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Comércio aposta no Dia dos
Namorados para aquecer setor
Compras para a data podem injetar cerca de R$ 1,45 bilhão na economia do Estado do Rio de Janeiro
CIDADES\PÁG. 3
Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Flordelis:
Conselho vota
por cassação
O Conselho de Ética da Câmara
dos Deputados recomendou
ontem (8), por 16 votos a um, a
perda do mandato da deputada
federal Flordelis (PSD-RJ) por
quebra de decoro parlamentar.
A deputada ainda pode recorrer
da decisão na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ).
A decisão final pela cassação de
Flordelis caberá ao plenário da
Câmara. Para que a deputada
perca o mandato, são necessários
os votos de, pelo menos, 257
deputados em votação aberta e
nominal.
Flordelis responde a processo,
acusada de ser a mandante do
assassinato do marido, o pastor
Anderson do Carmo, em junho
de 2019, em Niterói.
CIDADES\PÁG. 5

C-19: Niterói já
vacinou metade
do público-alvo
CIDADES\PÁG. 5

Presente na reunião do Conselho de Ética, Flordelis voltou a negar que tenha mandado matar o marido e pediu, chorando, que os parlamentares aguardassem seu julgamento na Justiça

Niterói: mais
investimentos
no cicloturismo

ESPORTES

CULTURA

Mailson Santana / Fluminense

Alexandre Vidal / Flamengo

Alfredo Alves/Divulgação

CIDADES\PÁG. 3

‘Calma’ será primeira canção lançada do aguardado álbum da artista
Técnico Rogério Ceni está afastado
de suas funções no Flamengo

Entrada de Manoel, confirmado no jogo de hoje, deu mais segurança a defesa do Fluminense

Com regulamento debaixo do braço
Após vencer o jogo de ida na semana passada por 2 a 0, no Rio, o
Fluminense pode até ser derrotado por 1 a 0 hoje para o Bragantino,
em São Paulo, que avança às oitavas de final da Copa do Brasil.

Ceni testa
positivo para
covid-19
Treinador do Flamengo
foi diagnosticado com
o coronavírus e não
comandará o time
amanhã contra o Coritiba
pela Copa do Brasil.
PÁG. 8

Assistência para
futuros atletas de
São Gonçalo
CIDADES\PÁG. 4

SG na luta pela
erradicação do
trabalho infantil
CIDADES\PÁG. 4

Marisa
Monte lança
novo single
Após um hiato de dez anos
no lançamento de um
álbum de inéditas, Marisa
Monte ressurgiu nas redes
sociais anunciando o
primeiro single do novo
álbum ‘Portas’, para esta
quinta (10).
PÁG.2

Praia do Peró
consegue renovação
da Bandeira Azul
CIDADES\PÁG. 3
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Panorama RJ
Blindagem em
viaturas policiais
O deputado estadual Coronel
Salema se reuniu ontem com
o secretário Nacional de Segurança Pública, coronel da
Polícia Militar do Distrito Federal Carlos Renato Machado
Paim. O parlamentar pediu
apoio para tirar do papel a
Lei n° 9.103/20, de sua autoria, que dispõe sobre a blindagem das viaturas da Polícia
Militar, da Polícia Civil e da
Polícia Penal do Estado.
O texto foi apresentado pelo
Coronel Salema em março
de 2020 e aprovado em outubro - duas semanas após
a morte do sargento Círio
Damasceno Santos, 51 anos.
Lotado no 14°BPM (Bangu),
o policial foi atingido dentro
da viatura em ataque de criminosos na Avenida Brasil,
na altura de Deodoro, na
Zona Oeste do Rio. Somente
a PMERJ, de 1994 a 2019,
contabiliza mais de 20 mil
mortos e feridos por causas
não naturais. Há cerca de 7
mil orfãos de policiais mortos nos últimos 26 anos no
Rio de Janeiro.

Gás: RJ e SE assinam acordo

Seminário cultural
para servidores

Philippe Lima/Palácio Guanabara

Os governos dos estados
do Rio de Janeiro e de Sergipe assinaram, ontem (8),
no Palácio Guanabara, um
acordo de cooperação com
o objetivo de promover ações
para o desenvolvimento do
novo mercado de gás natural no Brasil. O documento
estabelece o intercâmbio de
informações para subsidiar
a elaboração e o aprimoramento de normas regulatórias, além de prever a criação
de um grupo de trabalho
para execução das atividades
técnicas e a realização de um
workshop que contará com
a participação dos agentes
econômicos dos dois estados.
“O gás natural é uma das
nossas prioridades, pois será
o combustível da reindustrialização do Rio de Janeiro,
já que somos o principal
produtor nacional. E nada
mais natural do que bus-

Secretário de Desenvolvimento do Rio, Leonardo Soares, e o de Sergipe, José Augusto Pereira de Carvalho

carmos o diálogo com os
outros estados para consolidarmos a nova Lei do Gás,
sancionada em abril pelo
governo federal”, disse o
governador Cláudio Castro.

Prefeito de Itatiaia: afastado

Bloco 3 da Cedae:
nova licitação

O acordo foi assinado pelo
secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia
e Relações Internacionais
(Sedeerj) do Estado do Rio
de Janeiro, Leonardo Soares,

SuperVia quer recuperação judicial
Aline Massuca / Supervia

Reprodução do Instagram

A série de lives promovidas
pelo ex-deputado estadual
Felipe Peixoto contou na
segunda-feira com o secretário de Estado da Casa Civil,
Nicola Miccione. O tema foi
o leilão da Cedae, com o secretário adiantando que está
prevista nova licitação até o
fim do ano para o bloco 3 de
concessão de saneamento
do estado. Além dos sete
municípios já anunciados,
outros sete manifestaram
interesse. A concessão está
sendo estruturada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). As lives de Felipe
Peixoto (PSD) acontecem às
19h de segunda-feira, sempre
com a participação de alguma
autoridade.

A Justiça do Rio determinou o afastamento do
prefeito de Itatiaia, Imberê Moreira Alves, do seu
chefe de gabinete e de
três secretários municipais
envolvidos em suposto
esquema de corrupção. O
pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado

CARTA DO LEITOR

do Rio de Janeiro (MPRJ),
que deflagrou, ontem (8), a
segunda fase da Operação
Apanthropia, que investiga
atos de improbidade administrativa ligados a ações
no combate à covid-19
no município. As ordens
foram expedidas pela Vara
Única de Itatiaia.

e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e da
Ciência e Tecnologia de Sergipe (Sedetec) do Estado de
Sergipe, José Augusto Pereira
de Carvalho.

A SuperVia, empresa que
opera as linhas de trens
urbanos do Rio de Janeiro,
ajuizou pedido de recuperação judicial no Tribunal
de Justiça do Rio, com base
na Lei de Recuperação
Judicial e Extrajudicial e
de Falências. Segundo a
concessionária, o pedido

CULTURA

visa “preservar a prestação
de serviço aos milhares de
passageiros de trens da
Região Metropolitana do
Rio e iniciar um novo ciclo
de negociação junto aos
credores e ao Poder Concedente” para superar a
crise financeira que atinge
a empresa.

Os servidores da Secretaria
Municipal de Educação da
cidade do Rio de Janeiro vão
poder acompanhar, entre os
dias 14 e 18 deste mês, o Seminário Leituras Cariocas 2021,
que promoverá temas como a
leitura literária, o audiovisual,
a cultura e a arte.
Os debates serão todos
virtuais, por meio do canal
da Sala de Leitura da SME
no Youtube (https://www.
youtube.com/c/SaladeLeituraSMECarioca), às 10h e
às 14h. Para participar, basta
acessar o endereço do canal
no horário do evento.
Durante o seminário, será
disponibilizado um link de
frequência para a avaliação
e envio dos certificados aos
participantes.
Os temas serão: Neurociência e Leituras (14/06, às
14 horas); Prosa Poética e
Escrita Criativa (15/06, às 10
horas); Leituras na Ancestralidade (16/06, às 14 horas);
Educação Literária (17/06,
às 10 horas) e Cineclube nas
Escolas (18/06, às 14 horas).

Arrecadação
de impostos
José Moulin, especialista em
ciência comportamental aplicada e Nudge para governos
estaduais e municipais, e
César Augusto Barbieri, ex-secretário da Fazenda do Rio
e de Niterói, participam hoje,
a partir das 16h, do evento
on-line e gratuito “Como aumentar as receitas municipais
utilizando ciência e inovação”, promovido pela startup
Gove. Segundo Rodolfo Fiori,
cofundador da empresa, a
ciência e a inovação têm sido
aliadas dos municípios, principalmente na arrecadação de
impostos. Inscrições:
https://www.gove.digital/
governos-do-futuro/ciencia-inovacao-e-financas-municipais/

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

Sobram buracos e radares

Não é de hoje que viajo para a Região dos Lagos e neste
fim de semana, mais uma vez me deparei com o péssimo
estado de conservação da RJ-106, com muitos buracos e
falta de sinalização. Contudo, sobram radares!
Alex Vianna

Teste em Paquetá

Achei uma ótima medida o anúncio da vacinação de toda a
população da Ilha de Paquetá, mas gostaria de saber como
a prefeitura do Rio vai fiscalizar a entrada de pessoas que
podem levar o vírus para a ilha?
Vinícius Silva

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.

Marisa Monte lança
‘Calma’, nesta quinta
Nesta quinta, às 21h, Marisa
Monte lança nas plataformas “Calma”, parceria com
Chico Brown e primeiro
single de seu novo e aguardado disco “Portas”, que será
lançado pelo selo da artista
Phonomotor com distribuição da Sony Music.
“De uma hora pra outra,
a gente não podia mais sair
e o mundo ficou perigoso. Todo mundo em casa,
isolado, triste e com muito

Alfredo Alves/Divulgação

medo”, conta Marisa, completando:
“Passaram-se vários meses até que a gente conseguisse entender melhor a
nova realidade, cheia de
protocolos, cuidados, testes
e máscaras. Durante todo
esse tempo, todo mundo
continuava em casa abatido
e cansado. Foi quando um
amigo meu me disse: ´se
organiza entra no estúdio e
grava. Música é remédio”.
Single de Marisa Monte faz parte do novo e aguardado álbum “Portas”
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As dragqueens cantoras,
Sara e Nina, lançam o primeiro single oficial do álbum “Céu de Framboesa”.
A música pode ser ouvida
em todas as plataformas
digitais. O clipe dirigido por
Luis Felipe Sá e Pedro Murad
já está no Youtube. “Céu de
Framboesa” tem como refrão a veemente afirmativa:
“seja o que for você” e, é
desse pressuposto que elas
se propõem seguir a diretriz
do álbum, cada um tendo o
direito de simplesmente ser.

Divulgação

NACIONAL – A partir desta quinta, o À La Carte traz
uma novidade para os fãs do cinema nacional: um
filme brasileiro passa a compor as estreias da semana.
Assim, o streaming, que já trazia semanalmente ao
menos quatro filmes que passavam a integrar seu catálogo, agora contará com pelo menos cinco produções
por semana em suas estreias.

As dragqueens lançam o primeiro
single de “Céu de Framboesa”

TOUR – O Museu das Comunicações e Humanidades
(Musehum) oferece um tour digital pelo seu espaço
com ambientes imersivos e novas tecnologias. O projeto é uma evolução do Museu das Telecomunicações.
Contando com um acervo total de mais de 130 mil
peças, o Musehum tem cerca de 450 itens em exposição. Onde: https://tourvirtual.institutooifuturo.org.br

Cidades

Quarta-feira, 9/6/2021

ofluminense.com.br

3

Pedaladas turísticas em Niterói
Cidade ganha seis totens com sinalização digital do Niterói BikeTur, um circuito para percorrer de bicicleta
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

O projeto Niterói BikeTur, um
circuito turístico realizado
através de totens com sinalização digital (QR Codes), foi
lançado na manhã de ontem
(8) pelo prefeito de Niterói,
Axel Grael. Os equipamentos foram instalados em seis
pontos: Caminho Niemeyer,
Praça Juscelino Kubitschek
e Praça da República, no
Centro, Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Boa
Viagem, Museu de Arte Popular Janete Costa, no Ingá, e no
Campo de São Bento, em Icaraí. O percurso é circular com
um total de 11 quilômetros, e
o ciclista pode começar por
qualquer um dos seis totens.
Para participar do circuito, basta o ciclista parar em
algum destes pontos, apontar
a câmera do celular para o
QR Code localizado no totem
e ele será direcionado para
uma página com um áudio
que o guiará por todo o percurso até o próximo totem. O
prefeito destacou que esta é
mais uma iniciativa para incentivar o uso da bicicleta na
cidade e fomentar o turismo.
Ele lembra que Niterói conta,
atualmente, com 45 quilômetros de malha cicloviária
e que, em breve, ganhará
mais 60 quilômetros com
a implantação de um novo
trecho do sistema cicloviário

QR Codes vão
direcionar o
ciclista para
página com
áudio sobre o
percurso

O prefeito Axel Grael lembrou da vocação da cidade para o cicloturismo e exaltou a iniciativa da Neltur a da Niterói de Bicicleta

na Região Oceânica.
“Essa é uma vocação da
cidade. À medida que vamos
avançando com a malha
cicloviária, fazemos com
que a cidade seja ainda mais
atraente ao cicloturismo.
Nós já temos operadores de

turismo que trazem grupos
de estrangeiros para pedalar
em Niterói. O nosso objetivo
é estimular que as pessoas,
ao passear, tenham mais
informações sobre a cidade
e seus equipamentos. É uma
excelente iniciativa da Neltur

e da Coordenadoria Niterói
de Bicicleta, e será expandida
para outros lugares, fazendo
com que a cidade seja cada
vez mais amiga da bicicleta”,
enfatizou Axel Grael.
Para o presidente da Niterói Empresa de Turismo e

Comércio aposta em boas
vendas no Dia dos Namorados
Volume de compras deve injetar R$ 1,45 bilhão na economia do Estado
O comércio de Niterói está
animado com os indicadores
que estão surgindo, apontando para uma gradual recuperação dos hábitos de
consumo da população local.
O presidente do Sindicato dos
Lojistas (Sindilojas), Charbel Tauil Rodrigues, destaca o bom poder aquisitivo
dos moradores, além do fato
de os comerciantes estarem
se desdobrando para criar
cada vez mais atrativos para
a clientela. “O desempenho
das vendas em função do Dia
dos Namorados, aqui, tem
tudo para seguir as expectativas positivas já identificadas em âmbito estadual”,
diz Charbel.
Recente levantamento do
Instituto Fecomércio sobre
as vendas pelo Dia dos Na-

morados apontou para um
aumento no gasto médio com
presentes este ano, saltando
de R$ 157,31 (2020), para R$
173,25 (2021), porém, ainda
inferior ao ano de 2019, com
R$ 181,15.
O percentual de consumidores que devem presentear
na data subiu 18,5 pontos
percentuais em comparação
com 2020, indo de 41,5%, para
60% em 2021. A porcentagem
da população que pretende
dar presentes esse ano é apenas 3,8 pontos menor que em
2019, antes da pandemia.
A pesquisa sinaliza outra
boa notícia: o volume de compras no comércio deve injetar
aproximadamente R$ 1,450
bilhão na economia do estado. O valor retorna ao patamar
obtido em 2019 (R$ 1,472 bi-

lhão), período pré-pandemia.
Em 2020 a estimativa foi de R$
832 milhões, quando o país e
o estado do Rio enfrentavam
a primeira onda da covid-19 e
ainda não havia vacina.
Entre as lembranças preferidas estão: roupas (43,4%),
perfumes e cosméticos
(25,2%), calçados, bolsas e
acessórios (20,1%), flores
(14,5%), joias e bijuterias
(11,3%), smartphones (7,5%),
livros e ebooks (7,5%) e computadores (0,6%).
O estudo do IFec RJ também apontou que 49,4% das
pessoas farão compras em
lojas físicas, enquanto cerca
de 22,2% dos consumidores
realizarão suas compras por
meio virtual; 28,5% pretendem comprar nas duas modalidades. A sondagem ocorreu

entre 21 e 25 de maio e contou
com a participação de 408
consumidores do estado.

Maricá terá
campanha
de doação
de sangue

Mangaratiba e Itaguaí fecham
parceria no setor da Cultura

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde,
realiza, em parceria com o
Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira
Cavalcanti (Hemorio), no
sábado (12), uma campanha
de doação de sangue na cidade. O local da coleta será o
CEM Joana Benedicta Rangel
(Centro), no período das 10h
às 15h. É obrigatório o uso de
máscaras e deverá ser mantido distanciamento social
de no mínimo 2 metros em
prevenção à Covid-19.
Para ser um doador de
sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, peso acima
de 50 kg e estar se sentindo
bem de saúde. Não poderá
ser doador quem teve hepatite depois de 11 anos de
idade, quem tem doença
transmissível pelo sangue
(como aids, hepatite, sífilis e
doença de chagas), grávidas
ou lactantes.

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Mangaratiba acaba de fechar mais uma
parceria. E desta vez trata-se
da Secretaria de Educação e
Cultura do município de Itaguaí. O pacto foi firmado nesta
semana e tem como objetivo
desenvolver ações voltadas
para o crescimento do setor
cultural e turístico das regiões.
Dentre as ações conjuntas
que serão implementadas
pelas duas secretarias estão:
Concurso de fotografia, Sarau
virtual, elaboração de um
aplicativo Turístico e Cultural, instalação de sinalização
turística, realização de um
Seminário de Turismo, entre
outros. Além disso, as pastas
estão promovendo um levantamento de informações
turísticas comuns aos dois
municípios.
De acordo com o Secretário de Turismo e Cultura de
Mangaratiba, Luiz Fernando

CDL- Também a Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Niterói está otimista com
as vendas para o Dia dos Namorados. A expectativa deste
ano é que a data movimente
o comércio em Niterói com
5,3% de aumento relativo a
2020. As projeções da CDL
para a data comemorativa
foram feitas com base na pesquisa realizada com 1029 moradores entre 25 e 30 de maio.
Durante o levantamento, foi constatado que 55%
dos entrevistados pretendem
comprar um presente, sendo
63% casados e 34% são namorados. Em média, pensam em
gastar R$ 200 no presente.

Objetivo é desenvolver ações voltadas para o crescimento do setor
Divulgação

Lazer (Neltur), Paulo Novaes,
o BikeTur é uma alternativa
que proporcionará aos moradores e turistas mais uma
opção de lazer e a oportunidade de conhecer um pouco
mais sobre as belezas e os
patrimônios históricos de
Niterói.
“Houve um investimento
muito grande, nos últimos
anos, na malha cicloviária
da cidade. Em uma nova etapa, essas ciclovias chegarão
também à Região Oceânica,
que tem um grande potencial
turístico. Com essa expansão,
a cidade ganhou uma nova
alternativa de lazer e turismo,
porque as ciclovias e ciclofaixas ficam ao longo de vários
equipamentos de turismo,
como o MAC, o Museu Janete
Costa, as obras do arquiteto
Oscar Niemeyer, entre tantos
outros atrativos. A bicicleta é uma forma saudável e
agradável de percorrer esses
locais. Para que as pessoas

que não conhecem Niterói
pudessem saber mais sobre
a história da cidade, criamos
os totens, por onde é possível
passar de bicicleta, fazer a
leitura do QR Code com o celular e ter mais informações.
É uma experiência muito
interessante”, destacou Paulo
Novaes.
De acordo com o responsável pela Coordenadoria
Niterói de Bicicleta, Filipe
Simões, o projeto foi criado, inicialmente, em 2016,
quando foram realizados
tours guiados de bicicleta nos
roteiros sugeridos, contando
com uma parceria entre a
Prefeitura de Niterói através
da Coordenadoria Niterói de
Bicicleta, a Neltur, e a Faculdade de Turismo da Universidade Federal Fluminense
(UFF). Este ano, o projeto foi
remodelado e ganhou a versão com o uso dos totens em
uma parceria entre a Coordenadoria e a Neltur.
“O Niterói BikeTur é mais
um reconhecimento do potencial múltiplo que a bicicleta possui em sua relação
com a cidade. Niterói é, cada
vez mais, a cidade que pedala
ao trabalho, pedala para se
exercitar e, também, para
conhecer os pontos turísticos
da cidade”, afirmou Filipe
Simões.

Peró: renovação
da bandeira azul
A Bandeira Azul tem tudo
para continuar sendo desfraldada em 2022 na Praia do
Peró, em Cabo Frio. A certificação internacional de qualidade foi aprovada pelo júri
nacional do programa para a
temporada 2020/2021. Com
a participação do Ministério
do Turismo, os jurados aprovaram 28 praias (duas a mais
do que no ano passado) e
seis marinas. O resultado será
levado ao júri internacional
em outubro, em Copenhague
(Dinamarca), que em geral
aprova a escolha dos júris
nacionais.
Com 7,2 quilômetros de
extensão, a Praia do Peró está
livre de poluição ambiental,
a principal exigência para a
conquista da Bandeira Azul.
Também são analisados outros requisitos, como acessibilidade, segurança pública e
dos banhistas, envolvimento
da comunidade e turismo
sustentável. O selo internacional foi resultado de uma
luta do movimento Amigos
do Peró, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.
O ministro do Turismo,
Gilson Machado Neto, disse
que a ampliação de praias
certificadas com a Bandeira
Azul é resultado do sucesso
da caminhada para o desenvolvimento ambiental e
sustentável dos destinos:
- Temos um dos mais belos litorais do mundo, somos
o segundo país em atrativos
naturais, e esse aumento só
comprova o trabalho que está
sendo realizado no sentido de
estruturar e aprimorar os nossos destinos para uma melhor
experiência por quem passar
pelo nosso país - destacou.

Um dos objetivos do programa Bandeira Azul é elevar
o grau de participação da
sociedade e dos empresários
quando à necessidade de proteger ambientes marinhos,
incentivando a realização
de ações que conduzam à
resolução dos problemas
existentes na busca da qualidade e proteção ambiental.
Na segunda-feira, o município e o estado anunciaram
a construção de um Centro
de Informações Turísticas
no Peró, ao lado da Bandeira
Azul. Para garantir a execução
das metas, a renovação do
certificado é anual.
O júri que avaliou a Praia
do Peró é formado por representantes dos ministérios do
Turismo, do Meio Ambiente,
da Economia e da Educação;
Patrimônio da União; Instituto de Ambientes em Rede
(IAR); Associação Náutica
Brasileira; SOS Mata Atlântica; Agência de Gerenciamento Costeiro; Sociedade
de Salvamento Aquático; e,
Associação de Órgãos Municipais de Meio Ambiente.
Os Amigos do Peró lutam
pela revitalização da orla,
com a construção de novos
quiosques, e pelo saneamento básico para o bairro,
embora não haja risco de os
resíduos chegarem à praia.
Também pedem que seja
revertido para o local recursos do Fundo Municipal do
Meio Ambiente e parte da
receita do estacionamento
privado da Ilha do Japonês e
da Praia das Conchas (R$ 25
por carro). A cobrança provoca impacto no trânsito e na
conservação da zona urbana
do Peró.
Divulgação

Diversas ações serão implementadas pelas duas prefeituras nesta parceria

da Matta, a ação terá impacto
positivo para toda a região.
“Já fechamos parcerias
com as Prefeituras de Angra
e Paraty, e agora com o município de Itaguaí. É muito
importante que as cidades
estejam alinhadas no mesmo

propósito para o crescimento
conjunto. A população só
tende a lucrar e ganhar culturalmente com isso”, declarou
o Secretário.
Novos encontros entre as
Secretarias já foram agendados.

Com 7,2 quilômetros de extensão, o Peró está livre de poluição ambiental
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Mais histórias
de superação
Dom José Francisco*

Thiago Maia/Divulgação

Em 1905, o físico Albert
Einstein publicou a Teoria
da Relatividade Geral, e
mudou a forma como o
tempo e o espaço seriam
vistos. Foram abertas novas alamedas ao conhecimento.
Contudo, seu início de
vida nada tem de extraordinário.
Foi um menino que
estudou em escolas públicas, com uma timidez
imensa que o fazia envol- os nossos problemas com
ver-se em confusões: seus a mesma mentalidade de
pais foram, muitas vezes, quando os criamos”, dizia.
chamados à escola. Nunca
Entretanto, ainda que
foi um aluno exemplar, totalmente desacreditado
sempre sofreu bullying e por seus professores e
ia mal, colecionando no- familiares, ele não detas ruins. Observem que sistiu: a sua incansável
o maior gênio do século
persistência o levou
XX foi considerado um
a conquistar o Prêmau aluno, complemio Nobel de Físitamente inútil pelos
ca, em 1921, além
professores.
de ter sido
Só no 8º ano,
Há duas formas consagrado
surpreendeu
o mais mea todos por para viver. Uma morável físié acreditar
ter conseco de todos
guido as meque não existe os tempos.
lhores notas
Enquanto
da classe. Já milagre. A outra todos duviadulto, iné acreditar que davam dele,
gressou em
estava retodas as coisas ele
um curso
volucionantécnico, que são um milagre. do o mundo
nunca termicom sua canou.
pacidade de
Assim pode ser
superar limites e
descrito o currículo
acreditar no seu
escolar de Einstein.
potencial. Nada de
Já perceberam que
impossível, só o
o maior problema dele foi possível já está bom!
ter sido incompreendido.
Como ele mesmo cosEram tantas as suas ideias tumava dizer: Há duas
de pesquisas, que sempre formas para viver a vida.
acabavam vistas como Uma é acreditar que não
impossíveis. Como ele existe milagre. A outra é
passava muito tempo de- acreditar que todas as coidicando-se às suas teorias, sas são um milagre.
não era considerado um
físico-matemático focado
ou inteligente.
*Dom José Francisco
“Não podemos resolver Mitra Arquidiocesana de Niterói

SG dá assistência
para futuros atletas
A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Clínica da
Criança, firmou, na manhã
de ontem (8), uma parceria com o projeto Craque
do Amanhã para realizar
acompanhamento periódico de 400 atletas. Após a
realização de um cronograma, os jovens de São Gonçalo começam a integrar o
grupo de atendimentos da
unidade.
O Craque do Amanhã
atua desde 2012 na cidade, criando oportunidades
para que crianças e jovens
em vulnerabilidade social,
que estejam matriculados
na rede pública de ensino,
possam desenvolver habilidades esportivas. O projeto
ainda oferece acompanhamento psicossocial e estímulo à educação formal e
capacitação profissionalizante extracurricular. Agora,
com a parceria com a Clínica da Criança, os alunos
terão assistência médica,

criando um canal direto
com os serviços oferecidos
na unidade.
“Já oferecemos esse serviço para a população e alinhar esse trabalho com um
projeto sério e reconhecido
em nossa cidade é muito
gratificante. Vamos seguir
cuidando das nossas crianças e, agora, ampliando os
nossos atendimentos, a responsabilidade só aumenta,
mas dedicação e trabalho
não irão faltar”, destacou a
diretora da Clínica da Criança, Tathiana Delgado.
Além do centro de treinamento do Arsenal, o Craque
do Amanhã conta com um
novo núcleo com capacidade para atender 200 crianças
e adolescentes, entre 8 e
17 anos, matriculados na
rede pública de ensino, com
prioridade para portadores
de deficiência. A unidade,
em Neves, é a primeira em
uma escola municipal de
São Gonçalo.

Quarta-feira, 9/6/2021

São Gonçalo faz ação
contra trabalho infantil

Programação terá atividades lúdicas e um seminário com o Conselho Tutelar
Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de Assistência Social, deu início às
atividades da Semana de Erradicação do Trabalho Infantil,
com uma ação no Calçadão
de Alcântara. Com o objetivo
de dar visibilidade à causa,
atividades lúdicas e pedagógicas foram realizadas para
os pequenos, além de muita
informação para a população
que passa diariamente pelo
local. A ação, que contou com
apoio da ONG Casa Brasil,
seguiu na tarde de ontem (8),
na Praça Doutor Luiz Palmier,
no Centro.
“Queremos ver as crianças
com acesso à cidadania e, com
a pandemia, percebemos um
aumento significativo do trabalho infantil nos principais
pontos da cidade, muitas sem
acesso à educação. Existe um
serviço de abordagem que atua
nos principais pontos e, hoje,
viemos trazer alegria, com
brincadeira lúdica, pedagógica
e trazer para a população essa
responsabilidade de cuidar
das nossas crianças”, alertou o
secretário de Assistência Social,
Edinaldo Basílio.
“Essas datas usamos como
um dia D, mas o trabalho segue
intenso ao longo do ano. A erradicação do trabalho infantil
precisa ser mais trabalhada
junto à sociedade para mudar

‘Semana de Erradicação do Trabalho Infantil’ teve início nesta terça (8), com atividades para dar visibilidade ao tema

a cultura que antes achava normal ter as crianças no ambiente de trabalho, tendo o direito
violado”, disse o subsecretário
de Assistência Social, Alan
Rodrigues, que lembrou que
ações serão realizadas ao longo
do ano junto ao empresariado
gonçalense para incentivar o
programa Jovem Aprendiz.
Quem passou pelo local
aprovou a medida do governo
municipal. A jovem Alessandra

Brito de Souza, de 26 anos, que
passava com a filha Sophia
Brito Fernandes, de 4 anos,
aproveitou a oportunidade
para tirar uma foto da pequena
com alguns personagens de
histórias infantis.
“Criança precisa ser criança, passar por todos os momentos. Hoje, as crianças têm
perdido um pouco isso e essa
conscientização se faz muito
importante”, disse a moradora

Agenda - Nesta quarta-feira
(9), acontece um seminário no
auditório da Guarda Municipal, no Antigo 3º BI, na Venda
da Cruz; na quinta-feira (9) terá
uma atividade online com o
Conselho Tutelar e o Conselho
Municipal da Criança e na
sexta-feira (11) haverá uma
Audiência Pública, na Câmara
Municipal de São Gonçalo.

Niterói terá banco de dados
da violência contra a mulher
Ferramenta será usada para mapear e unificar informações de toda cidade
Divulgação Codim

A Coordenadoria de Políticas e Direitos da Mulher da
Prefeitura de Niterói terá um
sistema integrado de dados
do atendimento às mulheres na cidade. A ferramenta
será usada no mapeamento
e diagnóstico da violência
contra a mulher e vai reunir
informações da Codim e das
secretarias de Saúde, Assistência Social e Economia
Solidária, Direitos Humanos
e Ordem Pública, através da
Guarda Municipal. O primeiro encontro intersetorial com
as diferentes secretarias que
formam a Rede de Atendimento à Mulher em Situação
de Violência foi realizado
na segunda-feira (7), com o
objetivo de estabelecer um
Termo de Cooperação com
as diretrizes de acolhimento.
O projeto do Sistema de
Dados da Codim está sendo
desenvolvido em parceria
com a equipe do Sistema de
Gestão de Geoinformação
(SIGeo) da Prefeitura. A coordenadora de Políticas e Direi-

Sistema da Codim vai reunir dados de vários órgãos sobre esse tipo de crime

tos das Mulheres, Fernanda
Sixel, explica que o sistema
digitalizado vai armazenar
dados dos equipamentos da
Sala Lilás e do Centro Especializado de Atendimento à
Mulher (Ceam) e, posteriormente, dos demais parceiros

da Rede de Enfrentamento
à Violência, tendo em vista
que a violência contra mulher pode ser determinada
de diversos atos, como psicológica, sexual, patrimonial
e física.
“A nossa meta é que até o

Audiência na Justiça do músico
preso injustamente será hoje
Amigos da Orquestra da Grota vão se apresentar em frente ao Fórum

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Contemplado, o ‘Craque do Amanhã’ atua com crianças em vulnerabilidade

do bairro Amendoeira.

Acontece hoje (9), a partir de
13h30, na 2ª Vara Criminal
de Niterói, a audiência de
instrução e julgamento do
violoncelista Luiz Carlos Justino, jovem negro e morador da
favela, integrante do projeto
social Espaço Cultural da Grota, em Niterói. Ele foi preso
injustamente em setembro
do ano passado, após uma
abordagem policial quando
voltava para casa com seu
instrumento, depois de uma
apresentação musical na Estação das Barcas. Em apoio ao
colega, músicos da Orquestra
da Grota prometem se apresentar na calçada em frente ao

Fórum, no Centro de Niterói,
onde ocorrerá a audiência.
Justino foi abordado por
policiais em 2 de setembro
de 2020, no Centro de Niterói, quando voltava para casa
após o dia de trabalho. Na
ocasião, havia um mandado
de prisão contra ele, acusado de assalto a mão armada
após ter sido reconhecido,
em 2017, apenas por meio de
uma fotografia que constava
do livro de reconhecimento
da 79ª DP (Charitas). Após ficar quatro dias preso em dois
presídios diferentes, ele foi
solto por decisão do juiz André Nicolitt, que demonstrou

perplexidade ao emitir o alvará de soltura: “Por que um jovem negro, violoncelista, que
nunca teve passagem pela polícia, inspiraria desconfiança
para constar em um álbum?”,
questionou o magistrado na
época. Casado, com 23 anos
e pai de uma menina de 3, no
dia e hora do referido crime
Justino se apresentava como
músico contratado numa
padaria em Piratininga, na
Região Oceânica de Niterói,
junto de outros dois colegas.
O músico jamais havia
sido intimado e desconhecia
qualquer denúncia contra
ele.

ano de 2022 possamos conseguir centralizar as informações e dar um raio-x para
a sociedade civil da violência
contra mulher em Niterói.
Essa ferramenta será fundamental para o detalhamento
e monitoramento dos dados
junto aos órgãos municipais
parceiros, a fim de que possamos justificar a implantação
e expansão de nossas políticas públicas baseada nas
evidências. Recentemente
tivemos mais um caso de uma
jovem que foi covardemente
assassinada e teve a sua vida
perdida. Não podemos deixar
que ela seja apenas mais uma
vítima de feminicídio em nosso país. Estamos trabalhando
intensamente em projetos
que protejam, de fato, as
mulheres”, afirma Fernanda.
A partir da criação do banco de dados, será possível
fazer um levantamento e mapeamento da cidade que será
publicado em 2022. O Dossiê
Mulher é uma das metas da
Coordenadoria.

Criança
agredida
A Delegacia da Criança
e do Adolescente Vítima
(DCAV) indiciou Roseli
Viana Gomes, mãe do
cantor Nego do Borel, e
seu atual companheiro
pelos crimes de maus-tratos e lesões corporais contra uma menina
de 8 anos. A vítima é
filha do autor. As agressões foram constatadas
24 de maio, por meio de
um laudo do IML, pelo
depoimento da vítima
a policiais e por declarações contraditórias
do pai e da madrasta. O
Conselho Tutelar também esclareceu que, no
dia 10 de maio, já havia
sido acionado pela mãe
biológica.
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Flordelis: Conselho de Ética
vota pela perda do mandato
Decisão caberá ao plenário da Câmara. Deputada, acusada de mandar matar o marido, poderá recorrer
Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Por 16 votos a um, o Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar
da Câmara dos Deputados
recomendou ontem (8) a perda do mandato da deputada
Flordelis (PSD-RJ) por quebra
de decoro parlamentar. A deputada ainda poderá recorrer
da decisão na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). A decisão final
pela cassação ou não caberá
ao Plenário. Para cassar o mandato, são necessários os votos
de pelo menos 257 deputados
(maioria absoluta) em votação
aberta e nominal.
Flordelis é acusada pelo
Ministério Público do Rio de
Janeiro de ser a mandante do
assassinato do marido, o pastor
Anderson do Carmo, em junho
de 2019, em Niterói. Ela nega.
Os deputados que votaram pela cassação de Flordelis
concordaram com as razões
apontadas pelo relator do processo no conselho, deputado
Alexandre Leite (DEM-SP), para
a perda do mandato. Segundo
Leite, a parlamentar não conseguiu provar sua inocência,
tentou usar o mandato para
cooptar um de seus filhos para
assumir a autoria do crime, era
a única da família com recursos
para comprar a arma do crime e
também teria abusado de prerrogativas parlamentares. Sete
filhos de Flordelis foram presos
acusados de envolvimento no
caso. Flordelis não pode ser

Caso da deputada Flordelis foi votado ontem Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Placar desfavorável a ela foi 16 votos a um

presa em razão da imunidade
parlamentar.
Defesa - Presente à reunião
do Conselho de Ética, Flordelis voltou a negar que tenha
mandado matar o marido e
pediu, chorando, que os parlamentares aguardassem seu
julgamento pela Justiça, antes
de tomar uma decisão.
“Venho perante vocês pedir
que não cassem o meu mandato, pois o efeito dessa cassação
viria de imediato tirar o sustento da boca da minha família,
abrir para que meus detratores
me mandem para a prisão,

fazer com que eu perca minha
capacidade de defesa. A Constituição diz que, para o crime
de que sou acusada, os juízes
competentes me julguem. Os
juízes competentes que têm
que me julgar são os jurados do
Tribunal do Júri.”
Flordelis disse ainda ter sido
vítima da transformação de seu
caso em espetáculo. “Todos sabem como desconstruir político
dá ibope.”
Por sua vez, a advogada de
defesa Jandira da Rocha argumentou que as razões para a
perda do mandato listadas por

Niterói: 50% do público alvo já
recebeu 1ª dose contra c-19
Hoje e amanhã serão vacinadas na cidade pessoas a partir de 56 anos
Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói já aplicou a primeira dose da imunização contra a Covid-19 em
50% do público vacinável,
formado por pessoas acima de
18 anos. Até o último domingo
(6), 220.683 pessoas tinham
recebido o imunizante. Hoje
e amanhã, serão vacinadas
pessoas a partir de 56 anos,
trabalhadores da Educação
Superior a partir de 50 e 45 anos
e portuários.
A Secretaria Municipal de
Saúde concluiu a aplicação da
primeira dose do imunizante
em pessoas com 60 anos ou
mais, profissionais de saúde da
linha de frente e com mais de
60 anos, pessoas que vivem em
instituições de longa permanência, quilombolas e profissionais da educação básica que
atuam no município. Foram

Ilha de
Paquetá terá
vacinação em
massa
Os moradores da Ilha de Paquetá serão vacinados em
massa contra a covid-19.
Serão imunizados no dia 20,
jovens a partir de 18 anos,
que ainda não receberam
a vacina, de acordo com o
projeto PaqueTá vacinada,
desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Saúde do Rio
de Janeiro (SMS) em parceria
com a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). A intenção
é avaliar os efeitos da imunização em larga escala na
população local.
Após a cobertura vacinal
total da população-alvo, será
feito, por um período ainda
a ser definido, o monitoramento epidemiológico dos
vacinados.

Niterói vacina 50% do público alvo contra a covid

aplicadas mais de 318 mil doses
de AstraZeneca, CoronaVac e
Pfizer. No total, 97.724 pessoas
já receberam a segunda dose.
“Niterói está avançando
na vacinação e vamos continuar seguindo para imunizar
o quanto antes a população do

município. Já atingimos 50% da
população alvo com a primeira
dose e somos a terceira cidade
que mais vacinou com a segunda dose no Rio, entre as dez
maiores do estado”, destacou o
secretário municipal de Saúde,
Rodrigo Oliveira.

SG passa a vacinar
uma idade por dia
A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo começa a vacinar uma idade por
dia contra o coronavírus para
a população em geral a partir
desta quarta-feira (9), quando
serão contempladas pessoas
com mais de 58 anos. A vacinação para grávidas e puérperas está suspensa, já que
acabou o imunizante Pfizer.
Além da população em geral,
a cidade vacina trabalhadores
da educação, profissionais de
educação física, guardas municipais e veterinários – todos
com mais de 30 anos, que
precisam estar trabalhando
e comprovar o vínculo com
São Gonçalo – empregatício
ou de residência. Estagiários
da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com
comorbidades, pessoas que
têm doenças neurológicas

crônicas, pessoas com deficiência permanente, pessoas
com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha
de frente e profissionais da
saúde – todos acima dos 18
anos – também podem se
vacinar.
A vacina CoronaVac está
disponível apenas para a
segunda dose. Podem se imunizar com a segunda dose
da AstraZeneca pessoas que
tomaram a vacina há mais de
12 semanas. Para a segunda
dose, todos devem estar munidos com o comprovante
da primeira dose da vacina
aplicada no município. Os
locais de vacinação recebem
as pessoas que chegam até as
16h30, para que os mesmos
sejam atendidos até 17h, nos
dias de semana, e 11h30 aos
sábados.

Alexandre Leite dizem respeito
ao processo que corre no júri
em Niterói e, portanto, não
seriam inerentes ao processo
legislativo.
“Seria mais honesto dizer
aqui que é um processo político
e que essas questões políticas
levam com que esta Casa faça
o julgamento antecipado da
deputada, do que fazer de conta
que esse processo responde aos
requisitos necessários para que
essa deputada seja colocada
como tendo quebrado o decoro parlamentar”, declarou a
advogada.

Jandira da Rocha reclamou
que outros parlamentares que
também enfrentam processos
têm tratamento diferenciado e
não são arrastados a um “tribunal de exceção”.
“A deputada Flordelis não
foi condenada em nenhuma
instância. Por que 50 parlamentares têm seus direitos respeitados e a deputada Flordelis não
tem? Será porque ela é mulher?
Será porque é negra? Será porque é periférica?”
O relator Alexandre Leite
respondeu que todas as formas
de defesa no âmbito do Conse-

lho de Ética foram concedidas,
mas que a principal defesa de
Flordelis tinha sido a argumentação de que ainda apresentaria
provas de sua inocência.
Ainda segundo Leite, a resposta sobre o caso para a sociedade não pode ser a de um Parlamento corporativista nem a
sensação de impunidade. “Nesse relatório, com infinitas horas
de depoimento, acompanhei a
trajetória pelos depoimentos
da deputada Flordelis desde os
anos 90. Desde lá, o histórico de
conduta vem sendo descontruído dessa imagem altruísta que
foi pregada durante a sua eleição. Eu diria que, se existisse o
crime de estelionato eleitoral, o
conceito dele estaria embasado
no seu caso”, afirmou.
Alguns deputados se manifestaram favoravelmente ao
parecer de Alexandre Leite.
Carlos Sampaio (PSDB-SP), Júlio Delgado (PSB-MG) e Mário
Heringer (PDT-MG) argumentaram que o que está em jogo
são as implicações éticas e
políticas do caso e os prejuízos
para a imagem da Câmara.
“O proceder da parlamentar
feriu a imagem da Câmara. É
uma conduta para a qual cabe a
perda do mandato”, disse Carlos
Sampaio. Já Mário Heringer
afirmou que as provas acumuladas no voto do relator não
deixam dúvida de que houve
tentativas de obstruir a Justiça.
(Agência Câmara).
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Em vantagem, Tricolor
visita o RB Bragantino
Fluminense venceu jogo de ida, no Maracanã, pelo placar de 2 a 0
Mailson Santana / Fluminense

Manoel, que vem se destacando na zaga tricolor nos últimos jogos, está confirmado no duelo pela Copa do Brasil

Bragantino e Fluminense duelam
por uma vaga na
sequência da
Copa do Brasil,
hoje. O confronto de volta pela
terceira fase será às 21h30, em
Bragança Paulista.
No Tricolor, o clima é de
confiança. O técnico Roger Machado parece ter encontrado a
formação ideal. Mesmo sem o
zagueiro Nino, a zaga formada
por Manoel e Luccas Claro não
foi vazada nos dois últimos
jogos.
Por isso, os cariocas vão
em busca da classificação para
manterem o bom rendimento
na temporada. Outro fator que
deixa os visitantes confiantes é a

Zaga do
Fluminense
formada por
Manoel e Luccas
Claro não toma
gol há dois jogos
sequência de jogos sem perder.
Para esta partida, Roger Machado deve manter a escalação
que começou as vitórias contra
Bragantino e Cuiabá.
O Bragantino vai a campo
com a necessidade de vencer
por três gols de diferença para
se classificar. Um triunfo por
dois gols leva o duelo para os
pênaltis.
Os donos da casa vêm de

empate com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Para piorar,
o técnico Maurício Barbieri
tem problemas para escalar a
equipe.
Ganso - O Flu se reapresentou após a vitória sobre o
Cuiabá, neste fim de semana,
pelo Brasileirão. A boa notícia
foi a presença de Paulo Henrique Ganso.
O meia foi ausência em São
Januário após ter sintomas de
gripe. O jogador foi afastado e
realizou exame para saber se
estava com covid-19, mas deu
negativo. A ausência de Ganso
aumentou os rumores sobre
a saída para o Santos. Os dois
clubes discutem o empréstimo
do jogador.

Quarta-feira, 9/6/2021

Ceni testa positivo
para covid-19
O técnico Rogério Ceni, do
Flamengo, foi
diagnosticado
com covid-19,
conforme informado pelo
clube na ontem.
Em nota, o Flamengo
informou que Maurício
Souza, ao lado do auxiliar
Márcio Torres, comandará a equipe nos próximos
dois jogos. O Rubro-Negro
já havia informado que o
analista de desempenho
Leandro Costa e os auxiliares Charles Hembert e
Nelson Júnior testaram
positivo recentemente. Entre os jogadores, o meia
Max está isolado por conta
do vírus.
O próximo jogo do Flamengo será contra o Cori-

Maurício Souza
comandará
time na Copa
do Brasil
tiba, fora de casa, amanhã.
A partida é válida pela ida
da terceira fase da Copa
do Brasil. O outro jogo que
Ceni perderá será contra
o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro.
Confira a nota do Flamengo em sua rede social:
“Em teste realizado na
última segunda-feira, o técnico Rogério Ceni foi diagnosticado com covid-19.
O time será assumido nos
próximos dois jogos pelo
Maurício Souza, junto com
o auxiliar Márcio Torres”.

Chay comemora gol
com camisa do Bota
O Botafogo, no
último sábado,
conquistou a
primeira vitória
na Série B do
Campeonato
Brasileiro. Os alvinegros levaram a melhor contra o Coritiba vencendo pelo placar de 2
a 0, no estádio Nilton Santos,
pela segunda rodada da competição.
Mais uma vez, o meia-atacante Chay foi um dos destaques do Botafogo na partida.
O jogador marcou o segundo
gol do alvinegro. Nas redes
sociais, o atleta exaltou seu
primeiro gol com a camisa do

Botafogo.
“Muito feliz! De verdade.
Espero que seja o primeiro de
muitos. Trabalho continua,
foco!!!! Vamos por mais”, escreveu.
Chay, criado no bairro
Ponta D’areia, em Niterói, já
havia entrado bem na estreia
contra o Vila Nova. Na ocasião,
o meia, que foi o destaque da
histórica campanha da Portuguesa no último Campeonato
Carioca, deu o passe para o gol
de Rafael Navarro. O Glorioso
volta a campo no próximo
domingo, quando enfrenta o
Remo, no estádio Raulino de
Oliveira, em Volta Redonda.

Vasco joga
pelo empate
contra o
Boavista
O Vasco vai
em busca da
classificação
na Copa do
Brasil, hoje,
às 16h30,
contra o Boavista, em São Januário. Os
cruz-maltinos jogam pelo
empate após terem vencido o duelo de ida por 1 a
0, em Bacaxá.
Mesmo com a vantagem, os donos da casa
vão a campo pressionados pelo mau desempenho nos últimos jogos.
O Vasco está na zona
de rebaixamento da Sér ie B do Campeonato
Brasileiro após duas rodadas.
O t é c n i c o M a rc e l o
Cabo vem sendo criticado pelas más atuações e
pode mudar novamente
a equipe. O volante Matías Galarza e o atacante
Léo Jabá podem ganhar
uma chance nas vagas de
Andrey e Morato, respectivamente.
Do outro lado, o Boavista tenta surpreender
os vascaínos. A equipe
estreou na Série D com
empate e ganhou ritmo
de jogo.
O técnico Leandrão
espera que os visitantes
possam ter atuação superior ao do duelo de ida.
Em termos de escalação,
o Boavista não terá o volante Lucas, expulso na
semana passada.
Gustavo deve entrar na
zaga, com Douglas Pedroso sendo deslocado para o
meio.

