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Novos lotes de vacinas da 
Pfizer chegam ao Brasil

País receberá mais de 12 milhões de doses este mês. Até o fim do ano serão 200 milhões

REFORÇO NO COMBATE À COVID-19

CIDADES\PÁG. 3

Agora reformada, a Umei foi fundada em dezembro de 2012 e recebeu o nome da professora Margareth Flores que desenvolveu um importante trabalho na Educação Infantil do município

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Ciclovia pode 
ligar Niterói a 
Itaboraí

PANORAMA\PÁG. 2

Orquestra da 
Grota: músico é 
inocentado

CIDADES\PÁG. 5

Governador troca três secretários
Vinicius Farah, Matheus Quintal e Léo Vieira assumem postos no primeiro escalão do governo

CIDADES\PÁG. 4

Após sair perdendo para o Boavista em São Januário, Vasco consegue 
empate no segundo tempo com gol de Cano e avançou às oitavas 
de final da Copa do Brasil. Hoje será a vez do Flamengo estrear na 
competição contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Rafael Ribeiro / Vasco

Cano mais uma vez mostrou sua importância no Vasco, marcando o gol da classificação 

Vasco se classifica no sufoco

Base mantida 
para a Copa 
América
Tite chama mesmo grupo 
da Seleção Brasileira 
que disputou as duas 
últimas partidas pelas 
Eliminatórias Sul-
Americanas para a Copa.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Figueiredo / CBF

Niterói reforma 
escola para 

ensino híbrido
A Prefeitura de Niterói entregou 

ontem a reforma geral da 
Unidade Municipal de Educação 

Infantil (Umei) Professora 
Margareth Flores, em São 

Francisco, para o funcionamento 
em regime hibrido. A unidade 

ganhou novo pátio para as 
crianças, quadra e passou por 

obras de reforma interna e 
externa dos ambientes. O prefeito  

Axel Grael esteve ontem na 
unidade e falou sobre a retomada 

das atividades presenciais nas 
escolas da rede municipal.

CIDADES\PÁG. 3

Rio: visitas 
liberadas no 
Municipal
O Theatro Municipal do 
Rio começa a reabrir as 
portas para as visitas 
guiadas, uma das atrações 
mais procuradas pela 
população.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Visitas serão feitas através de 
agendamento nas redes do Theatro

Técnico Tite convocou ontem a Se-
leção Brasileira para Copa América
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Ciclovia no Fonseca
E a tal da ciclovia do Fonseca, prometida na administração 
anterior e que até hoje não saiu do papel? Será que vai sair 
algum dia ou vai ficar só na promessa de campanha eleito-
ral? Diariamente ciclistas se arriscam no perigoso trânsito 
da Alameda ou dividem as calçadas com pedestres. Na Rua 
Noronha Torrezão, que liga Santa Rosa ao bairro, passando 
pelo Cubango, é o mesmo perigo.
Juliana Dantas

Volta às aulas complicada
Tem escola de Niterói suspendendo as aulas por causa dos 
alunos que acabaram infectados pelo coronavírus durante 
o retorno das atividades presenciais. São jovens que adoe-
cem e levam o vírus para o seio familiar. Esse retorno não 
deveria ter sido autorizado pelas autoridades. Um absurdo!
Adriana Cunha

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.
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Municipal do Rio 
reabre para visitas
O Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro começa a reabrir 
parcialmente as portas para 
as visitas guiadas, uma das 
atrações mais procuradas 
pela população, a partir 
desta quinta. Todos os pro-
tocolos de segurança sanitá-
rios serão respeitados como 
proteção à covid-19.

As visitas serão feitas 
através de agendamento nas 
redes oficiais do Theatro. O 
visitante irá selecionar a 
data e o horário desejados e 

a equipe especializada en-
trará em contato por e-mail 
para confirmação. 

Para validar o ingresso, 
será necessário chegar com 
15 minutos de antecedência 
para pagamento e retirada 
do ticket. Os que não rea-
lizarem o agendamento 
poderão adquirir o ingresso 
no local, se houver vaga na 
turma. A visita guiada conta-
rá com duração aproximada 
de uma hora. Ingressos:  
R$ 20 (inteira). 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Imaginário
O Teatro Glaucio Gill, em 
Copacabana, apresenta o es-
petáculo “O Mistério da Rua 
de Cima”, que fica em cartaz 
de sexta a segunda, às 18h. A 
peça é a transposição cêni-
ca – e a desmistificação – da 
lenda do Homem do Saco, 
gura tão presente nas histó-
rias populares e no imaginá-
rio infantil. No elenco, Carla 
Nunes, Cesário Candhí, Beto 
Monteiro, Erick Galvão, Luiz 
Felipe Machado e Thaísa 
Muniz. Ingressos a R$ 5 no 
site da Sympla.

SARAU – A Secretaria Municipal do Envelhecimento 
Saudável e Qualidade de Vida apresenta o “Mais Sarau”, 
legado do I Concurso de Poesia da SEMESQV. O projeto 
acontece de forma online e os interessados podem 
enviar os vídeos de 1 minuto com suas expressões 
artísticas para o WhatsApp (21) 96518-2106 até o dia 
30. É preciso ter 60 anos ou mais e ser morador do Rio.

ESTREIA – “Missão Cupido”, filme com Ágatha Moreira, 
Isabella Santoni e Lucas Salles, estreia nos cinemas nesta 
quinta. Com narrativa pop e estética surrealista, o longa 
conta a história do rebelde anjo da guarda Miguel (Lucas), 
que profetiza que sua protegida Rita (Isabella) jamais 
encontrará um amor. Comédia romântica tem direção 
de Rodrigo Bittencourt.

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r
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Visitas serão feitas através de agendamento nas redes oficiais do Theatro

Divulgação

“O Mistério da Rua de Cima” entra 

em cartaz no Teatro Glaucio Gill

POR JEFFERSON LEMOSPanorama RJPanorama RJ

Abaixo- 
assinado

O presidente da OAB Niterói, 
Claudio Vianna, está concla-
mando a classe a aderir ao 
abaixo-assinado pedindo a re-
tificação do PL 8954/2017, que 
altera a Lei nº 13.105 (Código 
de Processo Civil), para isentar 
o advogado do pagamento de 
custas processuais em execu-
ção de honorários advocatí-
cios. O relator do PL, senador 
Antônio Anastasia, sugeriu, 
somente, “dispensar o advoga-
do do adiantamento de custas 
processuais em execuções de 
honorários advocatícios, dei-
xando de fora todo processo 
de cobrança de honorários que 
caem no rito do conhecimento. 

Universidades sem drogas

Uma ampla campanha de 
esclarecimento nas univer-
sidades públicas e privadas 
do Estado sobre os danos 
do consumo de drogas 
ilícitas. É o que propõe o 
deputado Charlles Batista 
através do PL 3843/2021, 
em tramitação na Alerj, que 
visa ainda a realização de 
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programas de prevenção 
ao uso de drogas dentro 
dos próprios campi. “Não 
podemos permitir que as 
drogas ilícitas prejudiquem 
e destruam pessoas num 
ambiente que deve prio-
rizar sempre a defesa da 
vida”, justifica o líder do 
PSL na Alerj. 

Atendimento 
humanizado
O Hospital de Clínicas Alame-
da, no Fonseca, tem investido 
em infraestrutura e tecnolo-
gia para oferecer diagnósticos 
e tratamentos precisos, além  
de um atendimento huma-
nizado. E vem se destacando 
em Niterói, no atendimento 
aos pacientes de covid-19. 
O responsável pelo setor é o 
médico João Longo, que conta 
com a colaboração das enfer-
meiras Mariana, Liria, Tatiane 
e Najara, bem como de suas 
respectivas equipes técnicas. 
Quem precisa de cuidados 
médicos não poupa elogios. 
Parabéns a esses profissionais 
da linha de frente! 

Incentivo 
ao esporte

Cashback na 
conta de luz

Presidente da Comissão de 
Esporte e Lazer da Câmara 
de Niterói, o vereador Casota 
(PSDB) foi um dos pales-
trantes do Fórum Técnico 
de Esportes realizado pelo 
Conleste, nesta semana, em 
Itaboraí. Casota foi convi-
dado para apresentar seu 
projeto de Lei de Incentivo 
ao Esporte, que será apre-
sentado ao Executivo como 
indicação legislativa, e falou 
para secretários e repre-
sentantes de 16 municípios 
fluminenses. Na foto, Casota 
está com João Leal, diretor 
geral do Conleste. 

Após o sucesso da primeira 
campanha, a Enel e o PicPay 
firmaram nova parceria para 
oferecer a todos os clientes a 
opção de realizarem o paga-
mento da conta de energia 
pela carteira digital do apli-
cativo. Os consumidores que 
usarem o PicPay para pagar 
a fatura Enel com cartão de 
crédito pela primeira vez irão 
participar de um programa 
de cashback. A parceria visa 
facilitar o pagamento de con-
tas de luz, fomentar o uso dos 
canais digitais de pagamento 
e incentivar a adimplência. O 
cashback será válido apenas 
aos pagamentos realizados 
até 30 de junho. 

Ciclovia ligando Niterói a Itaboraí

O deputado estadual Co-
ronel Salema esteve na 
Secretaria Nacional de 
Transportes Terrestres, do 
Ministério da Infraestru-
tura, reunido com o titular 
da pasta, Marcello Costa e 
o  deputado federal Hugo 
Leal. Salema solicitou 
recursos para retirar do 
papel projeto que prevê o 
aproveitamento da linha 
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férrea para implantação 
de ciclovia entre Neves e 
Guaxindiba. Ele também 
pediu a conclusão das 
obras de duplicação da 
BR-493 (Manilha-Magé), 
paradas desde 2018. A 
via tem pontes e viadutos 
inacabados, além de bu-
racos e má sinalização. E 
já custou R$ 340 milhões 
aos cofres públicos.

“É feminicídio. Amor não 
mata”. Esse foi o nome do ato 
realizado ontem de manhã 
nas escadarias da Prefeitura 
de São Gonçalo. A manifes-
tação reuniu movimentos 
sociais como a União Brasi-
leira das Mulheres, a União 
da Juventude Socialista (UJS) 
e o Movimento dos Trabalha-
dores Sem Teto, entre outros. 
Os vereadores de São Gon-

çalo, Priscilla Canedo (PT) 
e Romário Regis (PCdoB), 
além da vereadora niteroien-
se Benny Briolly (Psol). Na 
última semana, os casos de 
Victorya Melissa, de 22 anos, 
morta a facadas no Plaza 
Shopping e Ana Caroline Fe-
lício, de 29, assassinada pelo 
namorado a facadas em sua 
casa, em Vista Alegre (SG), 
chocaram as duas cidades.

Manifestação em São Gonçalo
Divulgação

Não chegou a ser uma 
sessão plenária, mas di-
gamos que teve quórum 
no Clube Central durante 
a vacinação do presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Niterói, Milton Carlos 
da Silva Lopes, o Cal. 

A agulhada no nobre 
foi presenciada, ao fundo, 

pelo secretário municipal 
do Idoso, José Antônio Fer-
nandez, o Zaf, pelo vice-
-prefeito, Paulo Bagueira, 
e também pelo secretário 
municipal de Saúde, Rodri-
go Oliveira. Rolou na hora 
até foto para registrar o 
momento solene. Isso que 
é prestígio.

Vacinação prestigiada
Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Novo lote chegou ontem ao Brasil, com mais de 900 mil doses. Na terça-feira, foram entregues 527 mil 

Vacinas da Pfizer são entregues
Novo lote com 936 mil doses 
da vacina contra a covid-19 
da Pfizer/BioNTech chegou 
ao Aeroporto de Viracopos, 
na cidade de Campinas (SP), 
na noite de ontem (9). Esse é 
o segundo lote de um total de 
2,3 milhões de doses do imu-
nizante da farmacêutica que 
serão entregues ao Ministério 
da Saúde nesta semana. A pri-
meira remessa chegou na ter-
ça-feira (8), com 527 mil doses 
do imunizante. A previsão do 
Ministério da Saúde é que mais 
936 mil doses desembarquem 
no país hoje (10). De acordo 
com a pasta, a distribuição des-
sa nova remessa aos estados e 
Distrito Federal ocorrerá nos 
próximos dias. Até o momento, 
mais de 5,9 milhões de doses 
da Pfizer foram distribuídas  
pelo país.

De acordo com o plane-
jamento do ministério, deve-
rão ser entregues no mês de 
junho mais de 12 milhões de 
doses da vacina da Pfizer. Os 
dois contratos fechados com 
a farmacêutica preveem um 
total de 200 milhões de doses 
até o fim deste ano.

O Ministério da Saúde 
anunciou a distribuição de 
mais 4,04 milhões de vacinas 
para combate à pandemia de 
covid-19. Deverão chegar em 
todas as capitais, até a madru-
gada de hoje (10), novas doses 

do imunizante produzido 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

Os critérios para a vacina-

ção, que foram estabelecidos 
no Plano Nacional de Imu-
nizações (PNI), determinam 
que estados e municípios 

deem prioridade a idosos, 
pessoas com comorbidades, 
pessoas com deficiência per-
manente, trabalhadores da 

educação do ensino básico, 
trabalhadores portuários e do 
transporte aéreo, das forças 
de segurança e salvamento 

e integrantes das Forças Ar-
madas, povos ribeirinhos, 
indígenas e quilombolas.

Sediada no Rio de Janeiro, 
a Fiocruz, instituição científi-
ca vinculada ao Ministério da 
Saúde, é responsável, no Bra-
sil, pela fabricação da vacina 
que foi desenvolvida por meio 
de parceria entre a Universi-
dade de Oxford e a farmacêu-
tica inglesa AstraZeneca. Para 
viabilizar a produção no país, 
um acordo para transferência 
de tecnologia foi firmado no 
ano passado.

Na última semana, a Fio-
cruz superou a marca de 
mais de 50 milhões de vacinas 
contra covid-19 entregues 
ao PNI. Esse volume inclui 
4 milhões que foram im-
portadas prontas da Índia e 
começaram a chegar ao país 
em janeiro, antes que a pro-
dução brasileira tivesse início. 
A fabricação em larga escala 
no Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos da Fiocruz 
(Bio-Manguinhos) começou 
em março.

Ontem (9), o Ministério da 
Saúde conclui a distribuição 
de 2,3 milhões de doses da 
vacina produzida em parceria 
pelas empresas Pfizer e BioN-
Tech. Essa leva do imunizante 
importado começou a che-
gar aos estados no início da  
semana.

Divulgação / MarsBars

De acordo com o Ministério da Saúde, este mês serão entregues mais de 12 milhões de doses da vacina. Total até o fim do ano serão 200 milhões

SG vacina pessoas 
com mais de 57 
São Gonçalo vacina hoje (10) 
contra a covid-19 pessoas 
com mais de 57 anos. A vaci-
nação para grávidas e puér-
peras continua suspensa, já 
que acabou o imunizante 
Pfizer. A cidade disponibili-
za 12 pontos de vacinação, 
quatro deles com drive thru, 
que funcionam de segunda 
a sexta, das 8h às 17h; e aos 
sábados, das 8h às 12h. 

Além da população em 
geral, a cidade vacina tra-
balhadores da educação, 
profissionais de educação 
física, guardas municipais 
e veterinários – todos com 
mais de 30 anos, que pre-
cisam estar trabalhando e 
comprovar o vínculo com 
São Gonçalo – empregatício 
ou de residência. 

Estagiários da saúde 
atuando em unidade hospi-
talar, pessoas com comor-
bidades, pessoas que têm 
doenças neurológicas crôni-
cas, pessoas com deficiência 
permanente, pessoas com 

síndrome de down, traba-
lhadores 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 se-
gunda dose. Podem se imu-
nizar com a segunda dose 
da AstraZeneca pessoas que 
tomaram a vacina há mais de 
12 semanas. Para a segunda 
dose, todos devem estar mu-
nidos 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.

Desde o início da campa-
nha, a cidade vacinou com a 
primeira dose 245.310 pes-
soas. Até as 15h de ontem (9), 
139.627 pessoas tinham sido 
imunizadas com a segunda 
dose.

Clínica de estética 
clandestina é fechada
A Vigilância Sanitária de 
São Gonçalo, em uma ação 
realizada com a Polícia Ci-
vil, autuou e interditou, na 
terça-feira (8), uma clínica 
de estética que funcionava 
clandestinamente na Rua 
João Caetano, em Alcântara.  
A responsável pelo estabe-
lecimento foi levada para 
a 74ª DP (Alcântara) para 
prestar esclarecimentos.

O local funcionava sem 
licença sanitária e sem pro-
fissional habilitado para 
realizar procedimentos 
invasivos, com utilização 
seringas e agulhas. Alguns 
desses procedimentos, 
como a carboxiterapia, de-
vem ser realizados somente 
por profissionais habilita-
dos, com especialização em 
estética.

Além dos procedimentos 
irregulares, o local tinha 
condições insalubres, com 
muita sujeira na sala onde 
eram realizadas as con-
sultas. O estabelecimento 
realizava vários serviços 

sem autorização da Vigi-
lância Sanitária e, também 
de forma irregular, utilizava 
medicamentos para rea-
lização dos procedimen-
tos, como desoxicolato, 
lidocaína (emagrecedor), 
prometazina injetável (fe-
nergan), anti-histamínicos, 
ácido hialurônico, entre 
outros fármacos, que fo-
ram apreendidos na ação. 
Alguns medicamentos es-
tavam fora da data de va-
lidade.

Segundo a Vigilância Sa-
nitária de São Gonçalo, rea-
lização de procedimentos 
invasivos e administração 
de produtos injetáveis para 
fins estéticos só podem ser 
realizadas por profissionais 
habilitados. A realização 
desses procedimentos por 
pessoas sem instrução pro-
fissional e a administração 
de medicamentos vencidos 
colocam em risco a saúde e 
a integridade física daque-
les que se submetem a esses 
tratamentos.

Prefeitura de Niterói entrega 
escola reformada na Zona Sul
A reforma da Unidade Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(Umei) Professora Margareth 
Flores, em São Francisco, foi 
entregue ontem (9). A unidade 
ganhou novo pátio, quadra e 
passou por obras de reforma 
interna e externa dos ambien-
tes. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Educação 
e a Fundação Municipal de 
Educação, a modernização da 
rede é uma das prioridades da 
gestão e a reforma geral desta 
unidade faz parte da meta de 
100 dias.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, que esteve presente na 
entrega da unidade, falou so-
bre a importância do espaço 
escolar e da responsabilidade 
da administração para a re-
tomada das atividades pre-
senciais nas escolas da rede 

municipal.
“Fico emocionado ao ver 

uma escola conectada com a 
comunidade, que tem sensi-
bilidade e busca inspiração e 
modernização com os inves-
timentos que foram feitos. Es-
tamos vivendo um momento 
difícil que exige muito cuida-
do e responsabilidade com 
os profissionais e com esses 
alunos. Temos visto muitos 
artigos publicados sobre o pre-
juízo das crianças por estarem 
longe da escola. Precisamos, 
mais do que nunca, arregaçar 
as mangas e trabalhar pelas 
futuras gerações, para que 
logo as crianças possam ocu-
par esse espaço que é delas”, 
afirmou o prefeito.

O secretário municipal 
de Educação, Vinicius Wu, 
enfatizou que Niterói tem 

uma rede de escolas acima da 
média dos outros municípios, 
com unidades de alto padrão 
e infraestrutura qualificada. 
Além de dar continuidade às 
obras, ele contou a secretaria 
está adotando ações para me-
lhorar a qualidade do ensino 
no município.

“Nosso grande desafio é 
a melhoria dos processos de 
aprendizagem e a elevação da 
qualidade da educação asso-
ciada ao enfrentamento dos 
efeitos da pandemia sobre a 
escola. Nossos profissionais 
fizeram um trabalho brilhante 
durante o ano passado e temos 
certeza que vamos superar os 
imensos desafios que temos 
pela frente. Nosso compromis-
so é com o futuro da educação 
pública”, afirmou o secretário.

A Umei foi fundada em 

dezembro de 2012 e recebeu o 
nome da professora Margareth 
Flores que desenvolveu um 
importante trabalho na Edu-
cação Infantil do município. A 
unidade passou por reforma 
das paredes internas, pintura 
dos ambientes, ganhou novo 
piso externo, novos pátios 
interno e externo para as crian-
ças brincarem, além de uma 
quadra. A parte elétrica tam-
bém passou por intervenções 
e as salas foram climatizadas.

Desde o começo do ano, 
estão sendo realizadas obras 
de reforma e manutenção em 
diversas unidades. As inter-
venções incluem pintura, po-
das, limpeza dos pátios, trocas 
de portas e janelas, manuten-
ção do telhado, construção de 
pátios e quadras, entre outras 
melhorias.

Unidade ganhou novo pátio e quadra, além de revitalização interna e de fachada

Divulgação

A atleta Gabriele Siqueira retornou a Itaboraí, na manhã desta quarta-feira

Medalhista de ouro é recebida 
com desfile em Itaboraí
Após garantir a medalha de 
ouro no Pan-Americano de 
Taekwondo (+73kg), realizado 
em Cancún, no México, a atle-
ta Gabriele Siqueira retornou 
a Itaboraí, na manhã desta 
quarta-feira (9). Na chegada 
ao município em que mora e 
treina há quase uma década, 
a campeã foi recebida com o 
carinho da população itabo-
raiense durante um desfile 
em veículo aberto pelas ruas 
da cidade, além de ser home-
nageada na sede da Prefeitu-
ra, no Centro.

Ao lado do técnico Diego 
Ribeiro, que é responsável 
pelo treinamento da Seleção 
Brasileira de Taekwondo, a 
atleta foi recepcionada por 
um veículo do Corpo de Bom-
beiros, que percorreu a Aveni-
da 22 de Maio, principal via da 
cidade. O trajeto começou na 

altura de Santo Expedito e ter-
minou na sede da Prefeitura, 
na Praça Marechal Floriano 
Peixoto.

Após sentir o carinho da 
população itaboraiense pelas 
ruas, a atleta recebeu uma 
placa de homenagem entre-
gue pelas mãos da primeira-
-dama do município, Pâmela 
Delaroli, representando o 
prefeito Marcelo Delaroli. 

A Banda Municipal Vis-
conde de Itaborahy também 
participou da cerimônia, 
tocando o famoso ‘Tema da 
Vitória’, além dos hinos do 
município e do Exército Bra-
sileiro, uma vez que Gabriele 
é 3° sargento da Comissão de 
Desportos do Exército (CDE).

“Estou muito feliz com 
essa conquista, porque é mui-
to importante para a minha 
carreira. Não foi de um dia 

para o outro. Estou aqui em 
Itaboraí há anos treinando e 
batalhando muito para isso. 
Essa cidade me acolheu desde 
que cheguei e tem sido muito 

importante na minha vida. 
Não esperava tanto carinho, 
fiquei muito feliz. Só tenho a 
agradecer por tudo”, afirmou 
a atleta.

Após garantir medalha no Pan-Americano de Taekwondo, atleta retornou à cidade
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Estado do Rio: novo Regime de 
Recuperação Fiscal em debate
Governador reúne chefes dos demais poderes públicos do RJ para discutir  mudanças a serem feitas

Os chefes dos poderes pú-
blicos do Estado do Rio de 
Janeiro realizaram a primeira 
reunião para debater o Novo 
Regime de Recuperação Fis-
cal, ontem (9), no Palácio 
Laranjeiras. O governador 
Cláudio Castro recebeu o 
presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), André Ceci-
liano, o presidente do Tribu-
nal de Justiça (TJ), Henrique 
Figueira, o procurador-geral 
de Justiça, Luciano Mattos, o 
defensor público-geral, Ro-
drigo Pacheco, e o presidente 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), Rodrigo Melo 
do Nascimento.

Os participantes decidi-
ram realizar novos encontros 
para tratar do tema e farão 
reuniões com representantes 
dos servidores, para que to-
dos os diretamente atingidos 
possam participar do debate. 
A União aceitou o pedido de 
adesão do Estado do Rio ao 
regime, na última sexta-feira 
(4), fazendo com que o valor 
que o estado terá que pagar 
de dívida nos próximos três 
anos cai de R$ 44 bilhões para 
R$ 9 bilhões na comparação 
entre o antigo e o novo Re-
gime de Recuperação Fiscal.

“Este não é um regime do 
governo, mas de todos nós, 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Temos que trabalhar juntos, 
em parceria, para buscar as 

melhores soluções dentro do 
plano que teremos que apre-
sentar ao governo federal”, 
afirmou o governador.

O cronograma de elabo-
ração do novo plano de re-
cuperação fiscal já está em 
andamento e será cumprido 
dentro dos seis meses deter-
minados. As reformas e de-
mais medidas de ajuste serão 
amplamente discutidas com a 

sociedade e todos os poderes.
“O plano vai acarretar mu-

danças para o serviço público 
e é importante ouvir as de-
mandas e sugestões de todos 
os representantes”, defendeu 
o presidente da Alerj, André 
Ceciliano.

Também participaram do 
encontro os secretários de 
Estado de Fazenda, Nelson 
Rocha, Casa Civil, Nicola 

Miccioni, Governo, Rodrigo 
Bacellar, e Planejamento e 
Gestão, José Luís Zamith.

Novo plano de recupera-
ção - O plano terá a duração 
de dez anos. De imediato, 
o estado deixará de pagar, 
nos primeiros 12 meses, as 
dívidas com a União e garan-
tidas pelo Governo Federal. 
Nos nove anos seguintes, as 

parcelas vão sendo retomadas 
gradativamente até o retorno 
do valor integral no fim do 
plano. O período total para 
o pagamento da dívida será 
de 30 anos, ou seja, até 2051. 
O objetivo, além de cumprir 
as exigências do novo RRF, é 
desenvolver soluções susten-
táveis a longo prazo.

Entre as reformas previs-
tas no novo Regime e que o 

Estado do Rio terá que fazer, 
estão a administrativa e a 
da previdência. O estado já 
saiu na frente na área previ-
denciária ao criar, em 2013, 
a RJPrev, fundação de previ-
dência complementar. Além 
disso, em 2017, a alíquota de 
contribuição foi reajustada de 
11% para 14%. Entre as me-
didas em análise pela equipe 
econômica para esse setor 
estão a implantação da idade 
mínima e do tempo de contri-
buição para a aposentadoria.

O novo Regime exige ain-
da a extinção do adicional 
remuneratório por tempo de 
serviço – o chamado triênio 
– para todos os servidores, 
mantendo o direito adqui-
rido para quem já recebe.  
Outros estudos estão em 
andamento para que o pa-
gamento da dívida aconteça, 
levando em conta também a 
possibilidade do uso de ativos 
do governo como uma das 
formas de honrar os compro-
missos.

Entre as 
reformas 
previstas no 
RRF estão a 
administrativa e 
a previdenciária

Rafael Campos/Palácio Guanabara

O governador Cláudio Castro entre o presidente da Alerj, André Ceciliano, e o presidente do TJ, Henrique Figueira. Também participaram outras autoridades

Nomeações de Vinícius Farah, Léo Vieira e Matheus Quintal foram publicadas ontem no Diário Oficial do Estado

Secretariado com três novos titulares
O governador Cláudio Castro 
anunciou, ontem (9), três 
novos secretários. Vinicius 
Farah assume a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Interna-
cionais no lugar de Leonardo 
Soares. Matheus Quintal foi 
nomeado para a Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos, ocupada 
antes por Bruno Dauaire. Léo 
Vieira está à frente da Secre-
taria de Trabalho e Renda, 
que estava sob o comando de 
Paulo Teixeira. As nomeações 
foram publicadas no Diário 
Oficial do Estado. 

“As secretarias de Desen-
volvimento Econômico, de 
Desenvolvimento Social e de 
Trabalho são estratégias para a 
minha gestão, focada na reto-

mada da economia fluminen-
se, no enfrentamento à pobre-
za e na geração de emprego 
e renda. Todas essas pastas 
têm a missão de desenvolver 
projetos e ações que garantam 
a melhoria da qualidade de 
vida na população fluminen-
se, que tem sofrido com as 
consequências da pandemia 
da Covid-19. Aproveito para 
agradecer Leonardo Soares, 
Bruno Dauaire e Paulo Teixeira 
pelos trabalhos desempenha-
dos nas secretarias”, disse o 
governador.

Quem são - Formado em 
Marketing, Vinicius Farah ini-
ciou a carreira política aos 23 
anos, quando foi eleito verea-
dor em 1988. Foi prefeito de 
Três Rios por dois mandados, 
entre 2009 e 2016, e vice-pre-

feito de 2005 a 2008. Em 2019, 
foi eleito deputado federal. Na 
administração estadual, ocu-
pou a presidência do Detran 
entre 2017 e 2018. 

Léo Vieira foi vereador por 
São João de Meriti, em 2016, 
e presidiu a Comissão de 
Educação da Câmara local. 
Em 2018, foi eleito deputado 

estadual e estava exercendo 
o mandato até o momento. 
Vieira foi líder do Governo 
na Alerj, presidiu a Comissão 
de Esporte e Lazer e a Frente 

A balança comercial do 
Estado do Rio de Janei-
ro registrou superávit 
de US$ 2,2 bilhões de 
janeiro a abril de 2021. 
Com exportações totais 
de US$ 9 bilhões e im-
portações de US$ 6,8 bi-
lhões, o Rio manteve-se 
como o segundo player 
entre os estados do país 
com maior fluxo inter-
nacional, registrando 
uma corrente de comér-
cio de US$ 15,8 bilhões.

“São sinais tímidos 
de retomada, devido ao 
impacto forte da pan-
demia. Mas registra-
mos evolução positiva 
mês a mês. O superá-
vit passou de R$ 1,6 
bi no trimestre para  
R$ 2,2 bi no quadri-
mestre”, analisa Giorgio 
Luigi Rossi, coordena-
dor da Firjan Interna-
cional.

RJ aumenta 
exportações

Divulgação

Vinicius Farah: Desenvolvimento 

Econômico e Relações Internacionais

Divulgação

Léo Vieira está à frente da Secretaria 

de Trabalho e Renda

Carlos Magno/Divulgação

Matheus Quintal: Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos

Parlamentar em Defesa da 
Baixada Fluminense. Atuou, 
ainda, como vice-presidente 
da Comissão de Educação e 
integrou os conselhos Par-
lamentar de Ética e Decoro 
Parlamentar e Estadual de 
Juventude.

Matheus Quintal é gestor 
público, com especialização 
em contratos, convênios e 
ajustes. Exerceu, entre 2019 e 
2020, a chefia do Escritório Re-
gional Sudeste, do Ministério 
da Cidadania. Nesta função, 
Quintal coordenou as políticas 
públicas de Desenvolvimento 
Social, Cultura e Esporte para 
mais de 1,6 mil cidades. Atual-
mente, estava na Superinten-
dência de Atendimento ao 
Trabalhador, da Secretaria de 
Estado de Trabalho e Renda.

Centro de abastecimento de alimentos está sendo construído em São Pedro da Aldeia

Empreendimento na R. dos Lagos 
O Ceasp, centro privado de 
abastecimento de alimentos, 
está em fase final de obras em 
São Pedro da Aldeia, na Região 
dos Lagos. O empreendimen-
to, que tem inauguração pre-
vista a partir de agosto, deverá 
atender 14 municípios e cerca 
de um milhão de pessoas, 
e deve gerar mais dois mil 
empregos diretos e indiretos. 
Hoje, o local será visitado por 
André Vila Verde, presidente 
da AgeRio, junto com parte 
da equipe técnica do órgão, 
do Governo do Estado.

A AgeRio é uma agência de 
fomento vinculada à Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia 
e Relações Internacionais. O 
órgão financiou R$ 4 milhões, 
em forma de empréstimo, 
para dar mais celeridade à 
obra do Ceasp, de acordo com 

Gustavo Scarambone, um dos 
sócios-empreendedores do 
Centro de Abastecimento.  

“Para nós é uma imensa 
satisfação observar que o 
Governo do Estado incentiva 
iniciativas que impulsionam a 
geração de emprego e renda, 
tal como a nossa”, declarou 
Scarambone.

O Ceasp vai ocupar uma 
área de 90 mil metros quadra-
dos, às margens da Rodovia 
Amaral Peixoto, em São Pedro 
da Aldeia, bem próximo ao 
trevo de Búzios. Nesta primei-
ra etapa, o espaço conta com 
156 boxes, 28 lojas, área kids e 
amplo estacionamento.

No local serão comercia-
lizados, no atacado e varejo, 
produtos hortifrutigranjeiros, 
bebidas, carnes, pescado, em-
balagens, lanches, refeições, 
rações e outros. Mais de 70% 

dos espaços já foram ocupa-
dos. Empresários e investi-

dores em adquirir box ou loja 
devem entrar em contato pelo 

telefone 21 96516-3130 ou 
pelo site www.ceasp.com.br

Divulgação

Presidente da AgeRio visita hoje as obras. Agência de Fomento financiou R$ 14 milhões em forma de empréstimo
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Deputado pode ter mandato 
suspenso por seis meses
Pedido foi feito pelo relator da representação contra Daniel Silveira no Conselho de Ética da Câmara

O relator da representação 
no Conselho de Ética da Câ-
mara dos Deputados contra 
o deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ), deputado Fernan-
do Rodolfo (PL-PE), pediu 
ontem (9) a suspensão do 
mandato do deputado por 
seis meses. Silveira responde 
a processo por quebra de de-
coro parlamentar no episó-
dio do vídeo publicado pelo 
parlamentar com críticas ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e de apologia ao Ato 
Institucional (AI-5), instru-
mento de repressão mais 
duro da ditadura militar, que 
fechou o Congresso Nacional 
e cassou mandatos de juízes 
e parlamentares. A pedido do 
relator, o presidente do cole-
giado, Paulo Azi (DEM-BA), 
concedeu um pedido de vista 
coletiva por 48 horas.

O processo contra Daniel 
Silveira tem por base sete 
representações diferentes de 
autoria dos partidos PSOL, 
PT, PDT, PCdoB, PSB, Rede e 
Podemos, juntados em uma 
única representação.

Em seu parecer, o rela-
tor disse que o princípio 
da imunidade parlamentar 
não possui caráter absolu-
to. Segundo o deputado, a 
imunidade parlamentar não 
deve ser utilizada em bene-
fício próprio ou para “causar 
dano a outrem, mas, sim, em 

proveito da população”.
“A imunidade material 

não autoriza o parlamentar 
a proferir palavras a respeito 
de qualquer coisa e de qual-
quer um, tampouco a prática 
atos em dissonância com a 
dignidade deste parlamento. 
As prerrogativas conferidas 
pela Constituição Federal 
aos congressistas não podem 

ser utilizadas em benefício 
próprio”, disse.

As ameaças feitas por 
Daniel Silveira motivaram 
sua prisão em flagrante, no 
dia 16 de fevereiro, após a 
divulgação do vídeo, por 
determinação do ministro 
do STF Alexandre de Moraes.

A decisão foi confirmada 
tanto pelo pelo plenário 

do Supremo quanto pelo 
plenário da Câmara dos De-
putados.

Posteriormente, o mi-
nistro Alexandre de Moraes 
determinou que Daniel Sil-
veira cumprisse a prisão em 
regime domiciliar, com o uso 
de tornozeleira eletrônica, e 
autorizou o deputado a reto-
mar o mandato de deputado, 

autorizando que participe 
remotamente, na própria 
residência, das sessões da 
Câmara.

Na sequência, a Suprema 
Corte decidiu, por unani-
midade, aceitar a denúncia 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) contra o 
deputado pela prática de 
agressões verbais e ameaça 
a ministros da Corte. O par-
lamentar passou à condição 
de réu e responde a um pro-
cesso criminal.

Durante a instrução do 
processo, Daniel Silveira se 
defendeu afirmando que 
as acusações seriam uma 
“caça às bruxas”. Ontem, o 
deputado disse que só se 
manifestará no momento 
de discussão e deliberação 
da matéria.

A deputada Fernanda 
Melchiona (PSOL-RS) ma-
nifestou discordância da 
decisão do relator de aplicar 
a pena de suspensão do 
mandato, e anunciou que 

o partido vai protocolar um 
voto em separado pedindo 
que a pena aplicada a Daniel 
Silveira seja a cassação do 
mandato.

“O vídeo que ele fez con-
tra o Supremo e os ministros, 
por si, justifica a cassação de 
mandato”, disse a deputada. 
“Uma punição mínima aca-
ba sendo um salvo-conduto 
para esse tipo de gente e 
Daniel Silveira precisa ser 
cassado”, reiterou.

Outro processo -Além do 
processo por falta de decoro 
parlamentar, Daniel Silveira 
responde a outra represen-
tação no Conselho de Ética 
por atos praticados durante 
a disputa pela liderança do 
PSL, em 2019. Na ocasião, o 
deputado gravou uma reu-
nião sigilosa do partido na 
Câmara dos Deputados.

A representação foi apre-
sentada pelo próprio PSL. 
O partido argumentou que 
Daniel Silveira agiu de ma-
neira premeditada e quebrou 
o decoro parlamentar ao 
“ardilosamente, premedita-
damente, com fins políticos, 
manipular debate público, 
gravando reunião sigilosa de 
seu partido, dentro da Câma-
ra dos Deputados, e liberar 
gravação à mídia nacional, 
ridicularizando esta Casa e 
os parlamentares de que dela 
participam”.

Parlamentar 
responde a 
processo por 
quebra de decoro 
por publicação 
de vídeo 

Plínio Xavier/Câmara dos Deputados

Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) chegou a ser preso em fevereiro. Ele fez críticas ao STF e apologia ao AI-5

Violoncelista de Niterói preso 
por engano é absolvido
O violoncelista Luiz Carlos Jus-
tino, jovem negro e morador 
da favela, que havia sido preso 
em Niterói, foi absolvido nesta 
quarta-feira em audiência de 
instrução e julgamento. Inte-
grante do projeto social Espa-
ço Cultural da Grota, em Nite-
rói, ele foi injustamente detido 
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.

Justino foi abordado por 
policiais no dia 2 de setembro 
de 2020, no Centro de Niterói, 
no momento em que voltava 
para casa após o dia de tra-
balho. Na ocasião, havia um 
mandado de prisão contra 
ele, acusado de assalto a mão 
armada após ter sido reco-
nhecido, em 2017, apenas por 
meio de uma fotografia que 
constava do livro de reconhe-
cimento da 79ª DP (Charitas).

O jovem falou sobre o alívio 
de ter sido absolvido.

“Eu estou muito aliviado, 
graças a Deus foi tudo esclare-

cido de forma correta. Quando 
me condenaram não tiveram 
as provas suficientes. Agora 
estou mais leve, parece que 
consigo até pular mais alto. 
Eu só espero que essa situação 
não volte a acontecer, pois 
esse caso é só mais um exem-
plo de racismo que ocorre o 

tempo todo no Brasil. Espero 
que essa absolvição ajude a 
mudar o jeito deles pensarem 
e julgarem os outros. “ Disse 
luiz.

Após ficar quatro dias pre-
so em dois presídios diferen-
tes, ele foi solto por decisão 
do juiz André Nicolitt, que 

demonstrou perplexidade ao 
emitir o alvará de soltura: “Por 
que um jovem negro, violon-
celista, que nunca teve pas-
sagem pela polícia, inspiraria 
desconfiança para constar em 
um álbum? “, questionou o 
magistrado na época.

No dia e hora do referido 
crime que resultou em acu-
sação contra ele, Justino se 
apresentava como músico 
contratado em uma padaria 
em Piratininga, na Região 
Oceânica, junto a outros dois 
colegas. Apesar do mandado 
de prisão, o músico jamais 
havia sido intimado e desco-
nhecia qualquer denúncia 
contra ele até o dia da prisão. 
Até hoje, a Polícia Civil não ex-
plicou como a foto de Justino 
foi parar no livro de reconhe-
cimento da delegacia.

Recentemente, o juiz res-
ponsável pelo caso atendeu 
a um pedido do advogado de 
Justino, Rafael Borges, para 
que a fotografia do músico 
fosse retirada do livro de re-
conhecimento existente na 
79ª DP.

Integrante da Orquestra de Cordas da Grota era injustamente acusado de assalto
Divulgação

Luiz Carlos Justino comemora absolvição com seus advogados

SG entrega nova ala 
de psiquiatria
Com a promessa de desenvol-
ver um trabalho humanizado e 
íntegro, a Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil de São Gonçalo 
entregou, ontem, a nova ala 
de emergência psiquiátrica do 
Hospital Luiz Palmier (HLP), 
no Zé Garoto. A reforma é 
mais uma melhoria dentre os 
benefícios para aqueles que 
dependem do atendimento de 
saúde mental na cidade. Com 
a ampliação, o atendimento 
da emergência será retomado 
para uma unidade mista, uma 
exigência da Portaria Federal 
GM/MS Nº 148, de 31 de janei-
ro de 2012. 

De acordo com o diretor ge-

ral do HLP, Lindemberg Soares, 
por conta da atual demanda de 
pacientes na cidade, foi neces-
sário realizar a ampliação da 
ala. Atualmente, são 19 leitos, 
sete a mais dos 14 existentes 
que estavam em funcionamen-
to no anexo da Clínica Nossa 
Senhora das Vitórias. 

Com a reinauguração, os 
pacientes terão à disposição 
uma equipe multidisciplinar, 
com médicos especialistas, 
psicologia, assistência social, 
enfermagem e técnicos de 
enfermagem. A unidade fun-
cionará com atendimento 
emergencial, de portas abertas, 
24 horas por dia.

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: 13/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Frei Fabiano - Itaipu - Niterói 15268077
12:00 às 16:00 Avenida São Gualter - Itaipu - Niterói 15268077
12:00 às 16:00 Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 15268077
12:00 às 16:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15268077
12:00 às 16:00 Rua A - Itaipu - Niterói 15268077
12:00 às 16:00 Rua Delfina de Jesus - Itaipu - Niterói 15268077

SÃO GONÇALO
08:30 às 12:00 Rua Luci Duarte Pinto - Laranjal - São Gonçalo 15263615
08:30 às 12:00 Rua P A Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 15263615
12:00 às 16:00 Rua Cristiana - Venda da Cruz - São Gonçalo 15262933

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Gilberto Carvalho - Vivendas de Itaipuaçu - Maricá 15265069
Dia: 14/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua B - São Francisco - Niterói 15265117
08:00 às 12:00 Rua Doutor Diógenes Travessa - São Francisco - Niterói 15265117
08:00 às 12:00 Travessa Tunel Novo - São Francisco - Niterói 15265117
08:00 às 12:00 Estrada Bento Pestana - Baldeador - Niterói 15268275
08:00 às 12:00 Travessa 1 - Baldeador - Niterói 15268275
13:00 às 17:00 Rua Francisco da C Nunes - Itaipu - Niterói 15272303
13:00 às 17:00 Ruas 13, 14, 15, 16 - Itaipu - Boa Vista - Engenho do Mato - Niterói 15272303
13:00 às 17:00 Rua Antônio de C E Silva - Boa Vista - Itaipu - Niterói 15272303
13:00 às 17:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Itaipu - Niterói 15272303
13:00 às 17:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói 15272303
13:00 às 17:00 Rua José H M Galvão - Boa Vista - Itaipu - Niterói 15272303
13:00 às 17:00 Rua Radio Globo - Itaipu - Niterói 15272303
13:35 às 17:30 Rua General Castrioto - Barreto - Niterói 15268533
14:00 às 18:00 Rua Selma - Caramujo - Niterói 15268347

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Velha do Zumbi - Morro do Castro - São Gonçalo 15265193
08:00 às 12:00 Rua Gracho Rangel - Baldeador - São Gonçalo 15265193
08:00 às 12:00 Rua Rio das Pedras - Baldeador - São Gonçalo 15265193
12:00 às 16:00 Avenida José Manna Junior - Trindade - São Gonçalo 15267173
12:00 às 16:00 Rua Alfenas - São Miguel - Trindade - São Gonçalo 15267173
12:00 às 16:00 Rua Campinas - Trindade - São Gonçalo 15267173
12:00 às 16:00 Rua Colatina - Trindade - São Gonçalo 15267173
12:00 às 16:00 Rua Juazeiro - São Miguel - Trindade - São Gonçalo 15267173
12:00 às 16:00 Rua Teresópolis - São Miguel - São Gonçalo 15267173

MARICÁ
09:30 às 12:00 Avenida Roberto Silveira - Centro - Graciena - Flamengo - Maricá 15267291
09:30 às 12:00 Rua Concessa Colasso Brayner Nunes - Flamengo - Maricá 15267291
09:30 às 12:00 Rua G - Graciena - Maricá 15267291
09:30 às 12:00 Rua Protasio Peres - Graciena - Maricá 15267291
13:40 às 17:30 Rua Cambuci - Parque Ubatiba - Maricá 15268565
13:40 às 17:30 Rua Paraiba do Sul - Ubatiba - Maricá 15268565
13:47 às 17:30 Ruas 33, 56 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15268587
13:47 às 17:30 Rua Georgilei Rodrigues - Itaipuaçu - Maricá 15268587
13:47 às 17:30 Rua Jupira Silva - Jardim Atlântico - Maricá 15268587



Quinta-feira, 10/6/2021comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Quinta-feira, 10/6/2021 ofluminense.com.br



Esportes8 Quinta-feira, 10/6/2021ofluminense.com.br

Niterói vai 
receber etapa 
do SFT MMA 
em novembro
A cidade de Niterói sediará 
entre os dias 25 e 27 de no-
vembro, o SFT MMA, um dos 
principais eventos de artes 
marciais da América Latina. A 
realização da competição, que 
acontecerá no Clube Canto do 
Rio, no Centro, foi definida 
após reunião dos secretários 
municipais de Esporte e Lazer, 
Luiz Carlos Gallo, e de Rela-
ções Institucionais, Rodrigo 
Farah, com os organizadores 
do torneio.

David Hudson, presidente 
do SFT MMA, comemorou o 
acerto para a realização do 
evento na cidade.

“A expectativa é muito boa 
para realizarmos uma etapa 
em Niterói, berço de muitos 
campeões das artes marciais, 
como o Ricardo Arona, Rafael 
do Anjos e Gilbert Durinho, 
por exemplo. Uma cidade 
com muita história no MMA, 
o que torna a questão muito 
especial. Niterói, através da 
Prefeitura Municipal está nos 
recebendo de braços abertos. 
Aos poucos estamos retoman-
do os eventos”, disse.

“É com imenso prazer que 
receberemos um torneio desse 
porte, que reunirá os melhores 
lutadores da categoria. Isso 
só projeta ainda mais Niterói 
como a cidade dos esportes”, 
afirmou o secretário Luiz Car-
los Gallo.

Cruz-maltino fica no 1 a 1 com o Boavista e carimba vaga às oitavas de final

No sufoco, Vasco empata 
e avança na Copa do Brasil

O Vasco está nas 
oitavas de final 
da Copa do Bra-
sil. O Cruz-mal-
tino empatou 
por 1 a 1 com o 
Boavista ontem, 

em São Januário, pelo jogo de 
volta da terceira fase. Como 
ganhou na ida por 1 a 0, a 
equipe do técnico Marcelo 
Cabo avançou.

O jogo começou em um 
ritmo alucinante. Com as 
duas equipes ofensivas o gol 
era questão de tempo e ele 
saiu aos 12 minutos, com Mi-
chel Douglas marcando para 
o Boavista.

O Vasco sentiu o golpe e 
passou a ser dominado pelo 
time da Região dos Lagos. 
Insistia nas jogadas aéreas, 
mas era neutralizado pela de-

fesa do Boavista. Além disso, 
apenas chutes sobre o gol de 
Sarrafiore e Léo Jabá incomo-
daram um pouco a defesa do 
Boavista.

A equipe do Vasco teve um 
gol anulado aos 15 do segun-
do tempo. Mas 11 minutos 
depois, conseguiu empatar 
com o argentino Germán 
Cano, carimbando a classifi-
cação cruz-maltina.

Rafael Ribeiro / Vasco

O artilheiro Germán Cano fez o gol ontem, em São Januário, que garantiu o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil

Atacante do Botafogo 
é afastado por 10 dias

Yago Felipe celebra 
boa fase no Tricolor

O  B o t a f o g o 
anunciou a pu-
nição ao atacan-
te Ênio. O joga-
dor de 20 anos 
participou de 

um torneio amador no último 
domingo, em Duque de Caxias.

Além de uma punição ad-
ministrativa, Ênio ficará dez 
dias afastado pelo protocolo 
de covid-19. Com isso, o ata-
cante perderá os próximos 
jogos do Botafogo na Série B, 
contra Remo e Londrina, em 
13 e 17 de junho, respectiva-
mente. Além disso, ele tam-

O Fluminense 
t e m  m o s t r a -
do sua força na 
temporada. Um 
dos destaques da 
equipe vem sen-
do o meia Yago 

Felipe. O jogador vem tendo pa-
pel importante no esquema do 
técnico Roger Machado. Titular 
da equipe, o meia comemorou 
a boa fase.

“É muito gratificante ver 
que os números são bons. A 
cada oportunidade que eu te-
nho de vestir a camisa do Flu, 
procuro fazer o meu melhor, 

bém não deve atuar contra o 
Náutico, no dia 20.

O jogador entrou no se-
gundo tempo da vitória sobre 
o Coritiba por 2 a 0. No dia 
seguinte, de folga do Botafogo, 
Ênio jogou por 40 minutos 
no torneio na Baixada Flumi-
nense.

“Em função do recente epi-
sódio extracampo, o Botafogo 
informa que o atleta Ênio re-
ceberá punição administrativa 
disciplinar e será afastado por 
10 dias para cumprimento do 
protocolo da covid-19”, comu-
nicou o clube.

no dia a dia, nos treinos. E con-
seguir levar isso para os jogos é 
muito gratificante”, disse.

Com confronto diante do 
Cerro Porteño pelas oitavas de 
final da Libertadores, Yago res-
saltou que o Fluminense ainda 
pode evoluir na temporada.

“Junto com meus compa-
nheiros, procuro crescer a cada 
oportunidade. Tenho certeza 
que ainda temos muito a evo-
luir, em todos os setores do 
campo. A gente tem ciência 
de que precisa sempre evoluir 
para conquistar os objetivos na 
temporada”, declarou.

Brasil estreia no próximo domingo, contra a Venezuela, no Mané Garrincha

Convocação para Copa América

O técnico Tite 
oficializou on-
tem a convoca-
ção da Seleção 
Brasileira para 
a Copa Amé-
rica, que será 

realizada no Brasil. Ao todo, 
24 jogadores foram chama-
dos.

A convocação é a mes-
ma para a disputa das duas 
últimas partidas das Elimi-
natórias.

O Brasil estreia no domin-
go, contra a Venezuela, em 
Brasília.

GOLEIROS: Alisson - Li-
verpool, Ederson - Manches-
ter City e Weverton - Palmei-
ras; LATERAIS: Alex Sandro 
- Juventus, Danilo - Juventus, 
Emerson - Barcelona e Renan 
Lodi - Atlético de Madrid; ZA-
GUEIROS: Éder Militão - Real 
Madrid, Felipe - Atlético de 
Madrid, Marquinhos - Paris 
Saint-Germain e Thiago Silva 

- Chelsea; MEIO-CAMPIS-
TAS: Casemiro - Real Madrid, 
Douglas Luiz - Aston Villa, 
Everton Ribeiro - Flamengo, 
Fabinho - Liverpool, Fred - 
Manchester United e Lucas 
Paquetá - Lyon; ATACANTES: 
Everton - Benfica, Gabigol 
- Flamengo, Gabriel Jesus 
- Manchester City, Neymar 
- Paris Saint-Germain, Ri-
charlison - Everton, Roberto 
Firmino - Liverpool e Vini Jr 
- Real Madrid.

Confronto de hoje à noite é válido pela terceira fase da Copa do Brasil

Flamengo visita o Coritiba

O Flamengo es-
treia na Copa do 
Brasil hoje, às 19 
horas, contra o 
Coritiba. A par-
tida no Couto 
Pereira é a de ida 

pela terceira fase da compe-
tição.

O confronto era para ter 
acontecido na semana passa-
da, mas foi adiado por deter-
minação da CBF. Isso porque 
os rubro-negros ficaram sem 

seis jogadores, convocados.
Só que o Flamengo segue 

com problemas para a par-
tida. O técnico Rogério Ceni 
e alguns auxiliares testaram 
positivo para Covid e estão 
em isolamento. Com isso, 
Maurício Souza, treinador 
do sub-20, irá comandar a 
equipe.

Dentro de campo, o late-
ral-direito Isla e o uruguaio 
Arrascaeta estão fora. O meia 
Gerson foi negociado com o 

Olympique de Marselha-FRA 
e não joga mais pelo clube. O 
zagueiro Rodrigo Caio virou 
dúvida após sentir dores no 
joelho quando estava com a 
Seleção Brasileira.

Matheuzinho será o late-
ral. Na zaga, Gustavo Henri-
que é o favorito a formar zaga 
com Willian Arão. No meio, 
Gomes assume o posto. Já na 
frente, Vitinho deve começar 
entre os titulares ao lado de 
Bruno Henrique e Gabigol.


