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C-19: São Gonçalo registra 
caso de variante britânica
Morador de Santa Catarina, paciente de 56 anos infectado ficou isolado, em monitoramento por 15 dias

CIDADE EM ALERTA

CIDADES\PÁG. 3

Prefeito Axel Grael vistoria watertaxi, que promete ser uma alternativa para o niteroiense fugir dos engarrafamentos em terra firme

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

SuperaRJ: hoje 
tem distribuição 
de cartões

CIDADESPÁG. 5

Relator pede a 
cassação 
de Dr. Jairinho
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Japeri terá quartel dos bombeiros
Nova unidade militar ocupará área de 2 mil metros quadrados cedida pela prefeitura
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Niterói pode  ter 
Watertaxi contra 
engarrafamentos
Como alternativa para o quase 
sempre congestionado trânsito de 
Niterói, a Prefeitura está iniciando 
estudos para a implantação de 
um serviço de watertaxi e uma 
rede de píeres públicos. A ideia é 
aproveitar a Baía de Guanabara 
e toda a frente marítima da 
cidade. Ontem, o prefeito Axel 
Grael realizou uma vistoria para 
verificar a viabilidade técnica e 
ambiental dos pontos de parada.
O prefeito disse que este tipo 
de serviço de watertaxi poderá 
contar com píeres públicos e 
também privados, que poderão 
ser cadastrados. O prefeito 
destaca, ainda, que a cidade tem 
uma vocação para isso, uma vez 
que a maior parte do litoral é com 
águas abrigadas.
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Sem sofrer gols há cinco jogos, o Flamengo terá pela frente hoje, 
pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino, que 
possui um dos principais ataques neste início de competição.

Alexandre Vidal / Flamengo

Rogério Ceni, recuperado da covid-19, volta a comandar o time do Flamengo hoje no Maracanã

Teste de fogo para a defesa do Fla

Rodrigo 
Marques no 
Riachuelo
Neste sábado e domingo, às 
19h, Rodrigo Marques, um 
dos principais nomes do 
humor no Brasil, apresenta 
“O inimigo do Nível”, no 
Teatro Riachuelo Rio.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Rodrigo Marques faz seu Stand-Up 
de sucesso no Rio de Janeiro

Marta na 
lista final das 
Olimpíadas
Camisa 10 é convocada 
pela treinadora sueca Pia 
Sundhage para a disputa 
dos Jogos de Tóquio. A 
surpresa foi a ausência do 
nome de Cristiane na lista.

PÁG. 8

Richard Callis / SPP / CBF

Marta tentará em Tóquio conquis-
tar o ouro para o futebol feminino

Tubarão no mar 
deixa Niterói 
em alerta

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Calendário vacinação antecipado
Que bom que o calendário de vacinação do Rio acelerou. Se 
tudo der certo, até o final do ano todos os adultos estarão 
vacinados com as duas doses. Se Deus quiser, teremos um 
ano novo de muita alegria e abraço liberado.
Carlos Chavier

Incentivo à vacinação
Como profissional de saúde da Atenção Primaria do Rio 
tenho orgulho em fazer parte da Campanha de Vacinação 
contra Covid19.  Estamos prontos pra acelerar a vacinação 
a partir do novo calendário divulgado. É um orgulho con-
tribuir com a imunização da população carioca! Acelera 
mais, Dudu! Vacina sim!
Amana Lima

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.

Mona Vilardo canta 
Linda Batista em Niterói
Neste domingo, a cantora ni-
teroiense Mona Vilardo sobe 
ao palco do Teatro Municipal 
de Niterói, às 18h, para apre-
sentar “Mona canta Linda”. 
O show faz parte da turnê 
“Elas por Ela – As Rainhas do 
Rádio por Mona Vilardo”. Os 
ingressos estão à venda no 
site Sympla por R$40 (intei-
ra). A homenageada da noite 
será Linda Batista, a primeira 
Rainha do Rádio, no mês de 
seu aniversário. O espetáculo 
estreou em 2019, no Teatro 

Maison de France, no Rio. O 
evento conta a história de Lin-
da Batista permeada por diver-
sas canções que foram sucesso 
em sua voz. Mona assina o 
roteiro do espetáculo junto 
com Marcia do Valle. A can-
tora estará acompanhada dos 
músicos: Ayres D’Athayde 
(percussão), Francisco Falcon 
(cello), Kuko Moura (piano), 
Ricardo Nascimento (trompe-
te). O projeto “Elas por Ela – As 
Rainhas do Rádio por Mona 
Vilardo” acontece desde 2017.

CULTURA FABIANA MAIA

Stand-up
Neste sábado e domingo, 
às 19h, o recifense Rodrigo 
Marques, um dos principais 
nomes do humor no Brasil, 
está de volta com “O inimigo 
do Nível”, no Teatro Riachuelo 
Rio. No stand-up ele apresen-
ta, sem limites e censuras, um 
pouco da sua trajetória de hu-
morista que o fez chegar em 
São Paulo e conquistar seu 
espaço na comédia brasileira. 
Com textos inéditos, Rodrigo 
mostra um olhar diferente 
da vida. Ingressos de R$ 50 a  
R$ 120 no site Sympla.

MONÓLOGO – “Valsa n°6”, com texto de Nelson Ro-
drigues, dirigido por Antonio Ventura e estrelado por 
Natalia Caruso, está em cartaz no Teatro Laura Alvim, 
em Ipanema, até o dia 3 de julho, às sextas e sábados, 
às 19h. Monólogo é um “thriller” em que os especta-
dores desvendam a trama junto com a protagonista, 
uma menina de 15 anos. Ingressos no site da Sympla.

#CULTURAEMCASA – A plataforma #CulturaEmCasa, 
transmite, gratuitamente, até o dia 30, espetáculos do 
consagrado “Festival do Subúrbio”. As transmissões 
acontecem sempre às 19h. O público pode conferir 
peças de teatro profissional e amador, de grupos, com-
panhias e artistas sediados ou oriundos dos subúrbios 
e periferias do Brasil.

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

Divulgação

Mona Vilardo sobe ao palco do Teatro Municipal, no domingo, às 18h

Divulgação

Rodrigo Marques em “O inimigo do 
nível”, no Teatro Riachuelo

POR JEFFERSON LEMOS

Angra no 
projeto-piloto

A cidade de Angra dos Reis 
passa a ser agora uma das 
10 cidades brasileiras que 
integram o projeto-piloto de 
implantação dos Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI) 
no país. O projeto é pioneiro 
e busca estabelecer diretrizes 
e um formato nacional para 
transformar cidades turísticas 
brasileiras em destinos ino-
vadores. “O presidente Bol-
sonaro sempre diz que Angra 
é a Cancun brasileira. Eu vou 
mais além. Cancun deveria 
ser a Angra mexicana porque 
não temos furacão, não temos 
maremoto. Temos sim água 
quente, transparente, translú-
cida, uma fauna incrível e uma 
natureza exuberante. E, agora, 
Angra vai ser um Destino Tu-
rístico Inteligente, que permi-
tirá que o turista tenha tudo na 
mão sobre a cidade”, ressaltou 
o ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto. 

Prefeito recebe grafiteiro

O artista Marcelo Eco será o 
curador do projeto de grafite 
que vai ser implementado 
nos viadutos de São Gonçalo. 
O prefeito Capitão Nelson 
recebeu o grafiteiro em seu 
gabinete na tarde da última 
quinta-feira (17). Os primei-
ros viadutos contemplados 
para receber as artes serão do 
Alcântara, Colubandê, Santa 
Luzia e Maria Paula. Nascido 

Divulgação

em São Gonçalo, onde morou 
até os 25 anos, Marcelo Eco 
tem suas artes estampadas 
em diversos pontos da cida-
de, como nas fachadas do 
Teatro Municipal e da Galeria 
de Artes; no monumento de 
140m² na Praça Dr Luiz Pal-
mier (Praça da Marisa); e na 
Área de Proteção Ambiental 
(APA) Estâncias de Pendotiba, 
em Maria Paula. 

Tubarão na água

Um tubarão de tamanho grande 
tem rondado a orla de Niterói 
e deixando apreensivos prati-
cantes de esportes náuticos. O 
animal já atacou a boia da rede 
de um pescador e a destruiu 
por completo. A fera tem sido 
vista com frequência no trecho 
entre a Praia do Sossego (entre 
Piratininga e Camboinhas) e a 
Ilha Mãe, em Itaipu. Pescadores 
têm alertado praticantes de SUP 
e canoa havaiana para tomarem 
bastante cuidado na hora da 
parada para o mergulho. 

Sistema será 
ampliado

Carta do Rio 
para Bolsonaro

Os usuários da Niterói Rotati-
vo, que desde o mês passado 
podem pagar pelas vagas em 
vários estabelecimentos co-
merciais como bancas de jornal, 
lanchonetes, farmácias, bares e 
restaurantes de Icaraí e Jardim 
Icaraí, em breve poderão utilizar 
o sistema em todas as áreas de 
atuação da empresa, que vai es-
tender gradativamente o servi-
ço. Motoristas também podem 
continuar fazendo o pagamento 
por crédito e débito através do 
aplicativo.  “Trabalhamos com 
o objetivo de melhorar perma-
nentemente nossos serviços”, 
diz Marcelo Veiga, gerente ope-
racional da concessionária. 

Representantes do Movimento 
Rio Produtivo, formado por 11 
entidades empresariais do Es-
tado, entregaram uma carta ao 
presidente Jair Bolsonaro com 6 
propostas que contemplam as 
áreas econômica, de infraestru-
tura, saúde e educação, durante 
o encontro desta última quinta, 
na Barra da Tijuca. Entre as 
propostas estão a Aprovação 
do Plano de adesão ao novo 
Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF), a continuidade das 
ações referentes à aceleração do 
calendário de vacinação, a Ma-
nutenção do auxílio emergen-
cial à população e às empresas  
investimento, investimento em 
rodovias federais que cortam o 
Rio e do incentivo à criação de 
um Polo de Desenvolvimento 
Tecnológico e de Inovação no 
Estado. 

Portos continuam bombando

A Companhia Docas (CDRJ), 
que administra os Portos do 
Rio, Itaguaí, Niterói e An-
gra, continua apresentando 
bons números. O último mês 
de maio registrou o maior 
volume movimentado do 
ano, com 6,236 milhões de 
toneladas. Os números tam-
bém representam a maior 
movimentação de cargas 
desde dezembro de 2018. O 
faturamento de maio foi de 

Divulgação

R$ 88,1 milhões, o segun-
do maior faturamento do 
ano em termos nominais, 
desconsiderando os valores 
devidos pela movimentação 
mínima anual de 2020, fatu-
rados em janeiro de 2021. De 
acordo com o levantamento, 
o resultado é fruto, principal-
mente, das exportações de 
minério de ferro pelo Porto de 
Itaguaí, que atingiram 4,876 
milhões de toneladas no mês. 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj entrou com Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
(ADI) no STF questionando 
a Lei Complementar federal 
159/2021, alterada pela Lei 
Complementar 178/2021. O 
entendimento da Casa é de 
que dispositivos da norma 
violam as cláusulas pétreas da 
Separação de Poderes, extin-
guindo a autonomia adminis-
trativa dos poderes e tirando 
a capacidade dos entes da 

federação de administrar seus 
recursos. A Lei, aprovada pelo 
Congresso, criou o programa 
de transparência fiscal dos 
Estados, do DF e dos Municí-
pios. A adesão a esse sistema 
é condição para participar 
do Regime de Recuperação 
Fiscal. “De nada adianta ter 
recursos se você não pode 
investir”, argumenta o pre-
sidente da Alerj, deputado 
André Ceciliano (PT). 

Alerj entra com ação no STF
Divulgação/Alerj

Com apenas um caso de 
letalidade violenta regis-
trado em todo ano de 2021, 
e com uma queda signifi-
cativa do índice (compa-
rado aos números de anos 
anteriores), Mangaratiba 
permanece sendo a cidade 
mais segura da Costa Verde.  
Segundo as informações 
do ISP, em maio de 2021, 

o município conseguiu se 
manter abaixo das metas 
de segurança estipuladas 
pelo Estado para crimes 
graves. Não houve registro 
de casos de homicídio e 
em toda a cidade, foram 
contabilizados apenas um 
caso de roubo de carga, 
dois roubos de rua e um 
roubo de veículo.

Mangaratiba, a mais segura
Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

ArquivoFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Morador da cidade testou positivo para variante Alpha, identificada pela primeira vez no Reino Unido

Variante britânica chega a SG
A Prefeitura de São Gonçalo 
informa que foi confirmado 
na cidade um caso da variante 
B.1.1.7, com origem no Reino 
Unido. O paciente, de 56 anos, 
é morador do bairro de Santa 
Catarina. O município foi 
avisado pela Superintendên-
cia em Informação de Saúde 
do Estado do Rio de Janeiro 
e, imediatamente, iniciou os 
procedimentos relativos ao 
caso.

A Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo informa que 
o paciente diagnosticado 
com a nova variante ficou 
em isolamento social por 15 
dias, sendo monitorado por 
profissionais da pasta. Não 
há, até o momento, outros 
casos notificados pela supe-
rintendência estadual desta 
variante na cidade. O pacien-
te encontra-se curado e sem 
sequelas.

A Prefeitura de São Gon-
çalo reitera que, após o co-
municado da Secretaria de 
Estado de Saúde, seguiu todos 
os protocolos determinados 
pelo Ministério da Saúde. E 
que notificou as unidades 
de saúde das redes pública 
e privada, dentro dos pro-
cedimentos previstos para o 
monitoramento da doença.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo infor-
ma, ainda, que os números 
da doença na cidade estão 
em queda – tanto de casos 
quanto de óbitos. Em abril, a 
cidade registrou 8.155 casos; 
em maio, 5.988; e em junho – 
até o último dia 15, 1.581. 

Em relação aos óbitos, 
foram 396 em abril, 328 em 

maio e 41 nos primeiros 15 
dias de junho. Mas reforça 
a importância do distancia-
mento social, higiene das 
mãos e uso de máscaras para 
que o vírus e suas variantes 
não se espalhem.

Niterói- A Prefeitura de 

Niterói já imunizou contra a 
Covid-19 mais de 48% da po-
pulação – o que corresponde 
a 249.615 pessoas – com a 
primeira dose da vacina. Já 
receberam a segunda dose 
e completaram o ciclo de 
imunização 98.841 pessoas 
– mais de 19% da população. 

Com relação à população 
apta a receber a imunização 
(maiores de 18 anos), mais da 
metade já recebeu a primeira 
dose. Niterói tem uma popu-
lação estimada pelo IBGE em 
515.317 habitantes.

Neste sábado, 19, poderão 
ir ao posto de vacinação pes-

soas sem comorbidade com 
mais de 50 anos. Também po-
derão ser vacinadas todas as 
mães que estejam amamen-
tando, independentemente 
da idade do bebê; gestantes; 
trabalhadores da educação 
superior privada, estadual e 
federal e cursos profissiona-

lizantes lotados em Niterói; e 
portuários. Estarão abertos, 
neste sábado, os postos das 
policlínicas de Piratininga 
e do Barreto, além do posto 
drive-thru do Campus Gra-
goatá da UFF. O horário de 
funcionamento aos sábados 
é das 8h às 12h, com entrada 
até às 11h30.

A Secretaria Municipal de 
Saúde concluiu, nesta sema-
na, o calendário de aplicação 
da primeira dose em pessoas 
de até 50 anos. A partir de se-
gunda-feira (21), começam a 
ser vacinadas pessoas acima 
de 49 anos. O calendário se-
gue baixando um ano por dia, 
até os 45 anos, na sexta-feira 
(25). Na próxima semana 
também serão vacinados 
profissionais da Educação 
Superior a partir de 30 anos 
(22 e 23) e a partir de 18 anos 
(24, 25 e 26).

Para receber a vacina é 
necessário apresentar com-
provante de residência, iden-
tidade e, no caso das gestan-
tes e lactantes (sem limite 
de idade do bebê), laudo 
com indicação médica. Os 
trabalhadores da educação 
lotados em Niterói, além de 
comprovante de residência e 
identidade, devem apresentar 
o contracheque.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Apesar da nova variante, vacinação em SG avança e índices da pandemia seguem em baixa. Niterói já imunizou contra a Covid-19 mais de 48% da população.

Paciente ficou 
em isolamento 
por 15 dias 
monitorado por 
profissionais 
especializados
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Rio: Dr. Jairinho está cada vez 
mais perto de perder mandato
Relator do caso na Câmara Municipal recomendou a cassação do parlamentar por quebra de decoro

O vereador Luiz Ramos Filho 
(PMN), relator no Conselho 
de Ética da Câmara Muni-
cipal do Rio de Janeiro do 
processo contra o vereador 
Jairo Souza Santos Júnior, o 
Dr. Jairinho (sem partido), 
apresentou ontem (18) o seu 
relatório final pela proce-
dência da denúncia, indican-
do a cassação do mandato 
do parlamentar por quebra 
de decoro.

A partir de agora, a defesa 
de Jairinho terá  cinco dias 
para apresentar suas alega-
ções finais. Após esse prazo, 
o conselho voltará a se reunir 
para deliberar sobre o pro-
cesso. Se for aprovado, ele é 
remetido ao plenário para a 
votação definitiva.

Prisão - O vereador está 
preso desde 8 de abril, as-
sim como a namorada dele, 
Monique Medeiros, mãe do 
menino Henry Borel, de 4 
anos de idade, que, segundo 
as investigações, teria sido 
morto por Dr. Jairinho, após 
sofrer espancamento no 
apartamento onde morava 
com o casal, no Rio de Janei-
ro. Eles foram denunciados 
por homicídio triplamente 
qualificado (motivo torpe, 
tortura e impossibilidade de 
defesa da vítima), além de 
coação e fraude processual. 
Dias depois, a justiça trans-
formou a prisão temporária 

de 30 dias do casal em prisão 
preventiva. 

Relatório - No relatório, 
que teve como base o inqué-
rito policial sobre a morte 
do menino Henry Borel e 
o depoimento por escrito 
do executivo da rede d’Or 
[hospital], Pablo Menezes, o 
vereador Ramos Filho enten-

de que há elementos para a 
cassação do mandato. 

“A ligação do Dr. Jairinho 
para o executivo do hospital 
para evitar que o corpo do 
menino Henry fosse peri-
ciado pelo Instituto Médico 
Legal caracteriza quebra de 
decoro a ser punido com a 
perda do mandato”, explicou.

O vereador Alexandre 

Isquierdo (DEM), presidente 
do Conselho de Ética, afir-
mou que a Câmara do Rio 
agiu de forma célere, com 
responsabilidade, respeitan-
do todos os prazos e o direito 
à ampla defesa do acusado. 

De acordo com  Isquierdo, 
a expectativa é que a votação 
definitiva em plenário ocorra 
no dia 29 de junho. 

“O parlamento agiu desde 
o primeiro dia em que veio à 
tona o diálogo da professora 
Monique Medeiros [mãe de 
Henry] com a babá, que dei-
xou todos nós estarrecidos 
e chocados. Com certeza 
esse parlamento dará uma 
resposta à sociedade”, disse.

Próximos passos - Após a 
entrega das alegações finais, 
em até cinco dias úteis, o pa-
recer do relator é submetido 
à deliberação do Conselho 
de Ética, considerando-se 
aprovado se obtiver a maio-
ria absoluta dos votos dos 
seus integrantes.

Caso o conselho vote fa-
vorável à denúncia, o pro-
cesso é transformado em 
Projeto de Resolução e en-
caminhado à Mesa Diretora, 
para ser incluído na ordem 
do dia.

A perda de mandato é de-
liberada em votação aberta 
no plenário, com direito ao 
pronunciamento dos parla-
mentares e da defesa durante 

a sessão, decidida por dois 
terços dos 51 vereadores, 
num total de 34 votos. A ses-
são está prevista  para o dia 
29 deste mês.

O Conselho de Ética da 
Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro é formado pelos 
vereadores Alexandre Is-
quierdo (presidente), Rosa 
Fernandes (vice-presiden-
te),  Dr. Rogério Amorim 
(secretário), Chico Alencar 
(PSOL), Zico (Republicanos), 
Teresa Bergher (Cidadania) 
e Luiz Ramos Filho (PMN). 
Completam o grupo, como 
suplentes, os suplentes Vitor 
Hugo (MDB) e Wellington 
Dias (PDT).

Registro suspenso- No 
dia 10 deste mês o Conselho 
Regional de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Cremerj) suspendeu o re-
gistro profissional do médico 
e vereador Dr. Jairinho.De 
acordo com o Cremerj, a 
suspensão é um recurso para 
proteger a população e asse-
gurar a boa prática médica. 

Paralelamente, o proces-
so contra Dr. Jairinho está 
em andamento e corre em 
sigilo, seguindo as normas 
do Código de Processo Ético 
Profissional. As punições 
previstas em lei vão desde 
advertência até cassação 
definitiva do registro profis-
sional.

Dr. Jairinho e 
a namorada 
estão presos 
preventivamente 
desde o dia 8 de 
abril

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Parlamentar foi preso acusado da morte do menino Henry, de quatro anos de idade, filho de sua namorada

Rosas em 
Copa para 
lembrar 500 
mil mortos
As areias da praia de Copa-
cabana vão se transformar 
em um imenso roseiral 
com flores vermelhas ama-
nhã, dia 20. O ato aconte-
cerá na altura da Avenida 
Princesa Isabel, das 6h às 
12h. A ação faz parte da 
manifestação da ONG Rio 
de Paz, filiada ao Departa-
mento de Informação Pú-
blica da ONU, em memória 
dos 500 mil brasileiros 
mortos pela Covid-19.

Ao final da manifes-
tação, as rosas serão re-
tiradas do local inicial e 
arrumadas de outra forma 
na areia formando uma 
gigantesca cruz. “As rosas 
serão arrumadas de um 
modo que fique um espaço 
vazio no meio do roseiral 
formando uma cruz ape-
nas com a areia. E esse es-
paço é que será preenchido 
com as flores ao final da 
manifestação formando 
uma imensa cruz com as 
rosas”, explica Antônio 
Carlos Costa, presidente 
da ONG Rio de Paz, sobre 
o ato público.

As rosas representam 
a solidariedade e acolhi-
mento às famílias enlu-
tadas, já que hoje o Bra-
sil tem meio milhão de 
mortos e é considerado o 
segundo país do mundo 
em números absolutos de 
vidas perdidas pela pan-
demia.

“A sociedade e o poder 
público brasileiros preci-
sam com celeridade res-
ponder questão de funda-
mental importância para 
que nunca mais tragédias 
dessa natureza se repitam: 
onde erramos?”, questio-
na Antônio Carlos, , que 
completa “como isentar 
de responsabilidade o pre-
sidente da República e a 
parte da população que foi 
cúmplice dos seus crimes 
contra a vida?”, finaliza.

Ponto de coleta de material reciclável, que será transformado em instrumento musical, fica no shopping

SG ganha Eco Ponto no Boa Vista

A Fundação Municipal de Assis-
tência à Saúde dos Servidores 
de São Gonçalo (Funasg), atra-
vés do projeto FunasgMais e da 
equipe de músicos colabora-
dores da fundação, inaugurou 
ontem (18), com a presença 
do prefeito Capitão Nelson e 
apresentação da banda, com 
instrumentos feitos pelo gru-
po, o Eco Ponto, na loja 210 
do São Gonçalo Shopping, no 
Boa Vista, em São Gonçalo. O 
objetivo do espaço é arrecadar 
materiais recicláveis, que serão 
transformados em instrumen-
tos musicais. 

Também teve início ontem, 
e segue até o dia 20, uma expo-
sição dos objetos que podem 
ser confeccionados com o que 
seria descartado. O espaço 
funcionará todos os dias, das 

10h às 18h.
“Meu prazer enquanto ser-

vidora é poder ver que esse pro-
jeto é mais uma ação, através de 
uma fundação de saúde, para 
oferecer ao nosso munícipe. 
Com essa parceria do shopping, 
temos a oportunidade de mos-
trar que estamos atuando na 
integralidade do ser humano, 
que também precisa da música 
nesse momento tão difícil que 
estamos vivendo”, ressaltou a 
presidente da Funasg, Mariân-
gela Valviesse, que convidou os 
servidores e a população para 
visitar, doar e aprender um 
pouco da criatividade da trans-
formação de material reciclável 
em instrumento musical.

O material doado fará par-
te de um projeto de oficina 
de instrumentos musicais, 

que também acontecerá, fu-
turamente, no São Gonçalo 
Shopping, em parceria com a 
Funasg. Os músicos colabora-
dores da fundação irão ensinar 
aos servidores ativos e inativos, 

seus dependentes e população 
em geral como produzir ins-
trumentos com os recicláveis. 
A quantidade de  oficinas, no 
entanto, dependerá da arreca-
dação e deverá acontecer no 

próprio Eco Ponto.
O Eco Ponto aceita os se-

guintes materiais: garrafas pet; 
tubos de pvc, ferro ou alumínio; 
rolhas de cortiça; tampas de 
garrafa pet; macarrão de pisci-
na; eva de qualquer espessura; 
emborrachados; carpete; chi-
nelos; latas; barril; bombonas; 
baldes; miçangas; garrafas de 
vidro; conduíte; eletroduto de 
pvc ou ferro; junções de pvc; 
chaves; tampas de ralo; para-
fusos; pneu; aros de automóvel 
ou bicicletas; câmara de ar; 
bicos de pneu; cabos de vas-
soura; ventilador; instrumentos 
musicais danificados; arame; 
corda; nylon; barbante; cintos, 
correntes, bicicletas, ferramen-
tas danificadas, compensados, 
mdf e aglomerado com, no 
mínimo, 80cm².

Dia da Defesa Civil é festejado 
com atividades em S. Gonçalo 
Ontem (18) houve comemo-
ração e homenagens pelo 
Dia da Defesa Civil de São 
Gonçalo. A pasta, que tem 
por atribuição o conjunto de 
ações preventivas, de socorro, 
assistenciais, reabilitadoras e 
reconstrutivas, destinadas a 
evitar desastres ou minimizar 
seus impactos para a popula-
ção, teve atividades na sede, 
no São Gonçalo Shopping, 
no bairro Boa Vista, em São 
Gonçalo.

No evento, que contou 
com a presença do prefeito 
Capitão Nelson, foi comanda-
do pelo subsecretário de De-
fesa Civil, coronel Fernando 
Rodrigues, foram realizadas 
diversas oficinas que propor-

cionaram a divulgação das 
boas práticas realizadas por 
órgãos de redução de riscos 
de desastres.

“Gostaria de parabenizar 
toda a equipe da Defesa Civil 
de São Gonçalo. Já que todos 
os segmentos da sociedade 
tinham o seu dia, nada mais 
justo ter um dia dedicado 

à Defesa Civil, pela árdua 
missão que tem no nosso 
município. Comandada pelo 
coronel Fernando, essa equi-
pe está realizando um ex-
celente trabalho, que se faz 
tão necessário em qualquer 
cidade”, destacou o prefeito 
Capitão Nelson.

O evento também contou 
com a exposição de materiais, 
oficinas temáticas voltadas à 
redução do risco de desastres 
e participação de diversos 
órgãos, como a Defesa Civil 
estadual e o Corpo de Bom-
beiros.

“O Dia Municipal da De-
fesa Civil foi uma vitória con-
quistada pelo prefeito Capi-
tão Nelson, que aposta nas 

ações de prevenção e sabe a 
sua importância. A população 
ganha com as ações da Defesa 
Civil na autoproteção”, disse o 
coronel Fernando Rodrigues, 
subsecretário de Proteção e 
Defesa Civil.

“Temos um carinho enor-
me pela nossa cidade e o for-
talecimento da Defesa Civil 
é de extrema importância. O 
coronel Fernando vem reali-
zando um trabalho excelente 
e vamos lutar para melhorar 
a estrutura da pasta”, disse o 
vereador Nelsinho Ruas, que 
dividiu a autoria do projeto 
de criação da data com o 
vereador licenciado e, agora, 
deputado estadual, Jalmir 
Junior.

Oficinas ajudaram a divulgar boas práticas adotadas para reduzir acidentes

O Corpo de Bombei-
ros vai contar com um 
quartel em Japeri. A nova 
unidade será instala-
da numa área de dois 
mil metros quadrados, 
cedida pela Prefeitura, 
que também ficará res-
ponsável pelas obras, 
e receberá do CBMERJ 
investimentos de apro-
ximadamente R$12 mi-
lhões em equipamentos, 
viaturas e efetivo. 

“O quartel beneficia-
rá não apenas a popu-
lação da cidade, mas as 
indústrias e o comércio 
local”, afirmou o secre-
tário de Estado e Defesa 
Civil e comandante-ge-
ral do CBMERJ, coronel 
Leandro Monteiro. 

O comandante do 
Corpo de Bombeiros Mi-
litar visitou a área na últi-
ma quinta-feira (17) com 
a prefeita de Japeri.

Bombeiros 
em Japeri

Evento contou 
com presença do 
prefeito Capitão 
Nelson, que 
parabenizou 
toda a equipe

Divulgação

Eco Ponto já está funcionando na loja 210 do São Gonçalo Shopping
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Mais cartões SuperaRJ serão 
distribuídos hoje em 16 quadras
Além das escolas de samba, entrega também será feita em postos do Detran na Região Metropolitana

O Governo do Estado pros-
segue neste sábado (19) a 
distribuição de mais cartões 
do programa SuperaRJ em 16 
quadras das escolas de samba 
e postos do Detran na Região 
Metropolitana. Ao todo, serão 
beneficiadas, com valores de 
R$ 200 a R$ 300, cerca de 1,4 
milhão de pessoas que vivem 
em situação de pobreza e 
extrema pobreza ou que per-
deram empregos durante a 
pandemia da Covid-19. O Su-
peraRJ também prevê crédito 
de até R$ 50 mil para micro e 
pequenos empresários.

A entrega dos cartões 
acontece nos seguintes lo-
cais: Acadêmicos do Grande 
Rio, Acadêmicos do Sossego, 
Beija-Flor de Nilópolis, Está-
cio de Sá, Império da Tijuca, 
Império Serrano, Inocentes 
de Belford Roxo, Lins Impe-
rial, Paraíso do Tuiuti, São 
Clemente, Unidos da Ponte, 
Unidos de Bangu, Unidos de 
Padre Miguel, Unidos do Porto 
da Pedra, Detran – Itaboraí e 
Detran – Barra da Tijuca.

Moradora do Centro, Keith 
Scarlate Ferreira, de 23 anos, 
recebeu seu cartão na quadra 
da Estácio de Sá, ontem. Ela é 
jovem aprendiz e atua na área 
administrativa, porém, com a 
pandemia da covid-19, passou 
a trabalhar em casa e teve a 
renda reduzida de R$ 500 para 
R$ 200 por mês. Para ajudar 

com as despesas, a jovem faz 
artesanato, mas não consegue 
ganhar o suficiente para pagar 
as principais despesas.

“Desde que essa pandemia 
começou a gente ficou com 
muita dificuldade, na minha 

casa sou eu e mais três irmãs. 
Uma delas também é jovem 
aprendiz e as outras duas são 
estudantes ainda. Minha mãe 
está desempregada desde 
2019, e nós pagamos aluguel. 
Esse benefício vai ser muito 

importante, vamos dar prio-
ridade à nossa alimentação e 
inteirar para pagar o aluguel. 
Quando recebi a mensagem 
SMS com as orientações fiquei 
muito feliz. Faço parte do 
CadÚnico e consegui pegar o 

cartão rapidamente”, contou.

Serviço - Para saber se tem 
direito ao SuperaRJ e como 
obter o benefício, os canais 
são os sites superarj.rj.gov.
br e rj.gov.br ou o número 

08000717474, de segunda a 
sexta, entre 8h e 20h40, e sá-
bado, das 8h às 14h20.

Quem pode receber
.Morador do Estado do Rio de 
Janeiro
.Inscritos no CadÚnico, nas 
faixas de pobreza ou extrema 
pobreza
.Pessoas com renda familiar 
per capita igual ou inferior a 
R$ 178
.Maior de 18 anos, exceto no 
caso de mães adolescentes
.Cidadãos com o CPF regu-
larizado
.Quem perdeu o emprego 
formal com salário de até R$ 
1.501, a partir de 13 de março 
de 2020, sem fonte de renda
.Desempregados podem so-
licitar o benefício no mês 
posterior à última parcela 
do seguro-desemprego, caso 
se enquadre nas demais exi-
gências.

Quem não pode receber
. Beneficiários do Bolsa Fa-
mília ou de qualquer auxílio 
emergencial federal ou mu-
nicipal
.Quem recebe benefícios pre-
videnciários, assistenciais ou 
trabalhistas, como pensão, 
aposentadoria e seguro-de-
semprego
.Pessoas com renda, no ano 
de 2020, igual ou superior a 
R$ 28.559, 70.

Luis Alvarenga/Palácio Guanabara

Keith Scarlate Ferreira, de 23 anos, recebeu seu cartão SuperaRJ ontem, na quadra da escola de samba Estácio de Sá. Ela teve renda reduzida com a pandemia

Niterói aposta em novos meios 
de transporte por via marítima
A Prefeitura de Niterói está 
iniciando estudos para a im-
plantação de um serviço de 
watertaxi e uma rede de píeres 
públicos. O objetivo, destaca 
o prefeito Axel Grael, é ofere-
cer uma alternativa de trans-
porte aproveitando a Baía de 
Guanabara e toda a frente 
marítima de Niterói.

Na manhã de ontem (18), 
o prefeito realizou uma visto-
ria para verificar a viabilidade 
técnica e ambiental dos pon-
tos de parada, acompanhado 
pelo secretário de Relações 
Institucionais, Rodrigo Farah, 
secretário de Meio Ambiente, 
Rafael Robertson, subsecre-

tária de Mobilidade, Ivanice 
Schutz, e pelo presidente da 
Emusa, Paulo Cesar Carrera.

Axel Grael enfatiza que 
este tipo de serviço de water-
taxi poderá contar com píeres 
públicos e também privados, 
que poderão ser cadastrados. 
O prefeito destaca, ainda, 
que a cidade tem uma voca-
ção para isso, uma vez que a 
maior parte do nosso litoral é 
com águas abrigadas.

“Outras cidades no Ex-
terior e mesmo no Brasil já 
contam com esse tipo de 
serviço, com muito sucesso. 
Esse estudo prevê a instala-
ção dos pontos de busca de 

passageiros, o planejamento 
do tipo de embarcação mais 
apropriado e preparar um 
processo licitatório para uma 
concessão para este serviço. É 
como se fosse um transporte 
por aplicativo, mas pelo mar, 
aproveitando o potencial da 

Baía de Guanabara para a mo-
bilidade”, destaca o prefeito.

O secretário de Relações 
Institucionais, Rodrigo Farah, 
conta que, inicialmente, a 
ideia é a implantação de setes 
píeres públicos ou via parce-
ria público-privada.

“A vistoria realizada nesta 
sexta-feira foi o primeiro pas-
so para poder tirar o projeto 
do papel através do estudo 
de viabilidade. Nesta visita 
técnica, junto a Emusa, o 
Meio Ambiente e o Urbanis-
mo, a ideia é viabilizar uma 
nova alternativa de meio 
de transporte na cidade”,  
reforça.

Serviço de watertaxi pode ser alternativa aproveitando a Baía de Guanabara

Prefeito fez 
vistoria ontem 
para verificar 
a viabilidade 
técnica e 
ambiental

São Gonçalo Presente tem 18 
ocorrências na última semana
Com o policiamento reforça-
do pelas ruas do município, 
agentes da Operação São 
Gonçalo Presente, integra-
da à Secretaria de Ordem 
Pública, foram mobilizados 
para 18 ocorrências somen-
te nesta semana. Entre os 
principais fatos registrados 
entre os dias 11 e 17, es-
tão apreensão de veículo 
e aparelho celular, tráfico  
e porte de drogas, cum-
primento de mandado de 
prisão, tentativa de homicí-
dio, recuperação de veículo 
roubado, resistência e lesão 
corporal.

O patrulhamento con-
tínuo pelas áreas de atua-
ção do programa tem obti-
do bons resultados. Desde 

a expansão do programa, 
já  foram registrados 75  
mandados de cumprimen-
tos de prisão e capturas de 
foragidos e 54 prisões em 
flagrantes, totalizando 129 
presos. 

As rondas são feitas pelas 
principais avenidas, com uso 
de motos e viaturas, exclusi-
vamente em áreas urbanas 
com grande movimentação. 
Os agentes também realizam 
visitas diárias em estabele-
cimentos comerciais, entre 
o horário das 5h às 23h. O 
planejamento das rondas é 
estruturado com as informa-
ções obtidas a partir da man-
cha criminal do município, 
com o objetivo de reduzir os 
índices de violência.

Registros vão desde apreensão de veículo a tentativa de homicídio
Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Patrulhamento do Segurança Presente contribui para a diminuição da criminalidade

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e 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: 24/06/2021

Nº Deslig.
NITERÓI

08:00 às 12:00 Avenida Plínio Gomes Matos Filho - Várzea das Moças - Niterói 15335255
08:00 às 12:00 Estrada Velha Maricá - Várzea das Moças - Niterói 15335255
08:00 às 12:00 Rua Almir Mattos Medeiros - Várzea das Moças - Niterói 15335255
08:00 às 12:00 Ruas B, E - Várzea das Moças - Niterói 15335255
08:00 às 12:00 Rua Engenheiro Lenio Marques Pinto - Várzea das Moças - Niterói 15335255
08:00 às 12:00 Rua João Pessoa - Icaraí - Niterói 15335255
08:00 às 12:00 Rua José L. Rodrigues - Várzea das Moças - Niterói 15335255
09:00 às 12:00 Avenida 7 Setembro - Icaraí - Niterói 15338441
13:00 às 17:00 Rua da Conceição - Centro - Niterói 15336221
13:00 às 17:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 15338489
13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 15339549
13:00 às 17:00 Travessa Doutor Leitão-Morro Preventor - Charitas - Niterói 15339549
13:00 às 17:00 Travessa Santana - Charitas - Niterói 15339549
13:00 às 17:00 Travessa São Paulo - Charitas - Niterói 15339549
13:00 às 17:00 Travessa São Vicente - Charitas - Niterói 15339549
13:00 às 17:00 Travessa Santa Cândida - Charitas - Niterói 15339549
13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 15339573
13:00 às 17:00 Travessa Doutor João Leitão - Charitas - Niterói 15339573
13:00 às 17:00 Travessa São Fideles - Charitas - Niterói 15339573

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Avenida Mauá - Guaxindiba - São Gonçalo 15333795
08:00 às 12:00 Estrada Mato Virgem - Nova Grecia - São Gonçalo 15333869
08:00 às 12:00 Rua Exp Augusto Gonçalves Cardoso - Nova Grécia - São Gonçalo 15333869
08:00 às 12:00 Rua Exp Edmundo Barrabas - Nova Grecia - São Gonçalo 15333869
08:00 às 12:00 Rua Gonçalves Cardoso - Nova Grécia - São Gonçalo 15333869
08:00 às 12:00 Travessa Servidão - Nova Grécia - São Gonçalo 15333869
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Lavoura - Marambaia - Monjolos - São Gonçalo 15333543

MARICÁ
08:00 às 12:00 Ruas 7, 8, 23, 24, 25 - Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Maricá 15307115
08:00 às 12:00 Rua Mauro Gabriel - Barroco - Maricá 15307115
08:00 às 12:00 Rua Santana - Itaipuaçu - Maricá 15307115
08:00 às 12:00 Rua São Benedito - Itaipuaçu - Maricá 15307115
08:00 às 12:00 Rua São Paulo - Itaipuaçu - Maricá 15307115
13:30 às 17:30 Avenida A - Estrada do Jaconé - Maricá 15339901
13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15339901
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Cond Solar de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15339901
13:30 às 17:30 Rodovia RJ-102 - Balneário Jaconé - Maricá 15339901
13:30 às 17:30 Ruas A, B - Estrada do Jaconé - Maricá 15339901
13:30 às 17:30 Ruas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 - Estrada do Jaconé - Jardim Atlântico -Ponta 

Negra - Maricá 
15339901

13:30 às 17:30 Rua Alameda - Con Solar - Cordeirinho Maricá - Maricá 15339901
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Estrada do Jaconé - Maricá 15339901

Águas de Niterói 
inscreve para estágio
A empresa Águas de Niterói 
está com inscrições abertas, 
até o dia 30, para o Programa 
de Estágio 2021, que visa 
atrair e formar jovens talen-
tos alinhados com a cultura e 
valores da empresa. As vagas 
estão disponíveis em diversas 
áreas para atuar em uma das 
maiores empresas do setor 
privado de saneamento do 
país. A concessionária conta 
com treinamentos técnicos 
e comportamentais, além da 
apresentação de um projeto 
individual, focado na área de 
atuação do estagiário. 

Alguns pré-requisitos 
para participar do Programa 
de Estágio 2021 são: estar 
regularmente matriculado 
e cursando os dois últimos 
anos de um curso superior 

ou técnico, possuir conhe-
cimento básico ou inter-
mediário do pacote Office, 
e residir no município ou 
cidades limítrofes da con-
cessionária referente a vaga  
escolhida.

O processo seletivo conta 
com seis etapas: 1ª: inscri-
ções até 30 de junho; 2ª eta-
pa: provas on-line de conhe-
cimentos gerais, português e 
raciocínio lógico; 3ª: entre-
vista com o RH (on-line); 4ª: 
elaboração de um vídeo de 
apresentação; 5ª: entrevista 
com o gestor (on-line); 6ª: 
processo admissional.

Para conhecer as oportu-
nidades disponíveis em cada 
região, acesse o site: https://
trabalheconosco.vagas.com.
br/estagio-aguas-do-brasil
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Pressionado, 
Vasco recebe 
o CRB em São 
Januário

O início do Bra-
sileiro da Série 
B não está sendo 
do jeito que o 
Vasco esperava. 
As derrotas em 
casa, e a proxi-

midade da zona do rebai-
xamento abalaram o clima 
em São Januário e a pressão 
é muito grande para a par-
tida de hoje contra o CRB-
-AL, pela quinta rodada da  
competição.

O bom início de trabalho 
realizado no clube pelo téc-
nico Marcelo Cabo elevou as 
expectativas cruz-maltinas 
para a competição. Entretan-
to, em quatro rodadas, apenas 
uma vitória, um empate e 
duas derrotas.

Além disso, a queda de 
rendimento da equipe e os 
resultados negativos em São 
Januário acabaram com a 
tranquilidade no Gigante da 
Colina. Cabo sofre críticas de 
diversos setores do clube e 
seu trabalho pode chegar ao 
fim se o time voltar a perder.

O treinador conta com o 
apoio do elenco, mas a reação 
precisa acontecer dentro de 
campo. As dúvidas na esca-
lação são muitas e o silêncio 
impera no CT do Almirante. 
Garantidos estão o goleiro 
Vanderlei e o atacante Ger-
mán Cano.

Defesa rubro-negra será colocada à prova contra o ofensivo Bragantino

Fla pega um dos principais 
ataques do Brasileirão

O  F l a m e n g o 
terá a chance 
de comprovar a 
evolução de seu 
sistema defen-
sivo hoje, pela 
quinta rodada 

do Campeonato Brasileiro. 
Alvo de muitas críticas na tem-
porada, a defesa rubro-negra 
está há cinco jogos sem sofrer 
gols, mas vai encarar a partir 
das 21 horas, o RB Braganti-
no, o ataque mais positivo da  
competição.

A equipe paulista tem dez 
gols marcados em quatro par-
tidas disputadas no Brasileiro, 
com duas vitórias e dois em-
pates. O Flamengo, que tem 
dois jogos adiados e disputou 
somente duas rodadas, ainda 
não foi vazado.

Mesmo com os jogos a 
menos, o Rubro-Negro está em 
nono lugar na tabela, enquanto 
o Bragantino aparece em quar-
to. Mas o que existe de comum 
entre as duas equipes é a gran-
de quantidade de desfalques.

O Flamengo segue sem seus 
cinco selecionáveis que estão 
disputando a Copa América: 
Gabigol, Everton Ribeiro, Ar-
rascaeta, Isla e Piris da Motta. 
Além disso, o atacante Pedro 
retornou de afastamento por 
covid-19 mas ficará de fora 
do jogo.

Assim, o técnico Rogério 
Ceni, que volta após superar 
o coronavírus, deve manter a 
escalação que venceu o Coriti-
ba na última quarta-feira, pela 
Copa do Brasil.

Do lado do Bragantino, a 
grande ausência será o camisa 
10 Claudinho. O jogador ain-
da sofre com desgaste físico e 
desfalcará o time pelo segundo 
jogo seguido. Outro que tam-

bém seguirá de fora é Luan 
Cândido, que se recupera de 
uma lesão no músculo adutor 
da coxa esquerda.

Já o técnico Maurício Bar-
bieri não poderá estar à beira 
do gramado por estar suspen-
so. Assim, o auxiliar Claudio 
Maldonado, campeão brasilei-
ro pelo próprio Flamengo em 
2009, comandará a equipe no 
Maracanã.

Alexandre Vidal / Flamengo

Recuperado da covid-19, Rogério Ceni volta hoje ao banco do Flamengo

Presidente do Flu 
reclama da imprensa

Botafogo acerta com 
sobrinho de ex-Fla

O presidente 
Mário Bitten-
court deu uma 
coletiva para 
falar sobre seus 
dois  anos de 
gestão no Flu-

minense. O mandatário fa-
lou sobre o desempenho 
esportivo do clube, além dos 
problemas financeiros.

Bittencourt se irritou ao 
ser questionado sobre a re-
lação do Fluminense com os 
jogadores que recentemente 
saíram do clube.

O Botafogo acer-
tou o emprésti-
mo do zagueiro 
Lucas Mezenga. 
O jogador de 19 
anos tem víncu-

lo ao Nova Iguaçu e chega para 
reforçar, neste momento, a 
equipe sub-20 alvinegra.

O defensor atuou entre os 
profissionais do Nova Iguaçu no 
Campeonato Carioca. As boas 
atuações chamaram a atenção 
do Botafogo, que já havia tira-
do PV e Kayque da equipe da 
Baixada Fluminense. Nas redes 
sociais, Lucas Mezenga come-
morou o acerto com o Botafogo.

“Quero dizer que 110% 
dessas notícias são mentiro-
sas. Aliás, passou a ser algo 
comum em certas mídias 
que cobrem o Fluminense, 
buscar o dia inteiro o caos 
para tentar destruir um am-
biente de estabilidade que 
criamos, mas não vão con-
seguir. O empresário que 
representava o Miguel é o 
mesmo do Calegari. Então eu 
tenho dificuldade de relacio-
namento com ele só no caso 
do igual e não do Calegari?”, 
disse.

“Mais uma conquista que 
Deus me concedeu, agora é 
hora de vestir a camisa alvine-
gra. Vamos juntos defender e 
lutar pelo Glorioso”, escreveu.

O zagueiro é sobrinho do 
atacante Bruno Mezenga, que 
é cria das categorias de base do 
Flamengo e está atualmente no 
Goiás. O jogador chegou a ter 
seu nome ventilado no Botafo-
go após o Estadual.

Marta e Formiga estão entre as 18 atletas convocadas para os Jogos

Pia divulga lista para Tóquio

A técnica da 
Seleção Brasi-
leira feminina, 
Pia Sundhage, 
anunciou ontem 
as 18 jogadoras 
convocadas para 

os Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Também foram chamadas 
quatro atletas suplentes.

Marta, eleita seis vezes a 
melhor jogadora do mundo, 
e a veterana Formiga, estão 
na lista. A principal ausência 

é a da atacante Cristiane, do 
Santos.

A Seleção Brasileira estreia 
no dia 21 de julho diante da 
China. Na sequência, no dia 
24, enfrenta a Holanda e fecha 
a fase de grupos contra a Zâm-
bia, no dia 27.

Confira todas as convocadas: 
Goleiras: Bárbara (Avaí Kin-
dermann) e Letícia Izidoro 
(Benfica);
Defensoras: Tamires (Corin-

thians), Erika (Corinthians), 
Poliana (Corinthians), Rafaelle 
(Palmeiras), Bruna Benites 
(Internacional) e Jucinara (Le-
vante);
Meias: Marta (Orlando Pride), 
Debinha (NC Courage), Adria-
na (Corinthians), Formiga (São 
Paulo), Andressinha (Corin-
thians), Duda (São Paulo) e 
Julia (Palmeiras);
Atacantes: Ludmilla (Atlético 
de Madrid), Beatriz (Palmei-
ras) e Geyse (Madrid).

Alemanha e Portugal se enfrentam hoje pelo grupo F da Eurocopa 2020  

Duelo de gigantes em Munique

A segunda rodada do grupo 
F da Eurocopa terá o duelo 
entre Portugal e Alemanha. O 
jogo de hoje será às 13 horas 
(de Brasília), em Munique.

Os alemães vão a campo 
já pressionados após a der-
rota para a França. Por isso, 
pontuar é fundamental para 
os anfitriões visando a clas-
sificação para a próxima fase.

Já Portugal sofreu, mas 
bateu a Hungria na estreia. 
Cristiano Ronaldo foi o des-

taque ao marcar dois gols e 
se tornar o maior artilheiro 
da história da Euro.

Ainda pelo grupo F, às 10 
horas (de Brasília), a França 
busca a classificação contra a 
Hungria, em Budapeste.

Já pelo grupo E, a Espanha 
e Polônia fazem duelo em 
Sevilha. As duas seleções vão 
a campo pressionadas pelos 
tropeços na estreia.

Os espanhóis empataram 
com a Suécia. Já os poloneses 

foram derrotados pela Eslo-
váquia.

Ontem, aconteceram mais 
três partidas pela competição. 
Pelo grupo D, em Wembley, 
Inglaterra e Escócia ficaram 
no 0 a 0. Na outra partida da 
chave, Croácia e República 
Tcheca também empataram 
(1 a 1). A única seleção a ven-
cer no dia foi a Suécia, que 
bateu a Eslováquia por 1 a 0, 
gol de Forsberg, na Rússia, 
pelo grupo E.

Lucas Mezenga 
estava jogando 
no Nova Iguaçu


