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A HORA DA RETOMADA

Niterói e São Gonçalo batem o
recorde de novas contratações
Cidades se destacaram no Leste Fluminense e Estado do Rio já é o segundo em geração de empregos
CIDADES\PÁG. 3
Foto do leitor

Coronavírus
suspende
carnaval de rua
Os municípios do Rio de Janeiro
e Niterói anunciaram ontem o
cancelamento dos seus carnavais
de rua. Em Maricá, o prefeito
também disse que suspendeu toda
a programação oficial do carnaval
da cidade. No Rio, o prefeito
Eduardo Paes garantiu porém o
desfile das escolas de samba. “Na
Sapucaí, teremos o carnaval porque
lá é mais fácil de fazer um controle
de entrada”, justificou o prefeito
Eduardo Paes a representantes de
mais de 400 blocos que se reuniram
ontem com o chefe do Executivo.
“Estádio do samba (Sapucaí)
permite controles. Na rua é mais
difícil”, havia afirmado antes o
prefeito no Twiter.
PANORAMA\PÁG. 2 e CIDADES\PÁG. 3

Ricardo Rocha e
Romário jogam
no Caio Martins
CIDADES/PÁG. 4

Uerj inscreve
para vestibular
até dia 12

Enquanto prefeituras cancelam os carnavais de rua por causa do coronavírus, a população segue buscando a vacina. Ontem, grande fila se formou no posto do Vital Brazil, em Niterói

C-19: vacina pode ser facultativa
Consulta pública mostra que maioria é contra obrigatoriedade para crianças entre 5 e 11 anos

CIDADES\PÁG. 3
CIDADES/PÁG. 5

Bolsonaro não
vai passar por
nova cirurgia

ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

CULTURA
Ivan Storti / Santos

Divulgação

CIDADES\PÁG 5

Raniel, ex-Santos, chega ao Vasco
por empréstimo de uma temporada

O Flamengo rejeitou proposta do futebol inglês para liberar o atacante Gabigol por empréstimo

Planejamento visando o Mundial
Gabigol surpreendeu a todos ao antecipar em quase uma semana seu
retorno aos treinos no Fla e ontem começou sua pré-temporada. Objetivo
é estar em forma de olho na Copa do Mundo em novembro.

Vasco acerta
com mais
dois reforços
O Vasco acertou ontem a
contratação de mais dois
jogadores para 2022. Trata-se do meia Vitinho e do
atacante Raniel.
PÁG. 8

“Os doze Macacos” está entre os filmes
apresentados na mostra do CCBBRio

Mostra de
filmes sobre
Terry Gilliam
O CCBB Rio apresenta a
mostra “Terry Gilliam – o
oníricoanarquista”.
PÁG.2
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Panorama RJ
Frota escolar tem
prazo ampliado

POR JEFFERSON LEMOS

Mobilização pelos militares

Capacitação para a folia
Divulgação

Divulgação

O governador Cláudio Castro
sancionou a Lei 9.538/2021
que estende para 31 de dezembro de 2022 o prazo para que
os veículos de frota de transporte escolar da rede estadual
se adequem às novas regras
previstas na Lei 8.081/18. De
autoria dos deputados Jair
Bittencourt (PP) e do deputado Sérgio Fernandes (PDT),
a nova lei amplia o prazo
para que as escolas emitam,
o Certificado de Registro e
Licenciamento dos Veículos
(CRLV), categoria Transportador Escolar, expedido pelo
Detran-RJ. Até então, o prazo
ia até o final de 2021.
“Agradeço ao governador
Cláudio Castro que entendeu
a relevância dessa medida,
especialmente, para os alunos
da zona rural, que dependem
desses veículos para frequentarem diariamente a escola,
ainda mais agora, com o retorno das aulas presenciais¨,
ressaltou Jair Bittencourt.

Maricá suspende
carnaval
Após reunião com o Comitê
Epidemiológico e autoridades
sanitárias de Maricá, o prefeito Fabiano Horta anunciou
ontem, por meio de sua conta
no Twitter, que a programação
oficial do Carnaval 2022 está
suspensa na cidade, devido aos
riscos de aumento de casos da
variante Ômicron no Rio. Ele,
no entanto, ressaltou que Maricá não registrou casos suspeitos
de Ômicron até o momento.

Deputados da Alerj vão interromper o recesso, em sessão
extraordinária às 15h de hoje,
para discutir o veto parcial do
governador Cláudio Castro
(PL) à lei que cria o Sistema
de Proteção Social a Bombeiros e PMs. Nos bastidores,
parlamentares se mobilizam
para derrubar o veto e garantir o escalonamento de
aumento da Gratificação de
Regime Especial de Trabalho

Cartilha para jovens

(GRET) dos praças. O projeto
de criação do Sistema de
Proteção Social dos Militares foi aprovado na última
sessão, em 16 de dezembro.
Mas, no dia 30, o governador
sancionou a lei com veto ao
trecho que garantia melhoria
progressiva na GRET. Pelo
texto aprovado na Alerj, o
aumento seria de 135% a
partir de 2022 e de 150% a
partir de 2023.

Bengalas ganharão colorido

gramas, projetos, oficinas,
cursos, editais e serviços presenciais e virtuais de vários
órgãos da prefeitur. A cartilha
também é composta por
mapas que georreferenciam
as informações dos equipamentos municipais, isto
é, apontam onde podemos
encontrá-los.

CARTA DO LEITOR

Social, Maquiagem Artística,
Unhas Decoradas, Artesanato, Turbantes e Tranças Afro.
As aulas terão a durarão 10
semanas e são completamente gratuitas, incluindo
o material e uniforme. Ainda
restam algumas vagas. As
aulas serão realizadas uma
vez por semana, de janeiro
a março. Mais informações
nas redes sociais do projeto.

O governador Cláudio Castro
sancionou nesta semana a
Lei 9.539/21, da deputada
Tia Ju (REP), que institui a
Campanha Bengala Longa,
instituindo um sistema de
cores de bengalas para identificar os diferentes graus
de deficiência visual dos
cidadãos. A campanha prevê
o uso de bengalas brancas

Vacina segura
E por falar em covid, a Associação Médica Brasileira divulgou
nota ontem em que considera
“inaceitável e absolutamente
inadequada a polemização incentivada por algumas pessoas
sobre a vacina Covid em crianças
de 5 a 11 anos”. Segundo a entidade, “fartas” evidências científicas comprovam a segurança e
a eficácia da imunização nesse
público específico.

Psiquiatra vai lançar portal

Reprodução/Taras Chaban/Alerj

Divulgação

Já está disponível para download no site da prefeitura
do Rio a Cartilha de Serviços
para a Juventude Carioca,
um compilado dos serviços
e equipamentos públicos do
governo dedicados aos jovens da Cidade Maravilhosa.
No material, há informações
claras sobre diversos pro-

Após dois anos sem folia,
2022 promete, e de olho
nisso, 150 jovens e adultos
não perderam tempo e já começarão suas capacitações
através do projeto A Arte
Gerando Renda, no Caju,
Zona Norte do Rio, no dia
11 de janeiro. Patrocinadas
pela prefeitura, as oficinas
oferecidas são de Fantasias
e Adereços, Maquiagem

para pessoas com perda
total da visão; verdes para as
que têm comprometimento
significativo; e vermelhas
com branco para pessoas
surdo-cegas. As bengalas
poderão ter uma anilha de
luz de LED para facilitar o
reconhecimento noturno.
O significado das cores será
divulgado pelo governo.

CULTURA

Divulgação/José Cohen

A badaladíssima psiquiatra Maria Francisca Mauro
lança, que tem consultório
no Leblon, bairro nobre da
Zona Sul do Rio de Janeiro,
vai lançar neste dia 6, o Portal
da Mente, com informações
sobre comportamento e
saúde mental. Maria Francisca é especialista na área
de Transtornos Alimentares
(bulimia, anorexia, compulsão alimentar), obesidade

e cirurgia bariátrica. Além
de atender pacientes com
problemas relacionados à
alimentação, peso e forma
corporal ela tem experiência
no tratamento da depressão,
ansiedade, transtorno bipolar do humor, esquizofrenia,
problemas com álcool e
transtorno de personalidade borderline, além de
formação em psicoterapia
de orientação psicanalítica.

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

Mormaço carioca

É preciso ter atenção a esse tempo que tem variado bastante no Rio de Janeiro. Por conta do excesso de nuvens,
muita gente está deixando de se proteger dos raios solares
nas praias e na ruas em direção ao trabalho. Esse é o tipo
de tempo mais traiçoeiro, nublado e quente. Mormaço
também queima, é importante nos prevenirmos.
Lauro Guimarães

Carnaval de Rua cancelado

Que tristeza! Eu como fã do Carnaval de Rua só tenho a
lamentar. Não critico a escolha, só fico sem esperança
com o que está por vir. Tinha certeza que tudo estaria se
normalizando a essa altura.
Ângelo Neves

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.

O CCBB Rio apresenta desta
quarta até o dia 31 de janeiro
a mostra “Terry Gilliam – o
oníricoanarquista”, sendo
esta a mais abrangente retrospectiva realizada no
Brasil sobre o diretor, ator e
animador americano.
Além das 28 produções
em sessões presenciais, também acontecerão atividades
paralelas em formato on-line, e a exibição on-line de
3 filmes, sendo 2 deles com
recursos de acessibilidade.
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Mostra de filmes
sobre Terry Gilliam

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

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

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

A exposição “Uns sobre os
outros: História como corpo
coletivo”, que reúne 17 obras
inéditas da artista Thelma
Innecco, segue em cartaz
na Casa França Brasil, até o
dia 23. As obras estão organizadas em três ambientes
que refletem o ser humano
em episódios da memória
coletiva. A visitação pode ser
feita de quarta a domingo,
das 12h às 20h. Mais informações estão disponíveis no
site da Casa França Brasil. A
exposição é gratuita.

Sob curadoria do diretor, escritor e crítico de
cinema Eduardo Reginato e do cineasta e editor
Christian Caselli, a mostra vai contar a história
cinematográfica de Terry
Gilliam, de 81 anos - um
panorama fidedigno pelo
olhar de icônicos filmes
como “Brazil – o Filme”
(1985), “Os doze Macacos”
(1995), entre outros. Inscrições gratuitas no site
Sympla.

Divulgação

“Os doze Macacos” está entre os filmes apresentados no CCBB Rio

Divulgação

FOTOGRAFIA – Até o dia 18, os amantes da fotografia
podem apreciar uma bela exposição em Cabo Frio.
A Casa de Cultura José de Dome (Charitas) é sede da
exposição de fotografias “Público e Privado”, da carioca Andipa Garrido. A mostra conta com uma série de
fotografias realizadas pela artista durante a pandemia
e revelam a intimidade da artista.

A artista Thelma Innecco reúne 17
obras inéditas na Casa França Brasil

FOLIA DE REIS – Mantendo viva a cultura tradicional
e popular de Cabo Frio, a Praça da Cidadania, na Praia
do Forte, será palco da Folia de Reis, tradicional festa
cristã que será celebrada pela Prefeitura de Cabo Frio,
nesta quinta, a partir das 20h. A programação é gratuita
e será comandada pelos grupos folclóricos “Estrela do
Oriente” e “Estrela D´alva”.

Cidades
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Recorde nas contratações
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito somaram 3.173 empregos em novembro
Divulgação / Agência Brasil

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí,
Maricá, Tanguá e Rio Bonito
acumularam, juntos, saldo
positivo de 3.173 postos de
trabalho formais em novembro. A conclusão veio a partir
da análise agregada de todos
os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e
agropecuária) via plataforma
Retratos Regionais. O melhor
resultado mensal destes municípios situados ao leste da
Baía de Guanabara ficou com
Niterói (+2.075) seguido de
São Gonçalo (+1.457). Já no
período janeiro a novembro
de 2021, o saldo de empregos
da microrregião é de 16.722
contratações. Niterói aparece
na liderança (+8.660), seguido
de São Gonçalo (+5.060) e
Maricá (+1.834).
A análise específica da indústria da região mostra que,
no acumulado do ano, o setor
registra saldo positivo de 4.381
vagas de trabalho formais. Niterói (+2.976) e São Gonçalo
(+1.129) representam os melhores resultados industriais
do leste metropolitano neste
período. Os segmentos que
impulsionaram estes números foram, respectivamente, o
setor de manutenção, reparação e instalação de máquinas
e equipamentos (+1.585) e a
construção civil (+994).
Análise estadual - O estado

Setor industrial é um dos que apresentou maior fôlego nesta retomada da economia: manutenção, reparação e instalação de máquinas teve destaque

do Rio abriu 35.654 postos de
trabalho formais em novembro e alcançou a posição de
segundo maior contratante
do país. Análise feita pela
Firjan, a partir da plataforma
Retratos Regionais, aponta o
10º resultado positivo consecutivo e representa a maior

abertura de vagas no estado
desde o início da nova série
histórica do Caged, desbancando o recorde anterior
registrado em novembro do
ano passado (+32.399). Com
mais este resultado positivo,
o mercado de trabalho formal
fluminense agora está 39.753

postos de trabalho acima do
nível pré-pandemia (fevereiro/2020). Especificamente na
indústria, os dados do Caged
apontam que o Rio de Janeiro
liderou as contratações no
Brasil.
“Sem dúvidas, 2021 está
sendo o ano da retomada

Prefeituras do Rio e de Niterói
cancelam o carnaval de rua
Blocos não poderão desfilar devido ao aumento de casos de covid-19
A prefeitura do Rio de Janeiro
decidiu cancelar os blocos de
rua no carnaval de 2022. A
decisão foi tomada levando
em conta os dados epidemiológicos, que apontam para
um novo aumento de casos
de covid-19 após um período
de quedas. Representantes de
diversos blocos foram informados pelo prefeito Eduardo
Paes durante uma reunião na
tarde de ontem (4). Em seguida, Paes falou sobre o assunto
em uma live.
“O carnaval de rua nos
moldes que eram feitos até
2020, já não aconteceu em
2021 e não vai acontecer em
2022. Eu falo aqui como um
prefeito que gosta de carnaval, como um cidadão, mas

infelizmente a gente não pode
fazer”, disse.
Segundo o prefeito, os
desfiles no sambódromo estão mantidos, bem como
também poderão ocorrer
bailes em locais fechados. Um
protocolo de controle para o
público ainda será detalhado.
Estar em dia com a vacinação será um dos pré-requisitos para poder acessar esses
eventos. O uso de máscara
também será necessário.
“Se podemos ter jogos
do Flamengo no Maracanã
e jogos do Vasco em São Januário, podemos ter desfile
da Portela, da Mangueira,
do Salgueiro, da Beija-Flor
no estádio do samba que é
a Marquês de Sapucaí. Basta

que os protocolos adotados
para o futebol sejam transferidos. Isso também vale para
as festas em espaço fechado,
onde você tem como estabelecer controle. O carnaval de
rua, pela sua própria natureza
e pelo aspecto democrático
que tem, gera a impossibilidade de exercer qualquer tipo
de fiscalização”, acrescentou
Paes.
O cancelamento de eventos de carnaval devido à covid-19 tem se tornado uma
realidade em todo o país. Os
29 municípios que fazem parte da Associação das Cidades
Históricas de Minas Gerais
tomaram essa decisão por
unanimidade. O governo da
Bahia também desautorizou

eventos nas cidades baianas.
No estado do Rio de Janeiro,
Niterói e Maricá já seguiram
o mesmo caminho.
Alternativa - Alguns blocos tradicionais da capital
fluminense como a Banda de
Ipanema e o Bloco da Preta,
que arrastam multidões, já
haviam informado que não
desfilariam neste ano. Outros
aguardavam um posicionamento do poder público,
como os 11 vinculados à Associação Independente dos
Blocos de Carnaval de Rua
da Zona Sul, Santa Teresa
e Centro da Cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro
(Sebastiana), uma das entidades presentes na reunião com
o prefeito.

Proposta alternativa não foi aceita
Fernando Maia / Riotur

O carnaval de rua do Rio de
Janeiro mobilizou nos últimos
anos em que ocorreu cerca de
450 blocos, demandando uma
preparação prévia de diversos
órgãos públicos como a Guarda Municipal, a Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET-Rio), a Companhia Municipal
de Limpeza Urbana (Conlurb),
entre outros. Também requer
estrutura, por exemplo, para a
disponibilização de banheiros
químicos.
Através de uma chamada
pública, a cerveja Brahma
havia fechado um patrocínio
de R$39 milhões. Segundo
Paes, a empresa Ambev, responsável pela marca, cobrou
nas últimas semanas uma
decisão definitiva para que
houvesse tempo hábil de planejar a eventual montagem da
estrutura.
A prefeitura concordou
que precisava dar uma resposta e chegou a oferecer
uma proposta alternativa à
patrocinadora e aos blocos:
concentrar em três espaços
públicos a apresentação dos
blocos, com distribuição gratuita de ingressos, cobrança
da comprovação vacinal e testagem prévia. Os locais sugeri-

Rio completará em 2022 dois anos sem os tradicionais desfiles de blocos

dos eram o Parque Olímpico,
na Barra da Tijuca; o Parque
Madureira, na zona norte; e
mais um local na zona oeste a
ser definido.
A proposta, no entanto,
não seduziu representantes
dos blocos, que enfatizam a
ligação com os territórios tradicionais por onde desfilam.
A prefeitura informou estar
aberta a contrapropostas que
sejam consideradas viáveis.
Aumento dos casos - Segundo o secretário municipal

de saúde, Daniel Soranz, o
aumento de casos está relacionado com a Ômicron,
nova variante do coronavírus
causador da covid-19. Ela já
vinha se alastrando na Europa
desde novembro. Segundo Soranz, a Ômicron se dissemina
de forma mais rápida, mas
não tem gerado aumento de
casos graves.
“Tinha 17 semanas que
registrávamos redução dos
casos de covid-19. De repente, a gente começa a ter um
aumento de novos casos e

isso é indicativo de uma nova
variante. Toda vez que temos
uma nova variante chegando
significa que teremos mais
casos. Felizmente esses casos
não estão gerando aumento
de casos graves, óbitos e internações. Claro que isso ainda é
precoce, estamos avaliando”,
disse.
O secretário enfatizou a
importância da terceira dose
da vacina. No Rio de Janeiro,
ela já foi aplicada em 30,4%
da população com 18 anos
ou mais. Soranz comentou
ainda sobre os riscos de dupla infecção, diante do surto
de gripe, que se tornou uma
nova fonte de preocupação
no início do mês passado. Segundo ele, 17 casos suspeitos
de contaminação simultânea
de covid-19 e de gripe estão
sendo investigados.
“São casos isolados. Não
é algo que tenha relevância
epidemiológica. Não tem nenhum tipo de característica de
que isso será uma regra. Pelo
contrário, a epidemia de gripe
não existe mais na cidade.
Temos 82% a menos de casos
do que tínhamos na primeira
semana de dezembro”, afirmou.

do desenvolvimento e da
recuperação econômica. A
expectativa da Firjan é que,
nas próximas divulgações dos
dados de empregabilidade, os
resultados continuem positivos para os grandes setores
e para a maioria dos municípios fluminenses”, avaliou

Rodrigo Santiago, presidente
do Conselho Empresarial de
Economia da Firjan.
Em novembro, o setor industrial abriu 4.343 postos de
trabalho. A Construção Civil
(+1.962) seguiu se destacando, seguida por Manutenção,
Reparação e Instalação de
Máquinas e Equipamentos
(+952) e Fabricação de Produtos Alimentícios (+509).
No comércio, o saldo foi
de 16.511 contratações. Os
maiores volumes de contratações ocorreram nos segmentos Vestuário e Acessórios
(+3.992), Hipermercados e
Supermercados (+2.745) e
Calçados e Artigos de Viagem
(+1.969), movimento alinhado com o período de vendas
de final de ano. Já o setor de
Serviços abriu 15.383 vagas
no mês com destaque para
Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas (+3.085)
e Transporte Rodoviário de
Carga (+1.698).
No acumulado de janeiro
a novembro deste ano, o estado do Rio já abriu 180 mil
novas vagas de emprego com
carteira assinada, distribuídas
entre os setores de Serviços
(+99,3 mil), Comércio (+40,9
mil), Indústria e Construção
(+38,1 mil), e agropecuária
(+1,9 mil).

Graduação para
professor em SG
Professores de educação básica da rede municipal de São
Gonçalo que não possuem
graduação têm até esta quarta-feira (5) para se inscrever
no processo seletivo para
cursos de licenciatura da
Faculdade de Formação de
Professores (FFP) da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) através do link:
www7.cepuerj.uerj.br/cepuerj.web2/login.do?method=login&projeto=E13000&ano=2021.
Serão 44 vagas distribuídas entre os cursos de Ciências Biológicas, Geografia,
História, Matemática, Pedagogia e Letras da unidade de
São Gonçalo, com 23 vagas
para o cadastro de reserva. A
taxa de inscrição é de R$50.
O processo seletivo para
o ingresso na universidade
será feito através de análise de
documentos dos servidores,
com ingresso para o segundo
semestre de 2021, que começa em fevereiro de 2022 . Caso

São 44 vagas
distribuídas
entre vários
cursos
o número de candidatos seja
superior ao número de vagas
oferecidas, será realizado
um sorteio público para o
preenchimento das vagas oferecidas, com oportunidade de
cadastro de reserva.
Para a inscrição é necessário apresentar documento
de identidade com foto, CPF;
diploma ou certificado de
conclusão do ensino médio;
prova de quitação eleitoral;
prova de quitação com o
serviço militar, para os ca;
Histórico escolar do ensino
médio; declaração da Prefeitura informando o cargo público que ocupa, a matrícula
e o tempo de serviço; cópia
do Diário Oficial constando o
ato de nomeação no cargo.

Vestibular Uerj:
inscrição até dia 12
Estão abertas até dia 12 as
inscrições para o Vestibular
2022 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj),
que oferece 5.736 vagas em
64 cursos de graduação no
Rio de Janeiro, São Gonçalo,
Duque de Caxias, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.
O edital e as informações
estão no site https://www.
vestibular.uerj.br.
Devido à pandemia de
covid 19, o exame terá uma
única prova, no dia 20 de
março, com questões de
múltipla escolha e redação.
A parte objetiva terá 60
questões de Biologia, Física,
Geografia, História, Língua
Portuguesa/Literatura, Língua Estrangeira (Espanhol,
Francês e Inglês), Matemática e Química. São indicados os livros de literatura
Sonetos, de Luís de Camões,
para a prova de Língua Portuguesa/Literatura, e Uma
janela em Copacabana, de
Luiz Alfredo Garcia-Roza,
para a Redação.

As aulas dos aprovados
para o primeiro semestre
iniciam em 13 de junho. Os
classificados para o segundo
semestre começam em 19 de
outubro.
Reserva de vagas - A Uerj
oferece aos candidatos que
vivem em condições de carência socioeconômica a
possibilidade de concorrer à
reserva de vagas no vestibular, desde que tenham renda
per capita (por pessoa da
família) mensal bruta igual
ou inferior a R$ 1.650,00.
Distribuição:
- 20% para estudantes
negros, indígenas e quilombolas;
- 20% para estudantes
oriundos do ensino médio
da rede pública;
- 5% para pessoas com
deficiência, filhos de policiais civis e militares, de
bombeiros militares e de
inspetores de segurança e
administração penitenciária
mortos ou incapacitados por
motivo de serviço.
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O que mais me falta?
Dom José Francisco*

Thiago Maia/Divulgação

Das histórias mais lindas
dos evangelhos destaco a
do jovem rico. Um jovem
se aproxima de Jesus. Jovem e rico. O que queria
aquele rapaz?

Quarta-feira, 5/1/2022

Encontro solidário de Titãs
do Tetra no Caio Martins
Romário e Ricardo Rocha se enfrentam com amigos em partida no sábado
Reprodução / Wikipedia

Penso que ele queria o que
todos querem. Mas, afinal,
o que a gente quer? “A gente não quer só comida, a
gente quer comida, diversão e arte... A gente quer a
vida como a vida quer...”

Ah, jovem rico! O que você
Essa, pelo menos, foi a res- perdeu nessa vida!
posta dos Titãs. Mas será
que é só isso? Parece-me Os dois piores inimigos da
pouco! Quem sabe a gente humanidade são a ignotivesse de perguntar ao rância e a miséria; um leva
Criador o que ele quer de ao outro. O jovem rico foi
nós. Noutras palavras, o
portador da primeique foi que ele esperou
ra. Mas não que ele
de nós quando nos
não quisesse saber.
criou? Eu sempre tive
Ele até chegou, ina impresd a g a n d o. . .
são-certeza
Acontece
Eu sempre tive
de que Deus
que o visa impressãonão exige
l u m b re d a
que as pessegunda o
certeza de que
soas sejam
fez correr de
Deus não exige
melhores do
volta para a
que as pessoas
que são, mas
proteção de
que sejam
sejam melhores sua santa igtudo o que
do que são, mas norância.
são.
que sejam tudo M a h a t m a
Mas e para
Gandhi disse
o que são.
quem tem
que os sete
tudo? E para
pecados cao jovem rico, o que lhe
pitais responsáveis
faltava? Talvez faltasse
pelas injustiças
muitas coisas, mas
são: 1) riqueza sem
talvez sobrasse muito
trabalho; 2) prazer
mais. Tanto que quando sem escrúpulo; 3) conheJesus lhe indica o caminho cimento sem sabedoria;
da partilha dos seus bens 4) comércio sem moral; 5)
com os pobres, ele sai mais política sem idealismo; 6)
amuado do que chegou. O religião sem sacrifício; 7)
jovem rico do evangelho ciência sem humanismo.
tem o tédio do ter, provocado pelo vazio do ser.
O jovem do evangelho
era rico. O que mais lhe
Uma boa ideia seria ele dar faltava? Quem sabe, tudo.
uma volta por aí, visitar os Porque a vida é... sempre
morros, conhecer cortiços mais.
apertados. Talvez, uma
visita às penitenciárias,
educandários fragilizados *Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói
de um sistema falido.

Enquanto os clubes começam
a planejar a pré-temporada
de 2022, um jogo mais que
especial marca a abertura do
calendário do futebol brasileiro já nesta primeira semana
de janeiro. O Encontro de
Titãs do Tetra Solidário vai colocar frente a frente Romário
e Ricardo Rocha, o Baixinho
contra o Xerife, uma dupla
de respeito, que ajudou a trazer o tetracampeonato para
o Brasil em 1994. A partida,
idealizada pela Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer do
Rio de Janeiro, acontecerá no
próximo sábado (8), às 9h,
no estádio do Caio Martins,
em Niterói, e vai arrecadar
alimentos para doação como
forma de ingresso para quem
quiser assistir a partida.
“Queremos colocar essa
partida beneficente em definitivo no calendário esportivo
do Rio de Janeiro, sempre no
início de cada ano. É mais
uma forma de usar o esporte
para ajudar a quem precisa.
O Romário e o Ricardo Rocha
adoraram a ideia e toparam de
cara. Eles são ídolos de toda
uma geração e como ídolos
entendem que têm esse papel
transformador na sociedade”,
disse o secretário de Esporte
e Lazer, Gutemberg Fonseca.
Herói do tetracampeonato
da Seleção Brasileira na Copa
dd Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Romário fez 5
dos 11 gols no campeonato.
Embora não tenha marcado
na final, contra a Itália, foi

Estádio, em Niterói, vai sediar o evento que visa arrecadação de alimentos

o gol do Baixinho de cabeça
que garantiu a vitória sobre a
Suécia, na semifinal. Romário
disse que está “amarradão”
de poder participar do jogo,
poder ajudar pessoas e ao
mesmo tempo rever ex-companheiros.
“Um futebol solidário
como esse reúne duas coisas
muito interessantes. Primeiro, o objetivo maior, que é
arrecadar a maior quantidade
possível de alimentos e assim
ajudar o maior número possível de pessoas. O segundo
é rever amigos, colegas e
companheiros de profissão,

que tem também tem um
significado muito legal. Eu
estou realmente amarradão
de poder participar desse
evento”, disse o hoje senador
pelo Estado do Rio de Janeiro
e ex-camisa 11 da Seleção
Brasileira.
Já Ricardo Rocha disputou
apenas a estreia da Seleção
na Copa, contra a Rússia. O
zagueiro teve uma lesão muscular e não conseguiu voltar
a campo até o fim da competição. Ele pediu para seguir
com o grupo na concentração
e não foi cortado e teve papel
fundamental na conquista.

Parceiro de Romário, ele sabe
que não terá vida fácil marcando o Baixinho.
“Vai ser um espetáculo,
um jogaço. É claro que eu
preferia jogar com o Romário.
Enfrentar o Baixinho nunca é
fácil. Mas a causa é nobre, e o
que vale é o espírito de solidariedade, a chance de ajudar
o próximo. Sem contar que é
uma ótima oportunidade de
rever grandes amigos que o
futebol nos deu”, disse Ricardo Rocha.
Além da dupla do Tetra,
outros craques como Djalminha, Mauro Galvão, Alexandre
Torres, Rafinha e Léo Moura já
confirmaram presença. Quem
quiser ir ao estádio do Caio
Martins e assistir a partida
deve levar 2kg de alimentos
não perecíveis, além do comprovante de vacinação contra
Covid-19. Estarão disponíveis
cerca de 2 mil lugares. Um
dos principais diferenciais
da partida será a localização
onde o público poderá ver o
jogo: à beira do campo, bem
pertinho dos ídolos.
“Vamos fazer uma coisa meio NBA, sabe? Com o
público pertinho do campo,
separado por grades. Tenho
certeza que será algo inédito
e bem legal”, disse o secretário
Gutemberg Fonseca.
O Encontro de Titãs do
Tetra Solidário tem apoio do
RioSolidario, que vai cuidar
do armazenamento e posterior distribuição dos alimentos.

SG: convênio garante novas
viaturas para Guarda Municipal
Acordo com Ministério da Justiça permitirá a compra de até 11 veículos
Júlio Diniz/Divulgação

Segurança: menos
crimes em Maricá
Maricá teve redução nos
principais indicadores de
criminalidade em 2021, de
acordo com levantamento
do Instituto de Segurança
Pública (ISP). Os dados mostram que as taxas referentes
à letalidade violenta, roubo
de rua, roubo de veículos e
roubo de carga caíram em
relação a 2020.
O secretário de Ordem
Pública de Maricá, Rhonaltt
Bueno, disse que o policiamento passou a cobrir com
mais efetividade a mancha
criminal, com planejamento
prévio.
“Trabalhamos arduamente ao longo do ano e
especificamente no segundo
semestre, a partir da mudança de comando da 6ª Companhia da PM em Maricá. Houve um ajuste, e a integração
tornou-se prioridade para os
comandos da 6ª Cia da PM,

do 12º Batalhão, e a própria
Seop”, afirmou Bueno.
Segundo o ISP, a avaliação por trimestre (meses
de outubro, novembro e
dezembro) teve queda de 18
casos de letalidade violenta
(de 49 para 31), 68 nos casos
de roubos de veículos (de
143 para 75), 166 registros de
roubos de rua (de 503 para
337) e menos cinco registros
de roubos de cargas (de 28
para 23).
Na avaliação por semestre (de julho a dezembro), o
número de vítimas de letalidade violenta caiu de 78 para
67 (menos 11 registros); o de
registros de roubos de rua
caiu de 951 para 809 (menos
142 registros); a quantidade
de roubos de veículos reduziu de 270 para 196 (menos
74 veículos) e o número de
roubos de cargas de 62 caiu
para 50.
Marcos Fabrício/Divulgação

Segurança em Maricá: policiamento foi otimizado no município

A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de
Ordem Pública, firmou um
convênio com o Ministério
de Justiça e Segurança Pública para aquisição de novas
viaturas para a Guarda Municipal. A iniciativa tem objetivo
de melhorar as condições
de trabalho da corporação,
aumentando a presença dos
agentes pelas vias da cidade
e oferecendo mais segurança
aos gonçalenses.
Com o convênio, o município poderá adquirir até 11
viaturas para serem utilizadas
durante as ações de patrulhamento preventivo. O convênio
será de mais de R$ 1,1 milhão,
sendo o investimento do Poder Executivo no valor de R$
153 mil. O acordo tem vigência
até 2023.
O secretário de Ordem
Pública, David Ricardo, acre-

Investimento
será de R$ 1,1
milhão

Reforço da Guarda Municipal de São Gonçalo será para o patrulhamento

dita que, com a compra das
novas viaturas, a corporação
terá uma melhor estrutura de

trabalho para atuar nas ruas
do município.
“Esse é mais um compro-

Transporte: Detro aplicou
2.422 notificações em 2021
Ônibus intermunicipais lideraram as autuações, com 1.248 multas
O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do
Rio de Janeiro (Detro-RJ) encerrou o ano de 2021 com 2.422
notificações aplicadas. Estas
foram as infrações registradas
nas fiscalizações em ônibus e
vans intermunicipais, além do
combate aos veículos flagrados
realizando transporte remunerado sem autorização do
poder concedente. Os ônibus
intermunicipais lideraram as
autuações com 1.248 multas
aplicadas.
Além dos coletivos, os fiscais autuaram 412 vans intermunicipais e ainda flagraram
762 veículos realizando trans-

porte ilegal. O objetivo das
operações é melhorar a qualidade e garantir a segurança nas
viagens intermunicipais. As cidades que mais registraram notificações foram: Rio de Janeiro,
São Gonçalo, Duque de Caxias,
Nova Iguaçu, Niterói, Itaboraí,
Mangaratiba, São Pedro da
Aldeia, Casimiro de Abreu e
Campos dos Goytacazes.
Entre os principais motivos
das autuações nos coletivos
estão: falta de documentação
de porte obrigatório, mau estado de conservação, horário
irregular, paralisação de linha,
além de problemas referentes à acessibilidade. Já entre

as vans intermunicipais, as
notificações foram referentes
a: excesso de passageiros, embarque fora do ponto, desvio
de itinerário e documentação
irregular.
Além das ações de inteligência, as denúncias dos
usuários, recebidas por meio
da Ouvidoria do Detro-RJ, são
fundamentais para nortear as
operações. Os cidadãos podem entrar em contato pelos
seguintes canais: telefone (21)
3883-4141, e-mail - ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo
WhatsApp Fale Detro-RJ (21)
98596-8545.

misso cumprido, com a entrega de uma estrutura melhor para a corporação que é
responsável pela segurança
municipal. A renovação da
frota irá valorizar e dar mais
capacidade de resposta à população, através das ações de
patrulhamento da Guarda
Municipal”, disse o secretário.
A Guarda Municipal conta
com 308 agentes que fazem
serviços de patrulhamento preventivo, orientação e
controle de trânsito, Ronda
Escolar, Proteção Ambiental e
Ronda Ostensiva , além de fornecer apoio durante ações da
Secretaria de Ordem Pública.

MEIS: nova
contribuição
Com o aumento do
salário mínimo para
R$ 1.212, as contribuições mensais dos
microempreendedores
individuais (MEI) também serão reajustadas.
A partir de fevereiro,
o valor referente ao
INSS do Documento de Arrecadação
Simplificada do MEI
(DAS-MEI) será de R$
60,60, o que corresponde a 5% do salário
mínimo. Os MEI que
exercem atividades
ligadas ao comércio
e indústria pagam R$
1 a mais referente ao
ICMS e os ligados ao
Serviço, R$ 5 referentes
ao ISS.
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Vacina em crianças: consulta
popular mostra flexibilidade
Maioria se manifestou contra a necessidade de prescrição médica e contra obrigatoriedade de imunizar
Marcelo Camargo / Agência Brasil

O resultado da consulta pública realizada pelo Ministério
da Saúde sobre a vacinação
em crianças de 5 a 11 anos de
idade mostrou que a maioria
se manifestou contrária à
necessidade de apresentação
de prescrição médica para
vacinação, e não concordou
com a obrigatoriedade da
vacina.
“Tivemos 99.309 pessoas
que participaram neste curto
intervalo de tempo em que
o documento esteve para
consulta pública, sendo que
a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a
priorização das crianças com
comorbidade. A maioria foi
contrária à obrigatoriedade
da prescrição médica no ato
de vacinação”, anunciou a
secretária extraordinária de
Enfrentamento à Covid-19 do
Ministério da Saúde, Rosane
Leite de Melo.
A secretária informou que
a pasta apresentará hoje (5)
um documento com o posicionamento a respeito da
vacinação de crianças e adolescentes.
Disponível por 11 dias,
a consulta pública colocou
em discussão a inclusão de
crianças no Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
O ministério tem se po-

Ministério
da Saúde
apresentará seu
posicionamento
sobre o tema
nesta quarta

Covid-19: Anvisa não participou da audiência e vai anunciar seu posicionamento sobre a vacinação de crianças hoje

sicionado a favor de que a
vacinação de crianças de 5
a 11 anos ocorra mediante a
apresentação de prescrição
médica e o consentimento
dos pais.
Rosane Leite de Melo disse que o ministério também
deve se posicionar para que
a vacinação seja realizada
obedecendo a uma ordem.

Os primeiros a se vacinar
seriam as crianças de 5 a 11
anos de idade com deficiência
permanente ou comorbidades e crianças que vivam
em lar com pessoas em alto
risco para a evolução grave
da covid-19. Na sequência
se vacinam as crianças sem
comorbidades. Primeiro as de
10 e 11 anos de idade, depois

as de 8 e 9 anos de idade, em
seguida as de 6 e 7 anos de
idade, e, por fim, as de 5 anos
de idade.
“Em todos os casos será
exigida a prescrição médica
e a autorização dos pais ou
responsáveis, mediante assinatura de termo de assentimento. As vacinas devem ser
aplicadas seguindo fielmente

RJ: mortalidade por covid é
maior entre não vacinados
Dados divulgados por Secretaria estadual de Saúde são referentes a dezembro
A taxa de mortalidade por covid-19 no mês de dezembro no
estado do Rio de Janeiro foi três
vezes maior entre pessoas não
vacinadas, quando esse grupo
é comparado ao das pessoas
que tomaram ao menos uma
dose das vacinas disponíveis.
Os dados foram divulgados
ontem (4) pela Secretaria de
Estado de Saúde (SES), que
reforça que a vacinação é fundamental para evitar os casos
graves e internações e reduzir
o risco de morte por covid-19.
Entre os vacinados com
ao menos uma dose, a taxa de
mortalidade foi de 0,14 óbitos
para cada 100 mil habitantes
no mês de dezembro. Entre
os não vacinados, a proporção
sobe para 0,52 por 100 mil.
Em dezembro, o estado
do Rio de Janeiro registrou 32
óbitos por covid-19, sendo 20

Free shops:
US$ 500
Já está valendo a portaria do Ministério da
Economia que elevou a
cota de isenção para as
mercadorias adquiridas
em lojas francas - as
free shops ou duty free
- por passageiros que
ingressam no país por
via terrestre, fluvial ou
lacustre. O limite passou
de US$ 300 dólares para
US$ 500.
A elevação das cotas
também vale para as
mercadorias trazidas
como bagagem acompanhada, quando o viajante ingressar no país
por via aérea ou marítima. O valor de isenção
foi dobrado de US$ 500
para US$ 1.000.

em pessoas que tomaram ao
menos uma dose da vacina.
Essas mortes ocorreram em
um universo de mais de 12
milhões de habitantes que
tomaram ao menos uma dose
das vacinas no estado. Já entre
os não vacinados, houve 12
mortes em um universo de
cerca de 4 milhões de pessoas.
Apesar de a comparação
feita no levantamento ser
entre pessoas com ao menos
uma dose e pessoas não va-

Vacinação é
fundamental
para evitar os
casos graves e
reduzir o risco
de morte

cinadas, a recomendação das
autoridades de saúde para que
a proteção contra a covid-19
atinja seu potencial máximo
é a aplicação do esquema
vacinal completo, o que inclui
duas doses mais uma dose de
reforço no caso das vacinas
Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac, e uma dose mais uma
dose de reforço no caso da
Janssen.
Internações - A Secretaria
de Estado de Saúde informa
ainda que a taxa de incidência
de internação na população
não vacinada é oito vezes
maior que entre os imunizados com ao menos uma dose.
Foram contabilizadas 4,3
internações a cada 100 mil
pessoas não vacinadas, enquanto entre os imunizados
o número cai para 0,56 por

Recomendação
das autoridades
de saúde é a
aplicação do
esquema vacinal
completo
100 mil.
Apesar de a população
vacinada ser quase três vezes
maior que a não vacinada, o
número de internações de não
imunizados foi 21% maior que
o de imunizados.
Dezembro teve 179 internações por covid-19 no estado
do Rio de Janeiro, sendo 98
de pessoas não imunizadas
e 81 de pessoas imunizadas
com ao menos uma dose das
vacinas.

Procon cobra respostas de
empresas de cruzeiros
Órgão quer saber sobre medidas para garantir o consumidor
O Procon do Estado do Rio de
Janeiro (Procon-RJ) notificou
ontem (4) a MSC Cruzeiros e
a Costa Cruzeiros para prestar
esclarecimentos sobre surtos de covid-19 a bordo das
embarcações que operam na
costa fluminense.
O diretor jurídico, Silvio
Romero, disse que a principal
questão refere-se às providências das empresas para evitar
o avanço da doença e, diante
do que aconteceu, quais serão
as medidas para garantir o
direito do consumidor.
Romero questiona quais
serão as alternativas para o
consumidor que teve a via-

gem interrompida, se ele
terá o dinheiro de volta, se há
possibilidade de remarcação;
se aquele que ainda tem a
viagem marcada está sendo
informado previamente sobre a situação, se a viagem
está mantida, até quando
tem opção de confirmar a
viagem; em caso de cancelamento, em quanto tempo será
reembolsado, se as empresas
ofereceram crédito e se o
consumidor fez essa opção,
em quanto tempo poderá
usar? “Queremos que as empresas esclareçam todas essas
questões relativas ao direito
do consumidor”, afirmou o

diretor do Procon-RJ.
A partir do recebimento da
notificação, as empresas terão
dez dias para responder ao
Procon-RJ.
A MSC e a Costa Cruzeiros deverão dar ainda informar quantos cruzeiros estão
previstos para a temporada
2021/2022 e quantos têm
como rota o estado do Rio de
Janeiro. As empresas terão de
dizer qual o plano que haviam
elaborado para o esperado
aumento de casos de covid e
por que este não se mostrou
eficiente, já que houve a interrupção momentânea da
temporada.

as recomendações da Anvisa
[Agência Nacional de Vigilância Sanitária]”, ressaltou a
secretária.
A vacinação em crianças
de 5 a 11 anos de idade foi
liberada pela Anvisa há duas
semanas. A agência reguladora autorizou a aplicação da
vacina da Pfizer.
Ontem, pouco antes do
início da audiência, a Anvisa
informou ao Ministério da
Saúde que não participaria
dos debates. No documento
enviado ao ministério, a agência disse que já se manifestou
a favor da imunização para
crianças de 5 a 11 anos de idade e que seu posicionamento
é público.
O representante da Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP) Marco Aurélio Sáfadi
defendeu a prioridade na vacinação de crianças na faixa
etária proposta. Segundo o
médico, os dados mostram
que, apesar do número de
óbitos de crianças em de-

corrência da doença seja
menor do que em relação a
população adulta, as crianças
têm mais chances de morrer
quando estão internadas.
Sáfadi disse que até o momento há o registro de 34 mil
hospitalizações nesse grupo
e que a taxa de mortalidade
para quem foi hospitalizado
ficou em torno de 14%.
“A cada 15 crianças hospitalizadas com covid-19, uma
delas, infelizmente, acabava
sendo vitimada com covid.
Boa parte das que sobreviveram ficaram com sequelas cognitivas, respiratórias,
cardiovasculares, além do
impacto que essa doença
traz”, disse.
Segundo o médico, os
estudos evidenciam que a
vacinação para essa faixa traz
mais benefícios que riscos,
prevenindo as hospitalizações em até 93%.
“Todas as vacinas até hoje
utilizadas realizaram um papel fundamental naquilo que
é um objetivo precípuo da vacinação, que é prevenir hospitalizações e complicações
da doença. Foi a isso que se
propuseram as iniciativas de
implantação dos programas
de vacinas. Claro que elas reduzem também transmissão
e riso de infecção, mas em
patamares diferentes”, argumentou.

Bolsonaro não vai
precisar de cirurgia
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, aceitou bem
a alimentação líquida e teve
retirada a sonda nasogástrica,
segundo boletim médico divulgado na noite de ontem (4)
pelo hospital Vila Nova Star,
onde está internado desde
ontem, na zona Sul da capital
paulista. De acordo com o
informe médico, o trato digestivo de Bolsonaro mostra
sinais de recuperação, mas
ainda não há previsão de alta.
“O Hospital Vila Nova Star
informa que o senhor presidente da República, Jair
Messias Bolsonaro, evoluiu
com boa aceitação da dieta
líquida ofertada durante o
dia, o que motivou a retirada
da sonda nasogástrica. O trato
digestivo do paciente mostra
sinais de recuperação. No
momento, não há previsão de
alta”, diz o texto do boletim.
No boletim médico anterior, divulgado ontem pela
manhã, o hospital informou
que o presidente não precisaria se submeter a uma intervenção cirúrgica. Bolsonaro
foi internado na madrugada

Presidente
aceitou dieta
líquida e não
há previsão de
alta, informou o
boletim médico
de ontem em razão de dor abdominal. As primeiras informações do hospital divulgaram que ele tinha um quadro
de obstrução intestinal.
Em julho de 2021, o presidente também foi internado
com suboclusão intestinal e
passou quatro dias no Hospital Vila Nova Star, onde
também foi atendido pelo
cirurgião Antônio Luiz de
Macedo.
Desde o atentado na campanha eleitoral de 2018, no
qual Bolsonaro levou uma
facada na região abdominal,
o presidente já passou por
um total de sete cirurgias
na região do abdômen para
correção das lesões sofridas
no intestino.

Pedida falência da Itapemirim
O Ministério Público de
São Paulo pediu à Justiça a
decretação de falência do
Grupo Itapemirim, empresa responsável pela Itapemirim Transportes Aéreos
(ITA). O pedido foi feito no
fim de dezembro, depois
que a empresa suspendeu todas as operações,
deixando passageiros sem
voos em todo o país.

O Ministério Público
solicitou ainda Justiça o
bloqueio de bens e o afastamento do principal sócio
da empresa.
Por meio de nota à
Agência Brasil, o Grupo
Itapemirim informou que
as acusações que motivaram o Ministério Público
para o pedido de falência
são “fantasiosas”.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 08/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
14:30 às 17:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói
16533837
14:30 às 17:00 Rua São Sebastião - Ingá - Niterói
16533837
14:30 às 17:00 Rua Tiradentes - Centro - Ingá - Niterói
16533837

Estamos com você, mesmo à distância.
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COMPRA E VENDA

ALUGUEL
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De olho no Qatar, Gabigol
antecipa retorno ao Fla
Atacante volta das férias mais cedo e começa preparação no Ninho
O Flamengo
começou na última segunda-feira os treinos
apenas com garotos e alguns
jogadores que precisam mostrar serviço. No entanto, um
dos destaques do elenco
antecipou ontem o retorno
aos gramados em 2022.
O atacante Gabigol postou
nas redes sociais que voltou a
trabalhar no Ninho do Urubu. O jogador antecipou sua
reapresentação, que deveria
acontecer somente na próxima segunda-feira.

Diretoria rubronegra negou
proposta de
empréstimo do
futebol inglês
pelo camisa 9
Gabigol vai passar por
exames médicos e fisiológicos. Somente após isso que
o atacante será liberado para
iniciar os trabalhos físicos.
A intenção de Gabigol é
não ter os mesmos problemas

físicos de 2021, quando perdeu muitos jogos por lesão.
Com isso, o atacante quer
seguir entre os chamados por
Tite visando a Copa do Mundo do Qatar, em novembro.
Gabigol vem tendo seu
especulado em clubes europeus, principalmente da
Inglaterra. No entanto, a
diretoria rubro-negra negou
qualquer negociação envolvendo o camisa 9 e rejeitou
uma proposta de empréstimo feita pelo West Ham, que
ofereceu 6 milhões de euros
para ficar com o atacante por
18 meses.
Marcelo Cortes / Flamengo

Quarta-feira, 5/1/2022

Vasco anuncia
Vitinho e Raniel
O Vasco anunciou ontem a
contratação
do meia Vitin h o, e x - C o rinthians, por
empréstimo
até o final da temporada. O
jogador é o sétimo reforço
para 2022, quando o clube
tentará mais uma vez voltar
à Série A do Campeonato
Brasileiro.
Aos 21 anos, o meia revelado pelas categorias de
base do Corinthians, já tem
29 jogos pela equipe profissional do time paulista, com
um gol marcado.
Mas, apesar da confiança depositada por Sylvinho
no atleta, o clube entendeu que Vitinho terá mais
oportunidades e conseguirá

amadurecer mais rápido em
São Januário, já que o meio-campo corintiano deverá
ser comandado por atletas
renomados, como Giuliano,
Renato Augusto, Paulinho,
Willian e Róger Guedes.
O Corinthians tem contrato com Vitinho até junho
de 2024.
Além de Vitinho, o Vasco
confirmou a chegada de
outro jogador que estava
no futebol paulista. O clube
contratou, também por empréstimo, o atacante Raniel,
de 25 anos, junto ao Santos.
Em 2021, pelo Peixe, o
jogador disputou 19 jogos e
marcou apenas um gol. Na
reta final de 2021, o atacante
perdeu espaço para Marcos
Leonardo e passou a nem
entrar nos jogos.

Gatito Fernández se
reapresenta ao Bota

Gabigol começou ontem a pré-temporada no Ninho do Urubu, antecipando em quase uma semana sua volta das férias

O elenco do
Bo t a f o g o s e
reapresentou
na última segunda-feira.
No entanto,
alguns jogadores só voltaram aos treinos ontem.
Foi o caso do atacante
Luiz Fernando e do goleiro
Gatito Fernández. Ambos
foram liberados para voltar
um dia após o previsto.
Luiz Fernando estava
no Grêmio, onde teve passagem apagada, principalmente em 2021. O atacante
conviveu com lesões e retorna após o rebaixamento
dos gaúchos.

Goleiro
paraguaio não
atua desde 2020
Gatito Fernández estava
no Paraguai, onde passou
as festas de fim de ano. O
goleiro não joga desde 2020,
mas é esperado para fazer
toda a pré-temporada com
o elenco.
O zagueiro Joel Carli é
o único jogador do elenco
que ainda não se reapresentou. O argentino é esperado
para começar os trabalhos
em 2022.

Nathan é
mais um
reforço do
Fluminense
O Fluminense anunciou ontem
a chegada
do meia Nathan. O negócio é por empréstimo
até o final da temporada
de 2022.
Nathan chegou a ficar
próximo do Santos nos
últimos dias. No entanto, o Tricolor ofereceu
mais ao jogador e a diretoria santista disse que
o “clube não entrará em
leilão”.
“Estou muito feliz de
chegar ao Fluminense.
O acerto foi incrível e eu
agradeço a oportunidade de poder vestir essa
camisa. Se Deus quiser,
com muita batalha e luta,
esse será um ano muito
vitorioso. A expectativa
é a melhor possível, de
lutar por títulos. Quando
se veste uma camisa desse tamanho, de um clube
dessa grandeza, não tem
como pensar em outra
coisa”, disse o jogador ao
site do clube.
O Santos segue em
busca de um meia nesta
janela de transferências.
O clube também tentou
Rodriguinho, que acabou
indo ao Cuiabá.
O Fluminense por sua
vez está bem ativo no
mercado. O clube das
Laranjeiras contratou
nesta janela jogadores
como Willian, Felipe Melo
e Pineida, além de estar próximo de acertar
com o atacante Germán
Cano.

