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Mil vagas para cursos 
de qualificação em SG
Parceria da prefeitura com o Senai é voltada para facilitar o ingresso no mercado de trabalho

INCENTIVO PARA MELHORAR DE VIDA

CIDADES\PÁG. 4

Caminhão com o quaternário de amônio de quinta geração passa lentamente pelas ruas de Niterói para aplicar o produto. Ontem, além do Centro, o serviço foi feito em Icaraí, S.Francisco e Jurujuba

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Niterói é a 3ª 
cidade com 
mais tiroteios

CIDADES\PÁG. 5

Flordelis dexa 
tornozeleira 
‘fora de área’

CIDADES\PÁG. 5

Renato Mangolim / Divulgação

‘im.fusion’, instalação interativa, chega ao Museu de Arte Contemporânea nesta sexta (5)

Sanitização de 
ruas é reforçada 
em Niterói
 Primeira cidade no Estado 
do Rio de Janeiro a fazer a 
sanitização de todos os bairros e 
de suas principais comunidades 
utilizando o quaternário de 
amônio de quinta geração, 
Niterói está reforçando o 
trabalho preventivo contra o 
coronavírus. Desde terça-feira, a 
Companhia de Limpeza Urbana 
(Clin) vem aplicando o produto 
nos pontos da cidade onde há 
maior circulação de pessoas. 

CIDADES\PÁG. 3

CULTURA

MC Carol 
questiona 
padrões

PÁG. 2

Reprodução do Instagram

Artista lançou mini-doc que home-
nageia a pluralidade das belezas

Seus Direitos na

Justiça

CIDADES/PÁG 4

Moralidade 
e Legalidade 
Administrativa 

ESPORTES

Cesar Greco / Palmeiras

Willian Bigode foi campeão da Libertadores de 2020 pelo Palmeiras e pode pintar nas Laranjeiras

Reposição grátis 
de hidrômetro 
furtado em breve
Deputados da Alerj aprovaram 
nesta semana projeto de lei que 
proíbe que as concessionárias 
de serviço público cobrem pela 
reposição de hidrômetros que 
foram furtados. Para ter direito à 
troca, bastará apresentar boletim 
de ocorrência.

CIDADES\PÁG. 5

MAC recebe instalação tecnológica
Projeções virtuais propõem reflexão sobre a interação com ambientes

Flu pensa 
grande para 
Libertadores
Classificado para a pré-
Libertadores, Tricolor 
está interessado atacante 
Willian, do Palmeiras, 
campeão duas vezes da 
competição. Enquanto não 
avança na negociação, time 
estreia hoje no Carioca.

PÁG. 8

Rio pode ganhar 
um ‘Disque 
Maria da Penha’

CIDADES\PÁG. 5

R$ 400 mil para 
a saúde básica 
em Rio Bonito

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Ciclistas em perigo
Um ciclista foi atropelado nesta quarta (3) pela manhã por um 
carro na orla de São Francisco, em Niterói. O acidente ocorreu 
justamente onde a ciclofaixa corta a pista de automóveis, bem 
numa curva. Ou seja, o motorista ao sair da curva tem que 
olhar pelo retrovisor para ver se têm veículos vindo e para 
frente ao mesmo tempo, para ver se não tem ciclista na pista. 
E pensar que o criador dessa ciclofaixa deve ter passado anos 
estudando engenharia do trânsito para fazer essa besteira.
Rita de Cássia

Cadê a varrição
Desde a saída do prefeito Jorge Roberto Silveira as ruas do Fonse-
ca, na Zona Norte de Niterói, não sabem mais o que é varrição. Os 
garis só são vistos diariamente nas ruas da Zona Sul. Aqui onde 
moro, sempre que chovia e enchia a rua de lama, no dia seguinte 
o pessoal já estava aqui fazendo a limpeza. Hoje, é só saudade.
Marcos Silva

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.

POR JEFFERSON LEMOS

Novo gás para o 
setor de eventos
A Câmara dos Deputados apro-
vou na ontem, em regime de 
urgência, o Projeto de Lei que 
cria o Programa Emergencial 
de Retomada do Setor de Even-
tos (Perse), de autoria do de-
putado Felipe Carreras (PSB/
PE).  A aprovação do PL, que 
agora segue para o Senado, é 
essencial para promover crédi-
to, preservação dos empregos, 
manutenção do capital de giro 
das empresas, financiamento 
de tributos e desoneração fiscal 
do segmento bastante afetado 
pela pandemia. 

A iniciativa é resultado di-
reto do engajamento da Asso-
ciação Brasileira de Promoto-
res de Eventos (Abrape), que 
recentemente fez pressão em 
Brasília, com 110 associados de 
todo o país. Representantes da 
entidade foram recebidos pelo 
presidente Jair Bolsonaro, e pe-
los presidentes do Senado e da 
Câmara, Arthur Lira e Rodrigo 
Pacheco, além de mobilizar 
mais de 120 deputados e sena-
dores em encontros. 

Sansão volta a andar

O pitbull que inspirou a 
lei federal Sansão, voltou a 
andar com prótese produ-
zida em Denver, nos EUA. 
O cão, que em 2020 perdeu 
as patas traseiras por maus-
-tratos, recebeu prótese de 
última geração doada pela 

Divulgação

associação de proteção ani-
mal Patas Para Você. Sansão 
foi amordaçado com arame 
farpado e teve suas patas 
traseiras decepadas. O caso 
gerou manifestações a favor 
de normas mais severas 
contra atos cruéis a animais.

Rio Bonito: R$ 400 mil para Saúde 
Em tempos de pandemia, Rio 
Bonito terá um aporte extra 
de R$ 400 mil para o setor de 
atenção básica na Saúde, este 
ano. Os recursos foram reser-
vados numa emenda parla-
mentar da deputada federal 
Clarissa Garotinho (PROS-RJ), 
que visitou o município nesta 
semana para encontros com 
autoridades e empresários 
locais, principalmente o trade 
de turismo. 

Clarissa, o prefeito Lean-
dro Peixe (Republicanos), o 
vice-prefeito José Américo 
(PROS) e secretários de diver-
sas pastas já acertaram uma 
reunião técnica, em breve, 
para a formatação de um 
conjunto de projetos viáveis 
para a cidade, com especial 
atenção ao turismo, que vem 
sendo encarado pela atual 
gestão de Rio Bonito como 
um dos caminhos para se 
desenvolver a economia da 
cidade, num eixo que engloba: 
incremento de turismo rural e 
de aventuras; criação de um 
parque municipal ambiental 
e esportivo onde é hoje a Área 
de Proteção Ambiental Serra 
do Sambê; criação de um Cir-

Divulgação

Rio Bonito receberá R$ 400 mil  para Saúde através de emenda parlamentar da deputada Clarissa Garotinho

Mulheres em 
destaque
No dia 13 de março, às 16h, 
será lançado na Livraria 
Blooks do Reserva Cultural, 
em Niterói, o livro “Adaptar-
-se é Preciso – histórias de 
mulheres que conquistaram o 
protagonismo em seus negó-
cios”. No projeto, 12 mulheres 
relatam histórias de supera-
ção e resiliência no mundo do 
empreendedorismo, por meio 
de suas próprias histórias 
reais e surpreendentes. Será 
realizada também uma roda 
de conversa com Jordana 
Luchetti, CEO e fundadora 
da JLC Relações Públicas e 
Marketing. 

O livro foi idealizado pelas 
gestoras do grupo Somos Em-
preendedoras – Helga Vianna, 
Letícia Torzecki, Queila Mo-
raes e Thaís Garcia – e editado 
pela Texto & Café Comunica-
ção e Editora. 

cuito da Banana; e implemen-
tação de uma Guarda Parque. 

Rio Bonito faz parte da re-
gião turística conhecida como 
Caminhos da Mata, junta-
mente com Itaboraí, São Gon-
çalo, Silva Jardim e Tanguá. 
Por pertencer à classificação 
C no Mapa do Turismo Brasi-
leiro, o município tem direito 
a “formalizar instrumentos 

de transferência voluntária 
de recursos, para execução de 
projetos e atividades integran-
tes do programa Turismo”, de 
acord com a Portaria 39/2017, 
do Ministério do Turismo).

Durante a visita à Rio Bo-
nito, acompanhada do prefei-
to e do vice-prefeito, Clarissa 
visitou ainda a fábrica de ba-
nanada da cidade, responsá-

vel por vender o produto para 
estados do sul e exportá-lo 
para países como Uruguai. A 
deputada prometeu compa-
recer à inauguração do portal 
de entrada da cidade que a 
anunciará como “a capital da 
bananada”. Nas conversas, fo-
ram abordadas também for-
mas de valorizar o potencial 
ecoturístico da região. 

Conselheiros 
pedem para sair

Café empresarial 
com mulheres

A Petrobras informou que qua-
tro dos onze integrantes do 
Conselho de Administração da 
empresa anunciaram a saída. 
João Cox Neto, Nivio Ziviani, 
Paulo Cesar de Souza e Silva 
e Omar Carneiro da Cunha 
Sobrinho decidiram não ser 
reconduzidos ao conselho na 
próxima Assembleia Geral Ex-
traordinária.

Os quatro são representan-
tes do sócio controlador, ou 
seja, da União, dentro do conse-
lho, e a recondução deles havia 
sido proposta pelo Ministério 
de Minas e Energia, em ofício 
enviado à empresa em 19 de 
fevereiro. Omar justificou sua 
decisão devido ao anúncio 
de alterações da diretoria da 
empresa. No mês passado, a 
Presidência da República infor-
mou que trocará o comando da 
Petrobras, colocando o general 
Joaquim Luna e Silva no lugar 
do atual presidente, Roberto 
Castello Branco.

“Em virtude dos recentes 
acontecimentos relacionados 
a alterações na alta adminis-
tração da Petrobras, e os posi-
cionamentos externados pelo 
representante maior do acionis-
ta controlador da mesma, não 
me sinto na posição de aceitar 
a recondução de meu nome 
como Conselheiro”, justificou. 
Os demais alegaram motivos 
pessoais. 

No próximo dia 9, às 8h30, acon-
tece o Café Empresarial, na sede 
da CDL Niterói, com o tema “Po-
líticas Públicas para Mulheres e 
seu impacto na cidade.” O even-
to terá a presença de Christa Vo-
gel Grael (1ª-dama de Niterói), 
Taiana Jung, Fernanda Sixel, 
Roberta Rocha e Eliane Vieira  
como mediadora. Os interessa-
dos podem confirmar presença 
pelo site: bit.ly/cafe090321. As 
vagas são limitadas. O even-
to será transmitido por live 
no Instagram da @cdl.niteroi.

Qualificação em Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí vai 
oferecer cursos técnicos 
para atender o mercado 
de gás natural. A decisão 
foi tomada após reuniões 
do vice-prefeito e secretá-
rio municipal de Desen-
volvimento Econômico, 

Divulgação

Lourival Casula, com as 
empresas do GasLub, an-
tigo Comperj, que se com-
prometeram a reservar 
60% das vagas para os mor-
dores da cidade. Na foto, 
Casula e o representante 
da empresa Kerui Método.

Panorama RJPanorama RJ

Reflexão mediada 
pela tecnologia
Uma experiência capaz de 
despertar reflexões sobre a 
maneira como interagimos 
com o micro e o macro, 
em diferentes ambientes e 
contextos. Assim é im.fu-
sion, instalação tecnológica 
e interativa, que chega ao 
Museu de Arte Contemporâ-
nea de Niterói (MAC), nesta 
sexta (5). A experiência co-
meça pelo “contato” com 
moléculas, depois segue 
para a diversidade de uma 
floresta e, por fim, explora a 

imensidão do universo. Em 
12 minutos, os visitantes 
serão imersos em formas 
coloridas, interagindo com 
projeções cheias de efeitos 
especiais.

O MAC fica no Mirante 
da Boa Viagem. Até dia 28. 
As visitas seguem protoco-
los das autoridades sanitá-
rias no combate à pandemia 
e podem ser feitas de terça-
-feira a domingo, das 10h 
às 18h. R$ 12 (inteira). Às 
quartas a entrada é franca. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Amor próprio
MC Carol acaba de lançar o 
mini-doc “Amor Próprio É o 
Nosso Rolê”, uma celebra-
ção das diversas formas do 
feminino e do amor próprio 
neste mês da mulher. O pro-
jeto é uma continuação do 
trabalho de  “Levanta Mina”, 
faixa que estará em seu novo 
disco “Borogodó”.

O documentário curta-
-metragem, disponível no 
YouTube, conta um pouco 
da história destas mulheres 
e que foi registrado nos bas-
tidores do clipe do single. 

TRAJETÓRIA - Uma exposição virtual, em homenagem 
ao Centenário da “Rainha do Chorinho”, Ademilde 
Fonseca abre, nesta quinta (4), às 18h, uma progra-
mação em homenagem as mulheres da Sala Carlos 
Couto. Criadora do choro cantado, a artista também 
foi a primeira cantora nordestina a encantar o país 
com esse gênero. No Instagram (@salacarloscouto).

TEATRO - O Teatro Candido Mendes, em Ipanema, será 
reaberto nesta sexta (5) com programação presencial. 
O primeiro espetáculo em cartaz na nova programa-
ção, ‘Casa de Bianca’, conta a história de uma mulher 
que repensa todos os caminhos que percorreu. Na 
Rua Joana Angélica, 63, Ipanema. Até dia 28. Sextas, 
sábados e domingos às 20h. R$ 30 (inteira). 

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Renato Mangolin / Divulgação

No MAC, instalação propõe reflexão sobre a interação com os ambientes

Divulgação

MC Carol destaca e enaltece a 
diversidade da mulher em mini-doc
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Prefeitura adere ao consórcio de municípios interessados em adquirir o imunizante contra a covid-19

Niterói quer comprar vacinas
 A Prefeitura de Niterói já 
assinou o termo de adesão 
para participar do consór-
cio público organizado pela 
Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) para aquisição de 
vacinas contra a Covid-19. 
O consórcio, que deverá ser 
instalado até 22 de março, 
dará suporte aos municípios 
caso o Plano Nacional de 
Imunização (PNI), do go-
verno federal, não consiga 
suprir a demanda nacional.

Esta é mais uma tentativa 
da Prefeitura de Niterói de 
adquirir doses para imunizar 
a população. Em dezembro 
de 2020, a Prefeitura assinou 
um memorando para a com-
pra, com recursos próprios, 
de 1,1 milhão de doses da 
vacina Coronavac, produzi-
da pelo Instituto Butantan, 
para Niterói. A quantidade 
seria suficiente para imu-
nizar toda a população da 
cidade de mais de 500 mil 
habitantes. O Ministério da 
Saúde, no entanto, adquiriu 
todas as doses produzidas 
pelo Butantan, que estão 
sendo distribuídas para to-
dos os estados brasileiros. 
Os estados distribuem para 
os municípios.

A ideia da FNP de cons-
tituir um consórcio públi-
co para aquisição de vaci-
nas, medicamentos, insu-
mos e equipamentos está 
fundamentada na Lei nº. 
11.107/2005. De acordo com 
o PNI, a obrigação de ad-
quirir imunizantes para a 
população é do governo 
federal. No entanto, diante 
da situação de extrema ur-
gência em vacinar brasileiros 

e brasileiras para a retoma-
da segura das atividades e 
da economia, o consórcio 
público, amparado na segu-
rança jurídica oferecida pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), torna-se uma pos-
sibilidade de acelerar esse 
processo.

Os recursos para compra 
de vacinas poderão ser dis-
ponibilizados de três formas: 
por meio dos municípios 
consorciados, de aporte de 
recursos federais e de even-
tuais doações nacionais e 
internacionais. De acordo 
com a FNP, a intenção da 
criação do consórcio é que os 

municípios tenham seguran-
ça jurídica no caso do Plano 
Nacional de Imunização não 
conseguir atender toda a po-
pulação do país. A intenção é 
que os municípios não pre-
cisem desembolsar recursos 
próprios para a compra das 
vacinas.

Adesões - Até a tarde de 
ontem (3), o consórcio de 
municípios para compra de 
vacinas contra a covid-19 
já teve manifestação de in-
teresse de 649 prefeituras, 
segundo a lista divulgada 
pela Federação Nacional de 
Prefeitos (FNP). A iniciativa 
foi lançada na segunda-feira 

(1º) em uma reunião com 
cerca de 300 prefeitos.

As administrações mu-
nicipais podem assinar o 
termo de intenção do con-
sórcio até sexta-feira (5). A 
previsão é que a associação 
seja efetivamente instalada 
até o dia 22 de março. Deve 
ser ainda elaborado um mo-
delo de projeto de lei para 
ser enviado às câmaras mu-
nicipais para que as cidades 
participem das compras. 

A ideia é que as prefei-
turas possam comprar as 
vacinas caso o Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI), 
coordenado pelo Ministério 

da Saúde, não seja capaz 
de suprir toda a demanda. 
“O consórcio não é para 
comprar imediatamente, 
mas para termos segurança 
jurídica no caso de o PNI 
não dar conta de suprir toda 
a população. Nesse caso, 
os prefeitos já teriam alter-
nativa para isso”, explicou 
o presidente da FNP, Jonas 
Donizette, durante a reunião 
de lançamento da iniciativa. 

Estão sendo avaliadas 
formas de financiar a aqui-
sição dos imunizantes. Há 
três possibilidades princi-
pais: recursos do governo 
federal; financiamento por 
organismos internacionais 
e doações de investidores 
privados brasileiros.

A lista de prefeituras que 
demonstraram intenção de 
aderir ao consórcio está 
disponível na página da FNP.

Sanitização intensificada 
- A sanitização das ruas de 
Niterói está sendo intensifi-
cada pela Prefeitura. O traba-
lho teve início na terça-feira 
(2) e prosseguiu nesta quarta 
(3), com serviço em Icaraí, 
São Francisco e Jurujuba, 
além do Centro. Os próximos 
bairros que receberão a sa-
nitização são Ingá, Bairro de 
Fátima, Santana, Santa Rosa, 

Barreto e Engenhoca.

Niterói foi a primeira ci-
dade do Rio de Janeiro a 
fazer a sanitização de todos 
os bairros e das principais 
comunidades utilizando o 
quaternário de amônio de 
quinta geração. A ação está 
sendo reforçada pelo Mu-
nicípio em pontos onde há 
maior circulação de pessoas. 

Para a distribuição do 
produto, o caminhão com 
o quaternário de amônio de 
quinta geração está trafe-
gando com uma velocidade 
mais baixa, porque com 
a retomada de atividades 
econômicas de acordo com 
o Plano de Transição Gradual 
para o Novo Normal há uma 
maior circulação de pessoas 
nas ruas.

O quaternário de amônio 
de quinta geração age como 
uma película que mata os 
micro-organismos que estão 
no local (vírus, bactérias, 
fungos e ácaros) e forma 
uma camada protetora que 
mantém a superfície desin-
fetada por semanas, depen-
dendo da circulação de / 
pessoas.

O presidente da Clin, Luiz 
Fróes, lembra que o trabalho 
de sanitização foi iniciado 
em Niterói em março de 
2020 e desde então não foi 
interrompido.

“Estávamos realizando 
a manutenção em pontos 
específicos da cidade, já que 
conseguimos sanitizar todas 
as regiões do Município. 
Agora, estamos intensifican-
do esse trabalho nas ruas”, 
diz.

Grupo criado 
pela Frente 
Nacional de 
Prefeitos deve ser 
instalado até dia 
22 de março

Renan Otto/Divulgação

Consórcio para compra de vacinas visa dar suporte aos municípios, caso o governo federal não consiga suprir a demanda

Vacinas 
usadas no 
País são 
seguras
A Anvisa informou que, 
até o momento, os dados 
públicos de notificações 
do uso de vacinas contra 
covid-19 no país não in-
dicam qualquer relação 
das vacinas com eventos 
adversos graves ou mortes. 
De acordo com a Anvisa, 
não houve alteração na 
relação de risco e benefício 
dos produtos.

Em nota, a agência re-
guladora explicou que a 
avaliação benefício-risco 
leva em conta um conjunto 
grande de informações e os 
registros informados pelos 
usuários são apenas uma 
dessas fontes. As outras 
envolvem os relatórios de 
segurança das fabrican-
tes, os sinais de segurança 
gerados pelo modelo ma-
temático da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
a troca de informações 
com outras autoridades 
regulatórias e a discussão 
em grupos de especialistas.

“Até o momento, não 
há nenhum caso de óbito 
conhecido que tenha rela-
ção estabelecida com o uso 
das vacinas para covid-19 
autorizadas no país. As 
vacinas em uso no Brasil 
são consideradas seguras”, 
informou a agência. “Já 
é esperado que pessoas 
venham a óbito por outros 
motivos de saúde e mes-
mo por causas naturais, 
tendo em vista a taxa de 
mortalidade já conheci-
da para cada faixa etária 
da população brasileira”, 
completou.

As notificações sobre 
vacinas e medicamentos 
são enviadas à Anvisa prin-
cipalmente por profissio-
nais e serviços de saúde, 
além dos próprios fabri-
cantes que são obrigados 
a comunicar os eventos 
suspeitos e que possam ser 
graves.

Quase 250 mil vacinas serão distribuídas em todo o estado. Imunizante foi produzido no Brasil

Mais doses de Coronavac no Rio

Chegou ao Aeroporto Inter-
nacional Tom Jobim (Galeão), 
na manhã de ontem (3), uma 
nova carga da vacina Covo-
navac. São 249.200 doses que 
devem dar continuidade ao 
processo de vacinação nas 
cidades do Estado do Rio de 
Janeiro. A nova remessa deve 
ser distribuída entre os 92 
municípios do Rio de Janeiro.

As vacinas integram o pa-
cote de 2.552.820 doses da 
vacina Coronavac, contra a 
covid-19, produzida no Brasil 
pelo Instituto Butantan, que 
foram enviadas ontem pelo 
Ministério da Saúde a todos 
os estados e o Distrito Federal. 
Segundo a pasta, a distribui-
ção das doses está sendo feita 
de forma proporcional e igua-
litária e é destinada a vacinar o 
restante dos trabalhadores da 
saúde, indígenas do estado do 

Amazonas e a população bra-
sileira de 80 a 84 anos de idade.

De acordo com o quarto 
Informe Técnico da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS) 

da pasta, divulgado ontem, 
a nova remessa de vacinas 
do Butantan corresponde 
à entrega de duas doses. A 
orientação é que estados e 

municípios façam a reserva 
da segunda dose para garantir 
que o esquema vacinal seja 
completado no período re-
comendado de duas a quatro 
semanas.

Reforço - Desta vez, mais 
regiões estão sendo contem-
pladas com o Fundo Estraté-
gico, que destina 5% do total 
de doses para estados com 
cenário de maior emergên-
cia no momento. A medida 
está em vigor para estados 
do Norte desde a segunda 
pauta de distribuição. Nesta 
nova remessa, 127.641 mil 
doses foram divididas entre o 
Amazonas (30%), Pará (10%), 
Rondônia (5%), Roraima (5%), 
Ceará (10%), Paraíba (5%), 
Sergipe (5%), Paraná (10%), 
Santa Catarina (10%) e Goiás 
(10%), para ampliar ainda 
mais a vacinação dos grupos 

prioritários de idosos. No 
total, 60.781 pessoas estão 
sendo contempladas com a 
estratégia.

Com esse novo lote, o Mi-
nistério da Saúde contabiliza 
mais de 17 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19 
desde o dia 18 de janeiro, 
quando começou a campa-
nha de vacinação, sendo que 
dessas mais de 7,5 milhões de 
doses já foram aplicadas. A 
pasta prevê o envio de mais 
de 200 milhões de doses até 
julho, com meta de imunizar 
50% da população brasileira 
vacinável.

Câmara e Senado dão ok para Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 2,5 bi

Adesão ao Covax tem sinal verde
A Câmara dos Deputados 
aprovou na noite de terça-
-feira (2) a Medida Provisória 
1.004/20, que abre crédito 
extraordinário de R$ 2,5 
bilhões para a participação 
do Brasil no consórcio inter-
nacional de vacinas Covax 
Facility, conduzido pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) e outras entidades. À 
tarde, a matéria também teve 
a aprovação do Senado. A 
Medida Provisória vai agora 
à promulgação.

O relator, senador Mar-
cos Rogério (DEM-RO), foi 
favorável à MP. “Parece-nos 
inquestionável o apoio à 
importante iniciativa do 
governo federal que será 
possibilitada com a abertura 
deste crédito extraordinário: 

assegurar que a população 
brasileira seja incluída no 
acesso global a vacinas con-
tra o Coronavírus que se 
mostrem eficientes e segu-
ras”, afirmou.

“É importante a imuniza-
ção da sociedade brasileira 
para conter o avanço da 
pandemia, diminuindo o 
número de óbitos e pessoas 
hospitalizadas que aumen-
tam a cada dia. Além disso, 
com a vacinação, é possível 
a volta da normalidade, com 
o retorno das atividades 
corriqueiras da vida cotidia-
na, bem como a retomada 
econômica plena”, disse o 
relator.

Pelo Covax, a estimativa é 
que o Brasil receba 10,6 mi-
lhões de doses de vacina até 

o final do primeiro semestre 
deste ano. A adesão do país 
ao Covax Facility foi viabi-
lizada com a sanção da Lei 
14.121/21, ocorrida na noite 
de ontem pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Câmara - Para o relator 
da MP, deputado Evair Vieira 
de Melo (PP-ES), o crédito 
extraordinário é “ necessário 
para assegurar o acesso do 

Brasil a mais vacinas contra 
a Covid-19”.

Segundo relatório da 
Consultoria de Orçamen-
to da Câmara, do crédito 
extraordinário de R$ 2,5 
bilhões, 830,8 milhões fo-
ram executados até 24 de 
fevereiro para o pagamento 
inicial exigido pelo Covax (R$ 
711,6 milhões) e a garantia 
de compartilhamento de 
riscos (R$ 91,8 milhões). O 
R$ 1,68 bilhão restante será 
usado para pagar as vacinas 
destinadas ao Brasil.

O Covax é o programa 
apoiado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
para providenciar vacinas 
para países pobres e de renda 
média e começou a distribui-
ção na semana passada em 

Gana e na Costa do Marfim. 
A iniciativa pretende garantir 
uma produção mínima de 
cerca de 1 bilhão de doses 
em 2021, com possibilidade 
de mais 1 bilhão de doses, a 
serem distribuídas a países 
com renda per capita baixa 
ou média.

Além dos acordos com 
várias farmacêuticas – Pfizer, 
Novavax, Johnson & John-
son, AstraZenca, entre outras 
– o consórcio tem aporte 
financeiro de países ricos. 
Recentemente, líderes do 
G7, que reúne as sete maio-
res economias do mundo, 
anunciaram que vão dobrar 
seu apoio coletivo à vaci-
nação anticovid, com US$ 
7,5 bilhões (R$ 40,8 bilhões) 
adicionais.

Pelo consórcio, 
estimativa é que 
o Brasil receba 
10,6 milhões de 
doses até final do 
1º semestre

Reprodução/ Redes Sociais

A nova remessa deve ser distribuída entre os 92 municípios do Rio

Doses são para 
população de 80 
a 84 anos
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Seus Direitos na

Justiça

Moralidade e Legalidade 
Administrativa em 

tempos de pandemia
Dr. Guaraci de Campos Vianna

Muito já se escreveu, aqui 
e acolá, sobre a pandemia 
e seus efeitos na sociedade 
brasileira e mundial

Há, sem dúvida, uma 
politização exagerada, e uma 
radicalização de posiciona-
mentos, muitas das vezes, 
sem a menor racionalidade, 
lógica e bom senso e, como 
dizem, com pitadas de opor-
tunismo sensacionalista, uti-
lizando-se da tragédia para 
a obtenção de objetivos es-
cusos, como a derrocada da 
política de um governante ou 
a obtenção de recursos ilíci-
tos através de atos ímprobos. 
Exemplos não faltam, mas 
não é o caso aqui de desviar o 
foco para inserí-los no centro 
do debate. 

O fato é que na esteira 
da OMS, o Governo Federal, 
em dezembro de 2020, após 
ser declarada e divulgada a 
ocorrência do surto do coro-
navírus, estabeleceu o estado 
de emergência em saúde pú-
blica, seguindo-se o decreto 
de pandemia, ante a elevação 
do estado de contaminação, 
levando o Brasil, através do 
Decreto Legislativo Federal 
nº 6/2020, em marco, a reco-
nhecer a existência do Estado 
de Calamidade Pública em 
todo território nacional.

Nesse contexto,  foi 
publicada lei federal nº 
13.979/2020, de caráter tem-
porário que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pú-
blica, bem como as Medidas 
Provisórias nºs 922, de 28 de 
fevereiro de 2020 e a MP nº 
926, de 20 de março de 2020, 
por meio das quais foram 
realizadas alterações daquela 
lei. Outrossim, foram edita-
dos os Decretos 10. 282, de 
20 de março de 2020 e 10.329, 
de 28 de abril de 2020, ambos 
versando sobre a definição 
dos serviços públicos e as ati-
vidades essenciais, para fins 
de aplicação da mencionada 
lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, além da Portaria nº 
356, de 11 de março de 2020, 
do Ministério da Saúde, que 
regulamenta procedimentos. 

Essa nova realidade social 
gerou significativas modifi-
cações no comportamento 
do administrador público, 
abrindo para este um cam-
po de permissibilidade, que 
pode ser de fácil condução 
ou, do contrário, configurar 
uma tormenta a ponto de 
gerar resultados nefastos, ao 
tempo em que tende a des-
pertar nos órgãos de controle 
mais acuidade no exercício 
do seu mister.

Tais mudanças, engen-
dradas numa expressiva que-
bra de paradigma, vão de 
redução de prazos a modifi-
cações de interpretação nor-
mativa e a título de exemplo, 
tem-se: (1) a possibilidade de 
contratações diretas e sim-
plificadas (2), possibilidade 
de contratação de empresa 
inidônea, bem como (3) fle-
xibilização na exigência de 
documentos de habilitação 
no processo licitatório, em 
caso de restrição de forne-
cedores, (4) contratação de 
bens e serviços por valores 
superiores aos estimados.

Considere-se oportuno 
o teor do art. 28 da Lei nº 
13.655, de 25 de abril de 2018 
– que alterou a Lei de Intro-
dução às Normas do Direito 
Brasileiro, cujo teor predica: 
“O agente público respon-
derá pessoalmente por suas 

decisões ou opiniões técni-
cas em caso de dolo ou erro 
grosseiro”.

Sucede que as reais di-
ficuldades vivenciadas na 
atual gestão pública hão de 
ser consideradas, seja no 
controle interno, seja pelo 
controle jurisdicional, à luz 
do já mencionado artigo 22, 
da lei nº 13. 655, de 25 de abril 
de 2018, que dispõe: “Art. 22. 
Na interpretação de normas 
sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos 
e as dificuldades reais do 
gestor e as exigências das 
políticas públicas a seu cargo, 
sem prejuízo dos direitos dos 
administrados”.

Outro reflexo dessa ex-
cepcional conjuntura nor-
mativa é a complacência na 
aplicação do artigo 10, da lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, especificamente no 
tocante ao dolo presumido, 
na medida em que dispensa 
prova de prejuízo, em meio 
a uma hipótese de fraude à 
licitação. Observe-se o teor 
do referido artigo: Art. 10. 
Constitui ato de improbida-
de administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apro-
priação, malbaratamento 
ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades refe-
ridas no art. 1º desta lei, e 
notadamente:
[…]

Note-se que a conduta 
proba se logra um referencial 
para a maioria dos atos de 
controle da administração 
pública, seja pelos tribunais 
de contas, seja pelo poder ju-
diciário, e, decerto, não há de 
ser diferente nesse período 
de normatização excepcio-
nal, dada a imutabilidade de 
um valor jurídico por exce-
lência, que é a moralidade. 

Por fim, essas contínuas e 
aceleradas mudanças de rea-
lidades, em dias de enfrenta-
mento da pandemia, reque-
rem, de um lado, lealdade, 
a boa-fé, o entendimento e 
probidade por parte do ime-
diato aplicador do direito, no 
caso, o administrador públi-
co, e, do outro, a tolerância, a 
perspicácia, a ponderação e 
a mudança de interpretação 
quer seja pelos tribunais de 
contas, quer seja pelo Poder 
Judiciário, no controle da 
atividade pública.

Não se pode adotar a tô-
nica do vale tudo em defesa 
da vida e nem tampouco 
ignorar as drásticas con-
sequências se não houver 
a preservação da econo-
mia, sendo necessário um 
equilíbrio, pois o interesse 
imediato tem que ser o de 
garantir um futuro melhor 
para todos, dentro da lei e da 
moralidade. 
Voilà!

Envie e-mail com suas dúvidas, opiniões
e sugestões para a coluna. Participe! 
seusdireitos@ofluminense.com.br

Dr. Guaraci de Campos Vianna é 

desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Festival 
de Música 
Autoral: voto 
até amanhã
 Termina amanhã (5) a vota-
ção aberta do 1º Festival de 
Música Autoral de São Gon-
çalo (Femasg). Contemplado 
pela Lei Aldir Blanc, o evento 
pretende valorizar a música 
local. O Festival, que contou 
com mais de 100 inscritos, 
vai premiar em dinheiro os 
três primeiros colocados. Os 
prêmios são de R$ 3 mil para 
o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º 
lugar e R$1 mil para o 3º lugar.

A votação consiste na se-
gunda, das quatro etapas do 
concurso: inscrição, pré-sele-
ção, classificação e final. Par-
ticipam compositores locais, 
a partir de 18 anos.

A premiação será no dia 18 
de março, no Teatro do Sesc 
São Gonçalo. Na ocasião, se 
apresentam os 10 composi-
tores finalistas, selecionados 
através da votação popular 
no site e pelo júri técnico do 
festival. Para ajudar a escolher 
a melhor música, o público 
deve acessar o site do festival: 
www.festivalfemasg.com.br 

Interessados podem procurar ofertas de trabalho em quatro regiões

Governo do Rio divulga 566 
vagas de emprego no estado

A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda dispo-
nibiliza, esta semana, 566 
oportunidades, por meio do 
Sistema Nacional de Empre-
go (Sine), para as regiões Me-
tropolitana, Médio Paraíba, 
Centro-Sul e Serrana do Rio 
de Janeiro. O sistema realiza 
uma análise comparativa do 
perfil profissional de cada 
candidato cadastrado com o 
perfil da vaga disponibiliza-
da pelo contratante. Por isso, 
é importante que o cidadão 
mantenha o seu cadastro 
atualizado.

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 
ir a uma unidade mais pró-
xima do Sine, portando seus 
documentos de identificação 
civil, carteira de trabalho e 
comprovante de residência. 

Vagas por região
Na Região Metropolitana, 

são oferecidas 120 oportu-
nidades. Entre elas 70 vagas 
para ajudante de carga e 

descarga, 15 para operador 
de teleatendimento ativo, 
entre outras.

Moradores da Região Ser-
rana podem se candidatar a 
uma das 238 vagas ofereci-
das. Destacam-se 50 vagas 
para ajudante de cozinha, 50 
para coordenador de restau-
rante, 35 para garçom, entre 
outras.

Moradores da Região do 
Médio Paraíba podem se 
candidatar a uma das 103 
vagas oferecidas. Entre as 
funções, há 43 oportunida-
des para auxiliar de limpeza. 
Além de vagas para garçom, 
técnico em meio ambiente, 
entre outras.

No Centro-Sul Fluminen-
se são divulgadas 105 va-
gas. Entre as oportunidades 
destacam-se 51 vagas para 
auxiliar de cozinha, 52 para 
garçom, entre outras.

 
Cadastro
Para consultar as opor-

tunidades e as informações 

sobre remuneração e exigên-
cias de cada função, o can-
didato deve ser cadastrado 
no programa Sine e realizar 
a consulta de maneira pre-
sencial em uma unidade da 
rede ou pelos seguintes ca-
nais digitais: empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicativo Sine 
Fácil.

O cadastro também pode 
ser realizado pelo envio do 
currículo para o e-mail va-
gas@trabalho.rj.gov.br. Pelo 
mesmo canal é possível es-
clarecer dúvidas.

O cadastro para vagas 
específicas para pessoas 
com deficiência pode ser 
feito pelos mesmos canais 
digitais: empregabrasil.mte.
gov.br ou aplicativo Sine 
Fácil. Quem preferir pode 
usar o telefone 2334-9912 
ou o e-mail nead@trabalho.
rj.gov.br. Interessados de-
vem apresentar, além das 
informações trabalhistas, o 
laudo médico comprovando 
a deficiência.

Serão cerca de mil vagas, voltadas para qualificar população de baixa renda

Morador de S. Gonçalo tem 
chance em cursos do Senai
A Secretaria Municipal de Ges-
tão Integrada e Projetos Es-
peciais de São Gonçalo está 
oferecendo cursos profissio-
nalizantes, em parceria com 
o Senai, para os munícipes 
residentes preferencialmen-
te em condomínios do atual 
Programa Casa Verde Amarela, 
antigo Programa Minha Casa 
Minha Vida. Os cursos são 
voltados para a população de 
baixa renda, para que possa 
desenvolver a qualificação pro-
fissional e facilitar o ingresso 
no mercado de trabalho. Serão 
cerca de mil vagas, das quais 
mais de 100 serão abertas este 
mês. As vagas serão destina-
das, preferencialmente, para 
moradores dos condomínios 
Residencial Cozumel I, Resi-
dencial Cozumel II, Residencial 
Cozumel III, Residencial Aruba, 
Condomínio Parque dos Sa-
biás, Condomínio Parque das 
Gaivotas, Condomínio Parque 
dos Bem Te Vis e Condomínio 
Parque das Araras, localizados 
no bairro Jockey. 

As inscrições poderão ser 
feitas pelo telefone (21) 2476-
3529, de 16 a 19 de março. As 
turmas terão começam dia 22 
de março, na sede da Firjan 

Senai (Rua Dr. Nilo Peçanha, 
134, Centro, São Gonçalo). 
Documentos necessários são 
RG, CPF, comprovante de resi-
dência, comprovante de esco-
laridade e duas fotos 3x4.

Neste mês, serão oferecidos 
cursos de assistente adminis-
trativo, montagem e manuten-
ção de computadores, assis-
tente de produção industrial, 
informática para área admi-
nistrativa, auxiliar de logística 
e soldador. 

Ao final do curso, os alunos 

que obtiverem o mínimo de 
presença exigida e o aprovei-
tamento necessário receberão 
um certificado de conclusão 
oferecido pelo Senai, que po-
derá ser usado como compro-
vante em processos seletivos 
de trabalho.

Cursos em março:
. Assistente Administrativo (20 
vagas - manhã - 180h). Pré-re-
quisitos : ter a partir de 18 anos 
e comprovar ter Ensino Fun-
damental II (6º a 9º) completo.

. Montagem e manutenção de 
computadores (16 alunos - ma-
nhã - 180h). Pré-requisitos: ter 
a partir de 16 anos e comprovar 
ter Ensino Fundamental I (1º a 
5º ano) completo.

. Assistente de Produção Indus-
trial (15 alunos - tarde - 240h). 
Pré-requisitos: ter a partir de 16 
anos e comprovar ter o 9º ano 
do Ensino Fundamental (1º a 5º 
ano) completo.

. Informática para Área Admi-
nistrativa (20 alunos - tarde - 
84h). Pré-requisitos: ter a partir 
de 16 anos e comprovar ter 
Ensino Fundamental completo 
(1º a 5º ano) completo.

. Auxiliar de Logística (20 vagas - 
tarde - 180h). Pré-requisitos: ter 
a partir de 18 anos e comprovar 
ter Ensino Fundamental I (1º a 
5º) completo.

. Soldador no Processo Eletrodo 
Revestido aço Carbono e aço 
Baixa Liga (15 vagas - noite 
- 240h). Pré-requisitos : ter a 
partir de 18 anos e compro-
var ter o 6º ano do Ensino 
Fundamental (1º a 5º ano)  
completo.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Senai São Gonçalo: inscrições de 16 a 19 deste mês e aulas a partir do dia 22

SG: Firjan prorroga inscrições 
para vagas de curso Pré-Enem
Buscando contribuir para a 
formação de jovens e ampliar 
suas possibilidades de acesso 
às concorridas vagas nos cur-
sos superiores, que são con-
quistadas por meio da nota 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio, a Firjan SESI está com 
2.970 oportunidades gratuitas 
para o curso Pré-Enem em 
todo o estado do Rio.

As inscrições foram pror-
rogadas até 14 de março e de-
vem ser feitas exclusivamente 
pelo site http://www.escola-
firjansesi.com.br/pre-enem , 
onde o candidato deve postar 
a documentação completa 
exigida no edital.

Em toda Região Metro-
politana, são mais de 1 mil 
oportunidades. No Leste Flu-
minense, a Firjan SENAI São 
Gonçalo está oferecendo 200 
vagas. Os interessados, que 

devem ter idade mínima de 
15 anos, têm que estar ma-
triculados em uma turma 
do 2º ou 3º ano do Ensino 
Médio (da Educação Regular 
ou da Educação de Jovens e 
Adultos) em qualquer escola 

da rede pública ou já terem 
concluído o Ensino Médio.

De acordo com o gerente 
de Educação Básica da Firjan 
Sesi, Giovanni Lima, a federa-
ção visa contribuir de forma 
efetiva na formação desses 
jovens. “A nota no Enem é 
a porta de entrada para o 
Ensino Superior no Brasil, 
mas nosso objetivo vai além 
desta nota. Visamos o desen-
volvimento de habilidades 
específicas para o exame, 
não somente para o êxito dos 
alunos nesta prova, mas para 
ampliação da visão crítica e 
social necessárias ao exercício 
pleno da cidadania, que futu-
ramente, podem contribuir 
para o desenvolvimento da 
indústria “, afirma.

Após o período de ins-
crição, a documentação dos 
candidatos será analisada 

para verificação do cumpri-
mento de pré-requisitos para 
participação. Se classificado, 
segundo ordem de inscrição, 
dentro do número de vagas 
disponíveis para a unidade 
escolar que se inscreveu, o 
candidato estará apto a se 
matricular no curso.

A escola fará contato para 
confirmar o horário das tur-
mas, assinatura do termo de 
adesão ao curso e formaliza-
ção da matrícula.

Há quase 3 mil oportunidades gratuitas. Prazo agora vai até 14 de março

Objetivo é ajudar 
o candidato 
a desenvolver 
habilidades 
específicas para 
o exame

Internet

Giovanni Lima é o gerente de 

Educação Básica da Firjan Sesi



Cidades 5Quinta-feira, 4/3/2021 ofluminense.com.br

Fernando Frazão / Agência Brasil

Tornozeleira eletrônica usada pela deputada federal Flordelis ficou desligada 17 horas por falta de bateria

Federal deflagra ação contra 
possível lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) defla-
grou ontem uma nova etapa 
da Operação Egypto, deno-
minada Fractais. Esta é a ter-
ceira fase dessa operação que 
tem, por objetivo, investigar 
a ocultação de patrimônio 
que teria sido reunido pelos 
investigados na primeira fase 
da operação, “consistindo, 
assim, em possível crime de 
lavagem de dinheiro”.

Cerca de 60 policiais fe-
derais cumpriram 13 man-
dados de busca e apreensão 
e 7 mandados de prisão tem-
porária nas cidades gaúchas 
de Novo Hamburgo, Estância 
Velha e Campo Bom; em São 
Paulo, no Rio de Janeiro e em 
Vitória.

Segundo a PF, também fo-
ram cumpridas ordens judi-
ciais visando a apreensão de 
veículos e o bloqueio de 170 

imóveis registrados em nome 
de investigados e de laranjas. 
O valor total estimado desses 
imóveis é de R$ 80 milhões.

De acordo com os inves-
tigadores, a maioria dos in-
vestigados nesta etapa foram 
identificadas a partir de in-
formações que surgiram com 
a análise “do vasto material” 
apreendido na primeira fase 
da Operação Egypto, que foi 
deflagrada em maio de 2019.

Ministério da Justiça - Em 
novembro de 2020, a partir 
de elementos obtidos na 
primeira fase da Operação 
Egypto, o Ministério da Jus-
tiça bloqueou quase R$ 130 
milhões em moedas virtuais 
que estavam na empresa pro-
vedora de serviços de ativos 
virtuais Exchange, sediada 
nos Estados Unidos.

Na época, o MJ informou 
que o bloqueio havia sido 
solicitado com base em ele-
mentos obtidos pela Polícia 
Federal no Rio Grande do 

Sul, na Operação Egypto, 
para apurar a atuação de 
uma empresa com sede no 
município gaúcho de Novo 
Hamburgo.

Mandatos foram cumpridos no Rio de Janeiro e em outros estados

Firmas pagavam para entrar no Plano Especial de Execução, diz MPF

Presos, desembargadores 
passam a noite em Benfica
Os quatro desembargadores 
do Tribunal Regional do Tra-
balho do Rio (TRT) que foram 
presos nesta terça (2) pela 
Polícia Federal (PF) na Ope-
ração Mais Valia passaram a 
primeira noite no presídio de 
Benfica, na Zona Norte do Rio.

A Operação Mais Valia é 
um desdobramento da Ope-
ração ‘Tris in Idem’, que em 
agosto de 2020 afastou do 
cargo o então governador do 
RJ, Wilson Witzel, na crise dos 
gastos na pandemia. O Minis-
tério Público Federal (MPF) 
apura o pagamento de vanta-
gens indevidas a magistrados 
que, em contrapartida, teriam 
beneficiado integrantes do 
esquema criminoso suposta-
mente instalado no governo 
Witzel.

Segundo a denúncia do 
MPF, firmas pagavam para a 
quadrilha para serem incluí-
das no Plano Especial de Exe-

cução da Justiça do Trabalho 
fluminense. O objetivo era 
conseguir com que o gover-
no do estado pagasse valores 
devidos.

Pelo menos sete empresas 
são citadas no inquérito: a 
Pró-Saúde, a Átrio Service, 

a MPE Engenharia e quatro 
consórcios de transporte: 
Transcarioca, Santa Cruz, 
Intersul e Internorte. Witzel 
foi novamente denunciado 
nesta terça (2). É a quarta 
denúncia da PGR contra o 
ex-juiz federal.

José Cruz/Agência Brasil

Operação Mais Valia é desdobramento da ‘Tris in Idem’, que afastou Witzel

Reposição gratuita de 
hidrômetro furtado
Os cidadãos que tiverem 
os hidrômetros de suas re-
sidências furtados terão 
direito à reposição gratuita 
do equipamento por parte 
da concessionária de água e 
esgoto. É o que determina o 
projeto de lei 61/19, do de-
putado Fábio Silva (DEM), 
que a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou nesta quar-
ta-feira (3), em discussão 
única. 
O texto seguirá para o gover-
nador em exercício, Cláudio 
Castro, que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo ou 
vetá-lo.

Para ter direito ao be-
nefício, o consumidor de-
verá apresentar o boletim 
de ocorrência do furto no 
momento da requisição do 
novo aparelho, com dados 
como o endereço do imóvel 
e o número de matrícu-
la existente na fatura. Em 
caso de descumprimento, a 
concessionária poderá ser 
multada de acordo com as 

determinações do Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC).

“Os hidrômetros viraram 
alvo de ladrões por causa 
do material que reveste 
o equipamento, que é re-
vendido. Segundo a Cedae, 
houve um aumento de 45% 
no número de furtos re-
gistrados. Nada mais justo 
que o consumidor, que já 
foi penalizado com o furto, 
fique isento da reposição do 
equipamento, uma vez que 
Segurança Pública é um de-
ver do Estado para com o ci-
dadão”, defendeu o autor da  
medida.

Niterói é 3ª 
cidade com 
mais tiroteios 
no estado
A plataforma Onde Tem Ti-
roteio (OTT) informou, nesta 
quarta-feira, que o número 
de disparos com arma de 
fogo cresceram no Estado do 
Rio no mês de fevereiro e tem 
acréscimo de 58,71% frente 
ao mês de janeiro de 2021. 
Entre as cidades, Rio, Belford 
Roxo e Niterói ficaram com a 
primeira, segunda e terceira 
colocação respectivamente, 
sendo as principais responsá-
veis pelo expressivo número 
de tiroteios em fevereiro com 
244 em todo o Estado.

De acordo com o relatório, 
a Praça Seca foi o bairro que 
registrou a maior quantidade 
de tiros. Desde o início do 
ano, o Estado já registrou 410 
ocorrências envolvendo tiro-
teios/disparos. A plataforma 
apontou que no mês de feve-
reiro o destaque ficou para os 
bairros da Praça Seca, Tijuca 
e Cidade de Deus, no Rio.

Juíza quer saber porque parlamentar não pôs equipamento para carregar

Flordelis deixa tornozeleira 
eletrônica ‘fora de área’
A Justiça do Rio notificou on-
tem a deputada federal Flor-
delis para explicar o relatório 
da Secretaria estadual de 
Administração Penitenciária 
(Seap) que apontou que a 
tornozeleira eletrônica usada 
pela parlamentar ficou desli-
gada 17h por falta de bateria.

Conforme o documento, 
o equipamento zerou o fun-
cionamento por 11 vezes de 
outubro até o último mês. 
A juíza titular da 3ª Vara 
Criminal de Niterói, Nearis 
dos Santos Carvalho Arce, 
também pediu explicações 
sobre 15 ocasiões nas quais 
Flordelis não estava em casa 
entre nos horários estabele-
cidos.

A parlamentar, apontada 
como a mandante da morte 
de seu marido, o pastor An-
derson do Carmo, utiliza a 
tornozeleira desde o dia 8 de 
outubro de 2020, como me-
dida cautelar solicitada pelo 
Ministério Público (MPRJ) 
e acolhida pela juíza Nearis 
dos Santos Carvalho Arce.

O monitoramento eletrô-
nico da deputada federal foi 
escolhido, de acordo com o 
processo, por causa da difi-
culdade de localizar Florde-
lis, tanto para a citação no 
processo, quanto para sua 

notificação pela Câmara dos 
Deputados.

Anderson do Carmo tinha 
41 anos e era casado por mais 
de 20 anos com Flordelis. 
Juntos, criaram 55 filhos, 51 
deles adotivos. O líder reli-
gioso e a deputada tinham 
apenas um filho biológico, 

Daniel dos Santos. Outros 
três eram de antigos relacio-
namentos dela.

O pastor foi brutalmente 
assassinado a tiros na ma-
drugada do dia 16 de junho 
de 2019. O crime aconteceu 
na garagem da casa da fa-
mília, em Niterói, na Região 

Metropolitana da Rio. An-
derson do Carmo chegou a 
ser socorrido e levado para o 
um hospital particular, onde 
chegou sem vida. Segundo o 
laudo da necrópsia, o corpo 
apresentava 30 perfurações 
provocadas por arma de 
fogo.

Rio pode ter ‘Disque 
Maria da Penha’
O Estado do Rio de Janeiro 
deverá ter em breve um nú-
mero exclusivo de telefone 
denominado “Disque Maria 
da Penha”, voltado para o 
recebimento de denúncias 
sobre violência doméstica e 
descumprimento de medi-
das protetivas às mulheres, 
relacionadas à Lei Federal 
nº 11.340/06 - Lei Maria da 
Penha.  A determinação é do 
projeto de lei 3.636/21, dos 
deputados Sérgio Fernandes 
e Martha Rocha (ambos do 
PDT) e Fábio Silva (DEM), 
que a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou nesta semana. 
A criação do canal segue para 
o governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), que 
tem 15 dias para sancionar ou 
vetar a lei.

De acordo com o texto, 
o “Disque Maria da Penha” 
deverá ficar disponível 24 
horas por dia e as autorida-
des competentes deverão 
dar prioridade às denúncias 
recebidas pelo canal. A divul-
gação do serviço telefônico, 
de ligação gratuita, deverá 
ocorrer de forma ampla, como 
no Diário Oficial, na tela do 
cinema antes do filme, em 
cartazes fixados em local de 
grande circulação pelo públi-
co, em painéis eletrônicos, em 
ingressos e outros meios de 
comunicação.

“Uma mulher é morta a 
cada 9 horas vítima de vio-
lência doméstica no Brasil. Os 

casos têm aumentado muito 
em virtude da pandemia, já 
que as mulheres passaram 
a ficar mais tempo com os 
agressores. Por isso, é impor-
tante termos um canal exclu-
sivo no estado para assegurar 
o direito delas de denunciar as 
agressões e, de forma rápida, 
verem o Poder Público repri-
mir a violência”, defendeu o 
deputado Sérgio Fernandes.

Emendas ao projeto as-
seguraram o direito ao ano-
nimato do denunciante e 
também que as denúncias 
sejam atendidas por técnicos 
especializados em atendi-
mento sobre violência contra 
a mulher, devendo constar 
marcadores de raça, orien-
tação sexual e identidade de 
gênero para fins de coleta de 
dados.

“A violência contra mulher 
é endêmica, é uma violação 
dos direitos humanos. Toda 
forma de denunciar é impor-
tante para extirpar esse mal 
que assola o país”, declarou 
Martha Rocha. 

O Poder Executivo regula-
mentará a norma através de 
decretos, devendo estabelecer 
a interconexão com os órgãos 
de proteção à mulher na difu-
são da denúncia.

Lei aprovada 
na Alerj impede 
cobrança pela 
concessionária 
em caso de furto 
do equipamento

Marcelo Camargo/Agência Brasil

PF investiga se há ocultação de patrimônio resultante de lavagem de dinheiro

Número será 
exclusivo para 
denúncias

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 08/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Rua Clara Nunes - São Francisco - Niterói 14772043
13:30 às 17:30 Rua Doutor Diógenes Travessa - São Francisco - Niterói 14772043
13:30 às 17:30 Rua Doutor Henrique Portugal - São Francisco - Niterói 14772043

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Antônio A Belmont - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Estrada Expedicionário Oscar Rossini - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Aurelio Vieira Sampaio - Maria Paula - Tribobó - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Capitão José Lopes - Sacramento - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Eugênio Martins Pereira - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Felismino Santos - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Hereni da Costa - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Martins Pereira - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Felisbino dos Santos - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Francisco de Almeida - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Hereny da Costa - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
08:00 às 12:00 Rua Lázaro Monge - Maria Paula - São Gonçalo 14750139
13:30 às 17:30 Rua Tabajaras - Trindade - São Gonçalo 14750237

MARICÁ
10:00 às 12:00 Rua 44 - Amizade - Maricá 14771183
10:00 às 12:00 Rua Eliete Rocha Santos - Boqueirão - Maricá 14771183
10:30 às 12:00 Ruas 16, 18, 33, 34, 36, 37, 56, 137 - Jacaroá - Balneário Lagomar 

- Centro - Lagomar - Maricá 
14783755

10:30 às 12:00 Rua Angola - Jacaroá - Maricá 14783755
10:30 às 12:00 Rua Liberia - Jacaroá - Maricá 14783755
10:30 às 12:00 Rua Lincon Silva Bretas - Jacaroá - Maricá 14783755
10:30 às 12:00 Travessa do Catete - Caju - Maricá 14783755
13:00 às 17:00 Rodovia Ernani Amaral Peixoto - G Condomínio Ter - Inoã - Jardim 

Inoã - Maricá 
14757973

13:00 às 17:00 Rua 7 - Parque Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá 14757973
13:00 às 17:00 Rua Arino de Souza Mattos - Bosque Fundo - Maricá 14757973
13:00 às 17:00 Rua Condomino Terra Salfa Mari - Inoã - Maricá 14757973
13:00 às 17:00 Rua Euclídes Muniz de Andrade - Rodovia Amaral Peixoto - Jardim 

Inoã - Maricá 
14757973

13:00 às 17:00 Rua Francisca Rosa da Silva - Parque Bosque - Inoã - Maricá 14757973
13:30 às 17:30 Estrada Caxito - Caxito - Maricá 14772099
13:30 às 17:30 Estrada de Pindobas - Capitão São Franscisco - Caxito - Pindobas 

- Maricá 
14772099

13:30 às 17:30 Avenida Parky Way - Bambui - Jardim Balneário - Estrada de 
Bambui - Maricá 

14772211

13:30 às 17:30 Ruas 80, 81, 82 - Jardim Balneário - Estrada de Bambui - Bambui 
- Maricá 

14772211
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Serviço que foi considerado como solução de mobilidade urbana será licitado novamente, diz prefeito Eduardo Paes

Rio: prefeitura intervém no BRT
O serviço de ônibus BRT 
(ônibus de trânsito rápido), 
que foi uma das apostas 
do Rio de Janeiro na época 
dos Jogos Olímpicos como 
solução de mobilidade ur-
bana, sofreu intervenção 
da prefeitura e será licitado 
novamente. O anúncio foi 
feito nesta quarta-feira (3), 
pelo prefeito Eduardo Paes. 
Segundo o prefeito, o BRT é 
mal operado e “trata a popu-
lação como gado”.

O sistema é dividido em 
três consórcios, que operam 
as linhas Transoeste, Transo-
límpica e Transcarioca. De 
acordo com Paes, o BRT já 
chegou a transportar mais 
de 500 mil passageiros, com 
400 ônibus disponíveis, mas 
atualmente só dispõe de 
200. Os veículos são do tipo 
articulado e trafegam em 
corredores segregados, com 
paradas em estações espe-
cialmente construídas.

Durante entrevista co-
letiva, o prefeito fez uma 
apanhado de como está o 
sistema de ônibus na cidade, 
com veículos sempre lotados 
nos horários de pico e di-
versos bairros desassistidos, 
pois em dezenas de linhas 
os veículos simplesmente 
deixaram de trafegar.

“Hoje a gente deve ter 
quase 40% das linhas desa-
parecidas na cidade, com 
áreas completamente desa-
tendidas de qualquer serviço 
de transporte”, disse Paes. 
Paralelamente, vê-se a com-

pleta ausência de ônibus no 
serviço noturno, acrescentou 
o prefeito.

“O BRT começou com 
o abandono físico das es-

tações, que foram sendo 
deterioradas, o que acabou 
gerando o desrespeito ao pa-
gamento. Isso foi se soman-
do ao sumiço de ônibus, com 

um sistema que já carregou 
mais de 500 mil passageiros, 
com 400 ônibus operando e 
agora tem 200 ônibus, meta-
de do necessário”, pontuou 
Paes.

O prefeito explicou que 
a intervenção no BRT será 
feita de forma amigável, 
apenas com o intuito de li-
citar novamente e sem risco 
de estatizar o sistema: “É 
uma intervenção para licitar. 
Tirando dessas concessioná-
rias o poder sobre o BRT, que 
operam tão mal, tratando a 
população como gado. Deve 
acontecer ao longo de quatro 
semanas, desde que se man-
tenha um acordo amigável 
entre as partes. Não tem in-
teresse da prefeitura de fazer 
um sistema estatizado.”

Paes anunciou também 
que a prefeitura vai assumir 
o sistema de bilhetagem 
eletrônica, hoje a cargo da 
Federação das Empresas de 

Transporte de Passageiros 
do Estado do Rio (Fetrans-
por), a fim de garantir maior 
controle público sobre os  
números.

“Vamos sair do Riocard e 
fazer uma nova licitação para 
identificar uma empresa 
para fazer essa bilhetagem 
de acordo com as premis-
sas da prefeitura, com total 
transparência e comando. A 
famosa caixa-preta, aquilo 
que se arrecada, o que entra 
no sistema, a quantidade de 
passageiros, a prefeitura vai 
passar a ter total controle do 
sistema. Hoje, como a Rio-
card pertence às empresas 
de ônibus, é uma informação 
que a gente não consegue 
auditar”, disse Paes.

A Fetranspor e o consór-
cio BRT foram procurados 
para se posicionar sobre 
as ações da prefeitura, mas 
informaram que não iam se 
pronunciar no momento.

Divulgação/Prefeitura do Rio

Intervenção no BRT será amigável, apenas para licitar novamente o sistema

Segundo 
Eduardo Paes, 
o BRT é mal 
operado e “trata 
a população 
como gado”
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Leandro Castán não 

deve ficar no Vasco

O Vasco vai uti-
lizar os garotos 
da base nas pri-
meiras rodadas 
do Campeonato 
Carioca.  Com 
isso, a diretoria 

vai buscar acertar as chegadas 
e partidas do elenco profis-
sional.

Quem não deve permane-
cer em São Januário na tem-
porada é o zagueiro Leandro 
Castán. O capitão cruz-mal-
tino tem recebido sondagens 
de clubes da Série A e tem 
grande chance de deixar o 
clube carioca.

Castán possui um dos sa-
lários mais altos do elenco. A 
saída do zagueiro diminuiria 
a folha salarial cruz-maltina, 
que vai sofrer com a queda de 
receita em 2021. Entretanto, 
segundo informação do Ca-
nal “Atenção Vascaínos”, seu 
empresário afirmou que o 
jogador pretende cumprir o 
contrato que só termina em 
2022.

O experiente zagueiro está 
no Vasco desde 2018. Neste 
período se tornou um dos 
líderes do elenco, mas não é 
mais unanimidade no clube.

Diante da possível saída 
de Leandro Castán, o Vasco 
já garantiu a renovação de 
contrato de Marcelo Alves, que 
pertence ao Madureira.

Homenagem ao Rei - Maior 
ídolo da história do Santos, 
Pelé recebeu uma homena-
gem de outro clube recen-
temente. O Vasco da Gama 
concedeu ao Rei do futebol 
o título de sócio honorário, 
mesmo o atleta nunca tendo 
jogado com a camisa do time 
de São Januário durante sua 
carreira.

Além do título, Edson Aran-
tes do Nascimento também re-
cebeu camisas personalizadas 
do Cruz-maltino e um quadro, 
com algumas imagens que o 
ligam ao clube de São Januá-
rio. A camisa branca, leva atrás 
o número 10 e o apelido do 
ex-jogador. Já a camisa preta, 
leva o nome Edson e o número 
80, referente à sua idade.

Rafael Ribeiro / Vasco

Zagueiro Leandro Castán é o atual capitão da equipe cruz-maltina

Marcinho perto de 
fechar com o Bota

O Botafogo se-
gue em busca 
de reforços. Os 
alvinegros estão 
próximos de 
mais um jogador 

para a temporada 2021, após 
terminarem o último Campeo-
nato Brasileiro na lanterna.

O atacante Marcinho nego-
cia a rescisão de contrato com o 
Goiás para viajar para o Rio de 
Janeiro. O jogador é esperado 
para realizar exames médicos 
e assinar contrato.

Marcinho tem 25 anos e dis-
putou a última Série B do Cam-
peonato Brasileiro pelo Cuiabá. 
Pela equipe mato-grossense, o 
atacante disputou 21 jogos e 
marcou quatro gols.

O provável novo reforço al-
vinegro já foi comandado pelo 
técnico Marcelo Chamusca. 
Marcinho já teve passagens 
por Remo, Ponte Preta, Corin-
thians, São Paulo, Athletico-PR 
e Sport.

O Botafogo tem buscado 
atacantes que atuem pelas 
laterais. A diretoria vê o elenco 
carente neste tipo de jogador.

Novela Kanu - O Botafogo 
vê na negociação de alguns jo-
gadores um alívio nas finanças. 
Só que a diretoria alvinegra não 
tem aceitado qualquer propos-
ta pelos atletas.

O zagueiro Kanu foi alvo 
do Cruz Azul-MEX e do São 
Paulo. Os mexicanos queriam 
o defensor por empréstimo, o 
que não agradou aos cariocas.

O São Paulo negociou com o 
Botafogo até essa semana pelo 
zagueiro. Só que os paulistas 
desistiram de buscar Kanu.

O clube paulista buscava 
o acerto e queria incluir a dí-
vida que o Botafogo tem pelo 
atacante Henrique Almeida. 
No entanto, os dirigentes alvi-
negros buscavam uma com-
pensação financeira de forma 
integral.

Jovem meia diz que espelhar em Gérson para brilhar pelo Rubro-Negro

Autor de gol na estreia do 
Carioca, Max sonha alto no Fla

O Flamengo es-
treou no Cam-
peonato Cario-
ca com vitória 
sofrida sobre o 
Nova Iguaçu. O 
gol veio somente 

nos acréscimos, com o meia 
Max, que havia saído do banco 
de reservas.

Max afirmou que se inspira 
em um jogador do atual elenco 
rubro-negro.

“Meu perfil mesmo é o Ger-
son. É um cara que, hoje em dia, 
é meu espelho. Eu me inspiro 
muito nele. É um cara técnico, 
que sabe jogar. E também um 
cara sério, que sabe a hora de 
brincar e de sorrir”, disse.

O meia chegou ao clube em 
2020 e, aos poucos, ganhou es-
paço dentro do elenco sub-20. 
Max afirmou que procurou sa-
ber como trabalhava o técnico 

Maurício de Souza.
“Perguntei aos meus com-

panheiros de campo como 
que o Maurício trabalhava, 
o que que ele gosta, e fui pe-
gando, sempre procurando, 
perguntando a ele. Agradeço 
a Deus por tudo. Estou muito 
feliz de representar esse manto, 

esse clube maravilhoso. Espero 
trazer muitas felicidades a esse 
clube e também trabalhar bas-
tante”, declarou.

O Flamengo segue com os 
garotos no Campeonato Ca-
rioca. Os rubro-negros voltam 
a campo no próximo sábado, 
contra o Macaé, no Maracanã.

Paula Reis / Flamengo

Max fez o único gol do Fla na vitória sobre o Nova Iguaçu na última 3ª feira

Liverpool e 
Chelsea se 
enfrentam 
pelo Inglês
O Campeonato Inglês segue 
hoje com mais jogos. O des-
taque é o confronto entre Li-
verpool e Chelsea, em Anfield.

As duas equipes estão 
imediatamente abaixo da 
zona de classificação para a 
Liga dos Campeões da Euro-
pa. Quem vencer vai dormir 
no G-4 da Premier League.

O Liverpool vai a campo 
com os reforços de Alisson 
e Fabinho. Os Reds buscam 
retomar uma sequência de vi-
tórias após perderem quatro 
jogos seguidos.

O Chelsea está em uma 
série invicta, mas segue fora 
do G-4. Os Blues esperam 
manter a boa fase em Anfield.

Quem também pode dor-
mir no G-4 é o Everton. A 
equipe do brasileiro Richar-
lison viaja para enfrentar o 
West Bromwich.

Em entrevista à Fifa, treinador teceu inúmeros elogios ao futebol de Neymar

Tite elogia início do Brasil 
nas Eliminatórias da Copa

Para o técnico da 
Seleção Brasilei-
ra, Tite, o início 
da equipe nas 
Eliminatórias 
Sul-Americanas 
para a Copa do 

Mundo do Qatar superou as 
suas expectativas (o Brasil ven-
ceu todas as suas partidas nas 
quatro rodadas iniciais). Em 
entrevista à Fifa, o treinador 
também falou da mudança do 
papel de Neymar na equipe.

“A qualidade que mostra-
mos em três dos jogos superou 
minhas expectativas, e contra 
a Venezuela lutamos muito. É 
um processo de crescimento. 
Os pontos refletem o desem-
penho da equipe, e nosso 

total me impressiona”, diz o 
treinador, que prevê dificulda-
des nas próximas rodadas da 
competição, quando enfrenta 
a Colômbia e a Argentina.

“São dois jogos muito im-
portantes. As eliminatórias são 
muito equilibradas. Os dois 
jogos contra a Colômbia nas 
últimas eliminatórias foram, 
tecnicamente, os dois me-
lhores jogos que disputamos 
[...]. E a Argentina tem ótimos 
jogadores. Para mim, Brasil e 
Argentina, além de ser uma 
eliminatória da Copa do Mun-
do, é outra competição em si”, 
afirma.

Na entrevista, o treinador 
também foi questionado so-
bre aquele que é considerado 

o líder técnico da seleção, o 
atacante Neymar, do Paris 
Saint-Germain. Tite avalia que 
o camisa 10 da Seleção mudou 
sua forma de jogar, deixando 
de ser apenas um jogador de 
conclusão de jogadas, para 
ajudar também na criação: 
“Ele expandiu sua área de 
atuação, e, além de artilheiro, 
cria jogadas para os outros. 
Agora é o que chamamos de 
arco e flecha”.

Equipe de Lisboa enfrenta o Rio Ave no jogo de volta da competição

Benfica, de Jesus, busca vaga 
na final da Taça de Portugal
O Benfica, do técnico Jor-
ge Jesus (ex-Flamengo), 
recebe o Estoril hoje, em 
jogo válido pela volta da 
semifinal da Taça de Portu-
gal. A partida será às 17h15  
(de Brasília), no Estádio da 
Luz.

No jogo de ida, dia 11 de 
fevereiro, o Benfica venceu o 
confronto por 3 a 1. Darwin 
Núñez, que fez dois gols na-
quela ocasião, está fora da 
volta por conta de problemas 
físicos.

O Benfica vem de uma 
vitória contra o Rio Ave, em 
jogo do Campeonato Portu-
guês. O técnico Jorge Jesus 
disse que deve fazer altera-
ções na equipe, pensando no 

desgaste físico.
“Tivemos três dias de 

recuperação depois do jogo 
com o Rio Ave. 

Sabem que nestas situa-
ções mexo sempre na equipe, 
três, quatro ou cinco joga-
dores. Amanhã vai aconte-
cer a mesma coisa”, disse  
Jesus.

Tania Paulo / SL Benfica

Jorge Jesus deve modificar o Benfica 
para jogo decisivo de hoje em Lisboa

Atacante foi indicado pelo técnico Roger Machado; time estreia hoje no Estadual

Willian Bigode entra no 
radar e pode pintar no Flu

C l a s s i f i c a d o 
para a Taça Li-
bertadores da 
América depois 
de oito anos, o 
Fluminense já 
começou a se 

movimentar no mercado da 
bola em busca de reforços. 
Um dos alvos do Tricolor ca-
rioca é o atacante Willian, do 
Palmeiras.

A informação foi inicial-
mente publicada pelo “Uol” 
e confirmada pela “Gazeta 
Esportiva”. A contratação teria 
sido indicada pelo técnico Ro-
ger Machado, que trabalhou 
com o jogador de 34 anos em 
2018, pelo Alviverde.

O pedido de Roger agradou 
a diretoria do Flu, que busca 
um reforço com experiência 
em Libertadores e poder de 
decisão em jogos grandes. O 
atacante foi campeão do tor-
neio continental em 2012, pelo 
Corinthians, e em 2020, pelo 
Palmeiras. No currículo, ainda 
possui quatro Campeonatos 
Brasileiros, um Campeonato 
Mineiro e um Campeonato 
Paulista.

Além do clube das Laran-
jeiras, outras 10 equipes tam-
bém demonstraram interesse 
no atleta. Por não ser titular 
absoluto no Verdão e já estar 
caminhando para o fim da 
carreira, Willian é considerado 
como uma contratação possí-
vel. O contrato com o Alviverde 
é válido até dezembro de 2021, 
mas não foi conversado nada 
sobre assinar um pré-contrato.

Apesar dos interessados, 
as sondagens não foram pas-

sadas para o Willian. O camisa 
29 do Palmeiras vai disputar 
o segundo jogo da final da 
Copa do Brasil, contra o Grê-
mio, no próximo domingo, e 
o estafe do jogador não quer 
desconcentrá-lo na véspera da 
decisão. Com isso, o futuro do 
versátil atacante deve ser defi-
nido após o fim da competição.

Estreia - O Fluminense es-
treia no Campeonato Carioca 
hoje, às 18 horas, contra o 
Resende, no Maracanã. Os tri-
colores vão utilizar uma equipe 
se aspirantes nas primeiras 
rodadas da competição.

A opção por uma formação 
com jovens jogadores se deve 
ao fato do Fluminense ainda 
não saber se vai disputar a 
pré-Libertadores ou a fase 
de grupos. Com isso, Roger 
Machado ganha tempo para 
conhecer o elenco.

Assim, quem comanda 
o Fluminense no Carioca é 
Ailton Ferraz. O treinador vai 
contar com alguns jovens que 
estavam no elenco principal, 
sem ter muitas chances.

Do outro lado, o Resende 
espera surpreender os aspiran-
tes do Fluminense. O técnico 
Sandro Sargentim exaltou po-

der estrear contra um grande 
clube do Rio de Janeiro.

“Nossa estreia contra o 
Fluminense a gente espera 
que seja com o pé direito. 
Queremos deixar uma boa 
impressão no início do cam-
peonato. Esperamos aplicar 
nosso modelo de jogo e, acima 
de tudo, organizar de acordo 
com o que a gente treina. Jogar 
com um time grande como o 
Flu é gratificante, mas é ape-
nas a estreia. A gente pretende 
pontuar, iniciar bem a compe-
tição, respeitando os atletas do 
Flu para buscar o resultado”, 
disse.

Com experiência de ter conquistado duas Libertadores, Willian Bigode, do Palmeiras, despertou interesse do Fluminense

Castán chegou a 
São Januário no 
ano de 2018

No primeiro 
duelo, em 
fevereiro, Benfica 
derrotou o Rio 
Ave pelo placar 
de 3 a 1

Próximos jogos 
do Brasil serão 
contra Colômbia 
e Argentina


