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Caçada a Lázaro 
termina após 20 dias

Homem mais procurado do país é morto ao tentar enfrentar sozinho exército de policiais

FIM DA LINHA EM GOIÁS

CIDADES\PÁG. 5

A apresentação oficial na quadra, com a coroação, ainda não tem data, mas a escola fará uma live com Erika no estúdio da Muitamídia, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, às 18h desta terça

Vinicius Mochizuki/Divulgação

C-19 faz número 
de testamentos 
disparar no Rio

PANORAMA\PÁG. 2

Wizard volta e 
tem passaporte 
retido pela PF

CIDADES\PÁG. 5
Dr. Jairinho: mandato por um fio

Relatório que pede a cassação do vereador é aprovado e vai a plenário na Câmara do Rio
CIDADES\PÁG. 4

Relatório da ONU, divulgado ontem, no qual a organização apela a todas 
as nações para que ponham fim à “impunidade” das forças de segurança 
que violam os direitos humanos dos negros, incluiu a morte do menino 
João Pedro, de 14, atingido durante ação policial em São Gonçalo.

CIDADES\PÁG. 4 

Ramon Vellasco/Rio de Paz

João Pedro foi atingido por disparos dentro da casa onde morava, durante operação policial em maio de 2020

João Pedro no relatório da ONU

Fla de olho 
em ex-meia 
da Seleção
Felipe Anderson, do West 
Ham-ING, está sendo 
monitorado pelo Rubro-
Negro para, quem sabe, 
substituir Gérson, vendido 
para o futebol francês.

PÁG. 8

ESPORTE

Lucas Figueiredo / CBF

Viradouro: Erika 
Januza é rainha 
de bateria

Apaixonada pelo samba desde 
a infância, a atriz e modelo 

Erika Januza vai estrear como 
rainha de bateria da Viradouro 

na Sapucaí, no próximo 
Carnaval. Janusa vem brilhando 

em vários papéis de destaque 
em séries e novelas - o mais 

recente foi “Amor de Mãe”, no 
horário nobre da TV Globo, 

onde interpretou Marina, uma 
jogadora de tênis. Atualmente 

está gravando para a série 
“Verdades Secretas 2”.

CIDADES\PÁG. 4

Niteroiense 
Bira Viola faz 
show
Nesta terça, o cantor Bira 
Viola é a atração da Sala 
Carlos Couto. O show 
“Relendo Canções” pode 
ser conferido  no Instagram 
@salacarloscouto, às 18h.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

O cantor apresenta o show “Relendo 
Canções”, nesta terça, pelo Instagram

Ex-Santos, Felipe Anderson 
defendeu algumas vezes a Seleção
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CARTA DO LEITOR

Céu nítido
Como amo o céu de inverno. Em dias de sol, é uma nitidez 
maravilhosa. Quem mora em Icaraí tem o privilégio de 
enxergar com clareza os cartões postais do Rio de Janei-
ro deitado na praia. Muito gostoso o clima para passar o 
tempo com a família. Que mais dias de sol e tempo frio 
apareçam nesse inverno carioca.
Solange Maria

Morte de Lázaro
Não sou de comemorar mortes, seres humanos têm que ser 
tratados com empatia. Mas é inegável que a morte de Lázaro 
ameniza o medo das pessoas que realmente corriam riscos 
de vida com um homem desse solto. Infelizmente o históri-
co do homem era de maldade. Fico triste como as coisas ter-
minaram, mas é inegável que foi um alívio para a polícia e as 
pessoas em geral. Certeza que novas mortes foram evitadas.
Gabriel Soido

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

POR JEFFERSON LEMOS

Gratificação contra 
transporte pirata
O governador Cláudio Cas-
tro sancionou ontem a Lei 
9.348/21, que autoriza a cria-
ção do programa de estímulo 
a policiais civis e militares 
que atuarem no combate 
ao transporte irregular de 
passageiros. 

De autoria dos deputa-
dos Anderson Moraes (PSL), 
Dionísio Lins (PP), Jorge 
Felippe Neto (PSD) e do ex-
-deputado João Peixoto (DC), 
a lei permite que os agentes 
desenvolvam o programa 
nos intervalos das escalas 
de serviço de seus respecti-
vos órgãos, sem prejuízo de 
funções.

O texto autoriza que po-
liciais inativos sejam recru-
tados para reforçar o efetivo 
do programa.

Para custear o programa 
de gratificação, o Executivo 
poderá firmar parcerias com 
a iniciativa privada e convê-
nios com os municípios ou 
demais órgãos e entidades 
públicas ou privadas. 

Recorde de 
testamentos
A covid-19 segue alteran-
do os hábitos das famílias. 
Tradicionalmente avessos a 
pensar sobre a sua própria 
morte, os fluminenses, nos 
primeiros cinco meses de 
2021, correram aos Cartó-
rios de Notas do Rio, que 
registram o maior número 
de testamentos na história 
neste período, atingindo a 
marca de quase 1,5 mil atos 
praticados.

Em números exatos foram 
realizados 1.544 testamentos 
entre janeiro e maio deste 
ano, número 41% maior do 
que os 1.095 atos realizados 
no mesmo período do ano 
passado, e 5% maior que as 
1.541 lavraturas testamen-
tárias de 2019, até então o 
ano com o maior número 
de testamentos realizados 
no Brasil. 

Ajuda para quem teve 
benefício negado

Paridade 
com a União

A Defensoria Pública do Rio e 
o governo do Estado criaram 
um canal para resolução de 
conflitos para aqueles que 
tiveram negado o auxílio de 
renda mínima do Estado, 
o Supera RJ. A contestação 
poderá ser solicitada a partir 
do app Defensoria RJ e da 
Central de Relacionamen-
to com o Cidadão (CRC),  
através do 129, e será enca-
minhada pelos defensores 
diretamente ao gabinete 
instituído.

Segundo a Defensoria, 
o fluxo se dará a partir do 
recebimento da reclamação, 
informada pelo defensor 
por meio de um formulário 
e repassada ao gabinete do 
Supera RJ. A partir da consul-
ta aos órgãos responsáveis, 
o recurso será examinado 
pelo Estado no prazo de sete 
dias e, caso seja mantido o 
indeferimento, o próprio 
gabinete do Supera RJ sub-
meterá a decisão à Câmara 
de Conflitos para análise das  
informações. O resultado 
definitivo será enviado por 
e-mail. 

Para quem quiser saber 
mais, todas as informações 
sobre o benefício estão dis-
poníveis aqui no seguinte 
link: https://www.superarj.
rj.gov.br/

O deputado Coronel Salema, 
do Partido Social Democrá-
tico (PSD), lançou ontem 
a Frente Parlamentar em 
Defesa das Pensionistas dos 
Militares do Estado do Rio. 
O objetivo é assegurar às 
viúvas de policiais militares 
e de bombeiros militares 
tratamento isonômico em  
relação às dos militares da 
União.

O parlamentar é autor 
de várias leis que bene-
ficiam viúvas e órfãos de  
policiais. 

Panorama RJPanorama RJ

Bira Viola faz show 
na Sala Carlos Couto
Nesta terça, o cantor Bira 
Viola é a atração da Sala 
Carlos Couto. O show “Re-
lendo Canções” pode ser 
conferido  no Instagram @
salacarloscouto, às 18h.

O músico niteroiense 
cresceu na comunidade 
da Grota e, desde criança, 
tem como paixão a música. 
Na adolescência, nasceu 
o desejo de tornar-se mú-
sico com o surgimento do 
movimento funk carioca na 
década de 90, com a pos-

sibilidade de ingressar no 
mundo artístico como MC.

Nos anos 90, Bira chegou 
a formar duplas de funk e, 
no final da década, criou o 
grupo vocal Negros & Vozes, 
do qual participa até hoje 
como cantor, compositor e 
arranjador. 

O músico tem compo-
sições gravadas por grupos 
de pagode e funk de Niterói, 
além de uma música lança-
da pelo cantor Buchecha 
(https://bit.ly/3dlwnV3). 

CULTURA FABIANA MAIA

Visitação
O Oi Futuro segue com as 
atividades presenciais do 
Centro Cultural e do Museu 
de Comunicações e Huma-
nidades (Musehum), no Rio. 
Este último reúne aparelhos 
telefônicos - analógicos e 
celulares, orelhões, entre ou-
tros. A visitação segue todos 
os protocolos de segurança 
sanitária previstos pelos ór-
gãos responsáveis e deve ser 
agendada por meio do site 
https://oifuturo.org.br ou 
por telefone: (21) 3131-3060. 
A entrada é gratuita.

CANTRIX – Formado por Renata Ricci, Vanessa Mello, 
Valéria Barcellos e Nathália Serra, o grupo Cantrix es-
colheu o repertório do ícone Gilberto Gil, e tudo o que 
ele representa, para levantar temas relevantes, como 
o empoderamento feminino e a diversidade sexual. 
O show repleto de história e atitude passa a integrar 
todas as plataformas digitais.

INSCRIÇÕES – Até o dia 14 de outubro ficam abertas 
as inscrições para o Programa Iberescena 2021/2022 
– Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Ibero-ameri-
canas. São três as linhas de ajuda desta edição: Criação 
em Residência; Coprodução de Espetáculos de Artes 
Cênicas; e Programação de Festivais e Espaços Cêni-
cos. Onde: www.funarte.gov.br.

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

Divulgação

O cantor apresenta o show “Relendo Canções”, nesta terça, pelo Instagram

Renata Mello/Divulgação

No Musehum, o público pode conferir 

diversos itens de comunicação 

De Miguel para o resto do estado

Recém inaugurado em Mi-
guel Pereira, o Espaço do 
Agricultor, desenvolvido 
pela Prefeitura de Miguel 
Pereira para incentivar o 
consumo da produção lo-
cal, foi escolhido pelo Go-
verno do Estado para ser 
replicado em todas as cida-
des que, futuramente, abri-

Divulgação

garão o projeto Mercado 
do Produtor AgroRJ, ligado 
à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Abastecimento. A inau-
guração teve a presença do 
governador Claudio Cas-
tro, do secretário Marcelo 
Queiroz e do prefeito André 
Português, entre outros. 

Incentivo à adoção de animais

A Rodoviária de Niterói 
passou a exibir em seus 
monitores vídeos de in-
centivo à adoção de ani-
mais. A mensagem é clara: 
Adoção é um Ato de Amor! 
O vídeo, de 15 segundos, 
feito através da parce-
ria entre a Secretaria de 
Estado de Agricultura e 
o Terminal Rodoviário 
Presidente João Goulart, 

Divulgação

estimula a adoção de ani-
mais abandonados que 
são recolhidos por pro-
tetores independentes e 
ONGs. A iniciativa partiu 
do secretário estadual 
de Agricultura, Marcelo 
Queiroz e logo ganhou 
a adesão e parceria do 
diretor de marketing do 
Terminal Rodoviário, Luiz 
Redinger.

O Prêmio Cidadania, Di-
reito e Respeito às Diversi-
dades foi entregue, ontem, 
data em que se comemora 
o Orgulho LGBTQIA+, em 
solenidade virtual condu-
zida pela deputada Enfer-
meira Rejane (PCdoB). Seis 
ativistas do movimento 
no Estado foram home-
nageados com o prêmio, 
iniciativa da deputada, 

que é concedido pela Alerj 
desde 2017.

Um dos ativistas pre-
miados foi Pedro Fernan-
des, deficiente físico, for-
mado em marketing, ator 
e estudante de Serviço 
Social, que também dirige 
e produz peças teatrais. 
Ele é palestrante sobre di-
versidade e sexualidade de 
pessoas com deficiência. 

Alerj premia ativistas
Divulgação

Única vereadora mulher 
de São Gonçalo, Priscilla 
Canedo, do Partido dos 
Trabalhadores (PT), este-
ve na Alerj com a depu-
tada estadual Zeidan, da 
mesma legenda, e pediu 
ajuda à colega para in-
tervir junto ao governo 
do Estado e garantir a 

retomada das obras do 
Hospital da Mãe, aban-
donadas há cerca de oito 
anos, às margens da Rodo-
via RJ-104, ao lado da UPA 
do Colubandê. “Faz falta 
para São Gonçalo uma 
maternidade que atenda 
os casos de alto risco”, 
disse Canedo. 

Unidas pelo Hospital da Mãe
Divulgação
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São Gonçalo terá vacinação à 
noite no Mutondo e Arsenal
Duas clínicas vão funcionar até 21h. Chegada é até 20h30. Nos demais pontos, horário permanece de 8h às 17h

O município de São Gonçalo 
continua vacinando pessoas 
com mais de 34 anos da popu-
lação em geral contra o coro-
navírus nesta terça (29). Doze 
pontos de vacinação estarão à 
disposição, quatro com drive 
thru. Dez funcionam das 8h às 
17h. A Clínica Gonçalense do 
Mutondo e a Clínica Dr. Zer-
bini, no Arsenal, vão funcionar 
até 21h. O objetivo é atender 
os gonçalenses após o retorno 
do trabalho, desafogando tam-
bém os pontos de vacinação 
nas primeiras horas da manhã. 
Nestas duas unidades, os gon-
çalenses devem chegar até as 
20h30 e nos outros locais até 
16h30. As vacinas CoronaVac e 
Astrazeneca estão disponíveis 
em todas as unidades. A Pfizer 
está em nove locais.

Além da população em ge-
ral, São Gonçalo continua vaci-
nando portuários, trabalhado-
res da educação, profissionais 
de educação física, guardas 
municipais, veterinários – que 
precisam estar trabalhando 
e comprovar o vínculo com 
São Gonçalo (empregatício 
ou de residência); grávidas, 
puérperas e lactantes com 
bebês de até 12 meses sem co-
morbidades com autorização 
médica; estagiários da saúde 
atuando em unidade hospita-
lar, pessoas com comorbida-
des, pessoas que têm doenças 
neurológicas crônicas, pessoas 
com deficiência permanente, 

pessoas com síndrome de 
down, trabalhadores da saúde 
da linha de frente e profissio-
nais da saúde – todos acima 
dos 18 anos.  

Para a segunda dose, as 
vacinas Astrazeneca e Coro-
navac estão disponíveis. A 
primeira para quem tem mais 
de 12 semanas de vacinado 
e a segunda para quem tem 
mais de 21 dias de vacinado. A 

segunda dose da Pfizer ainda 
não está disponível. Para a 
segunda dose, todos devem 
estar munidos com o com-
provante da primeira dose da 
vacina aplicada no município.  
Uma terceira dose da vacina 
contra covid-19, produzida 
pela AstraZeneca com a Uni-
versidade de Oxford, produz 
forte resposta imune, disseram 
pesquisadores ontem (28), 

acrescentando que ainda não 
há evidências de que essa 
dose de reforço é necessária, 
especialmente devido à falta 
de vacinas em alguns países.

O estudo, da Universidade 
de Oxford, mostrou que uma 
terceira dose da vacina au-
menta as respostas imunes de 
anticorpos e de células T. Ao 
mesmo tempo, a aplicação da 
segunda dose pode ser adiada 

para até 45 semanas após a 
aplicação da primeira e, ainda 
assim, levar a um aprimora-
mento da resposta imune.

O governo do Reino Unido 
diz que analisa planos para 
uma campanha de aplicação 
de doses de reforço no outono 
do Hemisfério Norte, com três 
quintos dos adultos já com as 
duas doses de vacinas contra 
covid-19 aplicadas.

Andrew Pollard, diretor do 
Grupo de Vacinas de Oxford, 
afirmou que as evidências de 
que a vacina protege contra 
as variantes existentes por um 
período sustentável significam 
que uma dose de reforço pode 
não ser necessária.

“Temos de estar numa po-
sição em que podemos aplicar 
a dose de reforço caso isso se 
mostre necessário. Não temos, 
no entanto, nenhuma exigên-
cia de que será”, disse ele a 
jornalistas.

“Neste momento, com uma 
alta taxa de proteção na popu-
lação do Reino Unido e nenhu-
ma evidência de que isso foi 

perdido, aplicar terceira dose 
no Reino Unido, enquanto 
outros países têm zero dose, 
não é aceitável.”

Estudos anteriores mos-
traram que a vacina, criada 
pela Universidade de Oxford e 
licenciada pela AstraZeneca, 
tem eficácia maior quando o 
intervalo de aplicação entre 
as doses é ampliado para 12 
semanas, em vez de quatro.

A pesquisa anunciada on-
tem foi divulgada sem a re-
visão de outros cientistas e 
analisou 30 participantes que 
receberam uma segunda dose 
tardia e 90 que receberam 
uma terceira dose. Todos os 
participantes tinham menos 
de 55 anos.

O estudo ajuda a amenizar 
preocupações de que vacinas 
contra covid-19 baseadas em 
vetores virais, como as da 
AstraZeneca e da Johnson & 
Johnson, possam perder sua 
potência se aplicações anuais 
forem necessárias, dado o ris-
co de que o corpo produza res-
posta imune contra os vetores 
que carregam as informações 
genéticas da vacina.

“Tem havido algumas preo-
cupações de que não pode-
ríamos usar essa vacina num 
regime de doses de reforço, e 
certamente não é isso que os 
dados estão sugerindo”, disse 
a autora do estudo Tereza 
Lambe, do Instituto Jenner, de 
Oxford.

No Reino Unido, 
pesquisadores já 
falam em 3 dose 
da AstraZeneca 
para aumentar 
imunização

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Em São Gonçalo, 12 pontos de vacinação estarão à disposição, quatro com drive thru. Dez funcionam das 8h às 17h

Cedae: 
bloco 3 
deve atingir 
R$ 3 bilhões
O governador Claudio Cas-
tro disse ontem (28) ao 
participar da abertura da 
4ª Semana BNDES de Sa-
neamento, que a licitação 
do bloco 3 de concessão 
da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae), 
prevista para novembro, 
deverá atingir R$ 3 bilhões, 
contra os R$ 900 milhões 
previstos inicialmente. Ele 
explicou que por ocasião 
da concessão de serviços 
da Cedae, em abril, o bloco 
3 tinha apenas sete muni-
cípios engajados e, atual-
mente, já são mais de 20.

No primeiro leilão, três 
dos quatro blocos de con-
cessão regionalizada dos 
serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sa-
nitário, à exceção do bloco 
3, foram vendidos para os 
consórcios Aegea e Iguá, 
que atenderão mais de 11 
milhões de habitantes. So-
madas, as ofertas alcança-
ram R$ 22,69 bilhões, com 
ágio de 134% em relação ao 
valor mínimo estipulado 
para outorga do serviço, de 
R$ 9,7 bilhões. 

O presidente do BN-
DES, Gustavo Montezano, 
abriu o evento classifican-
do o leilão da Cedae de 
emblemático. Segundo ele, 
o início do esforço de uni-
versalização da água e do 
esgotamento sanitário no 
país é marcado por quatro 
etapas: o pré-marco regula-
tório, a aprovação do marco 
pelo Congresso no ano pas-
sado, o leilão de concessão 
regionalizada dos serviços 
de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário 
da região metropolitana 
de Maceió, em setembro 
de 2020, mostrando que “é 
possível fazer saneamento 
com baixo nível de recursos 
públicos”, e o leilão da Ce-
dae, “pela magnitude e pelo 
valor investido”.

Já são 22 unidades municipais de ensino com aulas presenciais. Atividades pela internet continuam

Niterói reabre mais nove escolas
Mais nove unidades de ensino 
da Rede Municipal de Edu-
cação de Niterói retornaram 
às aulas presenciais, nesta 
segunda-feira (28). Ao todo, 
já são 22 escolas funcionan-
do de forma presencial. Os 
colégios passaram por obras 
de reforma e manutenção de 
infraestrutura e adequação 
dos espaços para receber os 
alunos de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental. A 
retomada segue as medidas 
sanitárias estabelecidas pelo 
Plano de Retomada das Aulas, 
elaborado pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação e a Fun-
dação Municipal de Educação 
em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS).

Foram reabertas as escolas 
municipais Santos Dumont 

(Bairro de Fátima – 1º e 5º 
anos), Jacinta Medela (Fon-
seca – 2º e 5º anos), Ernani 
Moreira Franco (Fonseca – 2º 
e 3º anos), Honorina de Carva-
lho (Pendotiba – 7º e 9º anos), 
Mestra Fininha (Barreto – 1º 
ano) e João Brazil (Morro do 
Castro – 1º, 2º, 3º, 4º e 9º anos). 
Também retornaram às ativi-
dades presenciais as unidades 
municipais de educação in-
fantil Prof. Írio Molinari (Ilha 
da Conceição – GREI5), Profª 
Margareth Flores (São Francis-
co – GREI5) e Lizete Fernandes 
Maciel (Jacaré – GREI5).

“As aulas presenciais são 
importantes para retomar esse 
vínculo entre as crianças e os 
professores, combater o aban-
dono escolar e superar os efei-
tos da pandemia no processo 

de ensino-aprendizagem dos 
nossos alunos”, afirmou o 
secretário Vinicius Wu.

O presidente da Funda-
ção Municipal de Educação, 
Fernando Cruz, destaca que 
as unidades passaram por 
reformas estruturais e estão 
adequadas para receber os 
alunos.

“Realizamos obras de in-
fraestrutura nas unidades para 
modernizar a rede e também 
adequamos as escolas aos pro-
tocolos sanitários estabeleci-
dos pelo Plano de Retomada 
das Aulas”, ressaltou.

O ensino híbrido não é 
obrigatório no município, o 
formato remoto continuará 
sendo oferecido de maneira 
assíncrona. As aulas presen-
ciais terão a duração reduzida, 

totalizando três horas diárias 
e limitação máxima de 50% 
de ocupação das salas. No En-
sino Fundamental 1, haverá 
revezamento semanal. Já na 

Educação Infantil, as crianças 
poderão ir para a escola todos 
os dias e os alunos foram di-
vididos em grupos nos turnos 
da manhã ou da tarde.

Niterói volta a obter nota 10 
na Escala Brasil Transparente
A Prefeitura de Niterói vol-
tou a conquistar nota 10 na 
Escala Brasil Transparente - 
Avaliação 360°, uma metodo-
logia da Controladoria Geral 
da União (CGU) para medir 
a transparência pública em 
entes federativos. O muni-
cípio faz parte de um seleto 
grupo de 9 cidades, entre as 
665 avaliadas, que “gabari-
taram” a Escala e ocupam 
o primeiro lugar do País no 
ranking. A avaliação foi feita 
levando em consideração o 
ano de 2020.  

Niterói já havia conquis-
tado duas vezes nota máxima 
na Escala Brasil Transpa-
rente. Em 2018, o ranking 
passou por uma inovação na 

metodologia e passou a se 
chamar Escala Brasil Trans-
parente - Avaliação 360°, 
com Niterói na 47ª posição 
nacional. No ranking mais 
recente, relativo a 2020, a 
cidade subiu mais de 40 
posições para figurar entre 
as nove mais transparentes 
do País.

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, atribuiu  o de-
sempenho a um trabalho 
que começou em 2013, com 
comprometimento, esforço 
e integração das equipes 
técnicas de trabalho.

“Niterói é referência em 
transparência pública e tem 
como diferencial ser uma 
cidade que planeja e realiza, 
que não fica só no planeja-
mento, que tira projetos do 
papel, tornando-os reali-
dade. Essa é uma premissa 
que se iniciou na gestão do 
prefeito Rodrigo Neves e se-
guimos neste caminho, para 
construir e realizar os sonhos 
de uma cidade cada vez mais 
transparente, sustentável e 

com justiça social”, destacou 
o prefeito.

A Controladora-geral do 
Município, Cristiane Mara 
Rodrigues Marcelino, pon-
tuou que a gestão de Niterói 
está focada em continuar 
avançando.

“A nota máxima no ran-
king é o reconhecimento do 
compromisso que a gestão 
pública de Niterói tem com 
a transparência pública, a 
integridade e o compliance. 
Vamos seguir ampliando a 
cultura da integridade no 
município a fim de favorecer 
o fortalecimento da efeti-
vidade e sustentabilidade 
da administração pública”, 
garantiu.

Município faz parte de grupo de 9 cidades que ‘gabaritaram’ a avaliação 

O Sebrae Rio e o Sindica-
to das Entidades Mante-
nedoras dos Estabeleci-
mentos de Ensino Supe-
rior No Estado do Rio de 
Janeiro selecionam 200 
professores de gradua-
ção ou pós-graduação 
do ensino público ou 
privado para participar 
do curso Professor Em-
preendedor. Em formato 
100% digital e gratuito, 
as aulas desenvolverão 
aptidões empreende-
doras, que serão um 
diferencial para suas 
carreiras. Serão quatro 
módulos: descoberta, 
ideação, modelagem 
e implantação, com 
uma carga horária de 
32 horas. As inscrições 
são gratuitas e podem 
ser feitas pelo link – ht-
tps://lp.absuite.com.br/
lp/EAZ/professor-em-
preendedor-2021. 

Professor 
empreendedor

Nota máxima 
já havia sido 
conquistada 
duas vezes. Em 
2018, mudou a 
metodologia

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Mais nove escolas municipais de Niterói retomam as atividades presenciais
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Votação em plenário na Câmara do Rio está prevista para amanhã

Aprovado relatório que pede 
a cassação do Dr. Jairinho

O Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar aprovou ontem 
(28) o relatório que pede a 
cassação do mandato do ve-
reador Dr. Jairinho. Os sete in-
tegrantes do Conselho deram 
parecer favorável e agora um 
Projeto de Decreto Legislativo 
concluindo pela cassação será 
redigido e publicado no Diário 
da Câmara Municipal do Rio 
de hoje (29), com votação em 
plenário prevista para a ama-
nhã (30). 

A perda de mandato é de-
liberada em sessão aberta no 
Plenário, com direito a fala dos 
parlamentares e da defesa. A 
cassação é decidida por dois 
terços dos vereadores (34 vo-
tos). O vereador Alexandre Is-
quierdo (DEM), presidente do 
Conselho de Ética, destacou 
que o advogado do vereador 
Jairinho poderá fazer também 
a defesa em plenário. “Quero 
enfatizar que a defesa do 
vereador Jairinho teve amplo 
espaço tanto na representação 
quanto nas alegações finais. 
E dizer que estará aberto na 
quarta-feira, quando será 
votado o PL da cassação de 
mandato do vereador Jairinho, 
o próprio advogado da defesa 
terá um espaço de duas horas 
para assim concluir essa defe-
sa”, informou o parlamentar. 

Relator do processo contra 
o Dr. Jairinho no Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, 
o vereador Luiz Ramos Filho 
(PMN) elencou alguns dos 
principais pontos que nor-
tearam o relatório final que 
foi aprovado hoje. “Elabora-
mos um relatório orientador 
embasado em um inquérito 
policial, embasado nos depoi-
mentos das testemunhas, na 
quebra de sigilo telefônico da 
senhora Monique Medeiros 
com a babá Tainá, no relatório 
final, nas diligências que esse 
conselho deliberou sobre a 
questão da ligação do verea-

dor Dr. Jairinho para o senhor 
Pablo, membro do conselho 
do Instituto D’or.”

O vereador Chico Alencar 
(PSOL) ressaltou que tudo 
foi feito “dentro dos prazos, 
sem celeridade que atropele 
o direito de defesa, mas com 
o sentido de urgência”. 

O conselho é formado 
pelos vereadores Alexandre 
Isquierdo (presidente), Rosa 
Fernandes (vice-presidente), 
Dr. Rogério Amorim (secre-
tário), Chico Alencar (PSOL), 
Zico (Republicanos), Teresa 
Bergher (Cidadania) e Luiz 
Ramos Filho (PMN).

André Coelho/Câmara Municipal do Rio

Comissão da Câmara do Rio aprovou pedido de cassação de Dr. Jairinho

Além do gonçalense, caso de Luana Barbosa, de São Paulo, também é citado na comissão por Direitos Humanos

Caso João Pedro no relatório da ONU
A morte do menino João Pe-
dro, de 14 anos, atingido por 
disparos dentro da casa onde 
morava, em São Gonçalo, du-
rante uma operação policial 
em maio do ano passado, está 
no Relatório da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
divulgado ontem (28), no qual 
a organização apela a todas as 
nações para que ponham fim 
à “impunidade” das forças 
de segurança que violam os 
direitos humanos dos negros. 
A chefe dos Direitos Humanos 
da ONU, Michelle Bachelet, 
pede, no documento, que todo 
o mundo colabore para ajudar 
a acabar com a discriminação, 
a violência e o racismo sistê-
mico contra os afrodescen-
dentes e que façam “as pazes”.

Desenvolvido após o as-
sassinato de George Floyd por 
um policial norte-americano 
em Minneapolis, em maio de 
2020, o relatório da ONU diz 
que a discriminação racial e 

o uso de força excessiva pela 
polícia estão enraizados nos 
Estados Unidos (EUA), na 
Europa e na América Latina. 
Michelle Bachelet, a alta co-
missária da ONU para os Di-
reitos Humanos, mostra, com 
o documento, uma visão mais 
abrangente dos maus-tratos 
enfrentados pelos negros ao 
longo de séculos, principal-
mente por causa do comércio 
transatlântico de escravos, e 
pede uma abordagem “trans-
formadora” para os dias de 
hoje.

A agência da ONU analisou 
190 assassinatos de africanos e 
afrodescendentes por agentes 
de autoridade em todo o mun-
do e concluiu que os policiais 
“raramente são responsabili-
zados” por matar pessoas de 
origem africana, principal-
mente devido a investigações 
“deficientes” e à falta de von-
tade de reconhecer o impacto 
do racismo estrutural.

Para Bachelet, o racismo 
estrutural cria barreiras ao 
acesso das minorias a empre-
gos, à saúde, à habitação, à 

educação e até à Justiça.
“Estou pedindo a todos os 

Estados que parem de negar 
e comecem a desmantelar 

o racismo, para acabar com 
a impunidade e construir 
confiança, para ouvir as vo-
zes dos afrodescendentes e 

para confrontar legados do 
passado e compensá-los”, 
escreveu a alta comissária no  
relatório.

Essas compensações, 
acrescentou, “não devem ser 
apenas equiparadas a inde-
nizações financeiras”, mas 
devem incluir a restituição, a 
reabilitação, o reconhecimen-
to de injustiças, os pedidos de 
desculpas, a memorialização, 
as reformas educacionais e 
“garantias” de que tais práticas 
não se repetirão.’

Além do caso polémico de 
Floyd, são citados mais seis 
casos no relatório, como o de 
Kevin Clarke que morreu após 
ser detido por policiais em 
Londres, em 2018. À época, 
o juiz considerou que Clarke, 
que já em 2002 tinha sido 
diagnosticado com esquizo-
frenia paranoica, concluiu 
que o uso inadequado de 
forças pela polícia levou à sua 
morte.

Reprodução

João Pedro, de 14, foi atingido por disparos dentro de casa, em São Gonçalo, durante operação da polícia no ano passado

Atriz assume o lugar de Raissa Machado, rainha por sete carnavais

Erika Januza é a nova rainha 
de bateria da Viradouro

Cinco meses após Raissa 
Machado ter anunciado que 
não desfilará mais como ra-
inha de bateria da Unidos do 
Viradouro, a escola de samba 
vermelha e branca do Barre-
to, em Niterói, apresentou a 
atriz e modelo Érika Januza 
para estar à frente da bate-
ria da atual campeã cario-
ca. Apaixonada pelo samba 
desde a infância, Erika, que 
vem brilhando em vários 
papéis de destaque em séries 
e novelas - o mais recente foi 
“Amor de Mãe”, no horário 
nobre da Rede Globo, onde 
interpretou Marina, uma 
jogadora de tênis -, afirma 
que parece estar vivendo 
um sonho. Erika, que está 
gravando “Verdades Secretas 
2”, conta como reagiu ao re-
ceber o convite pra entrar na 
Avenida reforçando o time de 
mestre Ciça.

“Sempre fui muito ligada 
afetivamente ao Carnaval. 
Assistia aos desfiles da Sa-
pucaí pela televisão desde 
menina. Virava noites sam-

bando em frente à TV. Quan-
do recebi contato de uma 
pessoa da escola me falando 
sobre a possibilidade de sur-
gir um convite pra Viradouro, 
achei que era trote, e pergun-
tei se era sério. Em seguida, 
o presidente de honra, Mar-
celo Calil, me ligou. Aí, sim, 
comecei a acreditar. Ele me 
falou sobre o propósito da 
escola e fez o convite. Fiquei 
meio paralisada, ao mesmo 
tempo explodindo de alegria, 
e aceitei. Depois da conver-
sa, fiquei pulando, gritando 
e chorando em casa sozinha”, 
recorda Erika, emocionada.

Sobre a expectativa do 

primeiro encontro com os 
ritmistas na quadra, em Nite-
rói, a bela destaca que ficou 
acertado com a escola que 
tudo será muito bem pensa-
do e planejado:

“O momento que todos 
nós estamos vivendo é muito 
delicado e triste. Tô ansiosa 
pra chegar o dia de estar 
com toda a bateria, mas 
isso só vai acontecer num 
momento seguro. Até lá, vou 
ficar sonhando com esse dia. 
Garanto que a criança que se 
divertia e sambava em fren-
te à TV está vivíssima! Mas 
será tudo no tempo certo.  
Deus é sempre muito bom 
comigo”.

A apresentação oficial na 
quadra, com a coroação, ain-
da não tem data, mas a esco-
la fará uma live com Erika no 
estúdio da Muitamídia, no 
Recreio dos Bandeirantes, 
no Rio, às 18h de hoje (29). A 
transmissão acontecerá nos 
canais oficiais da Unidos do 
Viradouro (YouTube, Face-
book e Instagram).

Escola fará uma 
live especial 
hoje, para a 
apresentação 
oficial da sua 
nova musa 
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Acusado de vários assassinatos é baleado em troca de tiros com a polícia. Ele era procurado por quase 300 agentes

Caçada a Lázaro chega ao fim
Após 20 dias de buscas, Lázaro 
Barbosa, 32 anos, acusado 
de múltiplos assassinatos, foi 
morto ontem (28)pela polícia 
em Goiás. O fugitivo foi balea-
do durante uma troca de tiros 
com agentes que tentavam 
capturá-lo. Levado ao Hospital 
Municipal Bom Jesus, de Águas 
Lindas de Goiás (GO), Lázaro 
não resistiu aos ferimentos.

Inicialmente, o governador 
Ronaldo Caiado anunciou, por 
meio do Twitter, que Lázaro ti-
nha sido preso por agentes das 
forças de segurança que parti-
cipam da megaoperação que 
mobilizou quase 300 policiais.

“Acabo de receber a in-
formação de que o Lázaro foi 
preso”, disse Caiado, em um 
vídeo divulgado poucos mi-
nutos antes da confirmação 
da morte do fugitivo. “Meus 
cumprimentos a todas as for-
ças de segurança que trabalha-
ram com determinação para 
mostrar que a lei está acima 
de tudo”. O presidente Jair 
Bolsonaro se manifestou, em 
redes sociais, para falar sobre 
o desfecho do caso.

“Parabéns aos heróis da 
PM-GO por darem fim ao 
terror praticado pelo marginal 
Lazaro, que humilhou e assas-
sinou homens e mulheres a 
sangue frio. O Brasil agradece! 

Menos um para amedrontar 
as famílias de bem. Suas ví-
timas, sim, não tiveram uma 
segunda chance. Bom dia a 
todos! “, diz o texto assinado 
por Bolsonaro.

A morte do fugitivo Lázaro 
Barbosa, no entanto, não põe 
fim ao trabalho da Polícia Civil 

de Goiás, que, a partir de agora, 
tentará esclarecer se o acusado 
de ter cometido múltiplos as-
sassinatos recebeu ajuda para 
escapar ao cerco dos agentes 
de segurança por 20 dias.

“As investigações não aca-
bam aqui. Ainda temos algu-
mas pessoas para investigar e 

prender”, disse o secretário de 
Segurança Pública de Goiás, 
Rodney Miranda. Segundo 
ele, a Polícia Civil já está in-
vestigando a suspeita de que 
Lázaro agia como matador de 
aluguel e contou com o auxílio 
de pessoas que não queriam 
que ele fosse preso.

O principal alvo da apura-
ção da suposta ligação de Láza-
ro com matadores é, de acordo 
com Miranda, o dono de uma 
chácara onde o fugitivo chegou 
a se esconder e obter alimen-
tos, Elmi Caetano Evangelista, 
preso na quinta-feira (24).

“O empresário [chacareiro] 
que está preso é um dos líderes 
da organização”, disse o secre-
tário, afastando a tese de que 
Lázaro atuava sozinho. 

“Mais para frente, quando a 
investigação estiver finalizada, 
colocaremos [todas as infor-
mações] para vocês. Mas já há 
uma linha de apuração. Uma 
das coisas [hipóteses] é de 
que ele [Lázaro] atuava como 
jagunço ou segurança para 
algumas pessoas”, afirmou 
o secretário estadual, decla-
rando que a suposta “organi-
zação” pode estar envolvida 
com crimes como latrocínio e 
assassinatos nos quais Lázaro 
pode ter participação.

Segundo Miranda, Lázaro 
trocou de roupas várias vezes 
(“Uma prova de que ele tinha 
uma rede que o acobertava”) e, 
ao ser morto, estava com cerca 
de R$ 4,4 mil no bolso. O que, 
para o secretário, evidencia 
não só sua intenção de seguir 
fugindo, mas também que ele 
contava com o suporte de ou-

tras pessoas. O dinheiro é, cer-
tamente, um indicativo de que 
ele estava querendo sair do es-
tado ou do país. E esta questão 
dele querer fugir, logicamente 
com o patrocínio [de terceiros], 
tinha gente interessada em que 
ele não fosse preso.

Lázaro foi surpreendido 
por policiais quando chegava 
à casa de sua ex-sogra, na zona 
rural de Águas Lindas (GO), 
a cerca de 50 quilômetros de 
Brasília. “Ele foi para encon-
trar com ela. Nós já estáva-
mos monitorando, tentamos 
pegá-lo no momento [em 
que ele se aproximou], mas 
ele chegou a ameaçar alguns 
policiais”, contou Miranda, 
explicando que após ser cer-
cado, Lázaro trocou tiros com 
os policiais e foi baleado. Sua 
ex-esposa e sua ex-sogra foram  
conduzidas para prestar de-
poimento.

Lázaro é acusado de assas-
sinar quatro pessoas da mes-
ma família em uma chácara no 
Distrito Federal. Uma quinta 
vítima teria sido feita refém 
em Goiás. Ele ainda é suspei-
to de balear três pessoas no 
município de Cocalzinho de 
Goiás, onde se concentraram 
as buscas. Além disso, já tinha 
sido condenado por homicídio 
na Bahia.

Divulgação/ Redes Sociais

 Levado ao hospital, Lázaro não resistiu aos ferimentos. Ele tinha R$ 4,4 mil e durante a fuga trocou de roupa várias vezes

CPI da 
Pandemia 
pode ser 
prorrogada 
Após o depoimento dos irmãos 
Miranda apontar pressões e 
irregularidades para a compra 
da vacina indiana Covaxin, se-
nadores que integram a CPI da 
Pandemia defendem a prorro-
gação dos trabalhos para apro-
fundar as investigações. A CPI 
tem prazo de funcionamento 
de 90 dias, que termina no dia 
7 de agosto. Se prorrogada, a 
comissão irá até novembro.

 O vice-presidente da CPI, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
apresentou requerimento e já 
conseguiu as 27 assinaturas 
necessárias. No documento, 
Randolfe aponta que o de-
putado federal Luis Miranda 
(DEM-DF) e o seu irmão, Luis 
Ricardo Miranda, que é servi-
dor concursado do Ministério 
da Saúde, disseram na sexta-
-feira (25) que “o presidente 
da República foi alertado das 
irregularidades e, ao invés de 
apurá-las, as creditou ao líder 
do governo na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR)”. A suspeita é de 
superfaturamento e corrupção. 

“É um escândalo que preci-
sa ser apurado com a gravidade 
correspondente. Diante da 
vasta documentação recebida e 
dos inúmeros fatos levantados 
que demandam um aprofun-
damento das investigações, 
torna-se imperativo prorrogar o 
prazo de duração desta Comis-
são Parlamentar de Inquérito”, 
escreveu o senador. 

CanSino - Além da investi-
gação das negociações da com-
pra da Covaxin, a CPI da Pande-
mia também pode investigar a 
negociação feita pelo Ministério 
da Saúde para a aquisição de 
60 milhões de doses da vacina 
chinesa CanSino, segundo o 
presidente da CPI, Omar Aziz. O 
contrato, de aproximadamente 
R$ 5 bilhões, é intermediado 
pela empresa Belcher Farma-
cêutica, alvo da Polícia Federal 
na Operação Falso Negativo, no 
Distrito Federal. 

Wizard - Retornou ontem 
(28) ao Brasil o empresário Car-
los Wizard, apontado como um 
dos integrantes do “gabinete 
paralelo” que teria prestado 
assessoria ao presidente Bol-
sonaro durante a pandemia. 
Ao desembarcar no aeroporto 
internacional de Viracopos, 
em Campinas, Wizard teve o 
passaporte retido pela Polícia 
Federal. Ele depõe amanhã na 
CPI da Pandemia (30).

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: 02/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Loteamento M - Várzea das Moças - Niterói 15365249
08:00 às 12:00 Rua A - Várzea das Moças - Niterói 15365249
08:00 às 12:00 Rua Doutor José Pereira Mouco - Várzea das Moças - Niterói 15365249
08:00 às 12:00 Rua José L. Rodrigues - Várzea das Moças - Niterói 15365249
08:00 às 12:00 Rua Luís de Faria - Várzea das Moças - Niterói 15365249
08:00 às 12:00 Sítio Andromeda - Várzea das Moças - Niterói 15365249
08:00 às 12:00 Ruas E, F, G, H - Loteamento Faz - Calaboca - B Freitas - 

Várzea das Moças - Niterói 
15365249

08:00 às 12:00 Rua Selma - Caramujo - Niterói 15375465
08:00 às 12:00 Alameda Sabiás - Charitas - Niterói 15375593
08:00 às 12:00 Rua Colibris - Charitas - Niterói 15375593
08:00 às 12:00 Rua Santa Cândida - Charitas - Niterói 15375593
08:00 às 12:00 Rua São Caetano - Alameda dos Sabiás - Charitas - Niterói 15375593
08:00 às 12:00 Rua Santa Santa Cândida - Charitas - Niterói 15375593
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15379257
14:00 às 18:00 Ruas 50, 65, 66, 74 - Lot V Feliz - Lot Fazendinha - Loteamento 

Terrabras - Engenho do Mato - Niterói 
15379257

14:00 às 18:00 Rua Arueira - Engenho do Mato - Niterói 15379257
14:00 às 18:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 15379257
14:00 às 18:00 Rua Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 15379257
14:00 às 18:00 Rua Jequitibás - Loteamento Jardim Fazendinha - Engenho do Mato 

- Niterói 
15379257

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Estrada São Pedro - Vista Alegre - São Gonçalo 15373685
08:30 às 12:00 Rua Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 15373685
08:30 às 12:00 Rua Luci Duarte Pinto - Laranjal - São Gonçalo 15373685
13:00 às 17:00 Avenida Professora Aida de Souza Faria - Jardim Nova República - 

São Gonçalo 
15373747

13:00 às 17:00 Estrada Anaia - Colubandê - Jockey Club - São Gonçalo 15373747
13:00 às 17:00 Rua Agostinho dos Santos - Jardim República - São Gonçalo 15373747
14:00 às 18:00 Rua Augusto Maciel - Rocha - São Gonçalo 15372603
14:00 às 18:00 Rua Caramuru - Rocha - São Gonçalo 15372603
14:00 às 18:00 Rua Cariranha - Jardim Catarina - São Gonçalo 15372603
14:00 às 18:00 Rua Latge - Rocha - São Gonçalo 15372603
14:00 às 18:00 Rua Paraguassu - Rocha - São Gonçalo 15372603

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Carlos Mariguella - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Avenida João Messas - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Avenida Teresópolis - Parque Ubatiba - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 13, 16, 17, 18 - Itaipuaçu - Lm São Bento Lagoa Itaipu - 

Pr. Lagoas-Co - Costa Verde - Condado Maricá - Recanto Itaipuaçu 
- Praia de Itaipuaçu - Ponta Negra - Maricá 

15375143

08:00 às 12:00 Estrada de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua 118 - Itaipuaçu - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua 17 de Novembro - Praia de Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua Júpter - Itaipuaçu - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua Marte - Itaipuaçu - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua Mercês - São Bento da Lagoa - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora das Mercês - Praia de Itaipuaçu - São Bento da 

Lagoa - Costa Verde - Maricá 
15375143

08:00 às 12:00 Rua Rosa Bassier - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora das Mercês - Itaipuaçu - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua Terra - Itaipuaçu - Parque Ubatiba - Maricá 15375143
08:00 às 12:00 Rua Vênus - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15375143
09:00 às 12:00 Rua Cambuci - Parque Ubatiba - Maricá 15376069
09:00 às 12:00 Rua Paraíba do Sul - Ubatiba - Maricá 15376069
09:00 às 12:00 Rua Saquarema - Caxito - Maricá 15376069
13:00 às 17:00 Rua das Esmeraldas - Morada das Águias - Itaocaia Valley - Itaipuaçu -

Maricá 
15375717

13:00 às 17:00 Rua Rubis - Itaipuaçu - Maricá 15375717
13:00 às 17:00 Rua Topásios - Jardim Inohã - Morada das Águias - Maricá 15375717
13:00 às 17:00 Rua Turmalinas - Itaocaia Valley - Morada das Águias - Maricá 15375717
13:00 às 17:00 Rua Turquesas - Itaocaia Valley - Maricá 15375717
13:30 às 17:30 Loteamento 26 - Jardim Atlântico - Maricá 15376097
13:30 às 17:30 Ruas 7, 12 - Bom Jardim - Condado de Maricá - Parque Ubatiba - 

Centro - Itaipuaçu - Maricá 
15376097

13:30 às 17:30 Rua Hibisco - Condado Maricá - Maricá 15376097
14:00 às 18:00 Avenida 1 - Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Avenida Antônio M Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Avenida Canal - Loteamento Praia de Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Avenida Dom Pedrito - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Avenida Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Avenida Praia - Jardim B Maricá - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Avenida Praia - Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Rua 137 - Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Ruas 28, 30, 31, 34, 36 - Jardim Atlântico - Costa Verde Itaí - Centro 

- Barroco - Maricá 
15376007

14:00 às 18:00 Rua Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Rua Benjamin Constante Keller Antiga - Barroco - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Rua Benvindo T Horta Júnior - Jardim Atlântico - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Rua Canal - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Rua Capitão Benjamim C Keller - Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Rua Oscar Niemeyer - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15376007
14:00 às 18:00 Rua Silvana da Costa - Barroco - Maricá 15376007
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Justiça evita 
penhora do 
dinheiro da 
venda de PV

O Botafogo 
recebeu uma 
boa notícia 
ontem. Isso 
p o r q u e  a 
Justiça im-

pediu que o dinheiro da 
venda do lateral-esquerdo 
PV seja penhorado.

Os alvinegros têm um 
acordo com o Sindeclu-
bes para que haja uma 
prioridade nos valores re-
cebidos para o pagamento 
dos salários de jogadores 
e funcionários.

O Botafogo corria o 
risco de ver o dinheiro 
da venda de PV ao Inter-
nacional ser penhorado. 
O técnico Oswaldo de 
Oliveira tinha conseguido 
uma liminar que assegu-
rava 20% do valor por uma 
dívida antiga.

No total, os alvinegros 
vão receber R$ 2,6 milhões 
pelo jogador. O Botafogo 
ainda manteve 25% dos 
direitos econômicos de 
PV.

Dentro de campo, o 
Botafogo, que perdeu na 
última rodada para o Sam-
paio Corrêa no Maranhão, 
vai em busca da recupe-
ração no Campeonato 
Brasileiro da Série B ama-
nhã, contra o Vitória, no 
Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda.

Jogador de 28 anos não deve ficar no West Ham na próxima temporada

Fla monitora situação do 
meia Felipe Anderson

Não é de hoje 
que o técnico 
do Flamengo, 
Rogério Ceni, 
pede a contra-
tação de refor-
ços para atua-

rem no meio-campo da 
equipe. O comandante afir-
mou que o elenco rubro-
-negro não tem substitutos 
para Éverton Ribeiro e o  
uruguaio Giorgian De Arras-
caeta.

Como ambos estão na 
disputa da Copa América, 
Ceni vem escalando jogado-
res improvisados ou fazendo 
ajustes no esquema tático. Só 

que o Flamengo pode estar 
trazendo um jogador para a 
posição.

O meia Felipe Anderson, 
do West Ham, é um alvo dos 
flamenguistas. O jogador 
atuou na última temporada 
pelo Porto, mas o clube in-

glês não deve contar com o 
brasileiro.

O jornal italiano “La Ga-
zzetta dello Sport” destacou 
que o Flamengo fez uma son-
dagem por Felipe Anderson, 
mas os valores assustaram 
os rubro-negros. A Lazio 
também está interessada no 
retorno do meia.

O West Ham quer 8 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 
47 milhões) pelo emprésti-
mo de Felipe Anderson. A 
diretoria rubro-negra segue 
acompanhando o mercado 
para buscar uma alternativa 
perto do fim da janela de 
transferências.

Lucas Figueiredo / CBF

No radar do Flamengo, o apoiador Felipe Anderson, ex-Santos, tem diversas passagens pela Seleção Brasileira

Nome de Felipe 
Anderson é 
especulado 
para o lugar de 
Gérson, vendido 
para a França

Lateral recebe apoio 
após morte de avô

Hernández desfalca 
Flu contra o Furacão

O Vasco con-
quistou impor-
tante resulta-
do ao vencer 
o Brusque, em 
São Januário, 
no último do-

mingo. O resultado colocou 
os cruzmaltinos próximos 
do G-4 da Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

Só que o dia não foi dos 
melhores para o lateral-es-
querdo Riquelme. O jogador 
recebeu a notícia do faleci-
mento de seu avô quando 
estava na concentração e 
mesmo assim foi para a 
partida.

Ainda no primeiro tem-
po, Riquelme se chocou com 
um adversário e sofreu dois 

O técnico Ro-
ger Machado 
t e r á  p o u c o 
tempo para 
t ra b a l h a r  o 
time do Flu-
minense vi-

sando o duelo de amanhã, 
contra o Athletico-PR, no 
Raulino de Oliveira. Para 
piorar, o comandante sabe 
que terá o desfalque do ata-
cante Abel Hernández.

O uruguaio foi expulso 
na partida contra o Corin-
thians e vai cumprir suspen-
são neste meio de semana. 
O lado positivo é que Roger 
Machado terá o retorno de 
Fred.

O atacante foi poupado 
no fim de semana por des-

cortes no nariz. O lateral 
precisou ser substituído de 
campo.

Riquelme agradeceu ao 
Vasco pelo apoio antes e 
depois da partida.

“Em um dia tão difícil 
como hoje, eu só quero agra-
decer a diretoria, comissão, 
companheiros de time e 
todo staff pelo apoio que me 
deram. Me senti acolhido e 
mais ainda agradecido por 
tudo. Um obrigado especial 
também aos funcionários 
do DM que me atenderam 
rapidamente no choque”, 
escreveu.

O próximo compromis-
so do Vasco na Série B será 
amanhã, contra o Goiás, em 
Goiânia.

gaste físico pela maratona 
de jogos. Agora, o experiente 
jogador volta ao Fluminense 
em busca da recuperação 
dentro de casa.

Além de Fred, o meia 
Nenê também foi poupa-
do contra o Corinthians. O 
jogador é outro que deve-
rá estar de volta contra o 
Athletico.

O Fluminense está com 
dez pontos na classificação 
e quer voltar a se aproximar 
dos líderes do Campeonato 
Brasileiro.

No entanto, Fred 
e Nenê voltam ao 
time tricolor

Glorioso receberá 
cerca de R$ 2,6 
milhões pelo 
jogador


