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Dívida de IPTU pode ser
quitada com desconto
O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá um desconto de 20% sobre os encargos
CIDADES\PÁG. 3
Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Niterói amplia
atendimento
à mulher
A Coordenadoria de Políticas e
Direitos das Mulheres (Codim)
da Prefeitura de Niterói, em
parceria com o Plaza Shopping
Niterói, inaugurou nesta segundafeira (19), mais um espaço para
atender mulheres em situação de
vulnerabilidade ou de violência.
O Núcleo de Atendimento à
Mulher (Nuam) funciona em uma
sala no G4, de segunda a sábado,
das 12h às 18 horas. Conforme a
coordenadora da Codim, Fernanda
Sixel, explicou, o local é um ponto
estratégico e permite atender, de
forma segura, as mulheres.
CIDADES\PÁG. 4

Christa Grael
lança projeto
para ONGs
PANORAMA\PÁG.2

A presidente da AMB, Renata Gil, a coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, a gerente de Marketing do Plaza Shopping, Aline Piubel, e a primeira-dama Christa Grael, na inauguração do Nuam

Caixa vai
contratar 10 mil
este ano

Pedro Martins / Instituto Vini Jr.

ESPORTES
Rafael Ribeiro / Vasco

CIDADES\PAG. 5

Economia do Rio
pode voltar ao
nível pré-covid
PANORAMA\PÁG. 2

Jogador Vinicius Jr. cria instituto social e vai misturar futebol com tecnologia

Marcelo Cabo deixa o Vasco com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas na Série B

Gol de placa na Educação de SG

Cabo é demitido do Vasco

A Secretaria de Educação de São Gonçalo ganhou um importante reforço para o desenvolvimento escolar dos jovens: o atacante
Vinicius Junior, jogador do Real Madrid. O atleta, de apenas
20 anos, lançou, no domingo (18), em São Gonçalo, o Instituto
Vini.Jr.

Com a justificativa de falta de resultados, a diretoria do Vasco
anunciou ontem à tarde a demissão do técnico Marcelo Cabo.
Contratado no início da temporada, ele deixa a equipe cruzmaltina na oitava posição da Série B, além de não ter conseguido
chegar às semifinais do Campeonato Carioca.

CIDADES/PÁG.4

PÁG. 8

Pré-vestibular gratuito
Lançado ontem, Expresso, do Governo do RJ, oferece mil vagas em 10 municípios
CIDADES/PÁG. 5
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Panorama RJ
Juventude opina
sobre orçamento
A Prefeitura de Niterói vai
retomar o Orçamento Participativo da Juventude, que
ficou suspenso por conta da
crise sanitária causada pela
Covid-19. Realizada em 2019,
a iniciativa da Coordenadoria
da Juventude ouviu jovens da
cidade sobre a disponibilização de R$ 20 milhões para investimentos em 18 atividades,
programas, projetos e ações.
Ainda este ano, a Ocupação
Cidadania Articulada (OCA)
do Morro do Estado será reformada para viabilizar aulas de
dança que já ocorrem no local,
além de viabilizar a aplicação
de novos projetos, tal como o
Aprova Jovem presencial, um
pré-vestibular social que já
acontece online.
A iniciativa pioneira ouviu
jovens de todas as áreas da
cidade, com idades entre 15 e
29 anos. O prefeito de Niterói,
Axel Grael, destacou que o
Orçamento Participativo é um
instrumento de fortalecimento
da democracia participativa.

Novos itens na
marca Prezunic

Otimismo com os negócios

Niterói Cidadã
mapeia ONGs
Fabio Motta/Prefeitura do Rio

Caso o município do Rio de
Janeiro mantenha o ritmo de
crescimento atual, a economia carioca deve voltar ao
patamar pré-pandemia em
setembro . A previsão está no
Boletim Econômico do Rio de
Janeiro, divulgado ontem (19)
pelo prefeito Eduardo Paes e
pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação
e Simplificação (SMDEIS),
Chicão Bulhões. O diagnóstico
da situação ajuda nas tomadas
de decisões e na elaboração
de políticas públicas, segundo
a prefeitura do Rio de Janeiro.
O documento avalia que a
aceleração da campanha de
vacinação contra a covid-19
deverá levar a um aumento
real do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços
produzidos no município) municipal deste ano da ordem de
5%, depois da queda estimada
de 5,6% no ano passado.
Outro ponto positivo apontado pelo documento foi a expansão do mercado de trabalho
nos últimos meses. De janeiro a
maio deste ano, foram gerados
16 mil empregos novos, dos
quais a metade no mês de maio.

A rede de supermercados
Prezunic ampliou sua linha
de marca própria e promove
a chegada de novos itens de
bebidas e hortifruti, completando o portfólio que já
abrangia os setores de mercearia, limpeza, higiene e
bazar. Ao todo, 185 produtos
exclusivos passam a estar
disponíveis para os clientes.
Segundo a gerência de
Marketing da empresa, a
proposta do Prezunic é oferecer vantagens aos consumidores em relação às marcas
mais tradicionais do mercado, considerando, principalmente, o custo-benefício.
Em média, os itens de marca
própria podem custar até
30% menos que os similares,
sempre mantendo padrões
de qualidade estabelecidos
junto aos fornecedores.

Economia do Rio deve melhorar até setembro. Previsão está no Boletim Econômico do Rio de Janeiro, divulgado ontem

A maior parte dos novos postos
de trabalho ocorreu no setor de
serviços, segmento da economia carioca que mais emprega
pessoas, segundo dados do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged).
“Temos uma secretaria que
busca atrair investimentos,
para trazer para um balcão
único todos os processos de

Proeis em São João de Meriti

licenciamento e facilitar a vida
daqueles que desejam empreender na cidade do Rio.
Como consequência, esperamos mais riqueza, investimentos e empregos sendo gerados”,
disse o prefeito.
Indicador - O Indicador
de Atividade Econômica (IAE-Rio), criado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Atendimento conjunto para táxis

Luis Alvarenga/Governo do Estado

O Governo do Estado firmou parceria com o município de São João de Meriti,
na Baixada Fluminense,
para a implantação do
Programa de Integração
na Segurança (Proeis). A
cerimônia que marcou o

CARTA DO LEITOR

início da ação contou com
a presença do governador
Cláudio Castro e do prefeito, Dr. João. O efetivo
do Proeis vai atuar em três
turnos de oito horas, com
quatro policiais em duas
viaturas.

para acompanhar o comportamento da economia no município, mostrou tendência de
melhora nos últimos meses,
com crescimento de 5,2% em
abril, em relação ao mesmo
mês do ano passado. Nos quatro primeiros meses do ano,
o IAE-Rio evoluiu 0,8%, em
comparação a igual período
de 2020.

Divulgação

O Detran.RJ e o Ipem-RJ
vão disponibilizar atendimento especial a taxistas,
na sede do Instituto, em
Piedade, Zona Norte do
Rio. Às terças e quintas,
das 8h às 16h, poderão
ser atendidos pedidos de

CULTURA

transferência de propriedade, alteração de características, inclusão de GNV,
licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação,
mudança de cor, mudança
de endereço e retificação
de dados.

A Prefeitura de Niterói lançou hoje o programa Niterói
Cidadã, que vai traçar um
diagnóstico sobre as Organizações Não Governamentais
da cidade e capacitá-las para
aprimorar a gestão, elaborar
projetos e captar recursos de
forma independente. O projeto
está sendo desenvolvido pela
Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Modernização da
Gestão (Seplag), com atuação
voluntária da primeira-dama,
Christa Vogel Grael.
“Durante 12 anos, estive à
frente do Projeto Grael. Foram
esses anos, vivenciando as
dificuldades do Terceiro Setor,
que me fizeram pensar em desenvolver a profissionalização
dele em nossa cidade”, disse a
primeira-dama, em publicação
nas suas redes sociais.
A primeira fase do programa consiste na elaboração de
um questionário para identificar as necessidades das organizações e de que forma elas
atuam. Para acessar o formulário, basta baixar o aplicativo
“Niterói Serviços ao Cidadão”,
nas lojas virtuais, ou entrar no
site servicos.niteroi.rj.gov.br. A
pesquisa ficará disponível até
o dia 9 de agosto.

Longa Permanência
sob nova direção
Associação Niteroiense de
Instituição de Longa Permanência para Idosos dará posse
a nova diretoria no próximo
dia 22, às 9h, no Rio Cricket.
Silvana Melro Devillart presidirá a entidade no biênio
2021-2023. Hoje Niterói conta
com cerca de 40 instituições
de longa permanência, que
abrigam uma média de 700
idosos. Um dos projetos do
secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez,
o Zaf, que estará presente na
cerimônia, é a possibilidade
de criar uma instituição de
longa permanência municipal.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Marcelo Cabo demitido do Vasco

Finalmente a diretoria tomou uma decisão correta. Vasco
com o Cabo colecionava atuações ruins, não tinha como
ter alguma expectativa de acesso à Séria A no ano que vem
com ele no comando da equipe. Tudo bem que não tem
muitos nomes de qualidade no mercado, mas com ele fora
é uma esperança que se renova para a torcida vascaína.
Felipe Nicolas

Economia volta a crescer

É interessante e animador receber a notícia de que a economia carioca deve voltar ao patamar pré-pandemia em
breve, talvez até no próximo mês. Nesse período de seca
e dúvidas, certamente muita gente desacreditou que as
coisas pudessem retornar à normalidade. Isso é um bom
sinal para os trabalhadores brasileiros.
Carla Silva

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

O projeto de Metarreciclagem, desenvolvido com
os alunos da Faculdade de
Educação Tecnológica do
Estado do Rio de Janeiro
(Faeterj) em Petrópolis a
partir do reaproveitamento de lixo eletrônico, pode
ser conferido na exposição
“Territórios afetivos”. As
obras do artista visual Cocco
Barçante estão sendo exibidas no Centro Cultural dos
Correios, no Centro do Rio,
até o dia 28 de agosto.

‘Do Avesso’
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O espetáculo “Do Avesso”,
do Grupo Nó Movimento em
Rede, do Paraná, estreia no
Festival Funarte Acessibilidança nesta quarta, às 20h.
A companhia curitibana
integra a agenda da segunda
fase do evento com grupos
da Região Sul do País. A
temporada teve início com
as montagens “Flamenco
Imaginário”, da Cia. As sessões com audiodescrição
e Libras podem ser vistos
gratuitamente no canal da
Funarte no Youtube.

A coleção “Territórios
afetivos” reúne peças que
refletem a sensação de pertencimento das pessoas
com os lugares onde residem e nasceram e tem curadoria de Lucimar Cunha.
A exposição pode ser visitada de terça a sábado (de
12h às 19h), no Centro Cultural dos Correios. A entrada
é gratuita e a mostra segue
todos os protocolos de segurança sanitária previstos
pelos órgãos responsáveis.

Divulgação

Exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada até o dia 28 de agosto

Divulgação

CULINÁRIA – Aprender a fazer os pratos mais desejados do 3º Festival Gastronômico de Inverno através de
ensinamentos e experiências dos chefs renomados de
Maricá. Esse é o objetivo do circuito de lives “Receitas
do Festival”, com transmissões nesta terça, além dos
dias 26 e 27, sempre às 16h. O público pode conferir
as lives no Facebook da Rota Maricá (@rotamaricarj).

Espetáculo estreia no Festival
Funarte Acessibilidança, nesta quarta

LANÇAMENTO – Após bastante expectativa, a parceria
entre Rennan da Penha e Anitta finalmente está entre
nós. “SexToU está em todas as plataformas digitais e
é um single bastante aguardado entre os fãs dos artistas. A faixa ainda conta com um clipe, disponível no
Youtube do artista. Esse feat inédito marca a estreia de
Rennan da Penha como cantor.
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AstraZeneca: 3ª dose em estudo
Anvisa autorizou ontem análise em participantes que já foram vacinados duas vezes com o imunizante
Breno Esaki / Agência Saúde DF

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorizou, ontem (19), a
realização de estudo clínico
para avaliar a segurança, a
eficácia e a imunogenicidade
da aplicação de terceira dose
da vacina contra covid-19 da
AstraZeneca.
Segundo a Anvisa, o estudo inicial será feito em participantes que já receberam
as duas doses do imunizante,
com um intervalo de quatro
semanas entre as aplicações.
A dose de reforço será aplicada de 11 a 13 meses após
a segunda dose.
A Anvisa explica que trata-se de um estudo de fase
três, em que o voluntário
não saberá o que tomou: se
uma dose da vacina ou de
placebo.
Voluntários -”Serão incluídos voluntários com
idade entre 18 e 55 anos, que
estejam altamente expostos
à infecção com o novo coronavírus, como profissionais
de saúde. Não serão incluídas gestantes ou pessoas
com comorbidades”, explica
a agência, em nota.
Segundo informou a Anvisa, o estudo, patrocinado
pela AstraZeneca, será realizado somente no Brasil, nos
estados da Bahia (1,5 mil
voluntários), Rio de Janeiro

Trata-se de um
estudo de fase
três: voluntário
não saberá se
tomou vacina ou
placebo
do Sul, Ucrânia, México, Estados Unidos e Brasil, onde
participarão 12 voluntários
do estado de Roraima e 38,
de São Paulo.

Anvisa também informou que estudo patrocinado pela AstraZeneca será realizado apenas no Brasil e em 5 estados

(1,5 mil), Rio Grande do Sul
(3 mil), Rio Grande do Norte
(1,5 mil) e São Paulo (2,5
mil).
Após a quebra do “cegamento da pesquisa”, quando
os voluntários ficam sabendo se receberam a vacina ou
o placebo, todos os participantes do grupo placebo
serão convidados a tomar a

dose de reforço.
Proxalutamida - Também
foi autorizada ontem a realização de um estudo clínico
para avaliar a segurança e
a eficácia do medicamento
proxalutamida na redução
da infecção viral causada
pelo novo coronavírus e no
processo inflamatório provocado pela covid-19.

O estudo é de fase três
e avaliará a eficácia e a segurança da substância em
participantes ambulatoriais
do sexo masculino com covid-19 de leve a moderada.
O estudo é patrocinado
pela empresa Suzhou Kintor
Pharmaceuticals, sediada na
China, e será realizado na
Alemanha, Argentina, África

Em Niterói, Saúde reforça atendimento na vacinação do Campo de São Bento
10 de julho, os indicadores
apontaram 47% de ocupação
de leitos de UTI adulto, não
contabilizando. Na semana
anterior, eram 60% (2 pontos). Já a ocupação de leitos
de enfermaria caiu de 31%
da semana anterior para 19%
nesta semana (0 ponto).
Para ter a fase de risco
determinada são avaliados
cinco indicadores: capacidade de leitos de UTI, capacidade de leitos de enfermaria, variação de óbitos por
covid-19, variação de novos
casos e variação de pacientes
internados. Dependendo dos
números do sistema municipal de saúde, o município
vai contando pontos. Com
o total, a cidade é colocada
em uma fase. São cinco no
total, sendo o amarelo 1 (fase

1) - o de risco mais baixo
(variação de 0 a 9 pontos) e o
vermelho escuro (fase 5) com
maior risco de contaminação (com pontuação maior
que 40).
As avaliações de confirmação de óbitos sofrem
alterações, diariamente, e
que são referentes a datas retroativas devido ao processo
de investigação da Vigilância
Epidemiológica com base
em resultados dos testes
realizados pelos pacientes,
diz a prefeitura.
Niterói- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de
Niterói informa que remanejou equipes de atendimento
para o posto de vacinação do
Campo de São Bento devido
a uma questão pontual ocor-

rida com a equipe do posto.
A Secretaria já determinou a ampliação da capacidade de atendimento no
Campo de São Bento. Está
em estudo a abertura de mais
um ponto de imunização no
local.
Além do Campo de São
Bento, Niterói tem outros
9 pontos de vacinação: as
policlínicas do Vital Brazil,
Barreto, Itaipu, São Lourenço, Fonseca, Piratininga
e Engenhoca; o drive thru
no Campus Gragoatá da
UFF; e o posto volante no
Ginásio do Colégio Gomes
Pereira, no Largo da Batalha.
O atendimento acontece
entre 8h e 17h, com entrada
até 16h. No Campo de São
Bento, a imunização vai até
as 16h.

Viradouro inicia disputa pelo
samba do próximo carnaval
Divulgação

Escola de samba de Niterói se prepara para defender título de campeã. Processo de escolha dos sambas começa hoje

André, Lucas Macedo, Matheus Gaúcho, Lico Monteiro,
Mocotó Neves, M. Valença
Lepiane, Julio César Rocco e
João Perigo;
- Maria Preta, André Freitas, Gilson Silva, Cinthia Ribei-

ro e Augusto Santana.
As apresentações dos demais sambas vão acontecer
nos próximos sábados, 24 e
31 de julho, e 7 de agosto, sem
presença de público.
A exibição desta primeira

Contribuintes que têm débitos em dívida ativa com a
Prefeitura de Niterói, como
IPTU e taxas municipais,
poderão quitá-los à vista
com desconto de 20% sobre
os encargos. Para isso, é preciso entrar em contato com
a Procuradoria Geral do Município (PGM) para agendar
o atendimento. O objetivo
é ampliar a efetividade na
arrecadação municipal, o
que possibilita maiores recursos para novas políticas
públicas.
Sancionada no início de
julho, a Lei 3.605/2021 define parâmetros para que os
contribuintes possam obter
descontos para pagar tributos como IPTU, taxas municipais, ISS, ITBI e multas.
Os interessados em quitar
os débitos devem acessar
http://pgm.niteroi.rj.gov.
br/ para escolher um canal
de atendimento da PGM. O
atendimento pode ser feito
por whatsapp, por e-mail ou
por agendamento de atendi-

mento virtual ou presencial.
O subprocurador geral
tributário-fiscal do Município, Felipe Mahfuz, detalha como vai funcionar a
quitação dos débitos neste
formato.
“Os débitos inscritos em
dívida ativa na Procuradoria
Fiscal passam a poder ser
pagos com desconto de 20%
sobre os acréscimos legais
moratórios, não incluída
a multa fiscal punitiva, se
o contribuinte optar pelo
pagamento à vista”, explica.
O procurador chefe da
execução fiscal, Francisco
Miguel, lembra que a transação tributária prestigia a
consensualidade, através de
concessões mútuas, e objetiva finalizar litígios entre
contribuintes e Município,
com a extinção do crédito
cobrado pelo ente público.
“É uma grande chance de
quitar suas pendências com
o Município, em relação aos
débitos cobrados pela Procuradoria”, pontua.

Roubo de carga
ainda preocupa

O enredo será ‘Não há tristeza que possa suportar tanta alegria’
A Unidos do Viradouro dá início hoje (20), à primeira etapa
do concurso que vai escolher
o samba para o desfile do próximo Carnaval. Em uma live,
que será exibida às 18h pelas
redes sociais da escola (Facebook, Youtube e Instagram),
vão se apresentar cinco das 19
obras inscritas. Os sambas que
serão apresentados nesta terça
reúnem as seguintes parcerias:
- Argentina Caetano, Liane
Harmonia Marli Jane Professora Tânia, Sol Dias e Tia
Lúcia;
- Cláudio Russo, Júlio Alves, Rildo Seixas, Dadinho,
Manolo, Anderson Lemos e
Carlinhos Fionda;
- Maia, GBB, João Paulo,
Júlio, Waldeck, Niko, Anselmo,
Chicão e Dudu;
- Dominguinhos do Estácio, PC Portugal, Márcio

Boates na Inglaterra- O
primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, afirmou ontem (19) que todas
as casas noturnas inglesas
e outros estabelecimentos
com grandes públicos exigirão que clientes apresentem
prova de vacinação completa
a partir do fim de setembro.
Os baladeiros se reuniram
nesta ontem para os primeiros eventos de música ao
vivo sem restrições desde
o começo da pandemia da
covid-19. O governo reabriu boates e retirou quase
todas as medidas contra o
coronavírus na Inglaterra,
apostando que a vacinação
em massa evitará uma nova
onda letal da covid-19.

Chance para quitar
dívidas municipais

Covid: índices em queda em
São Gonçalo pela 3ª semana
Os índices que avaliam a
contaminação da covid-19
caiu pela terceira semana
consecutiva em São Gonçalo, informa a prefeitura.
A cidade perdeu mais dois
pontos em relação à semana
passada e contabiliza quatro
pontos no Covidímetro, se
mantendo no baixo risco
de contaminação (amarelo
1). Os dois pontos perdidos
são referentes à ocupação
de leitos de UTI de adultos,
que caiu de dois pontos
para nenhum. Os demais
índices avaliados mantém as
mesmas pontuações – dois
para variação de óbitos por
covid-19 e outros dois pela
variação de pacientes internados.
Na semana 27/2021, que
corresponde de 4 de julho a

Vacinação anual - O governo do estado de São Paulo
anunciou hoje (19) que a
partir de 17 de janeiro do
ano que vem iniciará o ciclo
de vacinação anual contra
o novo coronavírus, assim
como é feito com a influenza.
A data coincide com a mesma
na qual foi iniciada a imunização em 2021. O anúncio foi
feito hoje durante a entrega
de um lote de 1 milhão de
doses da vacina CoronaVac,
parte das 5 milhões previstas
para o Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
O secretário estadual de
Saúde de São Paulo, Jean
Gorinchteyn, explicou que a
continuidade da vacinação
contra a covid-19 anualmente trata-se não de reforço va-

cinal, de refazer a proteção,
o que já é conhecido como
prerrogativa de todos os vírus respiratórios.
“Precisamos fazer com
que haja proteção da população de forma constante
uma vez que, assim como o
vírus H1N1, da gripe, chegou para ficar e ainda está
no nosso meio, o corona
também ficará. Como a formulação da vacina permite
associação de novas cepas é
capaz que tenhamos dentro
de uma próxima vacina mais
de um tipo de proteção”.

fase do concurso que vai definir o samba para o enredo
“Não há tristeza que possa
suportar tanta alegria”.
A Viradouro será a quinta
escola a desfilar no Domingo
de carnaval.

Apesar da queda do número
de roubo de carga nos últimos anos, o estado do Rio
registrou, de janeiro a maio
de 2021, 1.896 ocorrências
desse tipo de crime - uma
média de 12 por dia. As perdas diretas foram de R$ 153
milhões, considerando o valor médio da carga roubada.
É o que aponta o “Panorama
do roubo de carga no estado
do Rio de Janeiro – 2021”,
elaborado pela Firjan.
“É importante ressaltar
que o roubo de carga no estado é altamente concentrado.
Por isso, além das ações já
implementadas para o combate a esse tipo de crime, é
fundamental que a atuação
integrada das forças de segurança seja intensificada e
que as áreas com os maiores
números de ocorrências estejam no foco das políticas de
segurança pública”, destaca
Carlos Erane de Aguiar, presidente do Conselho Empresarial de Defesa e Segurança

da Firjan.
O estudo da federação
aponta que, nos cinco primeiros meses do ano, 98%
dos casos de roubo de carga
registrados no estado foram
na Região Metropolitana.
Dez das 137 Circunscrições
Integradas de Segurança
Pública (CISPs) fluminenses
concentraram mais da metade das ocorrências e são
cortadas pelas principais
rodovias do estado: BR 040 –
Rodovia Washington Luís, BR
101 – Avenida Brasil, BR 101
– Rodovia Niterói-Manilha,
BR 116 – Rodovia Presidente
Dutra e BR 493 – Arco Metropolitano.
A Firjan também ressalta que, enquanto o estado
teve redução de 12% do número de roubo de carga nos
cinco primeiros meses de
2021, as 11 CISPs cortadas
pelo Arco Metropolitano
apresentaram aumento de
20% na comparação com o
mesmo período de 2020.
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Violência: mulheres ganham
núcleo no Plaza Shopping
Espaço de Atendimento à Mulher (Nuam) foi inaugurado numa sala do G4
Berg Silva / Prefeitura de Niterói

A Coordenadoria de Políticas
e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura de Niterói,
em parceria com o Plaza Shopping Niterói, inaugurou nesta segunda-feira (19), mais um
espaço para atender mulheres
em situação de vulnerabilidade ou de violência. O Núcleo
de Atendimento à Mulher
(Nuam) funciona em uma sala
no G4, de segunda a sábado,
das 12h às 18 horas.
A coordenadora da Codim,
Fernanda Sixel, explicou que o
local é um ponto estratégico
e permite atender, de forma
segura, as mulheres.
“A Coordenadoria vem
buscando ações em conjunto
com o Plaza e conversando
para somarmos forças contra
o feminicídio em Niterói. O
shopping é um local de bastante movimento e de fácil
acesso para as mulheres buscarem ajuda”, destaca Fernanda Sixel. “Desde o início do
ano, estamos intensificando
nosso trabalho de acolhimento à mulher. Recentemente,
conquistamos o nosso programa do Hotel de Passagem,
que foi aprovado pelo prefeito
Axel Grael, e o Auxílio Social,
aprovado por unanimidade
na Câmara de Vereadores”,
ressaltou.
A primeira-dama da cidade, Christa Grael, esteve na
abertura da sala e reforçou a
importância da iniciativa.
“Acho que nós mostramos
que se nos unirmos como sociedade, seremos mais fortes.
Acompanhamos tantos casos
de violência doméstica e, du-

A coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, explicou que o local é um ponto estratégico para atendimento

rante o período de pandemia,
o problema ficou ainda mais
evidente. Precisamos dar um
basta. Esse será um espaço
muito importante, em um lugar de grande circulação, para
ajudar quem precisa. Niterói
será novamente exemplo para
o País”, enfatizou.
O espaço foi cedido pelo
Plaza, sem nenhum custo
à Coordenadoria, e contará
com uma funcionária da Codim, em regime de escala.
“Para nós, do Plaza Niterói,
é uma grande conquista ter
um espaço dedicado à mulher
em parceria com a Codim.
Temos a convicção de que se

O Núcleo de
Atendimento
funciona, de
segunda a
sábado, das
12h às 18 horas
trata de uma agenda prioritária e urgente”, disse Aline
Piubel, gerente de Marketing
do Plaza Shopping Niterói.
Além disso, a Codim realizou um treinamento de quatro dias com representantes
dos lojistas e das equipes

Pestalozzi inicia reabilitação
física e respiratória pós-covid
Atendimento será prestado por fisioterapeuta pneumo-funcional
Divulgação

A Associação Pestalozzi de
Niterói iniciou ontem (19) o
atendimento exclusivo em
sua Clínica de Saúde Integral
de pacientes que tenham
tido covid-19 e precisam de
reabilitação física e respiratória. O atendimento com
hora marcada e sessões ao
custo de R$ 40 acontecem
sempre às segundas-feiras de
13h às 17 horas. As consultas
podem ser agendadas pelos
telefones 21994400, 21994405
ou 21994438.
“O paciente acometido
de covid-19, em vários casos,
requer um acompanhamento
após a doença, principalmente na área da fisioterapia
respiratória. Estamos sentido uma demanda cada vez
maior de pacientes que nos
procuram com indicações
médicas para a fisioterapia e resolvemos criar um
setor específico em nossa
clínica de atendimento, que
atende também outras es-

Pestalozzi, referência na cidade, sai na luta contra o coronavírus

pecialidades, através de planos de saúde e de consultas
particulares”, explica Carlos
Consídera, presidente da
instituição, lembrando que a
Pestalozzi continua a atender,
através do SUS, pacientes
encaminhados para sessões

de fisioterapia motora e respiratória.
O tratamento será feito
pela fisioterapeuta Camila
Mattos, especialista em fisioterapia pneumo-funcional
e formada há 10 anos pelas
Faculdades Pestalozzi.

Medida Certa: servidor de SG
tem programa para emagrecer
Inscrições gratuitas estão abertas até quinta, na Funasg. São 30 vagas
Com o objetivo de incentivar
os servidores municipais de
São Gonçalo que estão com
excesso de peso a emagrecerem com saúde, a Fundação
Municipal de Assistência à
Saúde dos Servidores de São
Gonçalo (Funasg) irá realizar
o Projeto Medida Certa. Com
inscrições abertas até o dia
22 de julho, o projeto terá
duração de quatro meses e
vai atender, inicialmente, 30
pessoas, gratuitamente. As
inscrições podem ser feitas,
pessoalmente, na fundação,
das 9h às 16h.

Os nutricionistas do projeto vão ajudar os servidores
que têm problemas com peso
e, principalmente, alimentação desregrada, a desenvolverem hábitos alimentares
saudáveis. Durante os quatro
meses de duração do projeto,
os servidores serão acompanhados com consultas
mensais, individuais, com
nutricionista, onde serão
tratadas as metas de cada
participante. Também serão
pedidos exames laboratoriais, como perfil lipídico e
dosagem de vitaminas, por

exemplo. Eles também serão
feitos através de convênio da
própria Funasg.
Na consulta inicial, o nutricionista vai levantar o perfil
dos servidores para identificar
os dados socioeconômicos, a
história clínica e alimentar,
visando uma intervenção
nutricional individualizada,
adequada às necessidades e
a rotina de cada indivíduo,
facilitando a sua adesão. As
demais vão avaliar o desenvolvimento das metas, fazer
adequações e finalizar com a
verificação dos parâmetros.

administrativas do shopping
para que possam auxiliar no
atendimento de forma humanizada e esclarecedora, com
o objetivo de romper o ciclo
da violência, na adesão do
estabelecimento à campanha
Sinal Vermelho.
A presidente da Associação
dos Magistrados Brasileiros
(AMB), Renata Gil, lembrou
que Niterói, de forma precursora, foi o primeiro município
do país a se engajar na campanha Sinal Vermelho e dar
passos largos com uma mudança dessa realidade, indo ao
encontro do que a sociedade
brasileira espera.

Vinicius Jr. cria
instituto social em SG
A Secretaria de Educação
de São Gonçalo ganhou um
importante reforço para o
desenvolvimento escolar
dos jovens: o atacante Vinicius Junior, jogador do Real
Madrid. O atleta de apenas
20 anos, que hoje desfila o
seu talento pelos gramados
do Velho Continente, bateu
um “bolão” ao lançar, neste
domingo (18), o Instituto
Vini.Jr, a primeira EdTech
Social do Brasil que vai usar
tecnologia aliada ao esporte
como ferramenta de mobilização para apoiar os professores da rede pública de
ensino no desenvolvimento
educacional das crianças e
adolescentes.
O projeto está sendo desenvolvido, inicialmente,
na Escola Municipal Paulo
Reglus Freire, em São Gonçalo, onde o jogador estudou
enquanto ainda morava na
cidade. O primeiro produto
do Instituto é o aplicativo
BASE, que vem sendo desenvolvido e testado há 1 ano
pela equipe do Instituto Vini.
Jr, em parceria com o corpo
docente da escola. A nova
tecnologia usa elementos do
futebol para atrair a atenção
dos alunos e conta com os
mesmos conteúdos que são
desenvolvidos na sala de
aula, com questões de Matemática, Língua Portuguesa,
Ciências, História e Geografia, seguindo a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Inicialmente, o projeto está
focado nos primeiros anos
do Ensino Fundamental (do
1º ao 5º ano), beneficiando
crianças de 6 a 10 anos.
“Exemplos como esses
são a prova que a união entre educação e esporte dão
resultados positivos. Essa

sinergia é capaz de transformar vidas e dar perspectiva de futuro aos jovens. Ter
nomes como o Vinícius Jr.,
que tem orgulho de dizer
de onde veio, é uma grande
referência para as nossas
crianças. Apoiamos essa
iniciativa e seguimos trabalhando para levar a melhor
educação para as crianças e
jovens da nossa São Gonçalo”, ressaltou a secretária de
Educação, Lícia Damasceno.
O Instituto Vini.Jr é um
sonho antigo da família e
do atacante do Real Madrid,
mesmo com pouco tempo
de carreira profissional e
apenas 20 anos de idade.
“É a realização de um
grande sonho meu, do meu
pai e de todos que acompanharam de perto a nossa luta
até aqui. A minha infância
em São Gonçalo foi muito
difícil, em determinado momento o meu pai precisou
se mudar, foi para São Paulo
trabalhar para conseguir
sustentar a nossa família.
Sofremos na pele, sabemos
o que as crianças, os jovens
e essas famílias precisam
porque passamos por isso.
Durante muito tempo o meu
pai organizava essa ajuda sozinho, fazíamos eventos na
comunidade, distribuição de
comida e brinquedo. Ajudava, mas não transformava. A
proposta agora é outra, mais
profunda. Queremos ajudar
essas crianças na base, acreditamos muito na importância da educação para mudar
esse cenário e nossa equipe
vai trabalhar muito com esse
objetivo”, explica Vini, que
pretende levar essa tecnologia para outras escolas do
Rio de Janeiro e, em seguida,
para outros lugares do país.
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Pré-Vestibular expresso e gratuito
Governo do Estado vai disponibilizar, através da Fundação Cecierj, suporte on-line e material didático
Philippe Lima/Governo do Estado

O governador Cláudio Castro
lançou, ontem (19), o Pré-Vestibular Expresso, programa
da Fundação Cecierj, órgão
vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação, que tem como o
objetivo disponibilizar suporte pedagógico on-line e
material didático impresso
e digital para quem deseja
se preparar para o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) e outros vestibulares.
Serão oferecidas mil vagas
distribuídas em dez cidades:
Rio de Janeiro, Paraty, Tanguá, Iguaba Grande, Búzios,
Angra dos Reis, Valença, Cabo
Frio, Bom Jardim e Arraial
do Cabo.
“Grande parte da retomada econômica no estado está
na capacitação das pessoas,
dos nossos alunos. É esse
desenvolvimento humano

Há mil vagas
em 10 cidades
para quem vai
se preparar para
o Enem e outros
exames

Além do digital, haverá material impresso. Inscrições vão de 26 a 30 de julho. Seleção será feita pelos municípios

Educação de Niterói prepara
nova fase do ensino híbrido
Implementação prosseguirá até que todas as escolas estejam abertas
A Rede Municipal de Educação de Niterói entrou em
recesso escolar ontem (19)
após um semestre de atividades pedagógicas e de
acolhimento na modalidade
híbrida e remota. A Secretaria
Municipal de Educação e a
Fundação Municipal de Educação implementaram uma
série de medidas previstas
no Plano de Retomada das
Aulas que incluem o retorno
presencial com segurança
e projetos para reduzir os
efeitos da pandemia de Covid-19 na educação pública
do município. Neste primeiro
semestre, 35 escolas municipais retornam às atividades
presenciais e mais unidades
abrem as portas em agosto. O
segundo semestre terá início
no próximo dia 2.
O secretário de Educação,
Vinicius Wu, ressalta que os
primeiros seis meses de ges-

Caixa anuncia
10 mil
contratações
este ano
A Caixa Econômica Federal
anunciou, ontem (19), a
contratação de 10 mil novos colaboradores, entre
empregados e terceirizados, para fortalecer a rede
de atendimento do banco.
Serão 4 mil empregados,
5,2 mil estagiários e adolescentes aprendizes, e cerca
de 800 recepcionistas e
vigilantes.
Está prevista a contratação de 4 mil empregados
ao todo, sendo que 3 mil
deles serão convocados do
concurso vigente, a depender ainda de autorização da
Secretaria de Coordenação
e Governança das Empresas
Estatais (Sest) para ampliação do quadro de pessoal
da Caixa.
Além disso, haverá mil
vagas para pessoas com
deficiência (PcD) em concurso específico para esse
público, com previsão de
lançamento de edital até
setembro.
Estagiários - As vagas de
estágio serão providas por
candidatos que já foram
aprovados em processo de
seleção realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
Caso seja identificada a
necessidade de abertura de
mais vagas, novas seleções
poderão ser feitas pelo CIEE
futuramente.

tão tiveram como objetivo
enfrentar os desafios deste
ano letivo e desenvolver estratégias que visam reduzir
os déficits de aprendizagem
e a evasão escolar em função
da pandemia. Outra ação
importante foi o apoio aos
profissionais e alunos na
retomada das atividades presenciais de forma cautelosa.
“Estudos comprovam as
consequências da pandemia
para a educação a curto, médio e longo prazo por conta
do afastamento dos alunos
da sala de aula. Por isso,
implementamos um plano
de retomada com projetos
que visam retomar o vínculo
com a escola, recuperar os
conteúdos e oferecer um
ensino qualificado, apoiado
em ações de inclusão digital.
A educação pública de qualidade é a nossa prioridade”,
afirmou.

O presidente da FME,
Fernando Cruz, lembra que
todas as escolas receberam
equipamentos de proteção
para uso individual e coletivo
e foram preparadas para o
retorno presencial com obras
de manutenção e reforma.
Além disso, estão sendo finalizados os processos de melhoria da conectividade das
escolas, dados patrocinados
para professores e alunos e a
entrega dos tablets, que deve
ocorrer no próximo mês.
Após o fim do recesso
escolar, será iniciada uma
nova fase de implementação
do ensino híbrido até que
todas as unidades estejam
abertas. A reabertura gradual
das escolas segue protocolos
de segurança estabelecidos no Plano de Retomada
das Aulas, em parceria com
a Secretaria Municipal de
Saúde.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
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.
Dia: 23/07/2021
Horário
08:00 às 12:00
08:10 às 12:00
08:15 às 12:00
08:15 às 12:00
08:15 às 12:00
08:15 às 12:00
08:15 às 12:00
08:15 às 12:00
08:15 às 12:00
08:15 às 12:00
08:15 às 12:00
08:20 às 12:00
08:20 às 12:00
08:20 às 12:00
08:20 às 12:00
08:20 às 12:00
08:20 às 12:00
08:20 às 12:00
08:20 às 12:00
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
12:00 às 15:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
09:00 às 11:00
09:00 às 11:00
09:00 às 11:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30

Endereço
NITERÓI
Alameda São Boaventura - Fonseca - Piratininga - Niterói
Rua Selma - Caramujo - Niterói
Avenida Anita Nilo Peçanha - São Francisco - Niterói
Avenida Presidente Franklin Roosevelt - Charitas - São Francisco
- Niterói
Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói
Rua Anita Nilo Peçanha - São Francisco - Niterói
Rua Bororós - São Francisco - Niterói
Rua Guararapes - São Francisco - Niterói
Rua Nilo Peçanha - São Francisco - Niterói
Rua Tabajaras - São Francisco - Niterói
Rua Timbiras - São Francisco - Niterói
Avenida Presidente Franklin Roosevelt - São Francisco - Cachoeiras
- Niterói
Rua Carajás - Comp 1 - São Francisco - Niterói
Rua Clara Nunes - São Francisco - Niterói
Rua Guaianazes - São Francisco - Niterói
Rua Roberto Augusto Morgado - São Francisco - Niterói
Rua Tocantins - São Francisco - Niterói
Rua Xingú - São Francisco - Niterói
Travessa Particular - São Francisco - Niterói
Ladeira Major Rocha - Ponta da Areia - Niterói
Ruas 6, 7, 8 - Santa Bárbara - Niterói
Rua Darci Vargas - Santa Bárbara - Niterói
Rua Doutor Custódio Esteves Neto - Santa Bárbara - Niterói
Rua Jandira Pereira - Santa Bárbara - Niterói
Rua Josefa Pureza - Santa Bárbara - Niterói
Avenida Presidente Franklin Roosevelt - São Francisco - Niterói
Rua A - São Francisco - Niterói
Rua Clara Nunes - São Francisco - Niterói
Rua Doutor Diógenes Travessa - São Francisco - Niterói
Rua Doutor Henrique PortuGeneral - São Francisco - Niterói
Rua General Rondon - São Francisco - Niterói
Rua Leila Diniz - São Francisco - Niterói
Rua Tupiniquins - São Francisco - Niterói
Estrada Luxemburgo - Várzea das Moças - Rio do Ouro - Niterói
Estrada Holanda - Várzea das Moças - Rio do Ouro - Niterói
Estrada Jean Vallenteau Mouliac - Rio do Ouro - Várzea das Moças
- Niterói
Rua Luxemburgo - Rio do Ouro - Niterói
Sítio P Polisio - Rio do Ouro - Niterói
SÃO GONÇALO
Curitiba - Trindade - São Gonçalo
Estrada de Pachecos - Pacheco - São Gonçalo
Rua Josefina de Almeida - Pacheco - São Gonçalo
Rua José Leandro - Pacheco - São Gonçalo
MARICÁ
Ruas 40, 46, 47 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Prefeito Nelson Rabell - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Vereador Tuninho do Birinight - Jardim Atlântico - Maricá
Ruas 3, 10, 15, 16, 19 - Itaocaia Valley - Jardim Inoã - Rincão
Mimoso - Maricá
Rua José de Oliveira - Itaipuaçu - Maricá
Rua B - Jardim Inoã - Maricá
Estrada de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá
Rua 5 - Jardim Inoã - Maricá
Rua Abraão Noberto Cabral - Jardim Inoã - Maricá
Rua Caio Figueiredo - Chácaras Inoã - Jardim Inoã - Maricá
Rua Itaipu - Inoã - Maricá
Vessa Ciep - Chácaras Inoã - Maricá
Ruas 10, 34, 36 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua General Hemir - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
15474735
15487313
15487323
15487323
15487323
15487323
15487323
15487323
15487323
15487323
15487323
15487343
15487343
15487343
15487343
15487343
15487343
15487343
15487343
15480161
15488833
15488833
15488833
15488833
15488833
15487449
15487449
15487449
15487449
15487449
15487449
15487449
15487449
15489145
15489145
15489145
15489145
15489145
15473727
15477011
15477011
15477011
15488189
15488189
15488189
15487511
15487511
15479997
15479997
15479997
15479997
15479997
15479997
15479997
15488815
15488815
15488815

que gera oportunidades e
que vai tirar o estado do ciclo
vicioso e levá-lo para um ciclo
virtuoso. Trazer o mais pobre
para a mesma universidade
que uma pessoa que teve
mais oportunidade na vida é
trazer justiça social”, afirmou
o governador, lembrando que
o pré-vestibular é on-line e
permite que o aluno possa
trabalhar e construa seu horário próprio de estudo.
O processo de seleção será
feito pelos municípios con-

templados, após análise da
documentação do candidato.
Podem se inscrever alunos
que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou
que já tenham concluído. Os
interessados deverão encaminhar, no ato da inscrição,
documento oficial de identidade com foto e comprovante
de escolaridade. O período
de inscrição no programa
será do dia 26 a 30 de julho,
gratuitamente, pelo site da
Fundação Cecierj (https://
tinyurl.com/8ju2c4n7).
A Fundação Cecierj será
responsável pela parte pedagógica, como materiais impresso e digital, além das salas
de aulas virtuais. Os alunos
terão acesso gratuitamente à plataforma de estudos
com postagem semanal de
videoaulas, áudios, exercícios
e simulados.
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Bota recebe
o Goiás
no Nilton
Santos

Terça-feira, 20/7/2021

Caravela sem comando
após demissão de Cabo
Treinador não resiste aos maus resultados e deixa o Vasco fora do G-4

O Botafogo
volta a campo
pela Série B do
Campeonato
Brasileiro nesta terça-feira.
Os alvinegros recebem o
Goiás, às 19 horas (de Brasília), no estádio Nilton Santos.
Os donos da casa seguem
a procura de um novo técnico. Com isso, o interino Ricardo Resende vai comandar
novamente o Botafogo.

Rafael Ribeiro / Vasco

Interino
Ricardo
Resende vai
estar mais
uma vez no
comando
O treinador deve repetir a
escalação que iniciou o jogo
contra o Brusque. Ricardo
Resende espera uma atuação
superior a do fim de semana.
“Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo
em casa, porque tenho certeza que é o que nosso torcedor
espera”, disse.
O Goiás segue no G-4 da
Série B. Só que a diretoria surpreendeu e demitiu o técnico
Pintado.
O auxiliar Glauber Ramos
vai comandar a equipe de forma interina contra o Goiás. O
treinador vai fazer mudanças
na escalação.
Reynaldo, Caio Vinícius
e Alef Manga retornam após
cumprirem suspensão. Já
Ivan assume o posto de Apodi, lesionado.

A despedida de Marcelo Cabo no comando técnico do Vasco foi no empate com o Náutico, domingo, em São Januário

O Vasco informou, ontem à
tarde, a demissão do treinador
Marcelo Cabo.
Deixam também
o clube o auxiliar
Gabriel Cabo e o preparador físico Tiago Melsert. Os próximos
treinamentos serão comandados por Fábio Cortez e Daniel
Félix, ambos da comissão permanente.
O último jogo de Marcelo
Cabo no comando do Vasco foi
no domingo, contra o Náutico,
pela 12ª rodada da Série B. A
partida terminou empatada
por 1 a 1. O desempenho ruim
determinou a queda do treinador.
Os vascaínos não chegaram

Técnico Marcelo
Cabo deixa o
Vasco na oitava
posição da Série
B, com 18 pontos
em 12 rodadas
às semifinais do Campeonato
Carioca, só que o início com os
garotos da base e uma crescente nas atuações mantiveram
Cabo no comando da equipe.
Na Série B, o Vasco sofreu no
início e chegou a ficar na zona
de rebaixamento. Nas rodadas
seguintes a equipe alternou
muito, mas conquistou vitórias
importantes que deixaram a

equipe próxima do G-4.
“Marcelo contribuiu positivamente para a montagem do
elenco para esta temporada,
trabalhou em alinhamento
com o departamento de futebol de base, contribuindo
para o desenvolvimento de
jovens atletas cruz-maltinos,
e foi figura importante para a
manutenção do excelente ambiente de convívio no Centro
de Treinamento do Vasco, na
Cidade de Deus”, diz comunicado publicado pelo clube.
Marcelo Cabo chegou no
início desta temporada com o
objetivo de comandar a equipe
ao retorno à Série A, mas os cruz-maltinos conviveram com a
irregularidade desde os primeiros jogos sob seu comando.

Lyon estipula preço
por Thiago Mendes
O Fl a m e n g o
está perto de
confirmar o
empréstimo
do volante
Thiago Mendes. O jogador de 29 anos
está atualmente no Lyon,
da França.
As diretorias conversam
sobre o empréstimo. Tanto Lyon quanto Flamengo estão colocando metas
que Thiago Mendes deve
cumprir para a compra do
jogador por parte dos rubro-negros.
Os franceses já definiram
o valor para a aquisição de
Thiago Mendes. O Flamengo terá que desembolsar 10
milhões de euros (cerca de
R$ 61 milhões) caso queira
permanecer com o volante.

Um sinal de que o meio-campista pode estar a caminho do Ninho do Urubu
é que no último final de
semana ele não foi escalado
para o amistoso de pré-temporada entre o Lyon e
o Wolfsburg, da Alemanha,
vencido pelo clube francês
por 4 a 1.
Thiago Mendes já concordou em retornar ao futebol brasileiro. O volante
chegaria para ser o substituto para Gerson, negociado com o Olympique
de Marselha, também da
França.
Além de Thiago Mendes,
o atacante Kennedy, do
Chelsea, é outro jogador
que a diretoria do Flamengo espera contar para esta
temporada.

Flu: Acordo por
dívida com Robinho
O Fluminense luta para
manter as finanças em dia.
Mesmo assim,
a diretoria tricolor tem que se desdobrar
para pagar as dívidas passadas.
Ontem, os tricolores
conseguiram afastar um
problema. O Fluminense
entrou em acordo com o Atibaia-SP em relação ao pagamento do atacante Robinho.
Os cariocas deveriam pagar
R$ 2 milhões para o jogador,
mas os paulistas não viram a
cor do dinheiro e entraram
na Justiça em 2020.

A dívida está em mais de
R$ 3 milhões e o Fluminense
conseguiu o parcelamento.
Com isso, os cariocas acabam com o risco de poder
sofrer alguma punição na
Fifa.
Robinho chegou ao Fluminense em 2017 para ser
o substituto de Richarlison,
atualmente no Everton-ING
e na Seleção Brasileira. No
entanto, o atacante não
rendeu o esperado com a
camisa tricolor e passou a
ser emprestado nas últimas
temporadas. O jogador retornou de Bangladesh e seu
contrato termina no fim
deste ano.

