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Por 437 votos, Câmara 
cassa mandato de Flordelis

A prisão preventiva já foi solicitada pelo advogado que representa a família do pastor Anderson do Carmo

PARLAMENTAR É ACUSADA DE MANDAR MATAR O MARIDO

CIDADES\PÁG. 4

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou o contrato em evento realizado ontem no Pão de Açúcar. A despoluição de lagos e da Baía de Guanabara também estão nos termos 

Carlos Magno/Governo do Estado

Rio assina 
concessão de 
água e esgoto
O governo do estado do Rio de 
Janeiro assinou, ontem (11), 
o contrato de concessão dos 
serviços de água e saneamento 
público para 26 municípios e 
para os bairros do centro, sul e 
norte da capital, com a empresa 
Águas do Rio, do grupo Aegea, 
consórcio vencedor do leilão da 
Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos (Cedae), realizado em 
abril. O consórcio arrematou os 
blocos 1 e 4 por R$ 15,4 bilhões, 
com ágios respectivos de 
103,13% e 187,75%. O objetivo é 
melhorar a qualidade do serviço 
que vinha sofrendo tantas 
críticsa da população ao longo 
dos anos.

CIDADES\PÁG. 3

Obras avançam 
pela cidade de 
São Gonçalo

CIDADES\PÁG. 3

Melhor durante toda a partida e perdendo gols importantes, o Flamengo 
venceu o Olimpia, ontem, no Paraguai por 4 a 1 e fica perto da vaga nas 
semifinais da Taça Libertadores da América.

PÁG. 8

Peça fala de 
abuso contra 
mulheres
Inspirada em histórias 
reais de abusos contra 
mulheres, a peça inglesa 
“Cascavel” ganha sua 
primeira montagem 
brasileira, em temporada 
virtual pelo Sympla, nesta 
sexta.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Em “Cascavel”, Carol Cezar e 
Fernanda Heras interpretam vítimas 

ESPORTES

Fluminense 
inicia batalha 
pela semi
Tricolor faz hoje, no 
Maracanã, o primeiro 
duelo contra o Barcelona 
de Guayaquil pelas 
quartas de final da Taça 
Libertadores da América.

Mailson Santana / Fluminense

Fred prometeu muito empenho para 
vencer o Barcelona na noite de hoje

Alexandre Vidal / Flamengo

Arrascaeta comemora o gol que abriu caminho para a grande vitória rubro-negra no Paraguai

Vitória maiúscula em Assunção

Jardim 
Catarina recebe 
sinalização

PANORAMA\PÁG. 2

Sítio Burle 
Max com mais 
conquistas

PANORAMA\PÁG. 2

Venda direta do etanol
Bolsonaro autoriza a comercialização do produtor sem a necessidade de intermediários

PÁG. 5
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CARTA DO LEITOR

Perigo nas vias
As ruas andam cada vez mais perigosas. Perdi uma amiga 
jovem essa semana que estava andando de bicicleta para 
casa e foi atropelada por um ônibus. Um acidente trágico 
que tirou a vida de uma pessoa boa e cheia de planos pela 
frente. Infelizmente a imprudência das pessoas nas ruas 
são mais comuns do que a gente imagina. Temos que ter 
mais cuidado.
Cristiano Souza

Vacina cancelada
Logo na minha vez de tomar vacina, as doses foram sus-
pensas. Que karma. Já estava preparada para tomar e me 
sentir parcialmente imunizada. Que consigam colocar em 
dia isso logo aqui no Rio.
Daniel Sá

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.

Martine e Kahena 
no Projeto Grael
Hoje será dia de tietar as bi-
campeãs olímpicas Martine 
Grael e Kahena Kunze. As me-
dalhistas ganhadoras do ouro 
nos Jogos do Rio de Janeiro 
e do Japão visitam o Projeto 
Grael, em Jurujuba, às 14h, 
sendo recebidas pelos alunos 
do projeto criado pela família 
de Martine, de iniciação à vela 
e capacitação profissional 
a alunos da rede pública de 
ensino.

A dupla vai conversar com 
a garotada, tirar dúvidas sobre 
as olimpíadas, apresentar a 
medalha e por fim, velejar em 
comemoração.

Filha de Torben Grael, cin-
co vezes medalhista olímpico, 
Martine Grael é sobrinha do 
também medalhista olímpico 
Lars Grael e do prefeito de 
Niterói, Axel Grael, e ainda 
irmã de Marco Grael, sétimo 
colocado na prova em que 
ela e Kahena conquistaram o 
ouro. No total, a família Grael 
é detentora de nove medalhas 
olímpicas. 

Sítio Burle Max: mais conquistas

Para coroar o ciclo de boas 
notícias do Sítio Roberto 
Burle Marx, na Zona Oeste 
do Rio, o espaço soma mais 
três conquistas: o título de 
Patrimônio Mundial, a re-
qualificação do monumen-
to e o restauro da Capela 

Tomaz Silva / Agência Brasil                               

de Santo Antônio da Bica, 
que integra a propriedade. 
Uma comitiva formada por 
membros do Ministério 
do Turismo, da Secretaria 
Especial da Cultura e do 
Iphan marcou presença na 
solenidade. 

Atletismo social no Colubandê
Promover o incentivo e a 
inclusão das pessoas no es-
porte é uma das principais 
vertentes da Secretaria de Es-
porte e Lazer de São Gonçalo. 
Pensando nisso, a pasta, em 
parceria com o projeto Mais 
Atletismo, realizou a aula 
inaugural de atletismo social, 
na Vila Olímpica do Coluban-
dê, na tarde de ontem (11). 

 “É com muito prazer que 
estamos disponibilizando 
mais um projeto esportivo 
para a população de São 
Gonçalo. Nosso objetivo é 
disseminar o acesso ao es-
porte e estamos trabalhando 
para isso. Sabemos que as 
condições da pista ainda 
não são as ideais, mas vamos 
lutar pela melhoria junto ao 
Governo do Estado, visto que 
a Vila não é de competência 
do município. São Gonça-
lo tradicionalmente forma 
muitos talentos no esporte e 
nossa meta é incentivar esses 
atletas”, afirmou a secretária 
de Esporte e Lazer, Simone 
Monteiro. 

O projeto é destinado a 
pessoas com e sem deficiên-
cia, a partir dos seis anos de 

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

O projeto de São Gonçalo Mais Atletismo é destinado a pessoas com e sem deficiência, a partir dos seis anos

Teatro virtual na 
CCR Vialagos
Há mais de um ano sem poder 
se apresentar nas praças com 
seu caminhão-palco batizado 
de “Caixola”, os artistas do 
grupo Teatro a Bordo seguem 
sua trajetória, agora em for-
mato virtual. Neste ano, a 
ação acontece a partir de um 
Encontro de Contação de His-
tórias que será realizado em 
26 cidades, entre elas Iguaba 
Grande, São Pedro da Aldeia e 
Araruama, no trecho da CCR 
ViaLagos (RJ-124). Iguaba 
Grande será a primeira para-
da no trecho da CCR ViaLa-
gos, com a atividade virtual 
hoje (12), às 16h, através da 
plataforma Zoom, com trans-
missão ao vivo no YouTube 
e na página do Facebook da 
Companhia. Cadastro no link: 
https://forms.gle/MpgtFepw-
3FCN1gLN9. 

idade. As aulas, comandadas 
pelos professores Glauber 
Pessoa e Jorge Morais, aconte-
cem às quartas e sextas-feiras, 
das 14h às 16h.  

“O atletismo é reconhe-
cido por ser um esporte de 
base, pois é uma atividade 
que trabalha corrida, saltos 
e arremessos. Nossa ideia é 
mostrar para a população 

que não é um esporte de di-
fícil acesso e que precisa ser 
valorizado”, disse o professor 
Glauber.  “São Gonçalo é um 
celeiro incrível de atletas. 
Muitos acabam desistindo de 
seguir no esporte por não ter 
incentivo. Queremos mudar 
esse quadro e fazer com que 
nossa cidade volte a colocar 
atletas de ponta nas princi-

pais competições esporti-
vas, sejam elas nacionais ou 
internacionais”, apontou o 
professor Jorge Morais. 

As pessoas, com deficiên-
cia física ou não, que tiverem 
o interesse em praticar a mo-
dalidade podem procurar a 
Semel ou realizar a inscrição 
na Vila Olímpica nos dias que 
acontecem as aulas. 

Sinalização no 
Jardim Catarina

Fake news 
sobre Maricá

A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de 
Transportes, iniciou ontem 
(11) a instalação da sinaliza-
ção vertical das vias auxiliares 
do Jardim Catarina. O obje-
tivo é orientar os motoristas 
após o fechamento do retorno 
do Jardim Catarina, por conta 
da obra do viaduto do bairro, 
e após o fechamento parcial 
da RJ-104, nos dois sentidos, 
que está sendo realizado pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), na altura 
da obra.

Na ação, realizada após 
projeto elaborado pela pasta, 
receberam sinalização a Rua 
Laguna, Avenida Padre Vieira, 
Rua Ferreira Borges, Avenida 
Dr. Albino Imperator e a Rua 
Gonçalves Chaves.

“Iniciamos a instalação 
das placas para orientar os 
motoristas que não conhe-
cem tão bem a região, para 
que possam retornar para a 
RJ-104. Com as placas, da-
mos mais fluidez ao trânsito, 
evitando acidentes e trans-
tornos”, disse o secretário de 
Transportes Fabio Lemos. 

A Prefeitura de Maricá alertou 
ontem que são completa-
mente falsas as informações 
que circulam através de apli-
cativos de mensagens de 
cadastramento para a Moeda 
Social Mumbuca, programa 
da Secretaria de Economia 
Solidária. 

Nesta quarta-feira (11), 
um link do programa de 2019 
foi compartilhado nas redes 
sociais, o que gerou aglome-
ração de pessoas na secreta-
ria, principalmente idosos, 
para fazer o falso cadastro.

A Prefeitura de Maricá rei-
tera que não há, no momen-
to, nenhum cadastro para a 
Moeda Social Mumbuca em 
aberto.

Recordação de 7 mandatos

Depois de sete mandatos 
como vereador em Niterói, 
o vice-prefeito Paulo Ba-
gueira recebeu do vereador 
Jhonatan Anjos a placa que 
por anos ficou na porta do 
gabinete do parlamentar 
que também presidiu por 

Divulgação

seis vezes a Câmara Mu-
nicipal. Bagueira vai man-
dar emoldurar a relíquia e 
pendurar na parede. “Por 
anos a Câmara foi a minha 
segunda Casa e ali cultivei 
amizades que levarei para a 
minha vida toda”, disse ele.

Panorama RJPanorama RJ

Peça retrata abusos 
contra mulheres
Inspirada em histórias reais 
de abusos contra mulhe-
res, a peça inglesa “Cas-
cavel” ganha sua primei-
ra montagem brasileira, 
em temporada virtual pelo 
Sympla, nesta sexta. Com 
texto de Catrina McHugh e 
direção de Sérgio Ferrara, 
as atrizes Carol Cezar e Fer-
nanda Heras interpretam 
mulheres que foram vítimas 
do mesmo agressor, expon-
do os diferentes tipos de 
violência doméstica.

Na estreia, haverá uma 
roda de conversa com as 
atrizes e a promotora de 
Justiça Gabriela Manssur 
(às 20h30, no Instagram @
cascavelapeca).

Baseada em histórias 
reais, a peça foi original-
mente desenvolvida como 
parte de um programa de 
treinamento para aumentar 
a conscientização de poli-
ciais da cidade de Durham, 
na Inglaterra, onde as mu-
lheres não tinham voz. 

CULTURA

Teatro virtual
A Funarte apresenta no 
Festival de Teatro Virtual 
os espetáculos “A Casa de 
Farinha do Gonzagão” e “A 
Cripta de Poe”. As monta-
gens, produzidas por grupos 
da região Sudeste do país, 
serão publicadas no canal da 
Fundação no Youtube nesta 
quinta e sexta, às 18h30. A 
agenda do festival tem 25 
apresentações teatrais, de 
grupos e companhias das 
cinco regiões do País. Um 
novo espetáculo será divul-
gado até o final de outubro.

FOTOGRAFIAS – Até o dia 15 de setembro, a Aliança 
Francesa Rio abriga a mostra “Fronteiras – 9º Prix Pho-
to Aliança Francesa”. A exposição conta com 30 foto-
grafias premiadas na edição 2019 do concurso. Entre os 
fotógrafos da mostra estão Osmar Gonçalves dos Reis 
Filho (Fortaleza, CE - 1º lugar) e Kitty Paranaguá (Rio 
de Janeiro, 2º lugar). Ingressos na plataforma Sympla.

TRILHA – O projeto Circuito Ecológico Caminhos de 
Maricá levará participantes, neste sábado, à Pedra do 
Macaco, em São José do Imbassaí, uma das trilhas mais 
conhecidas do município. O ponto de encontro será na 
passarela do bairro (km 21 da RJ 106 - sentido Niterói), 
às 8h. As inscrições devem ser feitas na Google Forms 
(https://forms.gle/4D5c3rcbXRoCUNNE6).

Divulgação

Em “Cascavel”, Carol Cezar e Fernanda Heras interpretam as vítimas

Divulgação

O espetáculo “A Cripta de Poe” está 

em cartaz no festival da Funarte

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Bairros do centro, sul e norte da capital e mais 26 municípios serão atendidos pela Águas do Rio

Água e esgoto para parte do RJ
O governo do estado do Rio de 
Janeiro assinou, ontem (11), 
o contrato de concessão dos 
serviços de água e saneamen-
to público para 26 municípios 
e para os bairros do centro, sul 
e norte da capital, com a em-
presa Águas do Rio, do grupo 
Aegea, consórcio vencedor do 
leilão da Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos (Cedae), 
realizado em abril. O con-
sórcio arrematou os blocos 1 
e 4 por R$ 15,4 bilhões, com 
ágios respectivos de 103,13% 
e 187,75%.

O governador Claudio 
Castro disse, ao assinar a 
concessão, que o objetivo é 
levar água, esgoto, cidadania 
e dignidade para a população 
do estado, transformando o 
ambiente. “Essa concessão 
demonstra uma virada de 
página no Rio de Janeiro”.

Castro lembrou que após 
a assinatura dos contratos, os 
municípios receberão a pri-
meira parcela dos valores da 
outorga, equivalente a 65%. A 
expectativa é que esse mon-
tante esteja disponível já na 
segunda quinzena deste mês. 
O pagamento será dividido 
em três parcelas. As restan-
tes serão desembolsadas em 
2022 e 2025. 

“Agora, vamos fazer valer o 
que consta no edital. Para que 
todos os benefícios previstos 

sejam sentidos pela popula-
ção o quanto antes e que, de 
fato, este dia seja um marco 
no saneamento do estado. 
Todo esse recurso adquirido 
com o leilão terá um único 
destino, investimentos para 
a população nos próximos 
anos”, disse o governador.

O secretário da Casa Civil, 
Nicola Miccione, disse que a 

formalização do documento 
dará início também à ope-
ração assistida, período de 
transferência da gestão para 
as duas empresas vencedoras 
do leilão. Essa fase tem dura-
ção prevista de seis meses, 
podendo se estender a nove 
meses. 

Durante a transição, serão 
definidas as obras que deve-

rão ser realizadas para que 
o estado atinja as metas de 
universalização. 

“Reforço que essa con-
cessão que começa hoje vai 
mudar a vida de 10 milhões 
de pessoas que terão acesso 
aos serviços. Serão ainda ge-
rados empregos e injetados 
pelo menos R$ 126 bilhões 
diretamente na economia do 

estado e dos municípios nos 
35 anos de concessão”, ressal-
tou o secretário.

Investimentos - O diretor-
-presidente da Águas do Rio, 
Alexandre Bianchini, anun-
ciou que o planejamento já 
está pronto, e que a meta é 
garantir a universalização dos 
serviços em 12 anos, com 99% 
da população com acesso à 
água tratada e 90% com coleta 
e tratamento de esgoto.

“Logo no primeiro mo-
mento em que assumirmos a 
operação, já serão iniciados 
os investimentos nos bairros 
que a Águas do Rio atuará na 
capital e também nas demais 
26 cidades. Outro ponto im-
portante é que vamos ampliar 
a tarifa social não só para os 
5% estipulados, mas vamos 
trabalhar para que essa tarifa 
chegue a mais pessoas, espe-
cialmente nesse momento de 
pandemia”, disse Bianchini.

A concessionária vai con-

tribuir também para a recu-
peração ambiental da Baía de 
Guanabara com a construção 
de coletores de esgoto for-
mando um cinturão, que vai 
evitar que milhões de litros 
de esgoto sem tratamento se-
jam despejados diariamente 
nesse ecossistema. Na im-
plantação dos cinturões serão 
investidos R$ 2,7 bilhões nos 
próximos cinco anos. 

A Águas do Rio vai ante-
cipar R$ 645 milhões para a 
implantação dos sistemas 
de esgotamento sanitário 
em Japeri e Queimados e de 
cinturões em um trecho de 
Nova Iguaçu, municípios 
da Baixada Fluminense. Es-
sas cidades estão na área de 
concessão da empresa e im-
pactam diretamente no Rio 
Guandu, de onde vem a água 
que abastece a maior parte da 
Região Metropolitana do Rio.

Iguá - Nesta quinta (12), 
o governo do estado assinará 
contrato com a Iguá Sanea-
mento, vencedora do Bloco 
2 da Cedae, com outorga de 
R$ 7,286 bilhões e ágio de 
129,68%. O contrato envolve 
serviços de distribuição de 
água e coleta e tratamento de 
esgoto para cerca de 1,2 mi-
lhão de pessoas dos bairros da 
zona oeste do Rio de Janeiro 
e dos municípios de Miguel 
Pereira e Paty do Alferes.

Empresa é do 
grupo Aegea, 
consórcio que 
arrematou 
blocos 1 e 4 no 
leilão da Cedae

Rafael Campos/Governo do Estado

Assinatura do contrato de saneamento entre o Governo do Estado e a Águas do Rio aconteceu no Pão de Açúcar

Bagueira recebe 
campeões de Jiu-Jitsu
O vice-prefeito de Niterói, 
Paulo Bagueira, recebeu, 
hoje (10/08) pela manhã em 
seu gabinete, atletas meda-
lhistas de ouro integrantes 
do Instituto Árvore de Bons 
Frutos (ABF). Os cinco que 
estiveram com Bagueira fa-
zem parte de um projeto 
social voltado para alunos de 
escolas públicas da cidade. 
Vieram acompanhados do 
coordenador do ABF, pro-
fessor e também atleta cam-
peão, Cleber Borges.

O Instituto ABF foi criado 
há três anos no Parque Muni-
cipal Palmir Silva, no Barreto, 
e conta hoje com mais de 
300 inscritos. Além do Palmir 
Silva existem mais três polos: 
na comunidade do Buraco do 
Boi, também no Barreto; no 
Jorge Turco, em Coelho Neto; 
e Rocha Miranda, esses dois 
últimos no Rio. Até o fim do 
ano, a meta é implantar novas 
turmas no Horto do Fonseca 
e na Ilha da Conceição.

“É gratificante ver essa 
meninada vitoriosa, prati-

cando esportes, estudando e 
longe das coisas ruins. São fu-
turos atletas que têm poten-
cial grande para representar 
o Brasil e, quem sabe, serem 
medalhistas olímpicos em 
breve. Tivemos muitos exem-
plos positivos agora com os 
jogos de Tóquio e muitos dos 
nossos campeões olímpicos 
vieram de comunidades ca-
rentes como esses jovens. To-
dos estão de parabéns”,  disse 
o vice-prefeito que também 
já foi atleta de jiu jitsu.

Em julho, 17 lutadores da 
ABF participaram do Cam-
peonato Mundial na Arena 
da Juventude, em Deodoro, 
no Rio. Cinco deles foram 
premiados com medalha de 
ouro: João Gabriel Borges, de 
11 anos, da Escola Municipal 
Mestre Fininha, no Barreto; 
Heitor Pryor, 12 anos, da Es-
cola Heitor Villa Lobos (Ilha 
da Conceição); João Cleber 
Borges, 13, da Altivo César 
(Barreto); e Lorena da Luz, 16, 
Escola Estadual Brasil-China 
(Charitas).

Obras de infraestrutura 
avançam por S. Gonçalo
As obras de infraestrutura 
seguem avançando no bairro 
de Vista Alegre. A Prefeitura 
de São Gonçalo, por meio das 
secretarias de Transportes e 
de Desenvolvimento Urbano, 
está finalizando o manilha-
mento para captação de águas 
pluviais da Avenida Presidente 
Roosevelt, que fica às margens 
da RJ-104. Na sequência será 
realizado um trabalho de ur-
banização. 

No pacote de intervenções 
do local, que sofre com cons-
tantes alagamentos, serão rea-
lizadas a instalação de galerias 
pluviais, pavimentação, sina-
lização, reforma das calçadas 
e iluminação. A previsão de 

entrega é para fevereiro do 
próximo ano.

O prefeito Capitão Nel-
son visitou a obra na manhã 
desta quarta-feira (11) e se-
gue acompanhando todos os 
momentos desta intervenção.

“Estou acompanhando 
de perto os trabalhos e vou 
seguir fazendo até o final do 
processo de urbanização. 
Acompanhei de perto os pro-
blemas dessa região e vamos 
trabalhar duro para melhorar 
a vida da nossa gente”, disse o 
prefeito de São Gonçalo.

“Essa região sempre sofreu 
com recorrentes alagamentos 
e com essa obra vamos solu-
cionar esse problema. Ainda 

temos muito trabalho com 
toda a urbanização que virá 
na sequência, dando mais 
qualidade de vida para cen-
tenas de pessoas”, disse o se-
cretário de Desenvolvimento 
Urbano, Junior Barboza.

Salvatori - A obra de fresa-
gem e pavimentação da Rua 
Salvatori deve ser finalizada 
na próxima semana. As inter-
venções tiveram a frente de 
trabalho invertida e seguem 
agora da Praça do Rocha sen-
tido Ceasa (RJ-104). Durante 
as obras na Rua Salvatori, 
agentes da Guarda Municipal 
seguem auxiliando no orde-
namento do trânsito, já que a 

via está parcialmente interdi-
tada ao tráfego, que opera no 
sistema “siga e pare”, para não 
inviabilizar o fluxo de veículos 
no local. Os motoristas podem 
utilizar rotas alternativas.

A próxima via que está 
no cronograma é a Avenida 
Joaquim de Oliveira, que liga 
a BR-101 ao Centro, no bairro 
Boa Vista.

As obras são realizadas 
através de um convênio com 
o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado do Rio 
de Janeiro (DER-RJ) que for-
nece o Cimento Asfáltico de 
Petróleo (CAP) e os agregados 
para produção (usinagem), da 
massa asfáltica.

Capitão Nelson segue acompanhando as intervenções em Vista Alegre

Renan Otto / Divulgação

Desde o início da campanha de vacinação, São Gonçalo vem cumprindo o PNI

São Gonçalo vacina população 
acima de 18 anos contra covid-19
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo continua vacinando 
todos os gonçalenses com 
mais de 18 anos com a primei-
ra dose contra o coronavírus 
nesta quinta-feira (12). A se-
gunda dose das vacinas Astra-
zeneca e Coronavac continua 
sendo aplicada no município. 
A imunização com a Pfizer co-
meçará a ser feita na próxima 
semana. Para a campanha, a 
cidade conta com doze pontos 
de vacinação, um com drive 
thru. Dez locais vacinam de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h. As clínicas 
gonçalenses do Mutondo e Dr. 
Zerbini, no Arsenal, atendem 
das 8h às 21h. 

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil retirou da Coor-
denação de Armazenamento 
do Estado (CGA), no Barreto, 
em Niterói, mais 220 doses de 
Astrazeneca e outras 6.138 da 
Pfizer nesta quarta-feira (11). 
Para a aplicação da primeira 

dose, as pessoas com mais 
de 18 anos precisam levar 
comprovante de residência, 
carteira de vacinação e cartão 
do SUS ou CPF. Para a segunda 
dose, é obrigatório apresentar 
documento de identidade e o 
comprovante de vacinação da 
primeira dose em São Gon-

çalo. Os gonçalenses devem 
chegar até 16h30 nas unidades 
que atendem até 17h e até 
20h30 nas clínicas que aten-
dem até 21h.

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizante 
Astrazeneca vão receber a 

segunda dose da Pfizer ou 
Coronavac. 

Balanço – Desde o início da 
campanha, a cidade vacinou 
619.600 pessoas com a primei-
ra dose ou dose única. Destas, 
21.901 receberam a vacina da 
Janssen. Ao todo, 32.436 tra-
balhadores da saúde, 137.155 
idosos com mais de 60 anos, 
1.692 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas, 84.186 pessoas 
com comorbidades, 1.341 
pessoas com deficiência per-
manente, 8.235 trabalhadores 
da educação, 383 trabalhado-
res das forças de segurança e 
salvamento, 2.889 acamados, 
338.315 pessoas da população 
em geral com mais de 18 anos, 
3.590 pessoas privadas de 
liberdade, 267 pessoas em si-
tuação de rua, 306 portuários 
e 8.698 gestantes, puérperas e 
lactantes foram vacinados.

Município recebe nova remessa de imunizantes e segue com vacinação

Divulgação

Vice-prefeito prestigiou os jovens campeões da cidade de Niterói

A Secretaria de Saúde de 
Niterói vai iniciar a partir 
de hoje (12) a intercam-
bialidade da Pfizer como 
segunda dose para as pes-
soas que apresentaram 
reação adversa à vacina 
AstraZeneca nos pontos de 
imunização do município. 
Para isso será necessário 
que a pessoa preencha um 
termo de consentimento 
da vacinação onde tam-
bém declara o efeito ad-
verso apresentado. O do-
cumento estará disponível 

no site da prefeitura e nas 
unidades de vacinação.

A medida é vista de 
forma positiva em países 
como a Alemanha, França, 
Suécia, Noruega e Dina-
marca, que defendem o es-
quema misto entre aqueles 
que receberam primeira 
dose de AstraZeneca.

A OMS recomenda a in-
tercambialidade  aos locais 
com comprometimento 
do fornecimento da vacina 
AstraZeneca, como ocorre 
no Brasil.

Intercambialidade da Pfizer
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Produto poderá ser entregue aos postos sem passar por distribuidoras

Jair Bolsonaro autoriza 
venda direta de etanol
O presidente Jair Bolsona-
ro assinou ontem (11), em 
cerimônia no Palácio do 
Planalto, medida provisória 
(MP) que autoriza a venda 
de etanol por produtores ou 
importadores diretamente 
aos postos de combustíveis. 
O ato dispensa a intermedia-
ção de empresas distribui-
doras, que era obrigatória 
e passa a ser facultativa, 
incentivando novos arranjos 
de negócios.

A MP, que trata de aspec-
tos regulatórios e tributá-
rios da comercialização de 
etanol, também flexibiliza 
a fidelidade à bandeira, ou 
seja, permite que postos que 
exibem determinada marca 
comercial revendam com-
bustíveis de outros distribui-
dores. Segundo o Ministério 
de Minas e Energia (MME), 
o novo modelo de revenda é 
facultativo, e os contratos em 
vigor devem ser respeitados.

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, disse que o consumidor 
precisa ser devidamente in-
formado sobre os diferentes 
produtos e serviços ofere-
cidos pelos postos. “Hoje, 
estamos avançando no apri-
moramento do mercado de 
combustíveis e, com os mi-
nistérios da Economia e da 
Agricultura, demos um passo 
importante em benefício do 
consumidor”, afirmou o mi-
nistro durante a cerimônia 
de assinatura da MP.

O objetivo do governo é 
propiciar mais eficiência lo-

gística para o setor. De acor-
do com o MME, a medida 
está alinhada aos princípios 
da política energética na-
cional e promove a abertura 
do mercado e o aumento 
da concorrência, com po-
tencial redução dos preços 
dos combustíveis, trazendo 
benefícios importantes para 
o consumidor final.

Albuquerque acrescentou 
que o Brasil conta com mais 
de 120 mil agentes, entre 
refinarias de petróleo, usinas 
de etanol, produtores de bio-
combustíveis, importadores, 
distribuidores e revende-

dores varejistas, atundo no 
mercado de combustíveis. 
Com a efetiva abertura do se-
tor, o governo espera, a partir 
de 2022, até oito novos agen-
tes no segmento de refino de 
petróleo, “competindo entre 
si, com a Petrobras e com 
importadores, fornecendo 
produtos para distribuidores 
e revendedores, impactando 
na dinâmica de todas as eta-
pas da comercialização”.

Desse modo, o governo 
vai trabalhar com o Congres-
so Nacional para aprimo-
rar o arcabouço regulatório 
do setor, “visando criar as 

condições necessárias para 
desejados investimentos 
em infraestrutura no setor”, 
explicou o ministro. Para 
ser transformada em lei, a 
MP precisa ser analisada e 
votada pelos parlamentares 
em até 120 dias.

Bento Albuquerque des-
tacou ainda que o Brasil é 
o quarto maior mercado de 
combustíveis do mundo. Em 
2020, foram comercializados 
no país 57 bilhões de litros 
de óleo diesel, 36 bilhões 
de litros de gasolina e 23 
bilhões de litros de etanol 
hidratado.

A agora 
ex-deputada 
pode ser presa. 
Advogado já 
entrou com 
o pedido

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O objetivo do governo Bolsonaro com a Medida Provisória é propiciar mais eficiência logística para o setor

Câmara aprova a 
cassação de Flordelis
O Plenário da Câmara dos 
Deputados decidiu ontem 
(11) cassar o mandato da 
deputada Flordelis (PSD-RJ), 
acusada pelo Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro de ser 
a mandante do assassinato 
do marido, o pastor Anderson 
do Carmo, em junho de 2019, 
em Niterói. Foram 437 votos 
favoráveis, 7 contrários e 12 
abstenções.

Após a cassação, a prisão 
preventiva de Flordelis foi 
pedida à Justiça pelo advo-
gado Ângelo Máximo, que 
representa a família do pastor 
Anderson do Carmo, marido 
da pastora assassinado em 
2019.

Para cassar o mandato, 
são necessários os votos de 
pelo menos 257 deputa-
dos (maioria absoluta) em 
votação aberta e nominal. 
Além de perder o cargo, a 
deputada ficará inelegível 
por determinação da Lei 
da Ficha Limpa. O suplente 
que assume o mandato de  
Flordelis é Jones Moura 
(PSD).

A cassação foi aprovada 
por meio do Projeto de Reso-
lução 57/21, já promulgado.

O relator do processo no 
Conselho de Ética, deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP), 
afirmou que Flordelis usou 
o mandato para coagir tes-
temunhas e ocultar provas. 
Ele ressaltou que a análise  se 
limitou a fatos considerados 
antiéticos, sem entrar no 
mérito de quem é o culpado 

da morte do pastor Anderson 
do Carmo.

O relatório, segundo ele, 
comprova o uso indevido do 
mandato pela deputada. “O 
que se extrai desse processo 
no âmbito de Conselho de 
Ética são os fatos antiéticos, 
como o uso do mandato para 
coação de testemunha e para 
ocultação de provas”, disse 
Alexandre Leite.

Defesa - A deputada Flor-
delis foi pessoalmente ao 
Plenário se defender. Ela 
reafirmou a inocência. “Caso 
eu saia daqui hoje, saio de ca-
beça erguida porque sei que 
sou inocente, todos saberão 
que sou inocente, a minha 
inocência será provada e 
vou continuar lutando para 
garantir a minha liberdade, 
a liberdade dos meus filhos 
e da minha família, que está 
sendo injustiçada”, declarou.

Flordelis afirmou que os 
deputados se arrependerão 
do resultado. “Quando o tri-
bunal do júri me absolver, vo-
cês vão se arrepender de ter 
cassado uma pessoa que não 
foi julgada”, disse Flordelis.

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Flordelis durante discursou ontem na Câmara, antes de começar a votação

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 15/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Estrada Leopoldo Froes - Icaraí - Niterói 15594059
08:30 às 12:00 Estrada Suécia - Várzea das Moças - Niterói 15596701
08:30 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Cala Boca - Niterói 15596701
08:30 às 12:00 Rua 1 - Condomínio Boa Esperança - Várzea das Moças - Niterói 15596701
13:00 às 17:00 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 15598983
13:30 às 17:30 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói 15599255
14:10 às 18:00 Ruas 11, 35, 51, 64, 66, 67 - Piratininga - Niterói 15599315
14:10 às 18:00 Rua Ciclovia - Piratininga - Niterói 15599315
14:10 às 18:00 Rua das Gaivotas - Piratininga - Niterói 15599315
14:10 às 18:00 Rua das Garças - Piratininga - Niterói 15599315
14:10 às 18:00 Rua dos Flamingos - Piratininga - Niterói 15599315
14:10 às 18:00 Rua Doutor Francelino Barcelos - Piratininga - Niterói 15599315
14:10 às 18:00 Rua Doutor Hélio Rosa - Piratininga - Niterói 15599315
14:10 às 18:00 Rua Doutor Osiris Pitanga - Piratininga - Niterói 15599315
14:10 às 18:00 Rua Engenheiro Carlos A Quintela - Piratininga - Niterói 15599315

SÃO GONÇALO
08:30 às 12:00 Estrada São Pedro - Vista Alegre - São Gonçalo 15580199
08:30 às 12:00 Rua Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 15580199
08:30 às 12:00 Rua Luci Duarte Pinto - Laranjal - São Gonçalo 15580199
08:30 às 12:00 Estrada Amaral Peixoto - Várzea Moças - São Gonçalo 15596701
Dia: 16/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Rua José do Patrocínio - Porto Novo - São Gonçalo 15587121

MARICÁ
08:05 às 12:00 Rua Ibiapina - São José do Imbassaí - Estrada Velha São José - Maricá 15610883
08:05 às 12:00 Ruas 6, 10, 11, 76 - São José do Imbassaí - São José - Coruripe - 

Pr. Amendoeiras - Jardim Atlântico - Maricá 
15610883

08:05 às 12:00 Rua Cacipore - São José do Imbassaí - Maricá 15610883
08:05 às 12:00 Rua Cananeia - Estrada Velha de Maricá - São José do Imbassaí - Maricá 15610883
08:05 às 12:00 Rua Cassipore - Vilar Maricá - Estrada Velha de São José - Estrada 

Velha de Maricá - Maricá 
15610883

08:05 às 12:00 Rua Coruripe - São José do Imbassaí - São José - Maricá 15610883
08:05 às 12:00 Rua Curuca - Vilar Maricá - Estrada Velha de Maricá - Maricá 15610883
08:05 às 12:00 Rua Itamaracá - Vilar Maricá - Estrada Velha de Maricá - São José 

de Imbassai - Maricá 
15610883

08:05 às 12:00 Rua Itapeva - São José do Imbassaí - Maricá 15610883
08:05 às 12:00 Rua Itaúnas Vilar Maricá - São José de Imbassai - Estrada Velha de 

Maricá - Maricá 
15610883

08:05 às 12:00 Travessa Poti - São José do Imbassaí - Maricá 15610883
08:30 às 12:00 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá 15610967
08:30 às 12:00 Avenida Central - Cordeirinho - Pr. Lagoas - Co - Maricá 15610967
08:30 às 12:00 Rua 102 - C Inter - Servidão Cordeirinho - Pr. Lagoas - Co - 

Cordeirinho Maricá - Jardim Atlântico - Centro - Maricá 
15610967

08:30 às 12:00 Rua Felipe Valverde da R Silva - Cordeirinho - Maricá 15610967
13:30 às 17:30 Estrada Var Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15612429
13:30 às 17:30 Rua Manoel Ribeiro Barbosa - Ponta Negra - Estrada de Bambuí - Maricá 15612429
13:30 às 17:30 Rua Matheus Ribeiro Barbosa - Estrada do Jaconé - Pr. Lagoas - Pn 

- Ponta Negra - Maricá 
15612429

13:30 às 17:30 Rua Penetração - Fundos - Ponta Negra - Maricá 15612429
13:30 às 17:30 Rua Variante P/ Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15612429
13:30 às 17:30 Avenida do Contorno - Estrada de Bambuí - Maricá 15612649
13:30 às 17:30 Rua 1 - Jardim B Bambuí - Maricá 15612649
13:30 às 17:30 Ruas 135, 136, 143, 144 - Balneário Bambuí - Itaipuaçu - Bambuí - 

Jardim Balneário - Maricá 
15612649

13:30 às 17:30 Rua Braulino V Costa - Bambuí - Maricá 15612649
13:30 às 17:30 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 15612649
13:30 às 17:30 Rua Palmira F. de Carvalho - Balneário Bambuí - Maricá 15612649
14:00 às 18:00 Rua Antônio Carlos Jobim - Praia das Lagoas - Estrada Cassorotiba 

- Ponta Negra - Maricá 
15612357

14:00 às 18:00 Condomínio Pedra Branca - Jaconé - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Estrada da Embratel - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Estrada da Sacristia - Jardim B Maricá - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Estrada de Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Estrada Rep Ponta Negra - Jaconé - Estrada do Jaconé - Sampaio 

Corrêa - Ponta Negra - Maricá 
15612357

14:00 às 18:00 Estrada Sampaio Correia - Jaconé - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Estrada Velha de Jaconé - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Jardim 

Inohan - Jaconé - Maricá 
15612357

14:00 às 18:00 Estrada Nova de Jaconé - Jaconé - Terreo - Estrada do Jaconé - 
Ponta Negra - Maricá 

15612357

14:00 às 18:00 Rodovia Amaral Peixoto - Jaconé - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Ruas B, D - Éden C Brasil - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Rua da Sacristia - Ponta Negra - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Rua do Horto - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15612357
14:00 às 18:00 Rua Itajuba - Ponta Negra - Maricá 15612357

Litro da gasolina sobe R$ 0,09 
nas refinarias da Petrobras
O litro de gasolina vendido 
pela Petrobras nas refina-
rias às distribuidoras terá 
aumento médio de R$ 0,09 a 
partir desta quinta-feira (12). 
A informação foi divulgada 
pela estatal ontem (11).

“A partir  de amanhã, 
acompanhando a elevação 
nos patamares internacio-
nais de preços, e de forma a 
garantir que o mercado siga 
sendo suprido sem riscos de 
desabastecimento, o preço 
médio de venda de gasolina 
da Petrobras para as distri-
buidoras passará a ser de 
R$ 2,78 por litro, refletindo 
reajuste médio de R$ 0,09 
por litro”, destacou a estatal, 
em nota.

O valor final para os mo-
toristas dependerá de cada 

posto de combustíveis e tam-
bém dos impostos e custos 
operacionais nos diferentes 

estados.
“A contribuição do preço 

da Petrobras para o preço 

na bomba passará a ser de 
R$ 2,03 por litro em média, 
referente à mistura obriga-
tória de 73% de gasolina A 
e 27% de etanol anidro. Até 
chegar ao consumidor são 
acrescidos tributos federais e 
estaduais, custos para aqui-
sição e mistura obrigatória 
de etanol anidro, além dos 
custos e margens das com-
panhias distribuidoras e dos 
revendedores”, explicou a 
companhia.

Segundo levantamen-
to da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), na se-
mana de 1º a 7 de agosto, 
o preço médio da gasolina 
comum no país, ao con-
sumidor final, estava em  
R$ 5,853.

Preço médio será de R$ 2,78 por litro para as distribuidoras

ANP retoma ritmo 
da fiscalização
A fiscalização do mercado de 
combustíveis no Brasil pela 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) retomou o ritmo 
pré-pandemia no primeiro 
semestre de 2021. Segundo a 
agência informou ontem (11), 
no Rio de Janeiro, houve 19% 
a mais ações de fiscalização 
nos primeiros seis meses 
deste ano, na comparação 
com 2020. 

O balanço mostra que - de 
janeiro a junho de 2021 - hou-
ve 9.064 ações de fiscalização, 
resultando em 1.798 autos de 
infração. O número de esta-
belecimentos interditados 
chegou a 300. 

Cada auto de infração 
pode conter mais de um fato 
infracional, explicou a ANP, 
acrescentando que o total de 

infrações foi de 2.656. Dessas, 
as mais comuns foram o não 
cumprimento de notificação 
para o atendimento de deter-
minação da agência, venda de 
combustível fora dos padrões 
de qualidade e a não apre-
sentação de autorização de 
funcionamento. 

Sudeste lidera fiscaliza-
ção - A maior parte das ações 
de fiscalização foi realizada 
na Região Sudeste, onde se 
concentra o maior número de 
agentes econômicos do mer-
cado de combustíveis. São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo rece-
beram 4.809 ações desse tipo. 

Na Região Nordeste, foram 
1.532, na Região Sul, 1.600, na 
Região Centro-Oeste, 766, e 
na Região Norte, 357.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O valor final para os motoristas dependerá de cada posto de combustíveis 



Cidades 5Quinta-feira, 12/8/2021 ofluminense.com.br



Quinta-feira, 12/8/2021comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Quinta-feira, 12/8/2021 ofluminense.com.br



Esportes8 Quinta-feira, 12/8/2021ofluminense.com.br

Botafogo vai 
em busca 
da quina na 
Série B

O  B o t a f o g o 
vem embalado 
no Campeona-
to Brasileiro da 
Série B e nesta 
quinta-feira en-

cara o Operário. Os cariocas 
vão até Ponta Grossa, às 21h30 
(de Brasília), buscando a quinta 
vitória seguida.

Só que os donos da casa 
tentam embalar novamente 
no campeonato. O Operário 
venceu dois dos três últimos 
jogos e voltou a mirar uma 
aproximação do G-4.

Os paranaenses estão com 
24 pontos, um a menos que os 
visitantes na classificação.

Já o Botafogo vai motivado 
para mais uma partida. Os 
cariocas querem manter os 
100% de aproveitamento sob o 
comando de Enderson Moreira.

No entanto, os visitantes 
têm um desfalque importan-
te. O meia-atacante Chay foi 
vetado após sentir uma fadiga 
muscular.

Enderson Moreira tem al-
gumas opções no elenco. A 
tendência é a de que o técnico 
opte pelo volante Luís Oyama.

Com o japonês como titular 
ao lado de Barreto no setor de 
marcação, Pedro Castro será 
adiantado para jogar mais pró-
ximo do gol.

Rubro-Negro venceu o Olimpia, em Assunção, por 4 a 1 pela Libertadores

Flamengo bate o Olimpia 
e encaminha vaga na semi

O Flamengo deu 
um grande pas-
so na Taça Li-
bertadores on-
tem à noite. Os 
rubro-negros 
golearam por 4 

a 1 o Olímpia-PAR, em Assun-
ção, no confronto de ida pelas 
quartas de final.

Agora, os rubro-negros 
podem perder por dois gols 
de diferença que vão avançar 
para a semifinal. O Olímpia 
precisa fazer quatro de vanta-
gem para se classificar.

A partida começou movi-
mentada, com as duas equi-
pes em busca do ataque. Em 
avanço rápido, Bruno Henri-
que tocou para Arrascaeta na 
área. O uruguaio dominou e 

mandou para a rede.
O Flamengo só voltou ao 

ataque nos minutos finais e 
ampliou após lance inusitado. 
Arrascaeta foi derrubado na 
área, mas a jogada seguiu e 
culminou na expulsão de Fili-
pe Luís. No entanto, o árbitro 
foi chamado pelo VAR, deu 
pênalti para os rubro-negros 
e cancelou o cartão vermelho 

do lateral. Gabigol cobrou 
com categoria.

Quando parecia que os 
cariocas iriam com boa van-
tagem para o intervalo, o 
Olímpia diminuiu o marcador 
em Assunção. Iván Torres 
aproveitou cruzamento e 
cabeceou para a rede.

Na etapa final, o Fla matou 
o jogo logo aos 7 min. Bruno 
Henrique tentou o chute, mas 
pegou errado. Só que Gabigol 
estava atento para mandar 
para a rede.

Nos minutos finais, o Fla-
mengo administrou o resul-
tado e recuou. Mesmo assim, 
decretou a goleada com gol 
de Vitinho, após passe de Ga-
bigol, eleito o melhor jogador 
da partida.

Alexandre Vidal / Flamengo

Arrascaeta fez ontem mais uma grande partida pelo Flamengo. O uruguaio marcou o primeiro gol e sofreu um pênalti

Partida de volta 
será na próxima 
quarta-feira, no 
estádio Mané 
Garrincha, em 
Brasília

Flu inicia duelo 
contra o Barcelona

Joia do Vasco entra 
na mira da Chape

O  Fl u m i n e n -
se vai a campo 
hoje, contra o 
Barcelona-EQU. 
A partida será às 
21h30 (de Bra-

sília), no Maracanã, válida 
pelas quartas de final da Taça 
Libertadores.

A diretoria tricolor tentou 
a presença de público para a 
partida. No entanto, a Prefei-
tura do Rio negou o pedido 
devido a altos dos casos de 
covid-19.

Os tricolores vão a campo 
pressionados pelo desempe-
nho ruim dos últimos jogos. 
Com isso, o técnico Roger 
Machado já vê os rumores 
de uma demissão em caso de 
eliminação na competição.

Com o sucesso 
dos jovens do 
Vasco, o inte-
resse de outros 
c l u b e s  p o d e 
aparecer com 
mais força. É o 

que acontece com o volante 
Caio Lopes, de 20 anos, que 
vem despertando a atenção 
do mercado.

Caio é uma das joias das 
categorias de base do clube. 
O atleta reforçou o setor com 
jogadores experientes como 
Rómulo. A Chapecoense 
deverá procurar o Vasco nos 
próximos dias para fazer 
uma consulta pelo jogador. 
Além disso, dois clubes do 
Nordeste também têm in-
teresse. Todos os modelos 

O Flu busca fazer uma 
boa vantagem para decidir 
um lugar na semifinal em 
Guayaquil. O atacante Fred 
prometeu um time ofensivo 
no Maracanã.

“Tenho certeza que fa-
remos um grande jogo na 
quinta, vamos para dentro 
dos caras, vamos dar a nossa 
vida. No que depender da 
gente, vamos sair vitoriosos 
e com uma vantagem boa”, 
declarou.

Para esta partida, a única 
dúvida de Roger Machado 
está na defesa. O zagueiro 
Nino voltou da Seleção olím-
pica, mas pouco treinou com 
o elenco. Mesmo assim, ele 
tem chance de começar o jogo 
na vaga de Manoel.

seriam de empréstimo.
Internamente o Vasco 

não trabalha com a pos-
sibilidade de liberar Caio 
Lopes. Entretanto não está 
descartado,  pois  com o 
empréstimo o jogador po-
deria ganhar experiência 
 fora do clube. Por mais que o 
desejo do atleta seja perma-
necer na Colina, o assunto 
pode evoluir nos próximos 
dias.

Após vencer o Vila Nova, 
na última terça-feira, em 
São Januário, o Vasco terá  
mais um desafio na busca 
pelo G-5 da Série B. O Cru-
z-maltino, amanhã, viaja 
até Belém para enfrentar o 
Remo, pela 18ª rodada da 
competição.

Técnico 
Enderson 
Moreira segue 
invicto desde 
que assumiu o 
Botafogo


