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IFRJ retoma seleção
para 1.764 vagas

Cursos técnicos de nível médio serão oferecidos em Niterói e outros campi distribuídos pelo estado

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 16 DE JANEIRO

CIDADES\PÁG.3 

Cláudio Castro recebeu ontem prefeitos e representantes de empresas do setor de petróleo e gás que pressionaram pelo veto a projeto aprovado pela Alerj, que cria novos tributos para o setor

 Rogerio Santana/Divulgação

CIDADES\PÁG. 5

Liminar barra 
aumento de 
preço do gás
A Justiça do Rio concedeu ontem 
liminar favorável ao pedido da 
Alerj para suspender o aumento 
de 50% no preço do gás natural 
fornecido pela Petrobras à Natur-
gy. Na ação, a Alerj argumentou 
que o aumento causaria forte im-
pacto sobre a economia do estado, 
gerando efeito cascata sobre os 
custos da indústria, o orçamento 
do cidadão e o preço do GNV, mui-
to utilizado pelos taxistas e moto-
ristas de aplicativo. Também on-
tem, o governador Cláudio Castro 
anunciou que não vai sancionar 
o PL n. 5.190/2021 aprovado pela 
Alerj, que cria novos tributos para 
empresas de petróleo no estado, 
pois a lei impactaria a atração de 
investimentos e a geração de em-
prego e renda no estado.

CIDADES\PÁG. 3

Material escolar 
até 30% mais 
caro em 2022

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 3

Prefeitura de Niterói 
lança site destinado 

ao terceiro setor

Monólogos 
feministas 
em cartaz
Mostra cênica pode ser 
conferida até amanhã com 
transmissão pelo Youtube. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Carne de Mulher” é uma das peças 
em cartaz na mostra, até quinta

São Gonçalo começa 
a enviar os carnês do 

IPTU de 2022
CIDADES\PÁG. 4

De acordo com a imprensa britânica, o Newcastle, que recentemente foi 
comprado por um fundo de investimento da Arábia Saudita, estaria dis-
posto a desembolsar R$ 128 milhões para contratar o artilheiro Gabigol. 

PÁG. 8

ESPORTES

Novo dono 
da lateral 
chega ao Flu
O Fluminense apresentou 
ontem seu terceiro reforço 
para 2022. Trata-se do late-
ral-esquerdo equatoriano 
Pineida, de 29 anos. 

Mailson Santana / Fluminense

Lateral-esquerdo Mario Pineida 
recebeu ontem a camisa 6 do Flu

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol, no Flamengo desde o início de 2019, começa a despertar o interesse de times da Europa

Ingleses querem matador do Fla

Governador do 
Rio envia ajuda 
aos baianos

PANORAMA\PÁG. 2

Censo 2022: prazo 
para inscrição em 

concurso acaba hoje
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Cadê a maquininha
Estou acostumada a estacionar nas ruas de Niterói e 
sempre pago o rotativo com meu cartão, utilizando as 
maquininhas dos guardadores. Mas hoje (ontem) fui 
surpreendida ao parar o carro na orla de Camboinhas. 
Ao ser abordada pelo guardador, puxei meu cartão e ele 
disse que não aceitava. Fiquei muito constrangida, pois 
não carrego mais dinheiro no bolso.
Delayne Bittencourt

Muitos Buracos
Alô Prefeitura de Niterói! A Rua Carlos Cardoso, em Itaipu, 
está parecendo uma pista de rali. São tantos buracos que 
só veículos off road com tração nas quatro rodas estão 
conseguindo passar sem correr risco de ficar atolados 
ou quebrarem no meio do caminho. Aqui nós também 
pagamos impostos!
Edna Gonçalves

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências 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.

Espetáculos virtuais 
dão voz às mulheres
A Mostra Cênica Monólogos 
Feministas acontece até 
quinta com os espetáculos 
“A Última Dança”, solo de 
Natália Gonsales, sempre 
às 18h e “Carne de Mulher”, 
solo de Paula Cohen, sempre 
às 20h, com transmissão 
pelo Youtube da Contorno 
Produções.

“A Última Dança” é ins-
pirado no diário da escritora 
e filósofa francesa Simone 
Weil (1909-1943). Já a “Carne 
de Mulher”, conta a história 

de uma mulher que está 
sendo interrogada por uma 
médica e sua equipe.

O projeto constrói, atra-
vés de seus espetáculos, um 
caminho por produções 
realizadas por mulheres, 
dando voz e espaço para 
essas que, apesar de maioria 
demográfica, são cotidiana-
mente expostas a situações 
de desrespeito, assédio e 
violência, desvalorização 
profissional e carregam his-
tórias degradantes. 

CULTURA

Samba
Até o dia 10 de janeiro, a 
Casa de Cultura Heloísa Al-
berto Torres, em Itaboraí, re-
cebe a exposição itinerante 
“Samba – Patrimônio Cultu-
ral do Brasil”, que apresenta 
a história da nossa identi-
dade cultural. A mostra faz 
parte do acervo do Museu 
do Samba, que fica na co-
munidade da Mangueira. O 
carnaval, embora conside-
rado o maior espetáculo do 
planeta, não traduz sozinho 
toda a complexidade e ri-
queza do samba. 

LUAN OTTEN – O cantor e compositor Luan Otten, um 
dos maiores destaques da música R&B e pop brasileira 
atual, lança seu mais novo single, “Tzão”, pela Warner 
Music Brasil. O trabalho, que já está disponível em 
todas as plataformas digitais, conta com a participação 
do cantor, compositor e músico Gaab, considerado um 
dos nomes mais promissores do atual cenário musical.

PARA CRIANÇAS – Febre entre crianças de todas as 
idades, os pop its, brinquedos de silicone com “bolhas” 
coloridas, chegam, em janeiro, para embalar as férias 
no Shopping Metropolitano Barra. De 8 a 30 de janeiro, 
os pequenos poderão se divertir no Met Pop It. Pela 
primeira vez no Rio de Janeiro, a atração gratuita vai 
trazer um circuito inédito com diferentes interações. 

Divulgação

“Carne de Mulher” é uma das peças da mostra, em cartaz até quinta

Divulgação

“Samba – Patrimônio Cultural do 

Brasil” pode ser visitada até o dia 10

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

Programando a volta às aulas

Já começaram a chegar os 
novos mobiliários das 95 uni-
dades escolares municipais 
de Itaboraí, que incluem me-
sas de professores, carteiras, 
armários, mesas para refeitó-
rios, e outros, para equipar as 
escolas. “Vamos começar o 
ano letivo em fevereiro com 
tudo novo para nossos alu-

Divulgação

nos. E eles terão muito mais 
novidades”, disse o secretário 
municipal de Educação, 
Mauricílio Rodrigues. 

No dia 7 de fevereiro, 
quando iniciar o ano letivo, 
serão entregues aos alunos 
novos uniformes e kit esco-
lares com mochila, caderno 
e estojo. 

São Gonçalo 
descarta Ômicron

Operação padrão

A Secretaria de Saúde de São 
Gonçalo informou ontem 
que o paciente de 31 anos, 
morador de Santa Izabel, 
recém-chegado da Alema-
nha e que testou positivo 
para covid-19, teve seus re-
sultados confirmados como 
sendo variante Delta, não 
configurando o primeiro 
caso da variante Ômicron no 
município, como cogitado 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) na véspera. O pa-
ciente, segundo o município, 
permanece em isolamento 
até hoje.

Na segunda-feira, a SES 
havia anunciado que estava 
investigando, ao todo, 43 no-
tificações de casos suspeitos 
da nova variante Ômicron 
em nove cidades, entre elas 
Niterói e São Gonçalo. O 
município de Niterói ainda 
não divulgou nota sobre a 
suspeita de caso de contami-
nação pela variante Ômicron 
no município. 

Auditores fiscais federais 
agropecuários  estão reali-
zando operação padrão em 
todo o país. De acordo com 
o Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais Federais Agro-
pecuários, a decisão tomada 
em assembleia nesta segunda 
(27), já havia sido cogitada 
na semana passada, quando 
a categoria foi preterida no 
Orçamento, Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2022, sendo 
que o Governo Federal já ha-
via sinalizado com a possibi-
lidade de inclusão da carreira 
na reestruturação salarial, 
junto com outras categorias. 
Por enquanto, o ritmo nor-
mal de trabalho da categoria 
segue somente para as ati-
vidades que podem afetar 
diretamente o cidadão, como 
a liberação de cargas vivas, a 
fiscalização de bagagens de 
passageiros e de animais de 
companhia (pets). A operação 
também não atingirá cargas 
vivas, produtos perecíveis e 
o diagnóstico de doenças e 
pragas.

POR JEFFERSON LEMOS

Assaí abre hoje loja em Tribobó

O Assaí Atacadista abre 
hoje as portas de mais uma 
unidade em São Gonça-
lo, concluindo seu pla-
nejamento de expansão 
previsto para 2021 com a 
abertura de 28 novas lojas. 
O novo Assaí Tribobó fica 
na Avenida Fued Moises, 
114. Com esta inaugura-
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ção, a Companhia celebra 
a marca de 212 unidades 
distribuídas em 24 esta-
dos (incluindo o Distrito 
Federal), reforçando ainda 
a importância do Rio de 
Janeiro e de São Gonçalo 
para a empresa. Somente 
neste município, são três 
unidades. 

Pressão no Congresso Nacional

A partir de 1º de janeiro de 
2022 a margem para crédi-
to consignado volta a ser 
de até 35% do benefício. 
O aumento da margem 
adicional de 5% durante 
a pandemia foi aprovado 
através da Lei 14.131/21 
e tem validade só até 31 
de dezembro de 2021. 

Divulgação Aposentados, pensionis-
tas, servidores públicos e 
agentes do setor de crédi-
to de todo o País se mobili-
zam para manter de forma 
permanente a margem de 
40% para crédito consig-
nado. O movimento quer 
recolher 50 mil assinatu-
ras (já conseguiu 35 mil) 
em uma petição que será 
entregue ao Congresso 
Nacional para pressionar 
os deputados a votarem o 
PL 2017/20 que aumenta, 
de forma definitiva, de 
35% para 40% a margem. 

“Diante do crítico ce-
nário atual da economia, 
em que os juros das linhas 
de crédito dispararam, o 
crédito consignado con-
tinua sendo a linha mais 
barata disponível”, avalia 
Yasmin Melo, presidente 
do Instituto Nacional do 
Agente Financeiro (Inaf ), 
uma das instituições que 
encabeçam o movimento. 

Panorama RJPanorama RJ

Solidário aos municípios 
baianos afetados pelas 
chuvas dos últimos dias, o 
governador do Rio, Cláudio 
Castro, determinou ontem 
o envio de ajuda humana 
e material ao Governo da 
Bahia. O Corpo de Bom-
beiros do Estado do Rio já 
começou a ceder um heli-
cóptero, 40 militares e 20 
embarcações. Nesta terça, 

subiu para 21 o número 
de mortes resultantes das 
fortes chuvas que atingem 
a região centro-sul da Bah-
ia. O número de feridos 
chega a 358. Um total de 
136 municípios do estado 
decretaram situação de 
emergência. O número 
de pessoas desabrigadas é 
de 34.163, enquanto o de 
desalojados soma 42.929. 

Rio manda ajuda para Bahia
 Isac N..brega/PR

O deputado federal Hugo 
Leal esteve nesta sema-
na, acompanhado do de-
putado estadual Coronel 
Salema, em cerimônia 
realizada no Quartel Ge-
neral da PM, no Centro 
do Rio. Na ocasião, foram 
entregues 4.360 coletes 
balísticos e 215 dispositi-

vos eletroincapacitantes 
para a corporação. Fruto 
de recursos obtidos por 
emendas parlamentares da 
bancada federal fluminen-
se, os novos equipamentos 
agregarão valor às ações de 
Segurança Pública e serão 
fundamentais para redu-
ção da vitimização policial. 

À prova de balas
Divulgação



Cidades 3Quarta-feira, 29/12/2021 ofluminense.com.br

Justiça do Rio concede liminar a pedido feito pela Alerj. Governo do Estado também entrou com ação 

Aumento do gás é suspenso
A Justiça do Rio concedeu 
liminar favorável ao pedido 
da Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) para suspender o 
aumento de 50% no preço 
do gás natural fornecido 
pela Petrobras à Naturgy. A 
decisão é do juiz de plantão 
Andre Felipe Tredinnick, que 
analisou a ação civil pública 
movida, ontem (28), pela 
Mesa Diretora e pela Comis-
são de Defesa do Consumidor 
da Alerj, representadas pelo 
presidente, deputado André 
Ceciliano (PT). “Essa política 
de preços da Petrobras, que 
produz em real e cobra em 
dólar, é ótima para os acio-
nistas da empresa e para o 
Governo Federal que detém 
a maioria das ações, mas é 
péssima para o povo que não 
tem como suportar tamanho 
aumento. É um fator que 
hoje impede a retomada do 
desenvolvimento do estado. 
Não é possível que seja man-
tida essa escalada de preços”, 
afirmou Ceciliano, sobre a 
decisão favorável. Na ação, a 
Alerj argumentou que o au-
mento causaria forte impacto 
sobre a economia do estado, 
gerando efeito cascata sobre 
os custos da indústria, o orça-
mento do cidadão e o preço 
do GNV, muito utilizado pelos 
taxistas e motoristas de apli-
cativo. Comparado a 2018, 

o reajuste do gás natural já 
chega a 120%. Já a variação do 
IPCA, entre janeiro de 2018 
e novembro de 2021, foi de 
23,58%. Falta concorrência

Na liminar o juiz deter-
minou que a Petrobras man-
tenha as condições atuais de 
fornecimento e preço, até que 
o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
aprecie a representação feita 
pela concessionária Naturgy 
e até que sejam reguladas 

as condições de acesso ao 
mercado de gás, permitindo 
assim a instauração de plena 
concorrência no fornecimen-
to do insumo. A decisão tam-
bém recebeu parecer favo-
rável do Ministério Público, 
que ressaltou que o aumento 
proposto “representaria ver-
dadeiro caos para o Estado do 
Rio de Janeiro, impactando 
toda a população fluminen-
se”. O juiz Tredinnick afirmou 
que “a busca desmedida de 

lucro, na consagração de um 
sistema econômico perverso, 
vulnera os direitos humanos 
previstos na Constituição 
Federal, que colocam a dig-
nidade da pessoa humana em 
suas necessidades básicas, 
como a vida, a saúde e a exis-
tência condigna, acima de 
interesses privados opostos 
aos interesses da coletivida-
de.” O reajuste ocorreria a 
partir de primeiro de janeiro 
de 2022. Ceciliano lembrou 

ainda que grande parte dos 
custos de fornecimento é lo-
cal, visto que o Rio de Janeiro 
é o maior produtor de gás na-
tural do país. Mais de 50% de 
todo gás produzido na Bacia 
de Santos é reinjetado nos 
campos de petróleo porque 
faltam gasodutos para escoar 
a produção, enquanto o país 
importa o produto. 

Ontem, o Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro tam-
bém acionou a Justiça para 
impedir o aumento médio 
de 50% no preço do gás na-
tural. O governador Cláudio 
Castro apontou os riscos que 
o aumento poderá acarretar 
na vida da população e da 
economia fluminense, que 
está em processo de ampla 
retomada.

“O Governo do Rio de 
Janeiro não concorda com 
esse aumento abusivo que 
vai afetar a vida de milhões 
de cidadãos, da dona de casa 
e dos motoristas profissionais 
às empresas e indústrias. O 
reajuste impactaria na em-
pregabilidade e na instalação 
de novas empresas que não 
se instalariam no Estado sem 
segurança jurídica”, declarou 
Cláudio Castro. 

Sem novos tributos - O 
governador Cláudio Cas-
tro anunciou que não vai 

sancionar o Projeto de Lei 
n. 5.190/2021, que cria no-
vos tributos para empresas 
de petróleo no estado e foi 
aprovado pela Alerj. Castro 
confirmou sua decisão ao 
receber, ontem (28), uma 
comitiva de prefeitos dos mu-
nicípios da Bacia de Campos 
e representantes de empresas 
e instituições do setor de pe-
tróleo e gás que se reuniram 
para pedir o veto.

“Não podemos mais au-
mentar o custo do Rio de Ja-
neiro, onerar as operações da 
indústria e gerar insegurança 
jurídica para o estado. O que 
precisamos é de previsibi-
lidade para os investidores. 
Mudanças de regras precisam 
passar por um amplo proces-
so de diálogo com todos os 
envolvidos, das prefeituras 
impactadas às empresas do 
setor”, afirmou o governador.

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Inter-
nacionais, Vinicius Farah, a 
lei impactaria a atração de 
investimentos e a geração de 
emprego e renda no estado.

Estiveram presentes na re-
união os prefeitos de Macaé, 
Campos, Bom Jesus, Cardo-
so Moreira, São Francisco 
de Itabapoana, Quissamã,  
Cordeiro, São Fidelis e Cara-
pebus.

Motta de Souza / Agência Petrobras

Aumento de 50% no preço do gás natural fornecido pela Petrobras à Naturgy entraria em vigor em 1 de janeiro de 2022

Niterói lança site 
destinado ao 3º Setor
A Prefeitura de Niterói lan-
çou, nesta semana, o site 
do Niterói Cidadã, progra-
ma de fortalecimento do 
Terceiro Setor. Na página, 
Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs) poderão acom-
panhar atualizações sobre o 
programa, acessar editais, 
ler notícias relacionadas ao 
setor, compartilhar expe-
riências e se mobilizar. A 
plataforma já está disponível 
e pode ser acessada pelo en-
dereço http://www.niteroi.
rj.gov.br/niteroicidada/ ou 
através da página inicial do 
site da Prefeitura de Niterói.

A ferramenta reúne in-
formações sobre o Niterói 
Cidadã, programa lançado 
neste ano pela Prefeitura de 
Niterói com foco no apri-
moramento da gestão das 
Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs), para que pos-
sam se formalizar, elaborar 
projetos, captar recursos e 
participar de editais do mu-
nicípio. Através do site, tam-
bém é possível se inscrever 
no programa para participar 
dos cursos de capacitação 
e ações filantrópicas. Para 
isso, basta responder um 
formulário, que vai mapear 
as organizações que atuam 
na cidade e identificar as 
principais demandas para 
nortear a gestão no desen-
volvimento de medidas que 
auxiliem o Terceiro Setor.

“Nos últimos anos, Nite-
rói vem investindo no pro-
cesso de informatização. O 
site do Niterói Cidadã é mais 
uma iniciativa que se inte-
gra à transformação digital 
da administração pública, 
facilitando o acesso das or-

ganizações e criando um 
ambiente onde elas possam 
se conhecer e ter acesso a 
informações importantes. 
Queremos estimular as ins-
tituições de Niterói para 
que aproveitem as oportu-
nidades que são criadas pela 
Prefeitura e possam fortale-
cer sua atuação”, enfatizou o 
prefeito Axel Grael.

Além de ter acesso às 
informações, todas as or-
ganizações cadastradas no 
programa terão seus sites 
ou páginas nas redes so-
ciais divulgadas no site do 
Niterói Cidadã, como forma 
de propagar o trabalho que 
desenvolvem e criar um 
ambiente virtual de troca de 
experiências.

“Com o lançamento do 
site, o Niterói Cidadã am-
plia seu alcance. O uso da 
tecnologia é uma tendência 
que veio para ficar e preci-
samos aproveitar esse meio 
para fortalecer a parceria 
entre o poder público e a 
sociedade civil. Conheço de 
perto os desafios que o Ter-
ceiro Setor enfrenta e, atra-
vés da minha experiência, 
quero contribuir para que 
as organizações possam 
ampliar seu trabalho”, disse 
a primeira-dama, Christa 
Vogel Grael, que atua como 
coordenadora voluntária do 
programa.

Niterói Cidadã - O Niterói 
Cidadã é um programa cria-
do pela Prefeitura de Niterói 
para dar apoio ao Terceiro 
Setor. A iniciativa conta com 
o apoio de todas as secre-
tarias e coordenadorias do 
governo municipal.

IFRJ retoma seleções para 
cursos: são 1.764 vagas

O Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Rio de Janeiro (IFRJ) re-
tomou o processo seletivo 
para ingresso de alunos nos 
cursos técnicos de nível mé-
dio, na modalidade integrada, 
para o ano letivo de 2022. 
São 1.764 vagas, em vários 
cursos, distribuídas pelos 
diversos campi da instituição. 
A seleção será feita em três 
modalidades: Prova Objetiva, 
Sorteio Público ou Análise do 
Histórico Escolar.

O processo seletivo, que 
a partir de agora será organi-
zado pelo Instituto Selecon, 
oferece vagas para os campi 
de Arraial do Cabo, Cabo 
Frio, Duque de Caxias, En-
genheiro Paulo de Frontin, 
Nilópolis, Niterói, Paracambi, 

Pinheral, Resende, Rio de 
Janeiro, São Gonçalo e Volta 
Redonda. Entre os cursos ofe-
recidos estão: Administração, 
Agroindústria, Agropecuária, 
Alimentos, Automação Indus-
trial, Biotecnologia, Controle 
Ambiental, Eletrotécnica, 
Farmácia, Guia de Turismo, 
Informática para Internet, 
Informática para Internet, 
Mecânica, Meio Ambiente, 
Petróleo e Gás, Plástico, Segu-
rança do Trabalho, Química.

O período de inscrições foi 
aberto ontem (28) e segue até 
16 de janeiro de 2022, no site 
do Instituto Selecon (selecon.
org.br). A taxa de inscrição é 
de R$ 50. Os candidatos que 
atenderem às exigências do 
edital, poderão pedir isenção 
entre até 3 de janeiro, no site 

do organizador. No ato da 
inscrição, o candidato deve-
rá optar pela modalidade de 
seleção e se irá disputar as 
vagas reservadas ou de ampla 
concorrência.

Aqueles que já tinham se 
inscrito para o seletivo ante-
riormente, devem registrar o 
interesse de continuar parti-
cipando da seleção, fazendo a 
reinscrição, mas não será pre-
ciso pagar novamente a taxa.

Já aqueles que se inscre-
veram, mas não querem mais 
participar, poderão pedir o 
cancelamento da inscrição e 
devolução do valor pago. Am-
bas as solicitações devem ser 
feitas através do site do Ins-
tituto Selecon e dirigidas ao 
IFRJ, que será o responsável 
pela análise de reinscrição e 

eventuais ressarcimentos por 
cancelamento de inscrições 
anteriores, durante o período 
de inscrição atual.

A prova presencial está 
prevista para o dia 6 de feve-
reiro. Já o sorteio público, será 
realizado entre os dias 8 e 11 
de fevereiro. Os resultados 
finais das três modalidades de 
seleção estão previstos para o 
dia 23 de fevereiro.

A avaliação será feita em três modalidades: prova objetiva, sorteio ou análise

Divulgação

A unidade hospitalar do Barreto receberá um aporte de R$ 2 milhões

Chances são 
para diversos 
cursos em 12 
municípios. 
Inscrição vai até 
16 de janeiro

Divulgação

Campanhas de doação: iniciativas estão no foco do Niterói Cidadã

Orêncio de Freitas: Niterói 
investe em revitalização

A Prefeitura de Niterói vai 
investir R$ 30 milhões na 
revitalização do Hospital Mu-
nicipal Orêncio de Freitas, no 
Barreto. O anúncio foi feito 
ontem (28) pelo prefeito Axel 
Grael. A unidade se manterá 
como referência em cirurgias 
e receberá também um aporte 
de R$ 2 milhões em equipa-
mentos, que já começaram a 
ser entregues.

“A reforma do Hospital 
Orêncio de Freitas faz parte 
de um pacote de investi-
mentos no setor da Saúde 
que anunciarei nas próxi-
mas semanas. A unidade é 
um orgulho para Niterói e 
se manterá como referên-
cia em cirurgias”, afirmou o  
prefeito.

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, falou 
sobre a importância dessa 
medida.

“Estamos realizando uma 
reestruturação na rede muni-
cipal de saúde e esse investi-
mento no Hospital Municipal 
Orêncio de Freitas é funda-
mental. A unidade tem gran-

de importância para o muni-
cípio e essa medida permite 
qualificarmos o atendimento, 
garantindo uma melhor assis-
tência à população”, destacou 
o secretário.

Atendimentos - O Hos-
pital Orêncio de Freitas é 
referência em cirurgias na 
rede municipal de saúde. 
Dentre os procedimentos 
realizados estão: cirurgia de 
vesícula, hérnias, tumores do 
tubo digestivo, gastrectomia, 
pancreatectomia, enterec-
tomia, tumores do intestino 
delgado e intestino gros-
so, mioma, ovário, períneo, 
histerectomia, laqueadura, 
próstata, vasectomia, vari-
zes, debridamento de ferida,  
amputação, fístula, hemorroi-
da, tireoide, lipomas e tumor 
de pele.

Hospital, que é referência em cirurgias, receberá R$ 30 milhões em obras

A rede de saúde 
de Niterói só tem 
a ganhar com os 
investimentos
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Divulgação

Os postos do BPTur ficarão em áreas consideradas estratégicas ao longo da Avenida Atlântica, entre a Avenida Princesa Isabel e o Posto 6

Complexo 
de Gericinó 
terá novo 
presídio
O governador Cláudio Cas-
tro assinou, esta semana, ao 
lado do secretário estadual 
de Administração Peniten-
ciária, Fernando Veloso, 
um contrato de repasse do 
Programa de Aprimora-
mento da Infraestrutura e 
Modernização do Sistema 
Penal do Governo Federal.

O programa é geren-
ciado pelo Departamento 
Penitenciário Nacional, 
secretaria subordinada ao 
Ministério da Justiça, com 
objetivo de fazer ações que 
sigam apoiando a queda 
dos índices de violência no 
estado. Além disso, a cons-
trução de uma penitenciá-
ria de segurança média, no 
Complexo Penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, como 
contrapartida. 

”Este contrato irá tra-
zer uma melhor qualidade 
tanto para o trabalho do 
policial penal, que desem-
penha um papel tão im-
portante para a sociedade, 
quanto para a dignidade 
dos apenados do nosso 
sistema. O investimento 
significa um avanço na 
política de ressocialização 
e oportunizando mudança, 
que é o que verdadeira-
mente desejamos”, disse o 
governador.

 Serão investidos, ao 
todo, cerca de R$ 38,5 mi-
lhões ao longo dos cinco 
anos do contrato, encerran-
do-se em 2026. A nova pe-
nitenciária terá capacidade 
para atender 800 presos, 
ajudando a redistribuir 
o quantitativo de outras 
unidades e diminuindo a 
pressão do sistema.

Novos quiosque e grupamento foram lançados ontem para ordenamento em Cabo Frio

Apoio para Guarda na Praia do Forte

A Prefeitura de Cabo Frio 
inaugurou ontem (29), o 
novo quiosque de apoio à 
Guarda Civil Municipal na 
Praia do Forte, na Praça  
dos Quiosques. Na oca-
sião também foi lançado o 
novo grupamento de praia 
da Guarda, destinado ao 
ordenamento das orlas do 
município.

“Este grupamento vai 
atuar sobretudo na fisca-
lização e no ordenamento 
das praias, em conjunto 
com as demais equipes 
da Prefeitura. A atuação,  
i n i c i a l m e n t e ,  s e r á  n a  
Praia do Forte”, afirma o 
secretário de Direitos Hu-
manos e Segurança, Ruy 
França.

O secretário destaca ain-

da que, com este grupamen-
to, a Prefeitura de Cabo Frio 
vai aumentar a presença 
ostensiva na praia.

“J á  e s t a m o s  a l i n h a -
dos com a Polícia Militar  
para que possamos promo-
ver ações conjuntas. Além 
disso, fechamos o Proeis, 
que prevê a contratação de 
policiais na folga, para atuar  
no reforço da segurança 

pública na alta temporada”, 
explica Ruy França, se refe-
rindo ao Programa Estadual 

de Integração na Segurança, 
que permite ao municí-
pio pagar por horas extras  

de policiais e bombeiros 
militares, proporcionando 
aumento no efetivo.

Iniciativa visa 
aumentar 
a presença 
ostensiva de 
policiais na 
praia

Divulgação

Local mais movimentado de Cabo Frio, a Praia do Forte estará mais segura para moradores e visitantes

Orla ganhará cinco postos avançados do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur)

Copacabana: mais segurança
A orla de Copacabana, no Rio, 
ganhará reforço na segurança 
em 2022: o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro vai inaugu-
rar, nos próximos meses, cinco 
postos avançados do Batalhão 
de Policiamento em Áreas 
Turísticas (BPTur) e uma nova 
delegacia da Polícia Civil. Área 
de grande movimentação e 
destino de turistas que visitam 
o Rio, a Avenida Atlântica con-
centra 30% da criminalidade 
do bairro. A expectativa é que 
as novas unidades reduzam 
esse índice, principalmente 
no verão, época em que há 
aumento de casos.

 Os postos do BPTur fica-
rão em áreas consideradas 
estratégicas ao longo da Ave-
nida Atlântica, entre a Avenida 
Princesa Isabel e o Posto 6, 
possibilitando um serviço 
integrado do policiamento 
na região. O principal será 
instalado em frente ao Museu 
da Imagem e do Som (MIS). 
Com o funcionamento das 
unidades, diversos pontos da 
praia serão monitorados por 
meio de câmeras.

“Essas inovações na área 
de segurança pública, com 
investimento em tecnologia 
e estabelecendo uma maior 
proximidade do policial com 
os cidadãos, terão reflexos 
positivos na sensação de se-
gurança dos cariocas e turis-
tas brasileiros e estrangeiros 
que visitam o Rio de Janeiro. 
Vale lembrar que o turismo 
é uma atividade econômica 
estratégica do Estado”, disse 
o governador Cláudio Castro.

Somado a esse programa, a 
Secretaria de Estado de Polícia 
Militar lançou o registro de 
ocorrências on-line na orla 
carioca. Já testado na área do 

central da cidade, o sistema 
agora está disponibilizado 
aos policiais militares dos 
batalhões da orla: 2º BPM  
(Botafogo) 19º BPM (Copa-
cabana), 23º BPM (Leblon) e 
31º BPM (Recreio dos Bandei-
rantes). Chamado de BOPM 
On-Line, o sistema agiliza 
registros de pequenos delitos, 
sem que haja a necessidade 

de encaminhar a ocorrência 
para as delegacias, permitindo 
que os policiais retomem mais 
rápido ao patrulhamento de 
rotina.

“Reduzir a incidência cri-
minal é sempre um grande 
desafio. Durante o verão, há 
um aumento substancial na 
circulação de pessoas, sobre-
tudo nas áreas turísticas, e 

por isso essa preocupação é 
ainda maior. O trabalho em 
parceria com outras pastas 
da administração pública, 
como a Secretaria de Turismo, 
vai contribuir muito para o  
sucesso da nossa missão”, 
afirmou o secretário de Polícia 
Militar, Luiz Henrique Mari-
nho Pires.

 Já a Operação Verão 

2021/2022 da PM conta com 
2.500 policiais militares atuan-
do nas praias das Zonas Sul e 
Oeste até o final da estação. 
Este ano, os PMs ganham re-
forço de inovações tecnológi-
cas, como a Central de Moni-
toramento da Linha Vermelha, 
e novidades logísticas, como a 
Companhia Destacada do 5º 
BPM, no Centro do Rio.

IPTU: SG 
inicia envio 
do carnê 
2022
A prefeitura de São Gonçalo 
já deu início ao envio dos 
carnês de IPTU e de Impos-
tos e Taxas Municipais para 
o ano de 2022. De acordo 
com o decreto 382/2021, os 
contribuintes que não re-
ceberem em seu domicílio 
as guias de IPTU e Taxa de 
Coleta de Lixo Domiciliar 
deverão acessar o site da 
Prefeitura - www.pmsg.
rj.gov.br, na aba serviços. 
A emissão de segunda via 
pela internet estará dispo-
nível a partir do dia 3 de 
janeiro de 2022.

Os contribuintes que 
optarem pelo atendimento 
presencial, a partir do dia 3 
de janeiro, podem se dirigir 
aos Postos de Atendimento 
da Secretaria Municipal 
de Fazenda, na sede da 
Prefeitura, para solicitar a 
segunda via, de 9h às 17h. O 
endereço é Rua Doutor Fe-
liciano Sodré, número 100, 
no Centro. O atendimento 
presencial também pode 
ser feito no polo do Arsenal, 
na Avenida Eugênio Borges 
853, salas 316 a 319, no Sho-
pping Via Lagos.

Descontos no pagamen-
to em cota única -Quem 
optar pelo pagamento do 
IPTU em cota única terá 5% 
de desconto, no período de 
25 a 31 de janeiro, depen-
dendo do final da inscrição 
imobiliária do domicílio. O 
tributo também poderá ser 
pago parceladamente em 
12 vezes.

Também haverá des-
conto de 5% para paga-
mento em cota única até 
o dia 25 de fevereiro para a 
Taxa de Fiscalização e Con-
trole, Taxa de Autorização 
de Publicidade e Taxa de 
Inspeção Sanitária.

O pagamento do Impos-
to Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza (ISSQN) será 
efetuado até o dia 10 de 
cada mês.

Proprietários de imóveis irregulares são notificados e têm acesso a recursos antes da demolição

Mangaratiba fiscaliza construções
A Prefeitura de Mangarati-
ba, através da Secretaria de 
Meio Ambiente (SMMA) deu 
continuidade, ontem (28), à 
operação de demolição de 
construções irregulares em 
áreas de proteção ambien-
tal permanente em Man-
garatiba. Equipes técnicas 
da SMMA e da Secretaria 
de Obras e Urbanismo, e 
agentes do Grupamento de 
Proteção Ambiental (GPA) 
da Guarda Municipal, estão 
realizando a ação na Fazen-
da Ingaíba, iniciando pelo 
Batatal e percorrendo todo 
o bairro.  O ato tem como 
base a Lei Federal de Crimes 
Ambientais, o Artigo 268 da 
Constituição Estadual e as 
Leis Municipais 1.209/19 e 
1.355/21.

A demolição dos imóveis 
construídos em áreas de pro-

teção ambiental configura 
o último ato administrativo 
dos processos de fiscaliza-

lição os proprietários dessas 
edificações são devidamente 
notificados, autuados, mul-
tados e tem acesso a todos os 
recursos legais disponíveis 
para sua defesa, inclusive a 
notificação para demolição 
voluntária.

Segundo o Secretário de 
Meio Ambiente de Man-
garatiba, Antonio Marcos  
Barreto, o combate as cons-
truções irregulares nas áreas 
de preservação ambiental  
seguirá por todo o municí-
pio.

“É importante que as 
pessoas tenham a ciência 
de que não devem construir 
sem autorização ambiental 
em áreas de proteção per-
manente. Nós estamos fisca-
lizando toda a cidade, e onde 
tiver construção irregular 
iremos demolir”.

Divulgação

As demolições em Mangaratiba são acompanhadas por agentes  do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA)

ção, apuração de denúncias 
ou relativos às recomenda-
ções do Ministério Público 

que estão em execução junto 
a gestão municipal. Cabe 
destacar que antes da demo-
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Material escolar pode ficar 
até 30% mais caro em 2022
Variação do dólar e de custos na Ásia, somados à inflação, geram impacto nos produtos de papelaria

A poucos dias da chegada de 
2022, aumentam também as 
preocupações com todas as 
despesas de começo do ano. 
E quem tem filhos na escola 
tem uma conta a mais: a 
compra do material escolar, 
que vai acompanhar a infla-
ção e a alta do dólar. Segundo 
a Associação Brasileira de Fa-
bricantes e Importadores de 
Artigos Escolares (ABFIAE), 
o aumento pode chegar  
a 30%.

“Para 2022, temos rea-
justes elevados em todas 
as categorias de materiais 
escolares, variando de 15% 
a 30%, em média”, afirmou 
o o presidente executivo da 
ABFIAE, Sidnei Bergamaschi.

De acordo com entidade, 
as indústrias e os importa-
dores estão sofrendo esse 
ano um grande aumento de 
custos. “São aumentos eleva-
dos e frequentes nas diversas 
matérias-primas como, por 
exemplo, papel, papelão, 
plástico, químicos, embala-
gem, etc. Para os produtos 
importados, os principais 
impactos são a variação do 
dólar no Brasil, os aumentos 
de custos na Ásia e a ele-
vação dos preços de fretes 
internacionais, decorrente 
da falta de containers. Além 
disso, as medidas antidum-
ping para importações de 
lápis da China, adotadas pelo 

governo brasileiro este ano, 
aumentaram os custos na 
categoria de lápis”, observou 
Bergamaschi.

O executivo afirmou que 
nenhum produto escapará 
da alta de preços.  “Provavel-
mente todas as categorias de 
produtos sofrerão aumentos 
de preços”. E mesmo os pro-
dutos nacionais não terão 

tanta procura, por falta de 
opções. “Pode ocorrer algu-
ma migração de volume de 
produtos importados para 
nacionais, mas em peque-
na escala. Para a maioria 
dos produtos atualmente 
importados, as opções de 
fornecimento nacional são 
pequenas”.

Este ano foi marcado por 

aulas híbridas em diversos 
estados, e com isso muitos 
estudantes reaproveitaram 
materiais escolares de 2020. 
Com o avanço da vacinação 
e a volta às aulas totalmente 
presencial, pelo menos na 
Educação Básica, a expecta-
tiva da entidade para 2022 é 
cautela.

“Acreditamos que a reto-

mada das aulas presenciais 
na maioria dos locais no final 
de 2021 movimentou o setor, 
mas sem atingir os patamares 
pré-pandemia. Nosso merca-
do foi um dos mais atingido 
durante a pandemia, com 
escolas e comércio fechados, 
com uma queda no varejo 
de papelaria superior a 37%. 
Apesar de existir uma boa ex-
pectativa com o retorno das 
aulas presenciais em 2022, 
os comerciantes do setor 
de papelaria estão cautelo-
sos, pois sofreram muito em 
2021, quando não teve volta 
às aulas, muitas empresas 
estão em dificuldades finan-
ceiras e outras encerraram as 
suas atividades. Além disso, 
a degradação dos índices 
econômicos - dólar elevado, 
inflação em alta, desempre-
go e baixo crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
põe em risco os resultados 
para nosso segmento”, avalia 
o executivo.

Alternativas - E se os pre-

ços estarão nas alturas, o 
jeito é buscar alternativas 
para economizar, explica o 
economista Sérgio Tavares. 
“Em primeiro lugar, é impor-
tante pesquisar bastante os 
preços, seja em lojas de rua, 
nos shopping centers e lojas 
online. Os preços costumam 
oscilar muito e dado o volu-
me de itens a serem compra-
dos, a economia pode ser boa 
para quem tem organização 
e disciplina neste sentido”.

Para quem se organizou, 
pagar à vista, em dinhei-
ro, pode render um bom 
desconto. “Uma segunda 
abordagem é a tentativa de 
desconto para pagamento 
à vista ou em dinheiro, por 
exemplo, caso a compra te-
nha valor relevante. O valor à 
vista nunca pode ser o mes-
mo do valor total parcelado. 
O cliente deve perguntar 
antes se o preço à vista e o 
mesmo do preço parcelado, 
o  estabelecimento tem o 
dever de dar desconto para 
pagamento à vista”, orienta o 
diretor da STavares Consulto-
ria Financeira.

Outra forma de economi-
zar é conversar com outros 
pais, seja através de grupos 
e fazer compras conjun-
tas em livrarias, editoras e 
no atacado. Isso aumenta a 
probabilidade de conseguir 
preços menores.

Em um 2021 
atípico, com 
poucas aulas 
presenciais, pais 
compraram 
menos material

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Uma das forma de economizar é conversar com outros pais, seja para buscar melhor preço ou realizar compras conjuntas

Ministros sobrevoam 
áreas atingidas na BA
Quatro ministros de Estado 
sobrevoaram ontem (28) as 
regiões atingidas por fortes 
chuvas na Bahia, que causa-
ram a morte de 21 pessoas, 
até a noite de ontem. Os 
ministros anunciaram uma 
série de ações para auxiliar 
o esforço de atendimento 
à população desabrigada e 
prometeram recursos para a 
reconstrução da infraestru-
tura e de moradias.

Pela manhã, João Roma 
(Cidadania), Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional), 
Marcelo Queiroga (Saúde) 
e Damares Alves (Mulher, 
Família e Direitos Humanos) 
se encontraram em Itabuna 
(BA), um dos municípios mais 
atingidos, de onde sobrevoa-
ram a região por helicóptero.

Mais tarde, os ministros 
deram entrevista coletiva na 
qual anunciaram as medidas 
de cada ministério para lidar 
com a situação de calamida-
de. Queiroga disse que uma 
portaria publicada ontem 
(28) destinou R$ 12 milhões 
do Fundo Nacional de Saúde 
para os fundos municipais 
comprarem insumos.

 Queiroga anunciou ainda 
o envio imediato de 100 mil 

doses para reforçar a vacina-
ção contra a gripe na região, 
bem como doses para hepa-
tite A e cinco toneladas de 
insumos hospitalares. Devido 
às chuvas, algumas localida-
des perderam grande parte 
dos remédios e imunizantes. 
Médicos da Força Nacional de 
Saúde também estão sendo 
mobilizados.

Damares Alves anunciou 
esforços conjuntos com a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) para prevenir os desa-
parecimentos e garantir o di-
reito de crianças da região. Os 
ministro da Cidadania, João 
Roma, e do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
por sua vez, prometeram que 
novos recursos federais serão 
canalizados num futuro breve 
para a reconstrução de casas 
e estradas.

Divulgação

Representantes do governo foram ver de perto os estragos das chuvas

Desemprego cai 1,6 ponto 
percentual e chega a 12,1%
O desemprego no Brasil atin-
giu 12,1% no trimestre móvel 
de agosto a outubro de 2021, 
o que representa queda de 
1,6 ponto percentual (p.p.) na 
comparação com o trimestre 
de maio a julho de 2021, quan-
do ficou em 13,7%. Em relação 
ao mesmo trimestre móvel de 
2020 (14,6%), o recuo é de 2,5 
pontos percentuais.

A população desocupada 
chegou a 12,9 milhões de 
pessoas, uma redução de 
10,4% ou menos 1,5 milhão, 
se comparado ao trimestre 
encerrado em julho, quando 
eram 14,4 milhões de pessoas. 
Frente ao mesmo trimestre 
móvel de 2020 (14,6 milhões 
de desocupados), caiu 11,3% 
ou menos 1,7 milhão.

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua), divulgada ontem 
(28) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Ocupação - De acordo 
com a pesquisa, a população 
ocupada atingiu 94,0 milhões 
de pessoas, com crescimento 
de 3,6% ou 3,3 milhões de pes-
soas ante o trimestre anterior e 
avançou 10,2% ou 8,7 milhões 
de pessoas, em relação ao 
mesmo trimestre de 2020.

O nível da ocupação, que 
é o percentual de pessoas 
ocupadas na população em 
idade de trabalhar, foi estima-
do em 54,6%, segundo o IBGE, 
o maior desde o trimestre 
encerrado em abril do ano 
passado. O resultado repre-
senta também uma alta de 
1,8 p.p. na comparação com 
o trimestre de maio a julho de 
2021. Lá eram 52,8% e de 4,6 
p.p. ante o mesmo período do 

ano anterior (50,0%).

Crescimento da ocupação 
- Para a coordenadora de Tra-
balho e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy, a queda 
na taxa de desocupação está 
relacionada ao crescimento 
da ocupação, como já vinha 
acontecendo nos meses ante-
riores. “O aumento no número 
de ocupados ocorreu em seis 
dos dez grupamentos de ativi-
dades, a exemplo do comércio, 
da indústria e dos serviços de 
alojamento e alimentação”, 
observou.

De acordo com o IBGE, o 
aumento na ocupação teve 
influência do número de em-
pregados com carteira de 
trabalho no setor privado, que 
alcançou 33,9 milhões, um 
avanço de 4,1% se comparado 
ao trimestre anterior. O per-

centual equivale a 1,3 milhão 
de pessoas a mais.

“Do aumento de 3,3 mi-
lhões de pessoas na ocupação, 
40% são trabalhadores com 
carteira assinada no setor 
privado. Essa recuperação do 
trabalho formal já vem ocor-
rendo nos meses anteriores, 
desde o trimestre encerrado 
em julho. Então, embora o 
emprego com carteira no setor 
privado ainda esteja em um 
nível abaixo do que era antes 
da pandemia, vem traçando 
uma trajetória de crescimen-
to”, apontou a coordenadora.

Ainda no setor privado, 
o total de empregados sem 
carteira cresceu 9,5% ou 1,0 
milhão de pessoas. No trimes-
tre encerrado em outubro, a 
categoria somava 12 milhões 
de trabalhadores.

Queda foi registrada no trimestre de agosto a outubro deste ano

São 206.891 vagas para recenseador e 23.870 para agente censitário

Censo 2022: último dia para 
se inscrever no concurso

Termina nesta quarta-feira 
(29) o prazo para inscrição 
para o concurso do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).>A FGV 
Conhecimento é a banca 
examinadora do Processo 
Seletivo Simplificado para 
a contratação de pessoal 
temporário que trabalhará 
no Censo Demográfico 2022. 
São 206.891 vagas: 183.021, 
de nível Fundamental, para 
recenseadores; 18.420 para 
agente censitário super-
visor (ACS); e 5.450 para 
agente censitário municipal 
(ACM), de nível Médio. As 
inscrições podem ser feitas 

pelo site https://conheci-
mento.fgv.br/concursos/ib-
gepss21 . O exame será apli-
cado no dia 27 de março de 
2022. O resultado final está  
previsto para 6 de maio de 
2022.

Os interessados em se 
candidatar a uma vaga de 
recenseador devem esco-
lher, no ato da inscrição, a 
área de trabalho e a cidade 
na qual realizarão a prova. 
A taxa para participar da 
seleção é de R$ 57,50. Já os 
dois cargos de agente cen-
sitário terão inscrição única 
no valor de R$ 60,50, já que 
ambas funções integram o 

mesmo processo seletivo. A 
solicitação da isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição 
pode ser feita para pessoas  
inscritas no CadÚnico até 
hoje (29).

O salário para agente 
censitário municipal é de R$ 
2.100 e o de agente censitário 
supervisor é de R$ 1.700. Os 
aprovados para essas vagas 
terão direito a auxílio- ali-
mentação, auxílio-transpor-
te, auxílio pré-escola, férias 
e 13º salário proporcionais, 
de acordo com a legislação 
em vigor e o estabelecido no 
edital. A jornada de trabalho 
é de 40 horas semanais.

A Petrobras informou 
ontem (28) que deve 
chegar ao final de 2021 
com cerca de R$ 6,17 
bilhões acumulados em 
recursos recuperados 
por meio de acordos de 
leniência, repatriações e 
delações premiadas. Só 
este ano, mais de R$ 1,2 
bi foram recuperados.

A devolução mais 
recente se refere ao 
acordo de colaboração 
premiada celebrado 
pelo Ministério Público 
Federal do Rio de Janei-
ro com executivos da 
Carioca Engenharia. A 
companhia esclareceu 
que os ressarcimentos 
decorrem da condição 
de vítima da Petrobras.

Recursos 
recuperados

Imunização 
contra a gripe 
será reforçada 
na região com 
envio de 100 mil 
doses
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Flu confirma 
chegada do 
lateral Mario 
Pineida

O Fluminense 
anunciou on-
tem a contra-
tação do late-
ral-esquerdo 
Mario Pinei-

da, de 29 anos. O jogador 
chega por empréstimo de 
uma temporada, com opção 
de compra, e vestirá a camisa 
6 tricolor.

Revelado pelo Indepen-
diente del Valle, o atleta es-
tava no Barcelona de Guaya-
quil desde 2016 e enfrentou o 
Tricolor nas quartas de final 
da última Libertadores, em 
2021. Pelo clube do Equador, 
foram 165 partidas e três gols 
marcados.

Pineida é conhecido por 
seu forte poder de marcação, 
além de atuar pelos dois 
lados do campo. O jogador 
deve se apresentar no dia 10 
de janeiro, quando ocorre 
a reapresentação do elenco 
comandado por Abel Braga.

“Estou muito feliz. Sem-
pre, desde pequeno no meu 
país, tive o sonho de jogar 
fora e agora me abriram as 
portas desta grande insti-
tuição, que tem uma torcida 
linda. E saber que saíram 
grandes jogadores daqui, 
como Thiago Silva e Marce-
lo. Para mim é uma grande 
honra estar aqui, vou tratar 
de defender a instituição 
da melhor maneira. Estou 
muito ansioso para começar 
a treinar, conhecer meus 
companheiros, dividir o dia 
a dia e, o mais importante, 
ganhar jogos”, declarou.

Mario Pineida é o tercei-
ro reforço anunciado pelo 
Fluminense para a próxima 
temporada.

Newcastle pode pagar R$ 128 milhões para tirar Gabigol do Rubro-Negro

Novo rico da Inglaterra 
monitora artilheiro do Fla

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol desperta o interesse do Newcastle, da Inglaterra, recentemente comprado por um fundo de investimento árabe

O  F l a m e n g o 
t e v e  u m  d i a 
bastante agitado 
ontem. Mesmo 
com a demissão 
de Jorge Jesus no 

Benfica, a diretoria rubro-ne-
gra não voltará atrás e o novo 
treinador rubro-negro será 
o também português Paulo 
Sousa, que já foi apresentado 
ao presidente Rodolfo Lan-
dim e pode ser anunciado 
oficialmente hoje.

Porém, essa não foi a única 
informação que movimentou 
o Ninho do Urubu. Paulo 
Sousa pode começar seu tra-
balho sem um dos principais 
jogadores do elenco.

Segundo o jornal britânico 
“Daily Mirror”, o Newcastle, 

da Inglaterra, está de olho na 
contratação do atacante Ga-
bigol. A publicação destacou 
que o clube está disposto a 
pagar R$ 128 milhões pelo 
jogador.

O que conta a favor dos 
ingleses é a chance de mostrar 
serviço no principal cam-
peonato nacional do mundo. 
No entanto, o fato de brigar 

contra a degola na Premier 
League joga contra a equipe.

A diretoria do Flamengo 
não se pronunciou sobre o 
assunto. Os rubro-negros só 
vão começar a pensar em 
2022 após o anúncio do novo 
treinador.

O foco dos dirigentes é 
iniciar uma reformulação no 
elenco rubro-negro e reju-
venescer o grupo, que conta 
com muitos veteranos.

Jesus no Brasil - Com o 
acerto do Flamengo com 
Paulo Sousa, Jorge Jesus pode 
voltar ao futebol brasileiro, 
mas para comandar o Atléti-
co-MG, que também ontem 
perdeu o técnico Cuca, que 
pediu demissão.

Novo treinador 
do Flamengo, 
Paulo Sousa, 
deve ser 
anunciado 
oficialmente hoje

Investidor animado 
com torcida do Bota

Chance de Rossi 
voltar anima Vasco

O  B o t a f o -
go acertou a 
venda da SAF 
ao investidor 
a m e r i c a n o 
John Textor. Os 

alvinegros receberão R$ 400 
milhões por 90% do controle 
do futebol alvinegro.

O americano já começou 
a interagir com a torcida al-
vinegra. Pelas redes sociais, 
Textor exaltou os botafo-
guenses ao republicar um 
vídeo.

O investidor comparou a 
torcida do Botafogo com a do 
Crystal Palace, da Inglaterra, 
clube em que também tem 
ações.

“Inacreditável! Eu amo 
isso... os torcedores do Palace 
e do Botafogo não poderiam 

O Vasco segue 
em busca de 
reforços para a 
próxima tem-
porada. A tor-
cida espera um 
grupo forte para 

buscar o retorno à Série A do 
Campeonato Brasileiro.

Os cruz-maltinos já mos-
traram que torcem pelo retor-
no do atacante Diego Souza, 
que deixou o Grêmio. Ontem, 
os vascaínos se animaram 
com mais uma possível volta.

O atacante Rossi anunciou 
que está de saída do Bahia. 
Com isso, os torcedores pas-
saram a pedir o retorno do 
jogador ao Vasco nas redes 
sociais.

ser mais parecidos”, escreveu 
o investidor em seu perfil do 
Twitter.

Além do pagamento de 
R$ 400 milhões, Textor se 
propôs a pagar a dívida de R$ 
1 bilhão do clube carioca nos 
próximos anos.

Adeus - O Bahia anunciou 
a chegada do lateral-direito 
Jonathan, ex-Botafogo, de 29 
anos, até o final da tempora-
da 2022.

No currículo, o atleta tem 
quatro acessos à Série A. Em 
2021, participou da campa-
nha da conquista da Série 
B do Botafogo, atuando em 
17 jogos. Antes, subiu com a 
Ponte Preta em 2014 e com o 
Atlético-GO, por duas vezes, 
em 2016 e 2019.

Rossi teve passagem pelo 
Vasco em 2019. O atacante 
criou forte ligação com os 
cruz-maltinos neste período.

Até o momento, o Vasco 
ainda não anunciou reforços 
para o ataque para 2022. O 
principal objetivo é trazer 
um substituto para Germán 
Cano.

E um outro nome que foi 
ventilado nos últimos dias é 
o de Caio Dantas. O jogador 
disputou a Série B do Cam-
peonato Brasileiro pelo Sam-
paio Corrêa.

Caio Dantas pertence ao 
Água Santa-SP. Só que o clube 
paulista quer uma compen-
sação financeira para liberar 
o atacante por empréstimo.


