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FOLIA LIBERADA

Comitê Cientíﬁco aprova
carnaval no Rio de Janeiro
Vacinação em crianças também é apoiada. Já Organização Mundial da Saúde pede cautela com o Natal
CIDADES\PÁG. 3
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

SG conclui
recapeamento
no Gradim
A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através do programa “Asfalta São
Gonçalo”, fi nalizou na manhã
de ontem (21) o recapeamento
da Rua Visconde de Itaúna, no
bairro do Gradim.
O restante da via, que é uma
importante ligação entre a BR101 e o Centro de São Gonçalo,
já havia sido recapeado, mas o
trecho em questão, entre os números 2576 e 2951, recebeu uma
revisão no sistema de drenagem
antes do asfalto.
CIDADES\PÁG. 3

Supera-RJ
prorrogado por
mais um ano
CIDADES/PÁG. 5

Obra foi garantida pelo programa “Asfalta São Gonçalo”, uma parceria da prefeitura municipal com o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

Homicídios
dolosos caem
30% no Rio

Olho no prazo da prova de vida
Servidores de Niterói têm até dia 24 e do Governo Federal até 31 para se apresentar

CIDADES\PÁG. 5
CIDADES/PÁG. 5

Estado divulga
1.076 vagas de
emprego

ESPORTES

CULTURA
Divulgação / Fenerbahçe

Mailson Santana / Fluminense

Renata Xavier/Divulgação

CIDADES\PÁG 5

Willian Bigode vestirá a camisa 17
em sua passagem pelo Fluminense

O português Vitor Pereira, ex-Fenerbahçe, pode ser conﬁrmado como novo treinador do Fla

Jorge Jesus rejeita proposta do Fla
Segundo a imprensa lusa, o ‘Mister’ e outros dois técnicos portugueses
teriam rejeitado a proposta rubro-negra e com isso, Vitor Pereira, recentemente demitido do Fenerbahçe, aparece como favorito ao cargo.

Bigode quer
fazer história
no Tricolor

Exposição presencial marca a
retomada do espaço

‘Presente
Distópico’ no
Carlos Magno

Após um longo namoro,
o Fluminense fi nalmente
apresentou ontem o atacante Willian Bigode como
novo reforço.

Nesta quarta, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno,
em Icaraí, abre a exposição
“Presente Distópico.”
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Panorama RJ
Recursos para
reabilitação

POR JEFFERSON LEMOS

Certificação internacional

Encontro com ministro

Divulgação

Divulgação

Entidades responsáveis pela
reabilitação física e intelectual
de pacientes de todas as idades
ganharam uma excelente notícia para 2022. O senador Flávio
Bolsonaro (PL-RJ) apresentou
emendas ao orçamento, no
valor total de R$ 800 mil, para
atendimento gratuito de bebês,
crianças, adolescentes, adultos
e idosos.
Para a Associação Brasileira
Beneficente de Reabilitação
(ABBR) serão destinados R$
500 mil, priorizando o atendimento aos municípios do
Estado do Rio. O recurso irá
contribuir para a aquisição de
equipamentos e materiais permanentes de pacientes como
órteses, próteses, cadeiras de
rodas, muletas, cadeiras de
banho, andadores e sapatos.
Já a Rede Sarah Kubistchek
vai receber R$ 300 mil. Os hospitais realizam atendimento
no Rio e em outras cidades do
país, atendendo em torno de
1,8 milhão de pessoas.

Presidente da Comissão
Especial de Indústria Naval, de OffShore e do Setor de Petróleo e Gás da
Alerj, a deputada estadual
Célia Jordão (Patriota) esteve, nesta semana, em
reunião com o Ministro
de Minas e Energia, Bento
Albuquerque. O encontro
contou com a participação
do prefeito de Angra dos

Alerj tem novo deputado

Reis, Fernando Jordão. O
ministro apresentou uma
série de projetos para os
setores naval, de petróleo
e gás e de energia nuclear
orçados em mais de R$ 680
bilhões. Entre suas prioridades, o ministro falou da
retomada da construção da
Usina Angra 3, iniciada em
2021 e que deve entrar em
operação no início de 2026.

Lançamento marcado
Divulgação/Alerj

xou a Alerj para assumir
a prefeitura da cidade de
Petrópolis, na Região Serrana. Jari vinha exercendo
seu terceiro mandato como
vereador na Câmara Municipal de Volta Redonda, no
Sul Fluminense, e assume
pela primeira vez como
deputado estadual.

O deputado Jari Simão
de Oliveira Junior (PSB)
assumiu seu mandato na
Alerj nesta terça-feira (21),
após ser empossado pelo
presidente da Casa, André
Ceciliano (PT). Segundo
suplente do partido, Jari
entra no lugar de Rubens
Bontempo (PSB), que dei-

O Hospital Icaraí recebeu
a Acreditação Diamante,
uma certificação internacional fornecida pelo selo
Qmentum International,
modelo de avaliação de
serviços de saúde da Accreditation Canada aplicado
em mais de 30 países. Essa
certificação assegura que
a organização atenda aos
requisitos internacionais

CARTA DO LEITOR

“O moinho: revisitando a
minha história”, escrito por
Rolande Rozen Paule Fichberg, com organização
de pesquisa feita por Sofia
Débora Levy, tem lançamento marcado para 29 de
dezembro, às 17h30min,
durante Roda de Conversa
na Sala Nelson Pereira dos
Santos, no Espaço Reserva
Cultural de Niterói. Nesse
segundo livro, Roland trata
do antes e do depois da Se-

de governança e boas práticas assistenciais como a
identificação dos pacientes, administração de medicamentos, higienização,
protocolos, entre outros
procedimentos. Na foto,
os gestores responsáveis
pela excelência: Sócrates
Schwartz, Patrícia Martins,
Manuella Diniz, Sarita Leite e Biagio Ganino.

Assaí aposta em
São Gonçalo
O Assaí Atacadista segue em
forte expansão no Estado do
Rio e anuncia a abertura de
duas novas lojas em São Gonçalo, num intervalo de apenas
uma semana, totalizando três
unidades na cidade e 26 no
Estado. A primeira loja a ser
inaugurada, nesta quarta (22)
fica na Rua Dr. Alberto Torres,
S/N, no bairro Porto Velho. Já
a segunda unidade será aberta no dia 29, na Avenida Fued
Moises, nº 114, em Tribobó.
Para as duas lojas foram gerados mais de 600 empregos
direto. Mais de 85% dos contratados são moradores do
munícipio. Além disso, outras
700 vagas foram geradas na
construção civil durante o
período de obra das unidades.
“São Gonçalo é um dos
municípios que está recebendo mais investimento do Assaí este ano por meio dessas
duas inaugurações”, afirma
o diretor regional do Assaí,
Moacir Sbardelotto.

Para além do Judiciário
Divulgação

Divulgação

gunda Guerra Mundial, fala
da imigração de parte da sua
família e de sua naturalização como brasileira. Em sua
pesquisa, que contou com a
professora e doutora Sofia,
que é psicóloga, estudiosa
do Holocausto e diretora
do Memorial às Vítimas do
Holocausto, a autora voltou
aos locais de sua infância e
buscou documentos para
os relatos contados pela sua
mãe.

Na quadra da Unidos do
Jacarezinho, repleta de lideranças populares e comunitárias, defensores públicos,
servidores, moradores e
alguns políticos, o ouvidor-geral Guilherme Pimentel,
indicado pelo movimento
funk, assinou seu termo de
posse para mais um mandato à frente da Ouvidoria Externa da Defensoria Pública

CULTURA

do Rio. Em seu discurso,
Pimentel que é advogado
e jornalista, disse que o seu
maior desafio é construir o
acesso à Justiça para além
do Judiciário, ao lado dos
mais injustiçados.
Pimentel, que assumiu
a função após processo de
escolha que contou com
a participação de organizações da sociedade civil,
teve como anfitrião da cerimônia o fundador do Portal
Favelas, Rumba Gabriel. O
evento reuniu nomes como
William da Rocinha; a vereadora do Rio e ex-companheira de Marielle Franco,
Mônica Benício; o deputado
Waldeck Carneiro; a ouvidora-geral da defensoria pública da Bahia, Sirlene Assis;
e o presidente do Conselho
Nacional das Ouvidorias,
William Fernandes.

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

Esperança limitada para 2022

Eu tinha um grande otimismo ao final de 2021 e chegada
de 2022 há alguns meses atrás. A economia parecia estar
se estabilizando, os casos de covid-19 pareciam estar diminuindo no Brasil e no mundo. Com as novas notícias,
o crescimento de casos da nova variante, o crescente
desemprego, não sei mais como ter esperanças para o
próximo ano.
Lécia Pereira

Árvore em São Francisco

É praticamente um evento essa linda árvore que colocaram na Praia de São Francisco. Além de deixar o ambiente
lindo se tornou um incrível ponto turístico natalino da
cidade. Adorei também os pontos de venda de bebidas e
food-trucks. A organização está de parabéns.
Ângelo Ávilla

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

Nesta quarta, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento,
abre, a partir das 10h, a
exposição “Presente Distópico”, um convite à imaginação e uma reflexão sobre
os limites entre a ficção e a
realidade.
Em agosto de 2020, diante das incertezas profissionais e emocionais trazidas
pela pandemia, a fotógrafa
Renata Xavier, a estilista Aline Ciafrino e a maquiadora
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‘Presente Distópico’
no Carlos Magno

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

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

Para estimular a ida do público jovem ao cinema, o
Reserva Cultural criou o
“Dia do Jovem Cinéfilo”, e
a partir desta quinta (23), a
sessão para quem tiver até
25 anos sai a R$12 (preço
único) e R$15 para filmes
em 3D. Também foi lançado
o Vale Cinema, uma opção
para quem quiser presentear
com ingressos de filmes.
Ambos válidos nas compras
na bilheteria. Programação:
www.reservacultural.com.
br/niteroi.

Christina Gall resolveram
criar, como uma forma de
curar a alma e sobreviver ao
caos. A modelo e bailarina
Suzana Quintanilha foi convidada para interpretar uma
personagem que representa
a força, a vida e a beleza que
está dentro de cada um. A
esperança que atravessa o
tempo e o espaço.
A mostra pode ser visitada de terça a domingo, das
10h às 17h, até o dia 28 de
janeiro. A entrada é gratuita.

Renata Xavier/Divulgação

Nesta quarta, exposição presencial marca a retomada do espaço

Divulgação

ALMAR – A dupla Almar lança o EP “Melhor de nós”
composto com seis músicas acústicas. As faixas que já
foram lançadas anteriormente e fizeram grande sucesso entre o público, agora ganham uma nova roupagem
com direito a um clipe cada no canal de Youtube. Entre
a escolhidas para o projeto estão: “Amor de Estação” e
“Eu Tô Apaixonado”.

Reserva lança “Dia do Jovem
Cinéfilo” com ingressos mais baratos

TÍLIA – Após iniciar uma nova fase na carreira e debutar na Pink Era com o single “Tô Pronta”, a cantora Tília
lança “Venda Casada”. A faixa ainda vai contar com um
clipe que dá continuidade ao seu último trabalho e
promete surpreender os fãs ao retratar um momento
marcante do início da sua carreira, onde enfrentou
críticas de haters e muitos comentários negativos.

Cidades
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Comitê científico aprova carnaval
no Rio e vacinação em crianças
Folia, que não deve ter restrições, está confirmada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março
Alexandre Macieira / Riotur

O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC),
que assessora cientificamente
a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, deliberou por não impor
restrições à realização do
carnaval na cidade. Em 2022,
o carnaval será nos dias 26,
27 e 28 de fevereiro e 1º de
março, terça-feira.
Ele também apoiou a vacinação contra a doença em
crianças, inclusive sugerindo
a compra direta pelo município. As duas recomendações
foram tomadas na reunião de
segunda-feira (20) e divulgadas ontem.
“O CEEC, fundamentado
no cenário epidemiológico
favorável (número de casos,
número de casos internados,
% de positividade de testes),
com 80% de cobertura vacinal
atual, na análise dos dados
de todos os eventos com
aglomeração no país e no
Rio de Janeiro, e sustentado
pelas evidências científicas
disponíveis, recomenda à
SMS que não estabeleça,
nesse momento, nenhuma
restrição à realização do carnaval carioca”, destacaram os
especialistas que integram o
comitê.
Crianças - Quanto à vacinação em crianças, os técnicos demonstraram apoio
à medida, salientando que
ela se baseia em evidências
disponíveis até o momento,

OMS pede
cancelamento
de festas de
Natal devido
ao avanço da
Ômicron

A Passarela do Samba aguarda o reencontro com os foliões após um ano sem a realização do Maior Espetáculo da Terra

devendo o governo municipal avaliar a possibilidade de
comprar as vacinas diretamente dos laboratórios.
“Alinhado às sociedades
científicas e às melhores evidências até aqui disponíveis,
o CEEC recomenda fortemente à SMS que todas as
medidas sejam adotadas para
implementar a campanha de
vacinação em crianças, avaliando, inclusive, a eventual
necessidade de compra direta
aos fornecedores”, destaca-

ram os integrantes do comitê.
O CEEC é formado por
médicos, cientistas, professores universitários, especialistas em saúde, membros da
prefeitura e pelo secretário
municipal de Saúde do Rio,
Daniel Soranz.
OMS - A Organização
Mundial da Saúde (OMS) pediu às famílias que repensem
o Natal face ao rápido avanço
da variante Ômicron. “Um
evento cancelado é melhor

que uma vida cancelada”,
afirmou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Ele alertou para as aglomerações durante a época
festiva que se aproxima, lembrando que elas podem levar
a um “aumento de casos, à
sobrecarga dos sistemas de
saúda e a mais mortes” por
covid-19.
“Todos nós queremos voltar ao normal. A forma mais
rápida de conseguir passa

SG conclui obra na
Visconde de Itaúna

São Gonçalo vacina contra
o coronavírus até amanhã
Atendimento será suspenso para o Natal e retorna na segunda-feira (27)
A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo
vacina nesta quarta-feira (22)
e quinta-feira (23) todos os
gonçalenses com mais de 12
anos contra o coronavírus.
Na sexta-feira (24), véspera
de Natal; e sábado (25), Natal,
os pontos de vacinação não
vão funcionar. A Secretaria,
seguindo o Plano Nacional
de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, aplica a
dose de reforço com intervalo
de quatro meses da segunda
dose para todos com mais de
18 anos. Os imunossuprimidos também passam a ter a
dose de reforço, respeitando

o intervalo de quatro meses
da dose adicional.
São Gonçalo vacina, até
quinta-feira (23), 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. Após o Natal,
a aplicação das vacinas será
retomada na segunda (27).
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.
A dose de reforço está
disponível para todos com
mais de 18 anos e que tenham
tomado a segunda dose há
mais de quatro meses. A dose
adicional dos imunossuprimidos está sendo aplicada
naqueles que têm mais de 28

pela tomada de decisões difíceis, por líderes, para defender a todos. Em alguns
casos vai significar cancelar
ou adiar eventos”, explicou
Ghebreyesus em entrevista
coletiva nessa segunda-feira.
“Um evento cancelado
é melhor do que uma vida
cancelada. É melhor cancelar
agora e celebrar depois do
que celebrar agora e lamentar
depois”, afirmou.
Adhanom explicou que
atualmente existem evidências de que esta nova variante
está se dispersando significativamente, mais rápido”
do que a estirpe anterior, a
Delta, causando infeções em
pessoas já vacinadas ou que
se recuperaram da covid-19.
“É mais provável que as
pessoas vacinadas ou recuperadas da covid-19 possam ser
infectadas ou reinfectadas”,
disse Tedros.
Dessa forma, a OMS considera “insensato” concluir
que a Ômicron é uma variante
“mais branda”. “É insensato
pensar que esta é uma variante branda, que não causará

doenças graves, porque com
os números aumentando,
todos os sistemas de saúde
estarão sob pressão”, disse Soumya Swaminathan,
cientista-chefe da OMS. A
organização deu, no entanto,
alguma esperança ao considerar que a pandemia, que já
causou mais de 5,6 milhões
de mortes em todo o mundo,
poderá acabar em 2022, se
70% da população mundial
estiverem vacinados até meados do próximo ano.
“Nós esperamos que essa
doença passe a ser relativamente branda, que seja facilmente prevenida, que seja
facilmente tratada”, disse
Mike Ryan, principal especialista em emergências da OMS.
“Se conseguirmos manter a
transmissão do vírus ao mínimo, poderemos acabar com a
pandemia”, declarou.
Tedros também afirmou
que a China – país onde o
vírus SARS-CoV-2 foi detectado pela primeira vez – deve
fornecer mais dados relacionados à origem da covid-19
para ajudar na futura política
de combate a pandemias.
“Precisamos continuar até
conhecer as origens, precisamos de nos esforçar mais
porque devemos aprender
com o que aconteceu para
fazer melhor no futuro”, disse
o diretor-geral da OMS.
“2022 deve ser o ano em
que acabaremos com a pandemia”, acrescentou.

dias de intervalo da segunda
dose. E a dose de reforço está
sendo aplicada naqueles que
já tomaram a dose adicional
há mais de quatro meses.
São Gonçalo realiza o intercâmbio de vacinas dependendo da necessidade e doses
disponíveis em cada local de
vacinação. Para a aplicação
da primeira dose, as pessoas
com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF.
Os menores de 18 anos devem
apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF,
identidade e ir acompanhado
de uma pessoa responsável.

Corujas resgatadas em Itaboraí
são devolvidas à natureza
Soltura foi realizada pelo Grupamento Especial de Proteção Ambiental

A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano,
através do programa “Asfalta São Gonçalo”, finalizou
na manhã desta terça-feira
(21) o recapeamento da
Rua Visconde de Itaúna, no
Gradim.
O restante da via, que
é uma importante ligação
entre a BR-101 e o Centro de
São Gonçalo, já havia sido
recapeada, mas o trecho em
questão, entre os números
2576 e 2951, que representa
cerca de 600 metros, recebeu
uma revisão no sistema de
drenagem antes de receber
o novo asfalto.

O objetivo é que
o programa de
pavimentação
seja realizado
em 54 vias da
cidade
Além do término do recapeamento, a via também
recebeu, na madrugada desta terça-feira (21), a pintura

A pintura
horizontal da via
será concluída
ainda nesta
semana pelos
Transportes
da sinalização horizontal. O
trabalho foi realizado pela
Secretaria de Transportes e
o trecho que foi recapeado
pela manhã já consta no
cronograma da pasta para
pintura em breve.
O objetivo é que o programa de pavimentação
seja realizado em 54 vias da
cidade, numa parceria com
o DER. As obras começaram em abril, beneficiando
vias de grande importância,
como a Avenida Humberto
de Alencar Castelo Branco
(antiga Avenida Edson),
Avenida Jornalista Roberto
Marinho (antiga Avenida
Maricá), Rua Salvatori, Rua
Minas Gerais e a Rua Abílio
José de Mattos. Atualmente,
a outra frente de obras do
programa está no bairro da
Trindade.
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Divulgação

Resgatadas em diferentes
bairros de Itaboraí, três corujas-buraqueiras (“Athene
cunicularia”, nome científico)
foram devolvidas à natureza,
na tarde desta terça-feira
(21/12), no Parque Natural
Municipal Paleontológico
de São José de Itaboraí, no
distrito de Cabuçu. A soltura
foi realizada por agentes do
Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da
Guarda Municipal.
As aves foram devolvidas
ao habitat natural após passarem por um período de
reabilitação. De acordo com
o GEPAM, os animais não
apresentavam boas condi-

ções físicas quando foram
resgatados e precisaram ser
encaminhados para receber
cuidados na ONG SOS Vida
Silvestre, em Cachoeiras de
Macacu.
O primeiro resgate foi feito no dia 3 de novembro,
quando o animal apareceu
debilitado em um sítio no
bairro de Vila Rica. No dia 25
do mesmo mês, moradores
de um condomínio no Centro
realizaram a entrega voluntária de uma outra coruja na
sede da Guarda Municipal.
Já no dia 3 de dezembro, a
terceira ave foi resgatada
após atingir um veículo, em
Marambaia.

As três aves foram resgatadas entre 3 de novembro e 3 de dezembro

A parte recapeada ontem receberá a pintura ainda nesta semana
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Corpo de Bombeiros lança
Operação Verão nas praias

OPINIÃO

Momento
decisivo
Charbel Tauil Rodrigues*
O Comércio acaba de ingressar no trecho mais
estratégico das vendas de
final de ano, o que para
muitos empreendimentos
significará um verdadeiro
divisor de águas, marcando sua permanência, ou
não, no mercado. Tempos
difíceis, não resta dúvida
— os motivos são fartamente conhecidos por
todos —, mas de qualquer
forma um momento sensivelmente melhor do que
em 2020. Agora felizmente temos as campanhas
de vacinação avançando,
fazendo cair exponencialmente os casos da covid-19 e impulsionando,
assim, algum clima festivo na população. E digo
“algum clima” porque temos um sombrio pano
de fundo de desemprego, recessão econômica
e, mais recentemente, a
ameaça da variante Ômicron da doença. Enfim,
não podemos desanimar,
e precisamos enfrentar um
problema de cada vez.

Divulgação

Efetivo será ampliado e mais equipamentos foram adquiridos pela corporação
Divulgação

Centro ficou esquecido
pelo poder público no
que diz respeito aos preparativos para as festas
de fim de ano. Sem ornamentação de destaque,
sem ações festivas ou de
intervenções urbanísticas
de peso, o bairro permanece abandonado pela
prefeitura, que ignora os
apelos dos moradores e
empreendedores da região, assim como não interage com entidades de
classe que desejem opinar
ou participar, concedendo
audiências apenas para
aqueles que se submetam
passivamente a concordar
com toda e qualquer iniciativa dos poderosos do
momento.

De parte dos consumidores, uma recente pesquisa feita pelo Instituto
Fecomércio de Pesquisas
Mais do que nunca,
e Análises (IFec RJ) veio a
apurar que mais da meta- faz-se necessária uma
ação abrangente
de dos fluminenses irão
pela recuperação
presentear familiares e
do Centro, não apeamigos com lembrannas com melhorias
cinhas e roupas neste
em suas vias
final de ano,
limítrofes,
numa moFaz-se necessária mas também
vimentação
n o m i o l o,
que baterá a
uma ação
“centro
casa dos R$
abrangente pela no
do Centro”,
4,6 bilhões
recuperação do
onde por
na economia
tantas décaestadual.
Centro, não só
das floresceu
nas suas vias
uma pujante
Segunlimítrofes, mas
comunidado o levantamento do também no miolo de de micro,
pequenos e
Ifec RJ, o
médios emgasto médio
preendedores de
dessas compras será
Comércio e Servide R$ 584,04, o que dá
ços. Se a Fusão dos
quase R$ 90 a mais que
antigos estados da
em 2020. Entre as opções preferidas estão lem- Guanabara e do Rio de
brancinhas (46,1%), rou- Janeiro já havia esvaziado
pas (46,1%), brinquedos gravemente o bairro, os
(31%), calçados, bolsas e muitos anos de abandono
acessórios (26,8%), perfu- agravaram o cenário de
mes e cosméticos (22,5%), miséria, até que a pá de cal
eletrônicos (16,9%), livros veio com o atual binômio
ou ebooks (12,7%), eletro- pandemia-crise econômidomésticos (11,6%) e jóias ca. Hoje, é desolador caminhar por ruas e calçadas
e bijuterias (8,1%).
tradicionais e vê-las todas
Niterói deverá seguir desertas, com lojas e mais
a tendência de consumo lojas fechadas e pouquísdo restante do Estado, simos transeuntes.
repetindo a opção pelos
Nós, do Sindilojas, te“presentinhos”, tal como
ocorreu nas vendas da mos a esperança de que é
Black Friday. É que o con- sim possível reverter esse
sumidor até está se dis- quadro, assim como estapondo a comprar, embora mos convictos do papel
com tendência a ser come- fundamental que o poder
dido. Isto já era esperado, público pode ter numa
dado o cenário atual. Num iniciativa desse porte e
quadro assim, é totalmen- importância. No limiar de
te compreensível que as um novo ano, expressapessoas ajam com mais mos nosso desejo de que
cautela, medindo muito tal venha a ocorrer, encada desembolso.
quanto há tempo.
Torcemos muito pelo
êxito de vendas de todos os empreendedores
de Comércio e Serviços
em nossa cidade, tendo
a lamentar porém o fato
de que, uma vez mais, o
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O Corpo de Bombeiros lançou, ontem (21), a Operação
Verão 2021/2022. Até março, a corporação reforça as
ações táticas de prevenção
e salvamento marítimo em
todo o Estado, tendo em vista
o aumento significativo da
frequência de banhistas e do
tráfego de embarcações em
praias, rios, lagoas e lagos
nesta época do ano.
O planejamento estratégico da corporação para o
período engloba a ampliação
do efetivo empenhado na
orla fluminense, por meio do
pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), além
de investimentos de mais de
R$ 3 milhões em viaturas e
equipamentos.
Visando a melhoria do
serviço, a corporação adquiriu, no último ano, 20 motos-aquáticas e quase 200
pranchões de salvamento;
além de 1.354 nadadeiras e
equipamentos de proteção
individual, incluindo mais de
40 mil fotoprotetores corporais e labiais.
Além disso, o CBMERJ
também empenhou mais de
R$ 45 milhões para aquisições
complementares, que estão
em fase final de licitação.

alimentação; e readequação
de escalas dia nossos guardas-vidas”, afirmou o secretário
de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ,
coronel Leandro Monteiro.

Ações táticas de prevenção e salvamento serão reforçadas até março

Estão em fase de compra: 12
botes infláveis; 22 motos-aquáticas; 42 quadriciclos; 500
guarda-sóis; 650 cadeiras de
praia; 43.814 itens de vestuário, incluindo casacos, calças,
camisetas, calções, sungas e
bonés com fator de proteção
solar; 2.040 óculos de sol;
4.419 apitos; 1.608 garrafas
térmicas; e 1.663 máscaras
para Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Também estão
previstas as instalações de 104
novos entrepostos de guarda-vidas e a modernização de 10
lanchas.

“A preparação para o Verão
é parte de um planejamento que tem como objetivo
manter a excelência dos serviços prestados à população,
garantindo a segurança da
tropa. Adotamos uma série de
ações voltadas para a modernização dos nossos materiais
operacionais e da nossa frota,
ao mesmo tempo em que
investimos na valorização do
capital humano, com reforço de cursos, capacitações
e qualificações; ampliação
das gratificações; melhoria
das condições de trabalho e

Raio-X -O serviço marítimo
do Corpo de Bombeiros conta
com 217 postos de salvamentos, que cobrem os 246 quilômetros da orla fluminense.
Cerca de 1.200 militares atuam
nas praias do Estado, com
apoio de embarcações, botes,
motos aquáticas, quadriciclos,
helicópteros e drones. A corporação também conta com
4.750 placas de sinalização de
perigo, 200 totens informativos e 18.900 bandeiras de
sinalização de risco em pontos
estratégicos da orla.
Operação Verão -Na estação mais quente do ano, os
bombeiros realizam em média
de 220 mil ações de prevenção
nas praias - cerca de 2.200 por
dia, 90 por hora, o que equivale a 1,5 pessoa orientada a
cada minuto. De dezembro de
2020 a março de 2021, mais de
5 mil resgates foram realizados
nos mares do Rio de Janeiro,
aproximadamente cinco por
dia.

Estação terá chuvas acima da
média, segundo o Inmet e Inpe
Influência do fenômeno La Niña já está sendo sentido, com alagamentos na Bahia
Fernando Frazão/Agência Brasil

Começou ontem (21), às
12h59 (horário de Brasília), o
verão no Hemistério Sul. Marcada pela elevação da temperatura em todo o país, em
função da posição do Sol mais
ao sul, a estação tem dias mais
longos que as noites, além de
mudanças rápidas nas condições de tempo, como chuva
forte, queda de granizo, vento
com intensidade (moderada
a forte) e descargas elétricas.
A estação termina no dia 20
de março de 2022, às 12h33,
dando lugar ao outono.
De acordo com o prognóstico climático divulgado
pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), as chuvas no
verão serão acima da média
na maior parte do país, com
exceção do extremo sul do Rio
Grande do Sul, nordeste de
Roraima e leste do Nordeste.
Segundo o boletim, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste,
as chuvas serão ocasionadas
principalmente pela atuação

Estação de altas temperaturas pode resultar em praias lotadas no Rio

da Zona de Convergência
do Atlântico Sul (ZCAS), enquanto no norte das regiões
Nordeste e Norte, a Zona de
Convergência Intertropical
(ZCIT) é a responsável pela
ocorrência de chuvas.
Em média, os maiores

volumes de precipitação podem ser observados sobre as
regiões Norte e Centro-Oeste,
com totais na faixa entre 700
e 1.100 mm.
De acordo com o prognóstico, há uma probabilidade
superior a 60% de que se

mantenha o fenômeno La
Niña durante o verão, podendo atingir a intensidade de
moderado entre este mês de
dezembro e janeiro de 2022.
A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Andrea Ramos,
diz que o fenômeno começou
a ser sentido no início de novembro, com influência no
clima brasileiro. Ela aponta
as recentes chuvas que causaram alagamentos em vários
municípios da Bahia, e comenta sobre as características
do La Niña.
O motivo do La Niña influir no clima é que o fenômeno promove mudança anormal de pressão da atmosfera
no oceano Pacífico, causando
seu resfriamento.
O final do verão será entre
os dias 20 ou 21 de março,
quando acontece o fenômeno
astronômico do equinócio,
período quando o Sol incide
com maior intensidade nas
regiões próximas à linha do
Equador.

No mais, nossos melhores votos de um Bom
Natal e um Excelente Ano
Novo para todos!

Niterói: aplicativo da Defesa
Civil pode orientar população

*Charbel Tauil Rodrigues
Presidente do Sindilojas Niterói

Plataforma gratuita informa sobre a possibilidade de tempestades e ventos
Luciana Carneiro/Divulgação

Niterói Vôlei Clube é campeão
Patrocinado pela Prefeitura
de Niterói, o Niterói Vôlei
Clube é campeão estadual
de vôlei masculino. O time
niteroiense, que venceu o
Flamengo de virada por 3
sets a 2 no ginásio da Gávea na segunda-feira, foi
recebido ontem (21) pelo
prefeito Axel Grael. O título
estadual de 2021 é o primeiro do clube na categoria adulto. O Niterói Vôlei

Clube foi fundado em 2004
e parou suas atividades em
2011. O projeto voltou no
ano passado para disputar
o Estadual e a Superliga C.
Este ano, com patrocínio
da Prefeitura, sagrou-se
campeão. O prefeito Axel
lembrou que a administração municipal acredita no
esporte como um instrumento de inclusão social
e de promoção da saúde.

O aplicativo “Alerta DCNIT”,
da Secretaria Municipal de
Defesa Civil e Geotecnia de
Niterói, será uma importante para a população neste
verão. Segundo a prefeitura,
a plataforma gratuita registra em tempo real a possibilidade de chuvas fortes,
além de informar sobre a
previsão do tempo, ressaca e
ventos.
Relançado com interface
atualizada em janeiro deste
ano, o aplicativo é um canal
direto para consulta sobre
como evitar transtornos e
situações de risco, especialmente em dias de grandes

tempestades. Cerca de 27
mil pessoas já baixaram o
aplicativo.
Para baixar o Alerta DCNIT, basta acessar a loja
de aplicativos do celular
(google play ou apple store)
e selecionar o programa. O
aplicativo também disponibiliza avisos emergenciais
e terá comunicação com
os voluntários da Defesa
Civil.
O aplicativo mostra a localização de sirenes e pontos
de apoio, assim como informações sobre queimadas,
chuvas fortes, vendavais e
ressacas.

O sistema do Alerta DCNIT também conta com um
botão que direciona o aparelho automaticamente para
uma ligação com a Defesa
Civil, gratuitamente através
do 199.
Atualmente, a Defesa Civil de Niterói conta com 114
Núcleos Comunitários (Nudec) com mais de dois mil
voluntários treinados. Quem
quiser participar como voluntário e se inscrever para
os próximos cursos que serão ministrados, deve acessar o site da Defesa Civil
(www.defesacivil.niteroi.
rj.gov.br).

Cerca de 27 mil pessoas já baixaram
o aplicativo Alerta DCNIT

Cidades
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Servidores ativos e inativos:
prova de vida e de recadastro
Prazo no Poder Executivo Federal é até dia 31. Na Prefeitura de Niterói, atualização vai até sexta-feira
Douglas Macedo/Divulgação

Aposentados e pensionistas
do Poder Executivo Federal e
anistiados políticos que não
fizeram a prova de vida de
janeiro de 2020 a setembro
de 2021 devem ficar atentos
ao prazo para realizar o procedimento e assim evitar que
o benefício seja suspenso,
informa o Governo Federal.
Para esse grupo, a prova de
vida deve ser feita até o próximo dia 31.
A prova de vida pode ser
feita por meio do comparecimento do beneficiário em
uma agência do banco onde
recebe o pagamento, munido
de documento de identificação com foto. No último dia
do ano, só será possível fazer o
processo digitalmente porque
as agências bancárias estarão
fechadas ao público.
A prova de vida digital está
disponível para cidadãos com
a biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
Basta instalar o aplicativo
GOV.BR no celular e validar
o cadastro por meio do reconhecimento facial.
O fornecimento do comprovante da prova de vida e
o acompanhamento da situação podem ser feitos por
meio de outro aplicativo, o
SouGOV.BR, desenvolvido exclusivamente para servidores

No INSS, prova
de vida volta a
ser obrigatória
para segurados
do setor privado
no ano que vem

Recadastramento do servidor de Niterói também pode ser feito através do link: https://atendimento.niteroi.rj.gov.br

ativos, aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal. Esse aplicativo
também envia notificações
para lembrar o servidor público inativo sobre o prazo para
realizar o procedimento.
Pandemia - Por causa da
pandemia de covid-19, a prova de vida para os servidores
inativos e os anistiados po-

líticos ficou suspensa entre
janeiro de 2020 e setembro
de 2021. O procedimento
voltou a ser exigido a partir
de outubro deste ano, para os
nascidos em novembro e em
dezembro.
INSS - Para os aposentados e pensionistas do setor
privado, que recebem pelo
Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS), a prova de vida
só voltará a ser obrigatória em
janeiro de 2022.
Segundo o INSS, cerca de
3,3 milhões de pessoas podem ter o benefício suspenso
se não regularizarem a situação no próximo ano.
Para os segurados da iniciativa privada, a prova de
vida pode ser realizada nas

Programa SuperaRJ é
prorrogado por mais um ano
Lei aprovada na Alerj semana passada foi sancionada pelo governador
Foi publicada na edição do
Diário Oficial de ontem (21)
a Lei Nº 9516, que prorroga a
validade do programa SuperaRJ até dezembro de 2022.
A proposta, enviada para a
Alerj pelo governador Cláudio Castro, foi aprovada na
Assembleia semana passada e
sancionada na segunda-feira.
De acordo com o texto,
será instituído, com validade
até 31 de dezembro de 2022,
auxílio de renda emergencial
a ser concedido às pessoas
residentes no Estado do Rio
de Janeiro, que o solicitarem
e que estiverem em situação
de vulnerabilidade social ou
enquanto perdurar o período
da pandemia da Covid-19.
“Essa medida foi tomada

para garantir que os cidadãos
fluminenses tenham um prato de comida na mesa, para
dar o mínimo de dignidade
àqueles que ainda estão sofrendo os efeitos da pandemia. A nossa economia está
cada vez mais fortalecida,
estamos gerando cada vez
mais empregos e recuperando a nossa credibilidade
com o mercado, mas tenho a
consciência de que parte da
população ainda não sente
os efeitos dessa melhora. A
prorrogação do SuperaRJ é
uma forma de mostrarmos
que essas pessoas não estão
esquecidas, que vamos continuar cuidando delas”, explica
o governador Cláudio Castro.
Será mantido o valor do

auxílio pago atualmente pelo
governo: R$ 280, com adicional de R$ 50 por filho menor,
limitado a dois filhos, podendo chegar ao valor máximo
de R$ 380 por beneficiário.
O programa possui também
uma linha de crédito de até R$
50 mil para microempreendedores, cooperativas de pequenos produtores, agricultores
familiares e autônomos.
Nova regra para inscritos
no CadÚnico - De acordo com
a lei, pessoas que comprovarem renda mensal igual ou
inferior a R$ 200 – abaixo da
linha da pobreza -, estejam
inscritas no Cadastro Único
de Programas Sociais (CadÚnico) e não sejam beneficiá-

rias de qualquer outro programa de complementação
de renda federal ou municipal
poderão solicitar o auxílio.
Hoje, o benefício do SuperaRJ
é oferecido aos inscritos no
CadÚnico sem necessidade
de inscrição.
Já os desempregados, que
perderam o emprego durante
a pandemia da Covid-19 e
quando empregados possuíam renda mensal de até R$
1.500, permanecem com regras inalteradas para receber
o benefício. Pela regra atual,
esse grupo precisa se inscrever para receber o benefício.
Para isso, é só acessar o site
superaRJ.rj.gov.br e clicar em
“inscreva-se” na caixa “perdeu seu emprego”.

Secretaria de Trabalho e Renda
divulga 1.067 oportunidades

agências do INSS, na agência
do banco onde o segurado
recebe seu pagamento ou
por meio do aplicativo Meu
INSS. Assim como no caso
dos servidores públicos, a
prova de vida digital também
exige o cadastro da biometria
facial cadastrada nos sistemas
do Denatran ou do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
As pessoas acima de 80
anos ou com dificuldade de
locomoção podem pedir a
prova de vida no domicílio do
segurado. Nesse caso, é necessário agendar um horário
através da central 135 ou do
aplicativo Meu INSS.
Niterói- Os servidores
ativos, aposentados e pensionista da Administração
Direta, Autarquias , Fundações, e os empregados das
empresas públicas e sociedade de economia mista da
Prefeitura de Niterói, têm
até sexta-feira, dia 24 de dezembro, para realizar o seu
recadastramento. O novo

cadastro atenderá o decreto
municipal nº 14.210/2021,
do dia 20 de novembro, que
determina que é uma obrigação legal a atualização dos
dados funcionais por conta da
implantação do eSocial, que é
o sistema de registro, criado
para facilitar a administração
de informações relativas aos
servidores de forma padronizada e simplificada.
Os resultados serão encaminhados à Secretaria de
Planejamento, Orçamento e
Modernização da Gestão para
identificação de eventuais
áreas onde se faça necessária a realização de concurso
público para aumentar a
eficiência da prestação dos
serviços públicos.
O servidor que tiver dúvida ou qualquer dificuldade
para realizar o recadastramento poderá se dirigir ao
núcleo de pessoal da sua
secretaria de origem, que já
foi devidamente capacitado,
ou ao posto de auxílio ao
recadastramento, disponibilizado pela Secretaria de
Administração, no auditório
da Prefeitura de Niterói, localizado no 9º andar da Rua
Visconde de Sepetiba, nº 987,
Centro/Niterói.
O cadastramento também
está disponível através do
link: https://atendimento.
niteroi.rj.gov.br

Homicídios dolosos
caem 30% no Estado
Os homicídios dolosos caíram 30% em novembro deste
ano na comparação com
o mesmo mês de 2020 no
estado do Rio de Janeiro.
No acumulado do ano, a
redução foi de 8%. Estes
foram os menores valores
para novembro e para os
11 meses desde o início da
série histórica do Instituto
de Segurança Pública (ISP),
em 1991.
O estado registrou ainda uma queda de 28% em
novembro no indicador
“Crimes Violentos Letais
Intencionais”, que engloba homicídio doloso, lesão
corporal seguida de morte
e latrocínio. No acumulado
anual, a retração foi de 7%. O
indicador teve o menor valor
para o mês e para o período
desde 1999.
“Os números positivos
refletem a prioridade desta
gestão na Segurança Pública,
com investimento em recursos humanos e materiais nas
nossas polícias. Neste ano,
aplicamos R$ 150 milhões na
Polícia Civil e R$ 159 milhões
na Polícia Militar. Foram recursos usados, por exemplo,
para a compra de câmeras
termográficas, coletes, fuzis,
viaturas e do software is-

raelense Cellebrite Premium,
utilizado na perícia de dispositivos eletrônicos. Além
disso, abrimos 1.500 vagas
na PM e 400 na Polícia Civil.
Após a implementação das
câmeras operacionais portáteis, que licitamos também
neste ano, a segurança e a
transparência das operações
irão aumentar. A tendência é
que os resultados continuem
evidentes”, afirmou o governador Cláudio Castro.
Crimes contra o patrimônio - Os roubos de veículo
caíram 22% em novembro
deste ano em relação ao
mesmo mês de 2020. A queda
foi de 7% no acumulado do
ano. Este foi o menor valor
para o mês e para o período
desde 2012. Já os roubos de
rua caíram 19% em novembro e 7% nos 11 meses. O
indicador também alcançou
os menores patamares desde
2012. Os roubos de carga
caíram 9% no acumulado
anual, chegando ao menor
valor desde 2013.
A diretora-presidente do
ISP, Marcela Ortiz, explica
que o ano de 2021 vem confirmando a tendência do estado de reduzir a ocorrência
de crimes contra a vida.
Divulgação

Vagas oferecidas são para diferentes perfis profissionais e todos os níveis
A captação de empregos realizada pela Secretaria de Estado
de Trabalho e Renda (Setrab)
resultou, nesta semana, na
oferta de 1.067 novas oportunidades de trabalho para
várias regiões do Estado do
Rio – Metropolitana, Médio
Paraíba, Baixada Litorânea,
Centro-Sul Fluminense, Serrana e Costa Verde. As vagas
são oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego
(Sine).
Na Região Metropolitana,
são oferecidas 715 oportunidades de trabalho, incluindo
133 vagas destinadas exclusivamente para pessoas com

deficiência. O grande destaque da região está na oferta
de 255 oportunidades para
operador de telemarketing,
com exigência do Ensino
Médio completo.
No Centro-Sul Fluminense
são oferecidas 40 oportunidades, todas destinadas para
pessoas com deficiência, na
função de auxiliar de linha de
produção.
Para quem mora em Mangaratiba, na Costa Verde, são
oferecidas cinco oportunidades de trabalho, exclusivas
para pessoas com deficiência,
para a função de auxiliar de
serviços de copa.

Na Região da Baixada Litorânea, são oferecidas 11
vagas, com exigência de Ensino Fundamental completo,
também destinadas exclusivamente para pessoas com
deficiência.
No Médio Paraíba estão
sendo oferecidas 109 oportunidades para funções como
recepcionista, cuidador de
idosos, entre outras, com
remunerações de até dois
salários mínimos.
Quem mora em Teresópolis, na Região Serrana, pode
concorrer a uma das 187
vagas disponibilizadas. Entre elas, 50 para analista de

recursos humanos e 28 para
repositor de mercadorias.
Perfil profissional é analisado - O Sine realiza uma
análise comparativa do perfil
profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga
disponibilizada pela empresa
contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário
ir a uma unidade do Sistema
Nacional de Emprego levando seus documentos de
identificação civil, carteira de
trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS
e CPF.

Polícia diz que foram os menores números em novembro desde 1991
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Imprensa lusa diz que JJ
e outros recusaram Fla
Carlos Carvalhal e Paulo Sousa também teriam rejeitado proposta carioca
A novela sobre a
procura do Flamengo por um
novo técnico ganhou mais um
capítulo ontem.
Isso por que o jornal português
“Record” revelou que três treinadores rejeitaram a proposta
rubro-negra.
De acordo com o jornal,
Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e
Paulo Sousa já informaram que
não vão acertar com o Flamengo. Todos estão atualmente
empregados.
Com isso, os rubro-negros
passam a mirar outros nomes
da lista: Paulo Fonseca, Rui
Vitória e Vitor Pereira. Todos
estão livres no mercado neste
momento.
O favorito entre os três é
Vitor Pereira. O português foi

Vitor Pereira,
desempregado,
seria agora o
predileto para
assumir equipe
rubro-negra
demitido pelo Fenerbahçe-TUR nos últimos dias.
Mesmo assim, os dirigentes
do Flamengo só devem tomar
qualquer atitude após a virada
do ano. Os rubro-negros ainda
vão esperar uma mudança
no cenário de Jorge Jesus no
Benfica.
A imprensa portuguesa
vem repercutindo o interesse
do Flamengo no treinador.
O vice-presidente de fu-

tebol, Marcos Braz, rebateu
os críticos e lembrou que o
Benfica foi buscar o português
em 2020, quando o técnico
estava sob contrato com o rubro-negro.
“O Jorge tem jogos importantes aqui, está focado e com
a cabeça no Benfica. Ele tem
contrato até 30 de maio do ano
que vem. Isso também não é
problema, né? Porque quando o presidente do Benfica
foi lá atrás do Jorge Jesus, ele
também tinha contrato com
a gente”, disse Braz ao canal
“CMTV”.
“Então, não estou fazendo
nenhuma indecência, não estaria fazendo nenhuma se eu
fosse em cima do Jorge Jesus,
porque, quando ele estava no
Flamengo, ele também estava
sob contrato”, acrescentou.
Divulgação / Fenerbahçe

Vitor Pereira, demitido recentemente do Fenerbahçe, seria a bola da vez para assumir o comando técnico do Flamengo
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Vasco faz proposta
por Diego Souza
O Vasco segue
em busca de
reforços para a
próxima temporada e procura
por novos nomes no ataque.
Os cruz-maltinos parecem
ter um alvo definido para a
posição. Tanto que a diretoria
fez uma proposta oficial para
Diego Souza.
O jogador deixou o Grêmio
após o Brasileirão, passa férias
fora do Brasil e só deve dar
uma resposta aos vascaínos
em janeiro.
O Vasco não é o único que
mira a contratação de Diego
Souza. Isso porque o Sport
também fez proposta para o
atacante.
A diretoria conta com o

apoio da torcida para sensibilizar Diego. Os cruz-maltinos
“invadiram” as redes sociais
do centroavante pedindo o
retorno do jogador.
Húngaro - O Vasco está
perto de fechar seu departamento de futebol. Isso porque
a diretoria deve anunciar o
novo coordenador. O nome
de Eduardo Húngaro ganhou
força nos últimos dias em São
Januário. Ele estava no clube
até o meio deste ano, quando
foi para o Corinthians junto
com Carlos Brazil.
Com a confirmação de
Húngaro, o departamento
de futebol ficará definido e o
clube passa a focar somente
na chegada de reforços para
2022.

Bota assinará novo
contrato do estádio
O Botafogo está
perto de ampliar a concessão do Estádio
Nilton Santos.
No novo acordo, os alvinegros manterão o
controle sobre o local até 2055.
A concessão atual vai até
2031. No entanto, a diretoria
do clube alvinegro entrou em
acordo com a Prefeitura do
Rio de Janeiro para a ampliação do prazo.
Os dirigentes alvinegros
querem fazer mudanças no
estádio. A intenção é transformar o Nilton Santos em uma
arena multiuso. Além disso, a
primeira atitude será a busca
por um parceiro para aquisi-

ção dos naming rights.
O Botafogo espera ter um
aumento na arrecadação nos
próximos anos com o estádio.
O acordo deve ser assinado
ainda nesta semana.
Adeus - Rafael Navarro,
destaque alvinegro na vitoriosa campanha da Série B, embarcou para São Paulo, ontem,
para realizar exames médicos
e assinar contrato com o Palmeiras por cinco anos.
“Estou muito feliz com
a oportunidade. Não só eu,
mas toda a minha família.
Agora é aproveitar, trabalhar e
ajudar o Palmeiras da melhor
forma possível”, disse o centroavante.

Empolgado,
Willian
Bigode
chega ao Flu
O Fluminense anunciou
oficialmente,
ontem, a contratação de
Willian Bigode. O atacante, que deixou o Palmeiras
após cinco temporadas, fez
exames médicos e assinou
com o Tricolor até dezembro de 2023.
A chegada do jogador
de 35 anos já havia sido
confirmada pelo presidente
do Flu, Mário Bittencourt,
na segunda-feira. Em live,
o mandatário afirmou que
o atleta era “desejado pelo
clube há muito tempo”.
“É uma alegria muito
grande. Chego ao Fluminense com uma sensação
incrível e um frio na barriga.
Estou muito motivado e feliz
por esse novo desafio. As
referências que eu tenho, de
atletas que jogaram aqui, do
ambiente e do dia a dia do
clube são excelentes. Essa
ambição que o clube tem de
buscar grandes conquistas
me motivou bastante”, afirmou Willian.
“Chego com essa expectativa de entrar, junto aos
meus novos companheiros,
para a história do clube com
títulos, sempre fazendo o
meu melhor, dando o meu
máximo e respeitando a todos. Espero ter uma história
bonita aqui”, completou
o atacante, que vestirá a
camisa 17.
Willian defendeu o Palmeiras por cinco temporadas e disputou 247 jogos.
No total, anotou 64 gols e 29
assistências.

