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BR-101 em expectativa 
para receber melhorias

Pedido de relicitação está em última análise na ANTT. Se for aceito, será apreciado pelo Ministério dos Transportes

IMPORTANTE PARA 8 MILHÕES DE PESSOAS

CIDADES\PÁG. 3

Atletas de elite, brasileiros e estrangeiros, estão disputando as provas. Campeonato pode ser acompanhado on-line e vai explorar toda a potência das ondas de Itacoatiara

Tony D’Andrea / Divulgação

Ondas gigantes 
dão espetáculo 
em Itaquá
Inspirado no “Circuito Mundial 
de Ondas Grandes “, o município 
de Niterói, que fica a 20 minutos 
do Rio de Janeiro, abre espaço 
para a versão niteroiense do 
campeonato Big Wave 2021, 
que acontece num dos cenários 
mais lindos do estado: a Praia de 
Itacoatiara, na Região Oceânica. 
Em razão da pandemia e da 
impossibilidade de se realizar 
eventos presenciais que 
podem gerar aglomerações, o 
Itacoatiara BW terá um formato 
digital que é inédito no Brasil 
para campeonatos de ondas 
grandes na remada. A janela 
de competição já está aberta e 
ocorre até o dia 30 de setembro.

CIDADES\PÁG. 4

SG faz ação 
contra transporte 
irregular

CIDADES\PÁG. 3

Jogando pela primeira vez sob os olhares da torcida rubro-negra desde 
março do ano passado, o Flamengo recebe o Defensa y Justicia, em 
Brasília, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores.

PÁG. 8

Mostra aborda 
arquitetura 
nas cidades
Até hoje, está em cartaz 
a mostra “Curta em 
Francês - Espèces d’espaces  
(Espécies de espaços) com 
a exibição gratuita de 13 
curtas-metragens com a 
temática da arquitetura e 
urbanismo.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Le plus petit appartement de Paris”, de 
2014, é um dos destaques da mostra

ESPORTES

Sob olhar de 
Lisca, Vasco 
pega o CSA
Treinador anunciado 
ontem pela diretoria 
ficará apenas observando 
a equipe que joga hoje à 
noite em Maceió pela 
13ª rodada da Série B.

Reprodução do Twitter / Vasco

Lisca (à esq.) assinou contrato até 
o final da temporada com o Vasco

Alexandre Vidal / Flamengo

Completando cinco anos de Flamengo, o capitão Diego está confirmado contra os argentinos

Fla busca vaga ao lado da torcida

RJ tem quase 500 oportunidades
Vagas são para todas as regiões do Estado do Rio, nas mais diferentes áreas de atuação

PÁG. 3

Secretário é 
acusado de 
obter vantagem

PANORAMA\PÁG. 2

Divulgação

Leandro Alves assumiu secretaria estadual 
de Esportes no final do ano passado
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Frio carioca
Não são só as madrugadas frias que têm surpreendido os 
cariocas nesse ano. Mesmo com tempo aberto e com sol de 
meio-dia, os termômetros seguem baixos e o vento sopra 
muito gelado. Surpreendida com o clima dos últimos dias. 
As vezes nem parece que estou no Rio de Janeiro.
Simone Peçanha

Lisca no Vasco
Mesmo após uma campanha de se aplaudir no América-
-MG, eu não confio muito no trabalho do Lisca, ou “Lisca 
doido” como gostam de chamar. O nome já diz, não sei se 
ele é um bom nome pro Gigante. Espero que dê certo, mas 
acho ele muito superestimado.
Matheus dos Santos

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.

‘Peixe’ terá que 
explicar eventos 

Chegou à  Comissão de Es-
porte da Alerj denúncia sobre 
o atual secretário estadual de 
Esportes. Segundo fonte que 
prefere não se identificar,  
Leandro Alves, conhecido 
como Peixe, vem promoven-
do diversos eventos em hotéis 
de luxo do Estado sob o argu-
mento de serem fóruns espor-
tivos. Na verdade, de acordo 
com a fonte, os eventos são 
pretextos para pagamentos 
de despesas pessoais de Peixe 
e seu grupo de amigos. A últi-
ma edição dos tais fóruns foi 
realizada no renomado hotel 
de luxo Portobello, localizado 
na Costa Verde. 

Selo Pet Friendly 
chega à Baixada 
A Secretaria Estadual de Agri-
cultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento, responsável 
pelas políticas de proteção e 
bem-estar animal, e a Prefei-
tura de Queimados lançaram 
o Selo Pet Friendly na cidade, 
nesta segunda-feira (19/07). 
O projeto está presente em 20 
municípios do estado e chega 
à cidade da Baixada Flumi-
nense onde oito lojas já estão 
cadastradas e aptas a receber 
os animais.

Em Queimados, as empre-
sas que ainda não aderiram à 
campanha e tiverem interesse, 
podem entrar em contato com 
a prefeitura da cidade pelo 
através dos telefones: (21) 
2665-7794 ou (21) 2665-7739. 

Petrobras reforma 
edifício-sede

Campanha  
do agasalho 

Ícone da arquitetura nacional 
e da paisagem do Centro do 
Rio, o edifício-sede da Petro-
bras, na Avenida Chile, está 
passando pela primeira refor-
ma completa de sua história. 
A Petrobras está investindo 
na revitalização do prédio, 
que dará lugar a um ambiente 
moderno, sustentável e com 
design inclusivo. 

A fase de desocupação foi 
concluída e a desmontagem 
dos ambientes internos foi 
iniciada esta semana. No 
pico das obras, cerca de 1.600 
pessoas irão trabalhar na 
reforma. 

A reforma permitirá a in-
tegração do prédio ao circuito 
turístico e cultural da cidade, 
possibilitando, por exemplo, 
que pedestres façam o trajeto 
do bondinho de Santa Teresa 
à Catedral Metropolitana pas-
sando por dentro da área do 
edifício, onde haverá espaços 
de exposições e cafeteria. A 
ideia é estreitar o relaciona-
mento da Petrobras com os 
cariocas e turistas que visitam 
a cidade e contribuir para a 
revitalização e modernização 
do Centro do Rio de Janeiro. 

O Instituto CCR – gestor so-
cial do Grupo CCR, do qual 
a CCR ViaLagos faz parte 
– organiza a versão 2021 de 
sua campanha do agasalho. 
Neste ano, a iniciativa é aber-
ta para os públicos interno 
e externo – colaboradores e 
demais interessados no tema 
de forma voluntária, e a CCR 
ViaLagos, durante os meses 
de julho e agosto, estimulará 
as doações de peças em bom 
estado para a Casa de Repou-
so Recanto Feliz, no Centro 
do município de Rio Bonito.

A iniciativa faz parte do 
“Nosso Mundo Melhor”, pro-
grama que envolve todas as 
ações solidárias promovidas 
pelo Instituto CCR. 

Panorama RJPanorama RJ

Creche em Mangaratiba

A Prefeitura de Mangaratiba 
está perto de concluir a obra de 
construção da nova creche de 
Conceição de Jacareí, o CEIM 
Professora Kênia Conceição de 
Lima. A unidade escolar, que 
terá capacidade para atender 
cerca de 250 alunos, contará 

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

com um prédio moderno e 
100% adaptado para ampliar 
o ensino infantil. A constru-
ção foi iniciada no segundo 
semestre de 2020, e mesmo 
tendo que ficar meses parali-
sada por conta da pandemia, 
está prestes a ser inaugurada. 

Vans retornam em Casimiro
O serviço de vans voltou a 
funcionar ontem no trans-
porte público de Casimiro 
de Abreu. A solenidade de 
lançamento ocorreu na se-
gunda-feira (19) em frente à 
Prefeitura, na qual participa-
ram o prefeito Ramon Gidalte, 
secretários, subsecretários, 
funcionários, vereadores e 
claro, os motoristas e auxilia-
res das 16 vans que prestam 
o serviço. 

São sete linhas, com 22 
itinerários, percorrendo todo 
o município, inclusive nas re-
giões serrana e rural. As tarifas 
variam de R$ 2,50 a R$ 7. Para 
o prefeito, que lutava pelo 
retorno do serviço desde que 
era vereador, esse momento 
tem grande importância.

“Este dia é de grande sa-
tisfação. Há anos luto pelo 
transporte público no mu-
nicípio. Em poucos meses 
de governo trabalhamos 
firmes com esse propósito, 
diariamente cobrava minha 
equipe e hoje, vendo essas 
vans reunidas aqui fico muito 
feliz. Agradeço o empenho 
de todos”, ressaltou Ramon 
Gidalte.

Divulgação/Prefeitura de Casemiro de Abreu

Solenidade que marcou a volta do serviço reuniu autoridades e trabalhadores: 32 empregos foram gerados

Condecoração em Brasília

O secretário de Estado de 
Defesa Civil RJ e comandan-
te-geral do Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do Rio 
de Janeiro, coronel Leandro 
Monteiro, recebeu, em Brasí-
lia, a Ordem do Mérito Bom-
beiro Militar Imperador Dom 

Divulgação/Governo do Estado

Pedro II. A medalha, maior 
condecoração do Distrito Fe-
deral, foi recebida das mãos 
do governador em exercício 
do DF, Rafael Prudente, e do 
comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros do DF, coronel 
Bonfim. 

As vans estão adesivadas 
e vistoriadas pela Secretaria 
de Ordem Pública e Defesa 
Civil. Possuem sistema de 
GPS e estão ligadas ao siste-
ma de transmissão do mu-
nicípio e do Departamento 

de Transportes Rodoviários 
do Estado do Rio de Janeiro  
(Detro/RJ).

O secretário de Ordem 
Pública, Wellington Lima, 
ressaltou outro benefício do 
retorno do serviço. “As vans 

vão circular com motoristas, 
motoristas auxiliares e al-
gumas terão cobradores, no 
mínimo 32 empregos serão 
gerados no município. Isso 
vai ao encontro das metas do 
governo”, disse. 

Curtas abordam a 
arquitetura nas cidades
Até o dia 21, está em cartaz 
a mostra “Curta em Francês 
- Espèces d’espaces  (Es-
pécies de espaços) com a  
exibição gratuita de 13 cur-
tas-metragens, online, le-
gendados em português 
com a temática da arquite-
tura e urbanismo em diver-
sas abordagens.

Com o objetivo de provo-
car o intercâmbio de ideias 
e incentivar debates, a mos-
tra apresenta uma seleção 
de curtas que tratam dos 

temas de diferentes manei-
ras, tanto através de uma 
abordagem mais contem-
porânea ou mais histórica, 
fornecendo exemplos de 
planejamento do uso do 
solo no ambiente urbano e 
até mesmo social.

Os filmes, contam a cida-
de com um olhar documen-
tal, histórico, romântico. Em 
destaque o curta contempo-
râneo “Le plus petit apparte-
ment de Paris (2014)”. Onde: 
https://sesc.digital. 

CULTURA FABIANA MAIA

Lançamento
‘O Reino do Tempo’ convida 
a uma viagem pelas quatro 
estações do ano. A fábula, 
escrita pela autora e jor-
nalista Isa Colli, ensina às 
crianças a importância de 
manter o equilíbrio entre a 
primavera, o verão, o outo-
no e o inverno. O livro, que 
chega ao mercado editorial 
pelo selo Colli Books, já 
está disponível para venda 
no formato e-book nas pla-
taformas Amazon, Kobo e 
Google Livros, mas também 
está disponível nas livrarias.

 COLETIVO – O Oi Futuro apresenta, até o dia 25, a 
exposição coletiva “Arte, Cidade e Patrimônio: futuro 
e memória nas poéticas contemporâneas”, sob cura-
doria de Adriana Nakamuta, com 10 artistas de seis 
estados, em que se debate memória e futuro através 
de poéticas urbanas. Agendamento pelo site https://
oifuturo.org.br ou 3131-3060. A entrada é gratuita. 

NOVIDADE – Rachel Rossette, cantora e compositora 
americana, está chegando com tudo no mercado 
brasileiro. A jovem lançou seu mais novo single em 
parceria com a cantora Melody: “Gringa no Rio”. Este 
é o quinto single do seu futuro EP, que será lançado em 
breve. O single já está disponível no canal do YouTube 
da Melody.

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

Divulgação

“Le plus petit appartement de Paris” é um dos destaques da mostra

Divulgação

Fábula, escrita por Isa Colli, ensina às 

crianças a importância das estações

Divulgação
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Firjan alerta para a necessidade de obras em uma das principais vias do Estado do Rio de Janeiro

BR-101: relicitação por detalhes
O pedido de relicitação da BR-
101, feito pela Arteris Flumi-
nense em 19 de maio de 2020, 
está agora a cargo da Diretoria 
Colegiada da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT). A resposta foi enviada 
à Firjan após ofício solicitando 
um prazo para a definição do 
processo, conforme infor-
mado por representantes do 
órgão em reunião com a Firjan 
em março deste ano. Segundo 
a ANTT, o processo está pen-
dente de inclusão em pauta 
para deliberação da Diretoria 
Colegiada, o que, segundo o 
órgão, “deverá acontecer em 
breve”.

O processo sobre o pedido 
de relicitação foi encaminhado 
à Diretoria Colegiada em 8 de 
junho deste ano. Caso o pare-
cer técnico da ANTT autorize 
a relicitação, o caso ainda será 
encaminhado para análise do 
Ministério da Infraestrutura 
e, por fim, para o Conselho 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos, composto por 
diversos ministros. A eles cabe-
rá a palavra final. No entanto, 
se a ANTT negar a relicitação, 
uma das possibilidades é de 
que haja um pedido de repac-
tuação do contrato.

No ofício enviado à ANTT, 
a Firjan destacou ainda a ur-
gência da Estrada do Contor-
no de Campos, bem como a 

necessidade de melhorias na 
rodovia. Na resposta à Fede-
ração, o órgão federal garan-
te que, em reuniões prévias 
com a Superintendência de 
Infraestrutura Rodoviária da 
ANTT, a concessionária não se 
opôs à execução das obras de 
melhoria entre os kms 65 e 67. 
Mas alertou que, “no entanto, 
sua efetiva execução depende 

do prazo de conclusão do 
processo de relicitação, e da 
assinatura de termo aditivo 
para que se possa compatibi-
lizar o novo prazo do contrato 
com o prazo de execução do 
cronograma da obra”.

“A qualidade da infraestru-
tura logística e de mobilidade 
urbana é um dos fatores mais 
importantes para a atrativida-

de de investimentos, uma vez 
que possui grande impacto na 
produtividade e no custo final 
das mercadorias e serviços. 
Para que a infraestrutura seja 
um atrativo, é preciso que a 
BR-101 seja integralmente 
duplicada e todas as outras 
obras em andamento sejam 
concluídas”, defendeu Luiz 
Césio Caetano, presidente da 

Firjan Leste Fluminense.

Impactos - Principal liga-
ção fluminense com o Espírito 
Santo, a rodovia impacta di-
retamente mais de 8 milhões 
de pessoas. A concessão da 
Autopista Fluminense foi ini-
ciada em fevereiro de 2008 e, 
por enquanto, dura até 2033. 
Na reunião em março com a 

Firjan, a ANTT afirmou que 
os projetos das grandes obras, 
como a Estrada do Contorno 
de Campos, foram paralisados 
desde fevereiro do ano passa-
do, três meses antes do pedido 
formal de relicitação junto ao 
órgão. No interior, entre as 
principais obras estacionadas 
estão a duplicação de 13 quilô-
metros entre Macaé e Casimiro 
de Abreu; a construção da ter-
ceira faixa do trecho entre Ni-
terói e Itaboraí; e a duplicação 
do trecho urbano em Campos, 
considerada fundamental para 
melhorar a mobilidade e a lo-
gística da região.

A obra é capaz de aumentar 
a atratividade do município 
ao setor produtivo, ao bara-
tear custos de frete, seguro e 
manutenção. Este e outros 
investimentos são pleitos do 
Mapa do Desenvolvimento do 
Estado do Rio de Janeiro 2016-
2025, construído pela Firjan 
em conjunto com mais de mil 
empresários.

Rodovia impacta 
diretamente 
mais de 8 
milhões de 
pessoas entre
o RJ e ES

Divulgação / Autopista Fluminense

Pedido de relicitação da BR-101 foi feito pela concessionária Arteris Fluminense em maio do ano passado e agora está na Diretoria Colegiada da ANTT

Estado divulga 
489 oportunidades
A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
divulga 489 oportunidades 
para as regiões Metropoli-
tana, Médio Paraíba, Bai-
xadas Litorâneas e Serrana 
do Rio de Janeiro. As vagas 
são oferecidas pelo Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) 
que realiza uma análise 
comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato 
cadastrado com o da vaga 
disponibilizada pela con-
tratante. Para se inscrever 
ou atualizar o cadastro, é 
necessário ir a uma unidade 
levando seus documentos 
de identificação civil, car-
teira de trabalho e compro-
vante de residência.

Vagas por região - Na 
Região Metropolitana, são 
oferecidas 205 oportunida-
des. Entre as opções desta-
cam-se 65 oportunidades 
para operador de telemar-
keting, tendo como pré-re-
quisito ter o ensino médio 
completo. Além de 21 vagas 
para vendedor de serviços 
e oportunidades para au-
xiliar de limpeza, operador 
de caixa, almoxarife, entre 
outras.

Moradores da Região 
Serrana podem se candi-
datar a uma das 218 vagas 
oferecidas no local. Entre 
elas, 46 vagas para técnico 
de suporte em TI, 32 para 
vendedor, entre outras.

Na Região do Médio Pa-
raíba estão sendo ofereci-
das 36 vagas. Entre as op-
ções, existem 14 vagas para 
Costureira, 3 para Inspetor 
de Qualidade, e outras.  

Na Região das Baixadas 
Litorâneas estão sendo ofe-
recidas 30 oportunidades de 
trabalho para as funções de 
encarregado de supermer-
cado, operador de caixa e 
orientador de tráfego.

“Estamos investindo no 
setor de captação de vagas 
e isso tem refletido direta-
mente no aumento da ofer-
ta de oportunidades para o 
cidadão fluminense. Nosso 
objetivo é melhorar cada 
vez mais”, disse o secretário 
de Trabalho e Renda, Léo 
Vieira.

Cadastro - Para consul-
tar as oportunidades e as 
informações sobre remune-
ração e exigências de cada 
função, o candidato deve 
ser cadastrado no programa 
Sine e realizar a consulta 
de maneira presencial em 
uma unidade da rede ou 
através dos canais digitais: 
empregabrasil.mte.gov.br 
ou aplicativo Sine Fácil.

O cadastro  também 
pode ser realizado através 
do envio do currículo para 
o e-mail vagas@trabalho.
rj.gov.br. Pelo mesmo ca-
nal é possível esclarecer  
dúvidas.

Operação fiscaliza o transporte 
irregular de passageiros em SG

  A Prefeitura de São Gon-
çalo, por meio da Secretaria 
de Transportes, realizou, na 
manhã desta terça-feira (20), 
uma ação contra o transporte 
irregular de passageiros no 
Alcântara. As equipes realiza-
ram rondas pelos principais 
pontos do bairro e duas vans 
foram flagradas realizando 
transporte irregular de pas-
sageiros, uma na Rua Manoel 
João Gonçalves e outra na 
Rua Gustavo Mayer.

Segundo o secretário de 
Transportes, Fabio Lemos, a 
ação, que acontece de ma-
neira periódica pela cidade, 
tem o objetivo de evitar o 
transporte irregular, preser-
vando, assim, o bem-estar 
dos munícipes e da dinâmica 
urbana.

“Nossas equipes volantes 

atuam diariamente em di-
versos pontos da cidade com 
o intuito de coibir esse tipo 
de atividade. O transporte 
irregular coloca a vida do pas-

sageiro em risco e contribui 
para congestionamentos. Va-
mos seguir trabalhando para 
organizar o trânsito da nossa 
cidade”, disse o secretário.

Estacionamento irregular 
- Ainda durante a operação, 
dois carros, sendo um deles 
táxi, foram rebocados por 
estacionamento irregular na 
Rua Nestor Pinto Alves.

“O estacionamento irre-
gular é um problema crôni-
co. Atuamos com ações de 
educação no trânsito, mas 
também de forma efetiva, 
rebocando esses carros que 
atrapalham os comércios, 
garagens e o ir e vir dos pe-
destres”, finalizou o secretário 
Fabio Lemos.

Duas vans foram apreendidas na manhã de ontem, no Alcântara

Itaboraí 
promove 
soltura de 
pássaros
A Prefeitura de Itaboraí, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
realizou a soltura ao habi-
tat natural de três pássaros 
silvestres, na região de Mu-
riqui, na manhã de ontem 
(20). A ação foi coordenada 
pelo Grupamento de Espe-
cial de Proteção Ambiental 
(GEPAM) da Guarda Mu-
nicipal.

As aves são da espécie 
Tiê-sangue (“Ramphoce-
lus bresilius”, nome cientí-
fico), considerada símbolo 
da Mata Atlântica. Os ani-
mais foram devolvidos à 
natureza, após passarem 
por um período de reabi-
litação. 

“O cidadão tem um 
papel importante nesta 
batalha contra a venda ile-
gal de animais silvestres.”, 
explicou o coordenador do 
GEPAM-Itaboraí, o agente 
Silveira.

PM deverá divulgar nos próximos dias um balanço de atuação no local

Itaipuaçu: Programa Bairro 
Seguro completa um mês 

Pouco mais de um mês após 
seu lançamento, o progra-
ma Bairro Seguro pode ser 
considerado um sucesso em 
Itaipuaçu. A iniciativa da PM 
em parceria com a Prefeitu-
ra de Maricá tem tido boa 
receptividade por parte da 
população. De acordo com 
a Secretaria de Ordem Públi-
ca e Gabinete Institucional 
(SEOP), a PM deverá divulgar 
nos próximos dias um balan-
ço do primeiro mês de atua-
ção dos programas lançados, 
incluindo o de Maricá.

“O que mudou notoria-
mente foi a interação da po-
lícia com a população e isso 
trouxe maior sensação de 
segurança. Esse era o grande 
objetivo: polícia de proximi-
dade, contato com o cidadão 
e inserção no dia a dia da 
comunidade. O retorno da 
população vem sendo muito 
positivo”, atestou Júlio César 
Veras, titular da SEOP, ressal-

tando que ainda é cedo para 
falarmos em expansão do 
programa no município. “Te-
mos que dar ênfase ao atual, 
realizar eventuais ajustes e 
torná-lo mais robusto”, afir-

mou o secretário.
Nas ruas de Itaipuaçu, a 

presença das equipes que 
atuam no Bairro Seguro é 
celebrada por moradores e 
comerciantes.

Marcos Fabrício / Prefeitura de Maricá

Programa tem obtido boa receptividade por parte dos moradores

Quando Arthur de Lima, 
de 29 anos, dono das sor-
veterias Tigela’s Açaí, viu 
seu faturamento cair 90% 
por conta da pandemia, 
buscou e achou na Pre-
feitura a saída para não 
fechar. O apoio veio pelo 
Fomenta Maricá, iniciati-
va de crédito facilitado e 
Arthur integra o grupo de 
empresários e microem-
preendedores individuais 
(MEIs) cujos negócios (e 
empregos) acabaram pro-
tegidos. Um dos pilares 
da bem sucedida política 
de combate aos efeitos 
econômicos da pande-
mia, o Fomenta chega à 
expressiva marca de mil 

contratos assinados.
Implementado em maio 
de 2020 pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, o Fomenta Maricá 
disponibiliza três linhas a 
partir de recursos do Fun-
do Soberano de Maricá 
(FSM). Um microcrédito 
a juro zero, de R$ 300 até 
R$ 21 mil, a segunda de 
R$ 21.001 até R$ 40 mil, 
com juros de 3% ao ano, 
e uma linha para o MEI de 
R$ 5 mil, todas com tarifas 
subsidiadas. 
As inscrições para o Fo-
menta podem ser feitas 
através da aba da Secreta-
ria de Desenvolvimento, 
no site da Prefeitura.

Fomenta Maricá avança

Renan Otto/Prefeitura de SG

A ação da Secretaria de Transportes contou com o apoio da Guarda Municipal

Diversos 
veículos foram 
fiscalizados nas 
ruas do bairro



4 Quarta-feira, 21/7/2021ofluminense.com.br Cidades

O Mendigo 
e a Lua

Dom José Francisco*

Você nunca foi tomado 
pela impressão de que 
algo melhor já passou? 
Nunca se olhou no es-
pelho e perguntou in-
comodado se as coisas 
valeram a pena? Quando 
isso acontecer, você estará 
apenas indagando uma 
única coisa, mas a única 
que importa: você foi feliz?

 Se há realmente uma 
questão a ser feita é por 
que não somos felizes? A 
gente se coloca a quilô-
metros de distância dessa 
questão, mas é a única que 
importa. Continua sendo 
mais confortável deixar 
a felicidade à vontade do 
acaso, como um efeito 
colateral do destino. 

 É pena! Assim, olhamos a 
felicidade como men-
digos olham para a 
lua, sem ter o que 
pensar dela. 
Talvez, para 
muitos, a lua 
não perten-
ça mesmo a 
este mundo, 
embora seja 
impossível 
n ã o  f i c a r 
o f u s c a d o 
com o seu 
brilho. 

 E o brilho da 
felicidade? Também 
não pertence a este 
mundo?

 Há riscos, claro! Mas não 
assumir riscos é mais ar-
riscado ainda!

 É claro que a sociedade 
sabe, e tem medo disso. 
Tanto que exorcizou esse 
medo criando a tecnologia 
e mantendo uma crendice 
beata em relação a ela. Foi 
por medo, que a sociedade 
se tornou incrédula em 
relação à possibilidade 
de cada um se reinventar 

para ser feliz. A sociedade 
cura a dor da infelicidade 
incentivando o consumo, 
numa roda viva, onde tudo 
começa na prateleira do 
supermercado e termina 
na lata de lixo.

 Mas ficam perguntas! E 
aquela viagem que você 

ainda não fez?  E 
aquela faculdade 
que ainda não co-
meçou? E aquele 

desejo im-
possível que 
c o n t i n u a 
assim, sem 
h a v e r  u m 
porquê!

 Não demora 
muito para 
v o c ê  p e r -
c e b e r  q u e 
aquilo que 
parecia im-
possível es-

tava ali, do lado, 
como uma possibi-
lidade entre outras, 
uma oportunidade 

ou um risco, mas só isso! 
Enfrentar esse risco define 
todas as questões, sobre-
tudo, a mais importante, 
que é: se ainda vale a pena!

 Não somos mendigos 
olhando para a lua. Nem 
a felicidade mora lá. Con-
corda?

Não demora 
muito para 

você perceber 
que aquilo 
que parecia 
impossível 
estava ali, 

do lado

OPINIÃO

Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Prefeitura de Niterói conclui 
revitalização do Campo dos 40

A Prefeitura de Niterói inau-
gurou, nesta terça-feira (20), 
a revitalização do Campo dos 
40, em Jurujuba. Além de ga-
nhar grama sintética, o espaço 
público de lazer passou por 
reforma total, com novo siste-
ma de drenagem, alambrado, 
arquibancadas, iluminação e 
um espaço de convivência com 
churrasqueira. O entorno do 
campo, na Travessa Brandão, 
também foi recapeado para 
facilitar o acesso ao local.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembrou que Jurujuba 
recebeu atenção da admi-
nistração municipal nos últi-
mos anos. Os investimentos 
incluem a revitalização do 
calçadão da orla de Jurujuba, 
obras de contenção de encos-
tas, reflorestamento, abasteci-
mento de água, tratamento de 
esgoto e o campo de futebol 
de Salinas.

“Jurujuba é um local es-
pecial, de belezas naturais e 

cultura pesqueira. O campo 
que estamos inaugurando 
hoje é mais uma área pública 
à disposição da comunidade, 
complementando os investi-
mentos ao longo dos últimos 
anos. As melhorias que fizemos 

aqui incentivam a prática do 
esporte e o encontro das famí-
lias. Nossa ideia é intensificar 
ainda mais o uso do espaço”, 
pontuou.

Os jovens do Projeto Gerson 
que fazem parte do núcleo 

Jurujuba vão passar a treinar 
no novo campo. São dezenas 
de jovens meninos e meninas 
participando da iniciativa so-
cial-esportiva que tem apoio 
da Prefeitura de Niterói. Diretor 
do Departamento de Opera-
ções da Empresa Municipal 
de Moradia Urbanização e 
Saneamento (Emusa), Antônio 
Lustosa lembrou que o Campo 
dos 40 faz parte da rotina dos 
moradores.

“Esse campo era de terra 
batida, precisava dessa revita-
lização completa. A garotada 
estava muito ansiosa pela aber-
tura dele, é um espaço muito 
tradicional para a comunidade. 
Além das intervenções de re-
forma, também fizemos o re-
capeamento de todo o entorno. 
Acredito que é uma obra muito 
positiva para os moradores da 
região”, destacou.

Para reforma do Campo 
dos 40, a Prefeitura de Niterói 
investiu R$730 mil.

O entorno, na Trav. Brandão, também foi recapeado para facilitar o acesso
Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Além do campo, Jurujuba recebeu importantes ações nos últimos anos

Atletas de elite, brasileiros e estrangeiros, estão disputando as provas

Itacoatiara Big Wave 2021 inicia 
competição de ondas grandes

Os maiores surfistas de ondas 
grandes do mundo como: 
Lucas Chumbo, Pedro Cala-
do, Gabriel Sampaio, Pedro 
Goulart e Gilmar Catelani caí-
ram no mar nesta terça-feira 
(20), bem cedo, na praia de 
Itacoatiara, Região Oceânica 
de Niterói. Os atletas, que 
participam do campeonato 
Itacoatiara Big Wave 2021, 
uma competição de surf de 
ondas grandes, pegaram on-
das tubulares pesadas de até 
4 metros. O campeonato, que 
está sendo apresentado pela 
Prefeitura de Niterói, através 
da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Niterói 
(Smel), e pela Enel do Brasil, 
conta com apoio da Arenque 
Surfboards, IBMR Centro 
Universitário, Organics e E.
Vianna Personal.

Lucas Chumbo, campeão 
mundial de ondas grandes, 
foi um dos participantes da 
janela de abertura da com-
petição.

“Itacoatiara é um lugar 
muito especial para mim. 
Sem público é diferente, falta 
o calor humano, mas o im-
portante é que estamos aqui 
podendo trabalhar, pegar 
uma onda gigante. Agora va-
mos ver no que vai dar”, disse, 
otimista.

O campeonato está sendo 
realizado no formato digital 

pela primeira vez no Brasil. 
Seguindo os protocolos sa-
nitários de combate à pan-
demia, somente os surfistas, 
cinegrafistas e equipes de 
apoio que fizeram teste de 
Covid-19 podem participar 
da competição. A perma-
nência dos atletas no mar 
está condicionada ao horário 
autorizado pelo Município: 
entre 6h e 10h. Não há públi-
co presencial, mas os fãs do 

esporte podem acompanhar 
o Itacoatiara Big Wave 2021 
pelo Instagram no perfil @
itacoatiarabigwave e também 
no portal Waves (www.waves.
com.br).

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Luiz Carlos 
Gallo, relembra que em 2018 
esteve em Nazaré para apro-
fundar o conhecimento sobre 
essa modalidade de surfe e 
aperfeiçoar essa versão para 

a cidade.
“Niterói é um município 

que respira esporte. Quan-
do visitei Nazaré, queria 
entender como funcionava 
esse outro lado do esporte, 
para podermos adaptar e dar 
apoio para a organização dos 
torneios de ondas gigantes 
na cidade. Mais uma vez te-
remos a presença de atletas 
consagrados mundialmente 
disputando provas de surfe 
em Itacoatiara, só que nesse 
momento com formato digi-
tal. Os organizadores estarão 
transmitindo on-line para 
que o público possa assistir 
sem sair de casa e, com isso, 
evitamos aglomerações. No 
local da disputa, fazemos 
questão de que todos os pro-
tocolos sejam cumpridos”, 
explicou o secretário.

A janela das competições 
abriu nesta terça-feira (20) 
e vai até 30 de setembro. 
Os atletas deverão fazer as 
filmagens e enviar para a 
organização do evento. Após 
o encerramento da janela, 
o material será julgado por 
uma comissão de arbitragem 
profissional, utilizando os 
critérios adotados pela Liga 
Mundial para o surf de ondas 
grandes. O resultado será 
anunciado até outubro. Ao 
todo, serão distribuídos R$ 50 
mil em prêmios.

Tony D’Andrea / Divulgação

 Ao todo, serão distribuídos R$ 50 mil em prêmios na competição

Niterói participa de 
projeto com a Coreia
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, e a secretária do Escri-
tório de Gestão de Projetos, 
Valéria Braga, participaram 
de uma reunião online para a 
apresentação de um relatório 
desenvolvido pela Kotra, em 
parceria com a Samsung e a 
Moon Engineering, através 
do “Knowledge Sharing Pro-
gram (KSP)”, programa de 
desenvolvimento e coopera-
ção econômica que oferece 
consultoria e oportunidade 
de capacitação para as soli-
citações dos países parceiros.

No fim de 2020, Niterói foi 
escolhida para este projeto 
de compartilhamento de co-
nhecimento, que tem como 
objetivo produzir um relató-
rio que forneça suporte para 
a implementação de políticas 
voltadas para uma cidade 
inteligente e sustentável a 
partir da experiência vivida 
pela Coreia do Sul. A parceria 
entre o município e o KSP foi 
coordenada pelo Escritório 
de Gestão de Projetos com 
suporte de outras secretarias 
do Governo.

Para a elaboração deste 
relatório, pesquisadores e 
representantes do governo 
da Coreia avaliaram dados de 
Niterói e realizaram diversas 
reuniões com representantes 
de diferentes secretarias da 
Prefeitura, como Urbanismo, 
Ordem Pública, Defesa Civil e 
a NitTrans.    

Axel Grael acompanhou 
de perto a evolução do pro-
jeto e destacou a importância 
da continuidade da parceria, 
com foco na capacidade tec-

nológica coreana, buscando 
uma Niterói cada vez mais 
produtiva e inovadora, e com 
a participação da população. 
De acordo com ele, será for-
mado um grupo de trabalho 
na cidade para que seja pos-
sível avançar com as iniciati-
vas. O relatório traz iniciativas 
voltadas para o turismo, para 
a educação, mobilidade, de-
fesa civil, entre outras áreas.

“Nós estávamos com 
muitas expectativas para ver 
o resultado deste relatório, e 
conseguimos ver um traba-
lho de qualidade, de muita 
integração de visões tanto 
no lado de Niterói quanto 
do coreano. Para que a gente 
continue avançando com 
parcerias, quero assegurar 
que o programa é importan-
te para a cidade de Niterói, 
vamos seguir avançando”,  
disse.

A secretária do Escritó-
rio de Gestão de Projetos, 
Valéria Braga, informou que 
a consultoria destacou que 
Niterói tem ações já avança-
das e uma equipe motivada 
e profissional, e que a partir 
de agora, o trabalho focará 
no planejamento e na im-
plementação de padroniza-
ção de processos e de ações 
integradas.

“Este foi um processo que 
demandou o apoio de prati-
camente todas as secretarias 
e também um grande esforço 
por conta da equipe corea-
na, liderada pela Samsung, 
onde foi impossível qualquer 
intercâmbio presencial de 
profissionais”, disse.

Integração pela educação 
no trânsito de São Gonçalo

 A equipe da Operação Lei Seca 
esteve na base do São Gonçalo 
Presente, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, na Estrela 
do Norte, na manhã da última 
segunda-feira (19), para pa-
lestrar aos policiais militares e 
agentes civis.

Os palestrantes, que são 
agentes com deficiência, trata-
ram sobre assuntos relaciona-
dos à abordagem do cidadão 
de forma humanizada.  O foco 
principal foi apresentar as con-
sequências que podem ocasio-
nar a mistura álcool e direção, 
de acordo com as medidas 
preventivas previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). 

O tema da palestra foi a 
“Mudança de Comportamen-
to na Sociedade”, alertando 
para a fiscalização de maneira 
educativa durante as ações de 
abordagem. 

O coordenador da base, 
subtenente Denis Machado, 
reforçou a importância da 
orientação passada aos agentes 
durante a palestra.

“A ação promovida pela 
equipe da Lei Seca teve caráter 
preventivo, com o intuito de 
evitar acidentes causados por 
descaso com as medidas de 
segurança estabelecidas pelo 
Código de Trânsito Brasileiro. 
Os palestrantes são agentes 

com experiências empíricas e 
acabam trazendo a realidade 
através de quem convive com as 
adversidades, proporcionando 
uma mudança de comporta-

mento no nosso público inter-
no, que cada vez mais entende 
o seu papel e a responsabili-
dade junto à nossa sociedade”,  
afirmou.

Equipe da Lei Seca palestra para agentes do São Gonçalo Presente
Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

O início da semana foi de troca de experiências entre Lei Seca e o SG Presente
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Pandemia: efeitos vão refletir 
nos salários por até nove anos
Alerta está em relatório do Banco Mundial sobre o mercado de trabalho no Brasil e na América Latina

O relatório do Banco Mundial 
“Emprego em Crise: Trajetória 
para Melhores Empregos na 
América Latina Pós-covid-19” 
alerta que os efeitos da pande-
mia da covid-19 podem afetar, 
por até nove anos, os salários 
dos trabalhadores médios do 
país. 

De acordo com o docu-
mento, a crise gerada pela 
pandemia vai afetar o merca-
do de trabalho no Brasil e na 
América Latina por um longo 
período, inclusive com efeito 
negativo sobre empregos e 
salários.

“No Brasil e no Equador, 
embora os trabalhadores com 
ensino superior não sofram os 
impactos de uma crise em ter-
mos salariais, e sofram apenas 
impactos de curta duração em 
matéria de emprego, os efeitos 
sobre o emprego e os salários 
do trabalhador médio ainda 
perduram nove anos após o 
início da crise”, diz o relatório.

O relatório aponta que essa 
situação vai deixar cicatrizes, 
como o aumento no desem-
prego, na informalidade e 
também redução dos salários.

“Na região da ALC [Améri-
ca Latina e Caribe], as cicatri-
zes são mais intensas para os 
trabalhadores menos qualifi-
cados, sem ensino superior”, 
diz o documento.

O documento foi divulgado 
em junho, e na manhã desta 

terça-feira (20) um webiná-
rio (seminário pela internet) 
com os autores aprofundou 
o diagnóstico. O documento 
também recomenda modifi-
cações no seguro-desemprego 
e maior atenção às políticas 
de inclusão de trabalhadores 
informais no mercado de 
trabalho, especialmente no 
cenário pós-pandemia.

“A crise econômica gerada 
pela pandemia da covid-19 
ressaltou a importância de 
renovar os instrumentos de 
proteção social a fim de pro-
teger a renda contra os cho-
ques canalizados por meio 
do mercado de trabalho, no 
Brasil e no mundo”, afirma o 
documento.

O relatório aponta que o 

seguro-desemprego acaba 
tendo um papel limitado na 
proteção social aos trabalha-
dores, “pois aqueles que são 
mais afetados pelas crises 
econômicas, como a causada 
pela pandemia, a exemplo dos 
trabalhadores informais e au-
tônomos formais, são inelegí-
veis para receber o benefício”.

Benefícios - Em 2019, no 

Brasil, somente 17,7% da mé-
dia mensal de trabalhadores 
desempregados (12,6 milhões) 
receberam benefícios de de-
semprego, podendo contar 
apenas com o Bolsa Família 
para a proteção mínima da 
renda, quando elegíveis.

O relatório também mostra 
que outro ponto a ser consi-
derado é o de que o período 
de pagamento do seguro no 
país, que varia de três a cinco 
meses, é inferior ao de outros 
países comparados. Além 
disso, o acesso ao benefício 
é um pouco mais difícil no 
Brasil do que em outros países. 
Atualmente, para ter direito 
ao seguro-desemprego pela 
primeira vez é preciso ter tra-
balhado com carteira assinada 
em 12 dos últimos 18 meses 
anteriores ao desligamento.

“O alto valor do pagamento 
inicial dos programas de de-
semprego, juntamente com 
sua curta duração, resultam 
em incentivos ao uso excessi-
vo de benefícios do desempre-
go, mas com um apoio abaixo 
do ideal, que não beneficia 
aqueles propensos a períodos 
de desemprego mais longos”, 
diz o relatório.

O relatório destaca que 
também faltam políticas de 
apoio para auxiliar os traba-
lhadores que estão buscando 
emprego de forma autônoma.

“Para enfrentar esses de-

safios, serão necessárias re-
formas regulatórias dos atuais 
benefícios de desemprego e 
reinvestimentos das econo-
mias para desenvolver siste-
mas de apoio modernos que 
reduzam o risco moral, mas 
também atendam a metade 
menos protegida do mercado 
de trabalho, para quem quase 
nenhuma despesa é dedica-
da”, defende o relatório.

Uma das recomendações 
propostas é a de que, para 
melhorar a cobertura do segu-
ro-desemprego, o período de 
carência para elegibilidade ao 
primeiro pedido seja reduzido, 
e a exigência para pedidos 
subsequentes, aumentada. 
Outra possibilidade é de que 
um menor peso de contri-
buição poderia ser atribuído 
a períodos de contribuição 
ininterruptos.

O documento sugere ain-
da a adoção de programas 
de seguro-desemprego para 
os trabalhadores autônomos 
formais. Alguns desses pro-
gramas já existem em países 
da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
(OCDE). Esses programas, 
tendem a ter critérios de ele-
gibilidade mais rigorosos do 
que para os trabalhadores for-
mais assalariados, incluindo a 
comprovação de falência ou 
fechamento involuntário da 
empresa.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Trabalhadores menos qualificados, sem ensino superior, serão os mais atingidos no cenário previsto para pós-pandemia

Petróleo: Bacia de 
Santos atinge recorde
A Bacia de Santos atingiu 
recorde de participação na 
produção nacional de petró-
leo e gás natural. No mês de 
junho de 2021, foram 2,67 mi-
lhões de barris equivalentes 
de petróleo por dia (boe/d), 
o que corresponde a 71,06% 
do total registrado no país.

Este é o maior percentual 
já apontado no painel dinâ-
mico da produtividade do 
setor. A plataforma é man-
tida pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), ór-
gão regulatório vinculado ao 
Ministério de Minas e Energia 
(MME). Os números con-
solidados de junho de 2021 
foram reunidos e divulgados 
ontem (20).

A Bacia de Santos é uma 
bacia sedimentar marítima 
que se estende desde o litoral 
sul do estado do Rio de Janei-
ro até o norte do estado de 
Santa Catarina. Nessa área, 
estão localizados campos 
com importantes reservas na 
camada pré-sal. Um deles, 
o Campo de Búzios, teve o 
poço que registrou a maior 
produção no mês passado. O 
7-BUZ-10-RJS teve uma mé-
dia de 66,51 mil boe/d.

Mantendo-se como a se-
gunda maior produtora do 

país, a Bacia de Campos apa-
rece no painel com 805,9 mil 
boe/d. O volume representa 
21,45% do total nacional. A 
Bacia de Campos se estende 
das imediações da cidade de 
Vitória, no Espírito Santo, 
até Arraial do Cabo, no litoral 
norte do Rio de Janeiro.

O Brasil produziu ao todo 
3,75 milhões boe/d em junho. 
Desse total, 93,75% vieram de 
áreas marítimas (offshore): 
72,25% da camada pré-sal e 
21,5% da camada pós-sal.

As áreas terrestres (onsho-
re) responderam por 6,26% 
do total e o principal desta-
que foi a Bacia do Parnaíba 
que registrou um incremen-
to de 24% na produção na 
comparação com o mês de 
maio. A média foi de 45,77 
mil boe/d. Segundo a ANP, 
a variação ocorreu pelo au-
mento da demanda de usinas 
termoelétricas.

Mantida prisão preventiva 
de Dr. Jairinho e Monique
O juiz Daniel Werneck Cotta, 
da 2ª Vara Criminal da capi-
tal do Tribunal de Justiça do 
Rio (TJRJ), manteve a prisão 
preventiva de Jairo Souza 
Santos Júnior, o Jairinho, e de 
Monique Medeiros da Costa 
e Silva de Almeida, acusados 
da morte de Henry Borel, 
em 8 de março deste ano. 
Filho de Monique, o menino 
conviveu com Jairinho, que 
na época era vereador no Rio 
pelo partido Solidariedade, 
quando ele se tornou namo-
rado dela.

De acordo com a polícia, a 
morte de Henry, de 4 anos, foi 
causada por agressões que 
ele sofreu no apartamento 
em que morava com o casal, 
mas antes disso, já tinha 
passado por torturas no dia 
12 de fevereiro, conforme 
indicaram mensagens de 

celulares entre Monique e a 
babá Thayna, recuperadas 
pela polícia. A criança foi 
levada para o Hospital Barra 
D’Or, na Zona Oeste do Rio, 
mas chegou morto.

Para o magistrado, “a pri-
são permanece imprescindí-
vel, ainda, para se assegurar 
a instrução criminal”. O juiz 
destacou que a primeira 
fase de instrução sequer se 
iniciou e que foram arroladas 
testemunhas que manti-
nham contato estreito com 
os acusados e familiares da 
vítima para prestar depoi-
mentos em juízo.

“Assim, impositivo que 
este juízo zele pela tranqui-
lidade das testemunhas que 
eventualmente serão ouvidas 
durante o curso da instrução. 
Repise-se que os crimes im-
putados teriam sido come-

tidos com extrema covardia 
e agressividade e, portanto, 
a liberdade dos acusados 
poderia causar justificável 
temor às testemunhas, impe-
dindo seu comparecimento”, 
observou.

Daniel Werneck Cotta 
lembrou que há notícias de 
coação anterior de testemu-
nhas pelos acusados, que 
as teriam forçado a mentir 
e/ou omitir sobre aspectos 
relevantes à elucidação do 
caso, quando foram prestar 
declarações à polícia.

Ainda na decisão, o ma-
gistrado afirmou que “além 
do crime de coação no curso 
do processo, se imputa aos 
acusados a prática de crime 
de fraude processual, de-
monstrando que há indícios 
de que os réus possam ter ob-
jetivado influenciar no curso 

das investigações’’. As referi-
das condutas indicam desejo 
de embaraçar as investiga-
ções e, consequentemente, 
a regular instrução criminal, 
reforçando a necessidade da 
prisão para sua garantia”.

O juiz considerou impor-
tante rememorar que os réus, 
no momento de cumprimen-
to dos mandados de prisão 
temporária expedidos, foram 
localizados em endereço 
diferente do que tinham for-
necido às autoridades.

Na mesma decisão, o ma-
gistrado aceitou o aditamen-
to feito pelo MP para acres-
centar o pedido de condena-
ção dos acusados à reparação 
dos danos eventualmente 
causados pelos delitos a que 
são acusados em favor de Le-
niel Borel de Almeida Júnior, 
o pai do menino.

Para juiz Daniel Cotta, é preciso garantir tranquilidade às testemunhas 

Dono da Amazon decolou em nave construída por outra empresa sua

Bezos é um dos tripulantes 
do 1º voo civil ao espaço

Jeff Bezos, o homem mais 
rico do mundo, decolou on-
tem (20), às 10h12 (horário 
de Brasília) para sua primeira 
viagem espacial. O dono da 
Amazon estava a bordo de 
uma nave construída por 
outra própria empresa, a 
Blue Origin, voltada ao setor 
aeroespacial.

O bilionário de 57 anos 
estava acompanhado de uma 
tripulação eclética, que não 
inclui astronautas profis-
sionais: será o primeiro voo 

civil sem piloto ao espaço. 
Fizeram parte da viagem o 
irmão de Bezos, uma piloto 
de 82 anos, sendo esta a pes-
soa mais velha a ir ao espaço, 
e um holandês de 18 anos, o 
mais jovem a ir ao espaço - e 
a primeira pessoa que pagou 
por isso.

Nenhum funcionário ou 
astronauta da Blue Origin 
esteve na aeronave, que fez 
um voo autônomo. A cáp-
sula New Shepard partiu de 
uma base remota no deserto 

do oeste do Texas, chamada 
Launch Site One, cerca de 40 
quilômetros ao norte de Van 
Horn, a cidade mais próxima.

O voo deve durou cerca de 
10 minutos, ultrapassando a 
Linha de Kármán, que fica 
a 100 km acima do nível do 
mar – limite convencionado 
para definir o início do es-
paço. O voo de Bezos com a 
cápsula New Shepard acon-
tece no mesmo dia em que, 
há 52 anos atrás, o homem 
chegava à Lua.

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou ontem 
(20) que indicou o atual 
procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, 
para um novo mandato 
de dois anos à frente do 
órgão. Indicado pelo 
próprio Bolsonaro em 
2019, Aras terminará o 
mandato em setembro. 
Em comunicado oficial, 
Augusto Aras disse se 
sentir honrado com a 
recondução pelo presi-
dente. “Honrado com a 
recondução para o car-
go de procurador-geral 
da República, reafirmo 
meu compromisso de 
bem e fielmente cum-
prir a Constituição e as 
Leis do País”.

Aras: nova 
indicação

Participação 
correspondeu 
a 71,06% na 
produção 
nacional no mês 
de junho
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Ainda sem 
Lisca no 
banco, Vasco 
encara o CSA

O  Va s c o  t e r á 
nova chance de 
encostar nos lí-
deres da Série B 
nesta quarta-fei-
ra. Os cruz-mal-
tinos terão pela 

frente o CSA, às 21h30 (de 
Brasília), em Maceió, pela 13ª 
rodada da competição.

Os cariocas terão no banco 
de reservas o interino Ale-
xandre Borges. No entanto, o 
Vasco já terá o técnico Lisca, 
contratado ontem pela dire-
toria cruz-maltina, analisando 
a atuação da equipe.”Uma 
honra e um prazer imenso ter 
a oportunidade de fazer parte 
de um clube gigante! Vamos 
juntos, Vasco!”, escreveu o trei-
nador em suas redes sociais.

Para esta partida, os cruz-
-maltinos não terão o lateral-
-direito Léo Matos, suspenso. 
A tendência é a de que Riquel-
me atue pela esquerda e Zeca 
seja deslocado pela direita.

Mais uma vez, a esperança 
de gols do Vasco está no argen-
tino Germán Cano. Uma vitó-
ria vai dar confiança ao time 
antes da chegada de Lisca.

Do outro lado, o CSA vem 
em recuperação na Série B. Os 
alagoanos estão no meio da 
tabela de classificação.

Uma vitória sobre o Vasco 
vai dar moral para donos da 
casa embalarem na Segun-
dona.

Torcida estará presente nas arquibancada em Brasília contra o Defensa-ARG

Com público, Fla busca 
vaga nas quartas da Liberta

O Flamengo en-
tra em campo 
nesta quarta-
-feira, às 21h30 
(de Brasíl ia), 
contra o De-
fensa y Justi-

cia-ARG, pelo jogo de volta 
das oitavas de final da Taça 
Libertadores da América. A 
partida será no estádio Mané 
Garrincha e a novidade será a 
presença de público.

Os rubro-negros estão em 
vantagem após vencerem o 
duelo de ida, na Argentina. 
Por isso, os cariocas jogam 
pelo empate para avançarem 
até as quartas de final da com-
petição continental.

A partida será especial 
para o meia Diego Ribas. O 
experiente jogador comemo-
rou cinco anos de Flamengo 

ontem.
Pelas redes sociais, o cami-

sa 10 rubro-negro celebrou a 
data e afirmou que continua 
motivado para seguir no clu-
be.

“Uma primeira impressão 
que já demonstrava a gran-
deza desse clube e de toda a 
Nação Rubro-Negra! Cinco 
anos depois, o meu sentimen-
to é de gratidão e de muito 
entusiasmo com o que está 
por vir... As conquistas que 
celebramos e as dificuldades 
que superamos juntos me dão 

a certeza de que, acima de 
tudo, nossa história é autên-
tica e verdadeira! Obrigado, 
Flamengo!”, escreveu, con-
firmado no jogo desta noite.

O técnico Renato Gaúcho 
ganhou moral após a goleada 
sobre o Bahia, no fim de se-
mana. No entanto, o treinador 
pode fazer alterações para a 
partida.

O zagueiro Rodrigo Caio 
e o atacante Bruno Henri-
que viajaram e têm chance 
de voltarem ao time. Assim, 
Léo Pereira e Michael podem 
voltar a ser opções no banco 
de reservas.

Do outro lado, o Defensa y 
Justicia se apega a boa atua-
ção no confronto de ida. Os 
argentinos precisam vencer 
para terem chance de classi-
ficação.

Alexandre Vidal / Flamengo

Diego Ribas, que ontem comemorou cinco anos de sua chegada ao Fla, está confirmado contra o Defensa y Justicia

Fluminense deve ter 
mais partidas adiadas

Rhuan pode trocar 
Bota pela Polônia

O adiamento da 
partida contra o 
Cerro Porteño-
-PAR, válida pela 
Taça Libertado-
res da América, 

deu tempo para o técnico Roger 
Machado trabalhar com o elen-
co do Fluminense. No entanto, 
os tricolores podem ter jogos 
remarcados por conta disso.

O duelo de volta contra o 
Cerro foi marcado para o dia 
3 de agosto. A data é a mesma 
do jogo contra o Criciúma, 
pelas oitavas de final da Copa 
do Brasil. Com isso, a CBF deve 
confirmar nos próximos dias a 
nova data do confronto de ma-
ta-mata nacional. O provável é 
que as equipes se enfrentem no 
dia 31 de julho.

Assim, outro jogo do Flu-

O Botafogo co-
meçou a tem-
porada com al-
gumas mudan-
ças no elenco, 
a começar pelo 

afastamento de alguns joga-
dores. O atacante Rhuan foi 
um deles. O jogador vinha 
treinando separado do elenco 
durante esta temporada.

Só que Rhuan pode estar 
de saída do Botafogo. O ata-
cante está negociando com o 
Rakow Czestochowa, da Pri-
meira Divisão da Polônia. Com 
contrato somente até o fim 
do ano, Rhuan não deve mais 
vestir a camisa alvinegra. Pelo 
Botafogo foram 40 jogos no 
profissional e um gol marcado.

Despedida  -  Outro que 
vai deixar o Botafogo é o 

minense será remarcado. Isso 
porque o duelo contra o Ju-
ventude, pelo Campeonato 
Brasileiro, está agendado para 
o dia 31. O confronto pela Série 
A deverá ser remanejado para 
outra data.

O Fluminense terá que con-
viver com a maratona de jogos 
nas próximas semanas para se 
manter em todas as competi-
ções da temporada.

goleiro Andrew. O arquei-
ro de 19 anos foi negociado  
com o Gil Vicente-POR. O 
Botafogo vai manter 30% dos 
direitos de Andrew, que tinha 
contrato somente até o fim 
de 2021.

Pelas redes sociais, o golei-
ro se despediu do clube:

“Foram mais de dez anos 
aqui. Cheguei no Botafogo 
uma criança com um sonho 
distante e hoje saio um ho-
mem com parte desse sonho 
realizado. Não saio no mo-
mento que imaginava mas 
Deus sabe de todas as coisas 
e esse é o caminho escolhido 
para mim. No meu coração 
vou levar apenas gratidão. Se-
rei eternamente grato a todos 
os profissionais que ajudaram 
na minha formação. Obrigado, 
Botafogo!”, escreveu.

Em três 
competições, 
Tricolor terá 
uma maratona 
de jogos nos 
próximos dias

Novo treinador 
disse estar 
honrado com a 
oportunidade 
de trabalhar no 
Vasco da Gama

Empate hoje no 
Mané Garrincha 
garante o Fla na 
próxima fase


