, estão encerradas. Já
a vinda do lateral-esquerdo
equatoriano Mario Pineida
foi concretizada.
“Pineida já está contratado. Está chegando para fazer
exames. É um jogador que
está chegando do Barcelona
de Guayaquil”, declarou Mário Bittencourt.

Advogado de Jesus
não descarta Fla
Os dirigentes
do Flamengo
estão em Portugal em busca de um novo
t é c n i c o. No
entanto, o sonho dos rubro-negros é o retorno de Jorge
Jesus. Só que o Mister está
empregado atualmente no
Benfica. Por outro lado, Jesus
vem sendo pressionado pela
torcida nas últimas semanas.
Luís Miguel Henrique,
advogado de Jorge, destacou
o clima ruim do comandante
no gigante português.
“Há uma questão e não
tenho problemas em dizer
isto. Neste momento, o ambiente em torno de Jorge
Jesus no Benfica não é fácil,
porque não está ganhando.

Depois, há um somatório
de coisas, em que o menos
responsável é o Flamengo.
Está fazendo a parte que lhe
compete, até porque há ano
e meio aconteceu a mesma
coisa: o Jorge estava quietinho e sossegado no Flamengo, tinha renovado contrato,
e os órgãos de comunicação
social e o Benfica carregaram
em cima até chegar”, disse ao
jornal “Record”.
Ele também destacou a
vontade do Fla em contar
com o treinador. “É claro e
óbvio que o Flamengo quer
um treinador. Se pudesse ser
Jorge Jesus, eles quereriam?
Com toda a certeza absoluta. Se é prioridade para o
Flamengo? Precisa perguntar
ao Marcos Braz”, afirmou.

Graça está trocando
Vasco pelo Japão
O Vasco anunciou um pacote
de reforços nos
últimos dias.
No entanto, a
diretoria segue
buscando abrir
o elenco para a próxima temporada.
Informações dão conta que
o clube encaminhou a venda
do zagueiro Ricardo Graça.
O jogador está perto de ser
negociado com o Jubilo Iwata,
do Japão.
O valor da negociação gira
em torno de R$ 8 milhões, mas
a maior parte do valor será utilizado para quitar a dívida com
o próprio jogador.
Ricardo Graça era visto

como uma das joias das categorias de base. O zagueiro foi
campeão olímpico em 2021
com a Seleção Brasileira.
Nesta temporada, o atleta
não repetiu as boas atuações e
ficou a maior parte do ano sendo opção no banco de reservas.
Adeus - Outro jogador que
deve terminar seu vínculo com
o Vasco é o goleiro Fernando
Miguel. Em 2021 ele atuou
emprestado ao Atlético-GO,
mas não está nos planos da
diretoria.Os dirigentes conversam por uma rescisão amigável
com Fernando Miguel. No entanto, existe a chance do clube
negociar o goleiro novamente
com os goianos.

