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Rio: secretário de Administração 
Penitenciária atrás das grades

Cúpula responsável pelos presídios é presa acusada de negociatas com líderes do tráfico de drogas

MAIS UM ESCÂNDALO

CIDADES\PÁG. 4

Os moradores de Niterói que ainda não se vacinaram podem agendar a aplicação das doses em todos os postos da cidade, através do aplicativo Colab, disponível para Android e IOS

Divulgação

Niterói já tem 
50% dos adultos 
vacinados
Mais de 206 mil niteroienses 
já foram imunizados com as 
duas doses ou a dose única da 
vacina contra o coronavírus, 
o que representa metade da 
população adulta. Até a última 
segunda-feira (16), 377.514 
pessoas já tinham recebido 
ao menos uma dose, o que 
representa 92% da população 
com mais de 18 anos. A 
Prefeitura de Niterói pretende 
concluir a vacinação para a 
população acima de 18 anos 
nesta semana. O calendário 
foi antecipado e hoje pessoas a 
partir de 19 anos podem receber 
o imunizante. Amanhã, a 
cidade chega aos 18 anos.

CIDADES\PÁG. 3

Rodovias terão 
novos trechos 
concedidos

PANORAMA\PÁG. 2

Depois de vencer por goleada o Olímpia no Paraguai, no jogo de ida das 
quartas de finais da Libertadores, o Flamengo tenta confirmar a vaga 
nesta quarta-feira no Maracanã.

PÁG. 8

Arte 
com detox 
digital

Instalação de arte e 
tecnologia “Quiet Room”, 
em cartaz no Oi Futuro 
Flamengo propõe um 
exercício de introspecção 
por meio da desconexão 
da internet

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

 Instalação no Oi Futuro propõe um 
exercício de desconexão

ESPORTES

Flu mira 
semifinais 
da Liberta
O Fluminense embarcou 
rumo ao Equador, onde 
enfrenta nesta quinta o 
Barcelona, pela Libertado-
res. Os tricolores precisam 
vencer para avançar.

Mailson Santana / FFC

Roger Machado acredita na classifi-
cação do Tricolor nesta quinta

Marcelo Cortes / Flamengo

O meia Arrascaeta tem sido um dos mais importantes jogadores do elenco rubro-negro

Fla tenta confirmar classificação

Rio permite troca 
da AstraZeneca 
pela Pfizer

CIDADES\PÁG. 3

São Paulo libera 
comércios e 
serviços

CIDADES\PÁG. 3

Isenção de IR para a segurança
Parecer do deputado Sgt. Gurgel beneficia policiais e bombeiros incapacitados em serviço

CIDADES/PÁG. 5
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Buracos no caminho
Enquanto a Prefeitura de Niterói investe no recapeamento 
de ruas na Zona Sul e Região Oceânica, várias vias da Zona 
Norte encontram-se cheias de buracos. Nesses últimos 
governos temos sido abandonados pelo poder público. 
Matheus Silva

Intolerância generalizada
Estamos vivendo uma época em que não se pode fazer 
nada. Outro dia postei no Facebook uma foto em que es-
tava num restaurante e fui vítima de vários xingamentos e 
acusada até de genocídio. Ora, não estava desrespeitando 
a lei, mantive o distanciamento recomendado e, sincera-
mente, não dá para comer de máscara. Querem o quê? Que 
eu passe fome na hora do almoço quando vou trabalhar?
Cátia Regina

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

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

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

POR JEFFERSON LEMOS

Mulheres 
empreendedoras

Nesta segunda-feira (16), teve 
início o Start Empreendedor. 
Evento totalmente on-line e 
gratuito, organizado pelo gru-
po Somos Empreendedoras, 
com a participação de pales-
trantes e parceiros experts 
em assuntos que, somados, 
contemplam toda a gestão 
estratégica de um negócio. O 
conteúdo do primeiro dia foi 
baseado em propósito, ino-
vação, networking e marke-
ting digital focado no tráfego 
pago. Os temas são abordados 
de maneira descomplicada e 
prática, sendo compartilhado 
o passo-a-passo para que o 
micro e pequeno empresário 
já possa implementar em seu 
negócio. Para participar basta 
se inscrever no site: https://
www.somosempreendedoras.
com/. O evento acontece só 
até amanhã.

Segunda via 
de graça
A isenção no pagamento da 
segunda via do documento 
de identidade, emitido pelo 
Detran-RJ, poderá beneficiar 
pessoas desempregadas e 
aquelas inscritas em progra-
mas sociais. É o que defende 
o deputado estadual Filippe 
Poubel (PSL), através do pro-
jeto de lei 4440/2021 em tra-
mitação na Alerj. O benefício 
será concedido a um mesmo 
portador no máximo uma vez 
ao ano.

Direitos humanos 
para todos

Rodovias 
privatizadas

As comissões de Defesa dos 
Direitos Humanos e Cidada-
nia e de Segurança Pública e 
Assuntos de Polícia realizam 
amanhã (19), às 10h, reunião 
conjunta do grupo misto 
criado para discutir respos-
tas à mortes decorrentes de 
ação policial no Jacarezinho, 
ocorrida em 6 de maio. Ao 
final das escutas públicas, 
será elaborado um relatório 
sobre a ação, que resultou em 
24 mortes. “As escutas têm 
sido um exercício frutífero, na 
medida em que chegamos ao 
entendimento de que direitos 
humanos são para todos, e 
a vida é um direito”, afirma 
a deputada Dani Monteiro 
(Psol), presidente da CDH.

A ANTT aprovou, ontem, a 
publicação do edital de con-
cessão de trechos das rodovias 
BR-116 e BR-101 no Rio e São 
Paulo. O leilão está previsto 
para ocorrer no próximo dia 
29 de outubro, na B3, em São 
Paulo. O contrato terá o prazo 
de 30 anos, com investimento 
de R$ 14,5 bilhões e geração 
de 222.004 empregos diretos 
e indiretos. Na RJ-116, será 
concedido o trecho que vai 
de Seropédica até a Marginal 
Tietê. Na BR-101, o treho entre 
de Campo Grande até Praia 
Grande, em Ubatuba.

Panorama RJPanorama RJ

Instalação desafia 
abandonar o celular
Já imaginou participar de 
uma experiência audiovi-
sual deslumbrante, e você 
sem poder registrar e pos-
tar nas redes sociais? Essa 
é a proposta da instalação 
de arte e tecnologia “Quiet 
Room”, em cartaz no Oi 
Futuro Flamengo, de quarta 
a domingo, das 12h às 18h.

A instalação propõe um 
exercício de introspecção 
por meio da desconexão da 
internet. O objetivo é que, ao 
menos por alguns minutos, 

os visitantes desliguem-se 
das redes e mergulhem no 
momento. 

Para participar, o primei-
ro passo é colocar o telefone 
celular no bolso. Depois, 
o visitante é convidado a 
entrar em uma sala escura, 
na qual, ao longo de 8 minu-
tos, se conectará com sons 
e projeções interativas de 
paisagens. A visitação deve 
ser agendada no site oifu-
turo.org.br ou 3131-3060. A 
entrada é gratuita. 

CULTURA

Estreia
O espetáculo “Rio sem Mar-
gem”, do coreógrafo e bai-
larino Elísio Pitta, da Bahia, 
estreia no Festival Funarte 
Acessibilidança, nesta quar-
ta, às 20h, no Youtube. A 
montagem utiliza elementos 
da dança moderna, do tea-
tro, da dança dos orixás, da 
capoeira e outros símbolos 
da ancestralidade africana. 
A obra é um dos 25 projetos 
contemplados pelo Prêmio 
Festival Virtual 2020, que 
serão apresentados até ou-
tubro. A exibição é gratuita. 

LANÇAMENTO – Yuri Corbal e Gabriel Buarque se 
juntam em “Intergalático”, parceria inédita que une 
os dois artistas niteroienses. A canção vem com uma 
clima alto astral, praieiro e movida por ritmos folk e 
letras lúdicas, levando a uma viagem sonora divertida e 
intensa. O lançamento é o terceiro single do Ep “021”, 
onde Yuri trabalha cinco faixas em formato acústico.

FESTIVAL – Até o dia 31, estão abertas as inscrições 
para a 14ª edição do Festival da Canção Aliança Fran-
cesa 2021. O concurso é nacional, gratuito e aberto a 
cantores amadores e profissionais, com transmissão 
ao vivo nas redes sociais das Alianças Francesas. 
Informações e inscrições pelo site http://festivalda-
cancaoaf.com.br.   

Divulgação

 “Quiet Room, no Oi Futuro, propõe um exercício de introspecção 

Divulgação

Nesta quarta, às 20h, “Rio sem 

Margem” no Youtube da Funarte

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

Tal pai... tal filha

Pai e filha, os advogados 
Roberto Moreno e Débora 
Moreno também estão en-
tre os homenageados com 
“Moção de Louvor e Reco-
nhecimento” pela Câmara 
de Vereadores de Niterói, 
pelos serviços prestados e 
dedicação à cidade. A ceri-
mônia ocorreu no último 

Divulgação

dia 11, data em que é cele-
brado o “Dia do Advogado”. 
Roberto Moreno é doutor 
em Direito Administrativo 
e mestre em Direito Públi-
co. Já Débora é especialista 
em Direito Digital e Pro-
priedade Intelectual, além 
de mestre em História do 
Direito. 

Sargento Gurgel é homenageado

Defensor do Programa 
Nacional das Escolas Cí-
vico-Militares, o deputado 
federal Sargento Gurgel 
(PSL) foi homenageado 
no sábado pela Associa-
ção de Pais de Alunos 
da Escola Cívico-Militar 
Carioca General Abreu, 
no Rocha, Zona Norte do 
Rio, que completou um 
ano. O evento contou com 

Divulgação

a presença do deputado 
estadual de São Paulo 
Tenente Coimbra, cole-
ga de partido de Gurgel. 
Na cerimônia, Sargen-
to Gurgel disse que pre-
tende contribuir para a 
inauguração de mais seis 
unidades do projeto até o 
fim do ano, totalizando 13 
escolas cívico-militares no  
Estado. 

Idealizador do Ritmo So-
lidário, iniciativa que des-
de abril do ano passado 
distribui cestas básicas 
para os integrantes das 
baterias das escolas de 
samba do Rio, China do 
Estácio atravessou a baía 
para fechar parceria com 
o presidente da OAB de 
Niterói, Cláudio Vian-
na, que disponibilizou a 

sede da entidade para o 
recebimento de doações, 
que serão destinadas 
aos ritmistas das esco-
las dos grupos Especial 
e de Acesso da cidade.  
A OAB de Niterói, aliás, 
tem uma forte ligação 
com o carnaval, já que a 
sede conta com um bloco 
Carnavalesco formado 
por advogados. 

Ajuda para os ritmistas
Divulgação

A OAB Niterói realizou 
ontem o 3º encontro do 
ciclo de palestras em que 
o presidente da Seccional 
RJ, Luciano Bandeira, e a 
vice, Ana Tereza Basílio, 
convidam magistrados do 
STJ para abordar temas 
do universo jurídico. O 
convidado foi o ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, 
que falou sobre “Negócios 
jurídicos processuais”. An-
tes do evento, o presidente 
da OAB Niterói, Claudio 
Vianna, recepcionou o mi-
nistro, Bandeira, Basílio e 
as convidadas Kátia Tava-
res, Taís Fontes e Michele 
Novaes Freitas. 

Mais uma palestra na OAB
Divulgação

Divulgação Divulgação
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Marca anunciada pelo Ministério da Saúde representa 31,9% da população acima de 18 anos vacinada

Brasil: 50 milhões já imunizados
O Ministério da Saúde infor-
mou, ontem (17), que mais 
de 50 milhões de pessoas já 
tomaram as duas doses ou a 
vacina de dose única contra 
a covid-19, o que representa 
31,9% da população acima 
de 18 anos com a imunização 
completa contra a doença. 
O andamento da vacinação 
pode ser conferido na plata-
forma LocalizaSUS, atualiza-
da diariamente.

De acordo com os dados 
da base nacional do Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI), 49.062.641 pessoas 
completaram o ciclo vacinal. 
Além delas, 2.089.449 tam-
bém já tomaram as duas do-
ses ou dose única, conforme 
informado pelas secretarias 
estaduais de Saúde, mas que 
ainda aguardam registro na 
base do PNI. O total, então, 
chega a 51.152.090 pessoas 
imunizadas.

O Ministério da Saúde 
reforça aos brasileiros que 
ainda não completaram o 
ciclo vacinal que procurem 
uma unidade de saúde para 
a segunda dose. Para que as 
vacinas atinjam a efetividade 
esperada, é necessário tomar 
as duas doses - ou a dose 
única, no caso da vacina da 
Janssen.

A orientação é que a se-
gunda dose seja aplicada 

no período recomendado, 
de 12 semanas para as va-
cinas da Pfizer/BioNTech e 

da Astrazeneca/Fiocruz e 
de quatro semanas para a 
CoronaVac/Butantan. No 

entanto, mesmo para quem 
perdeu o prazo, a orientação 
é procurar um posto de vaci-

nação para completar o ciclo  
vacinal.

A meta do governo é imu-

nizar toda a população adul-
ta com duas doses até o fim 
do ano. De acordo com os re-
gistros no PNI e nos painéis 
das secretarias estaduais, o 
Brasil já aplicou mais de 168 
milhões de doses, no total, 
sendo que mais de 70% da 
população (117 milhões de 
pessoas) acima de 18 anos 
já está com a primeira dose 
no braço.

Ainda de acordo com 
o Ministério da Saúde, o 
andamento da vacinação 
vem refletindo na redução 
no número de casos, óbitos 
e internações pela doença. 
Na última semana, todos os 
estados e o Distrito Federal 
registraram taxa de ocupa-
ção de leitos covid-19 abaixo 
de 80%. “É a primeira vez 
no ano que o Brasil atinge 
esse índice, reforçando a 
importância da imunização 
para acabar com o caráter 
pandêmico no país”, disse a 
pasta.

Na última 
semana, todos 
os estados e o DF 
tiveram redução 
na ocupação de 
leitos de covid

Rovena Rosa/Agência Brasil

De acordo com os números divulgados ontem, o total de brasileiros imunizados chegava a 51.152.090 com duas doses da vacina contra covid ou dose única

São Gonçalo: quase 
848 mil vacinados
São Gonçalo está acima 
das médias nacional e es-
tadual de vacinação contra 
a Covid-19. A Secretaria 
de Saúde e Defesa Civil já 
aplicou 847.908 mil doses 
das vacinas contra o coro-
navírus em gonçalenses. 
Com a primeira dose foram 
vacinados 601.892 mora-
dores. Com dose única são 
21.902. E imunizados (se-
gunda dose ou dose única) 
são 246.016 pessoas, 28,88% 
do público-alvo, um total de 
851.886 munícipes. Com as 
aplicações, a cidade alcan-
çou 73,22% da população 
vacinada com a primeira 
dose ou dose única. Se for 
levada em consideração a 
população em geral, total 
de 393.788 moradores com 
mais de 18 anos, o percen-
tual de vacinados chega a 
86,9% – 342.105 gonçalenses 
vacinados até esta segunda-
-feira (16). 

Os números estão acima 
das médias nacional e es-

tadual de vacinação, tanto 
na aplicação da primeira 
dose quanto na aplicação 
da segunda dose. Os índices 
de vacinação do país estão 
em 54,77% de aplicação 
de primeira dose e 23,85% 
da população com segun-
da dose ou dose única. No 
Estado, são 50,48% com 
primeira dose e 22,34% com 
segunda dose ou dose única. 
Os dados são do Consórcio 
de Veículos de Imprensa 
a partir de dados de todas 
as secretarias estaduais de 
saúde. 

Ontem (17), a Secretaria 
recebeu mais 1.880 doses de 
AstraZeneca e outras 12.324 
da Pfizer para dar continui-
dade à vacinação. São Gon-
çalo continua vacinando os 
gonçalenses com mais de 18 
anos em 12 pontos de vaci-
nação. A imunização com a 
segunda dose das vacinas 
CoronaVac, AstraZeneca e 
Pfizer também estão dispo-
níveis.

Unicamp tenta 
prever mutações
Quanto mais o novo co-
ronavírus circula, maior 
a chance de ocorrer uma 
mutação genética e o apare-
cimento de novas variantes 
que podem prolongar e 
agravar a pandemia de co-
vid-19. Um estudo de pes-
quisadores do Instituto de 
Física da Universidade de 
Campinas (Unicamp) simu-
la o processo de replicação 
do vírus para compreender 
suas variações.

Os resultados do estudo 
conduzido por Vitor Mar-
quioni e Marcus Aguiar 
foram publicados na revista 
científica Plos One.

No artigo, os autores 
ressaltam a importância da 
vacinação como estratégia 
para diminuir o surgimento 
de novas cepas. Segundo 
eles, as populações que 
não estão sendo vacinadas 
e os grupos sociais que se 
recusam a receber a vacina 
favorecem o aparecimento 
de variantes. Os autores 
fazem ainda um alerta: se o 

problema não for resolvido 
urgentemente, a pandemia 
pode ter um novo pico em 
escala global.

O trabalho foi financiado 
com recursos da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo 
(Fapesp).

Modelo - O modelo de-
senvolvido pelos físicos 
é baseado em quatro va-
riáveis: as pessoas classi-
ficadas como suscetíveis, 
que podem ser infectadas 
pelo vírus; as expostas, que 
estão infectadas mas não 
infectam outras; as infecta-
das que podem transmitir 
a doença para outras; e as 
recuperadas que não po-
dem mais ser infectadas. 
O método, conhecido na 
epidemiologia pela sigla 
em inglês SEIR, é uma sim-
plificação do cenário para 
que as possibilidades de 
mutação e surgimento de 
variantes do coronavírus 
possam ser medidas.

Niterói: mais de 206 mil tomaram 
as duas doses ou a dose única

Metade da população adulta 
de Niterói já completou o 
esquema vacinal contra a 
Covid-19. São mais de 206 
mil niteroienses com as duas 
doses ou a dose única do imu-
nizante. Até a última segun-
da-feira (16), 377.514 pessoas 
já tinham recebido ao menos 
uma dose, o que representa 
92% da população com mais 
de 18 anos. No Estado do Rio, 
o percentual de esquema va-
cinal completo está em 28%.  
No país, 31%. O secretário 
municipal de Saúde, Rodrigo 
Oliveira, falou sobre a impor-
tância da segunda dose.

“A vacinação completa 
com as duas doses ou dose 
única é fundamental para 
garantir a maior eficácia do 
imunizante. Por isso, é im-
portante que as pessoas que 

só tomaram uma dose confi-
ram a data de retorno no seu 
comprovante e procurem a 
unidade mais próxima para 
completar a sua imunização. 
Ajude a proteger a nossa 

população”, reforçou o se-
cretário.

A Prefeitura de Niterói vai 
concluir a vacinação contra 
Covid-19 para a população 
acima de 18 anos nesta se-

mana. O calendário de agosto 
foi antecipado e nesta quar-
ta-feira (18) pessoas a partir 
de 19 anos podem receber o 
imunizante. Na quinta-feira 
(19) a cidade chega aos 18 
anos ou mais. Sexta (20) e 
sábado (21) será feita uma 
repescagem para todas as 
pessoas com mais de 18 anos. 
A imunização está ocorrendo 
em 10 pontos espalhados pela 
cidade, de segunda a sexta-
-feira, de 8h às 17h.

Os moradores de Niterói 
podem agendar a vacinação 
contra Covid-19 em todos os 
postos da cidade. Para realizar 
o agendamento, é preciso 
baixar o aplicativo Colab, que 
está disponível gratuitamente 
na Play Store (Android) e App 
Store (iOS), e realizar o passo 
a passo do cadastro.

Até segunda-feira, 377.514 niteroienses já tinham recebido uma aplicação

São Paulo 
permite 
retomada de 
eventos
Deste ontem (17), o governo de 
São Paulo permitirá a retomada 
de eventos sociais, feiras corpo-
rativas e reabertura de museus, 
que estavam proibidos desde o 
início da pandemia de covid-19. 
No entanto, a liberação segue 
condicionada ao controle de 
público e ao uso obrigatório de 
máscara.

Esses eventos também não 
podem gerar aglomeração. 
Para o comércio e os serviços 
não haverá mais limitação de 
público ou de horário de fun-
cionamento.

Eventos que provoquem 
aglomeração, como shows, 
casas noturnas e competições 
esportivas com público, por 
exemplo, continuam proibidos 
no estado.

A liberação de atividades 
começa em um momento em 
que o estado vem apresentando 
queda no número de óbitos e de 
internações por covid-19, gra-
ças ao avanço da vacinação.

Mas apenas no caso do RJ não receber quantidade de vacinas suficiente 

Estado autoriza uso da Pfizer 
como 2 dose da AstraZeneca

A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio de Janeiro (SES-RJ) 
autorizou a utilização da va-
cina da Pfizer contra covid-19 
como segunda dose para 
a Oxford/AstraZeneca, no 
caso de o estado não receber 
quantidade suficiente desse 
imunizante. Segundo a SES, 
a decisão foi publicada em 
uma nota técnica na segun-
da-feira.

A SES reforça que a inter-
cambiabilidade com essas va-
cinas só poderá ser realizada 
se os municípios registrarem 
falta da vacina Oxford/As-
traZeneca para completar o 
esquema vacinal de quem já 
recebeu esse imunizante na 
primeira dose.

Segundo a SES, a decisão 
foi tomada em conjunto com 
a equipe de especialistas do 
Conselho de Análise Epide-
miológica que assessora a 
Vigilância estadual.

A vacina Oxford/Astra-

Zeneca é produzida no Bra-
sil pelo Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Apesar de poder 
produzir mais de 1 milhão de 
doses por dia, o instituto tem 
sua capacidade limitada pela 

disponibilidade do ingredien-
te farmacêutico ativo (IFA), 
que precisa ser importado da 
China. Bio-Manguinhos já 
iniciou o processo de trans-
ferência de tecnologia para 
se tornar autossuficiente na 
produção do insumo.

Reprodução da internet

Intercambialidade pode ser praticada para completar o esquema vacinal

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Para vacinar não é preciso nem sair do carro: facilidade no drive-thru
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Nossa Senhora 
das Certezas

Dom José Francisco*

Dia desses, o Papa Francis-
co se referiu à Solenidade 
da Assunção de Maria, 
recordando o papel da 
Virgem no “Milagre do 
Vístula”, ocorrido há 100 
anos, na Polônia. 

Em 15 de agosto de 1920, 
o exército polonês ven-
ceu uma batalha decisiva 
contra as forças hostis e 
a Batalha de Varsóvia foi 
atribuída à intercessão 
de Maria. Inspirado nesta 
nota histórica, o Papa pe-
diu “Que a Mãe de Deus, 
hoje, ajude a humanidade 
a derrotar o coronavírus e 
que ela garanta bênçãos 
generosas para todos”.

Ele também expressou seu 
apoio espiritual aos ca-
tólicos que participavam 
de uma peregrinação ao 
Santuário da Madona de 
Czestochowa: “Que esta 
peregrinação, levada a 
cabo com cuidado de-
vido à pan-
demia, seja 
para todos 
um momen-
to de refle-
xão, oração 
e fraternida-
de na fé e no 
amor”.

Em suas sau-
dações aos 
fiéis de lín-
gua inglesa, 
o Papa Francisco en-
corajou todos a se pre-
pararem para celebrar 
a festa da Assunção de 
Maria. “Que ela guie nossa 
peregrinação em direção à 
plenitude das promessas 
de Cristo”.

Aos fiéis alemães, Francis-
co disse que a solenidade 
“Revela a dignidade subli-
me que Deus concedeu à 
humanidade”.  

Onde houver Maria haverá 

sempre certezas.

A falta de certezas corrói o 
nosso presente: o mundo 
moderno deixou de olhar 
para o Céu. Em conse-
quência, concentrou-se 
no próprio umbigo, à es-
pera de encontrar nele as 
respostas para todas as 
incertezas.

Vão esforço! 

Enquanto nosso 
olhar procurar be-

lezas apenas 
nas circuns-
tâncias pre-
sentes e nos-
so medo de 
alturas con-
tinuar nos 
impedindo 
de alçar voos 
na direção 
de verdades 
que não de-
cepcionem, 
nosso cami-

nho será sempre 
barrado pelo ime-
diatismo. 

A Assunção da Virgem é 
um convite à superação, 
todo dia. Na vida, somos 
atletas olímpicos em plena 
pandemia. Maria é nossa 
treinadora, nossa certeza 
de vitória, e nossa maior 
fã.

Em suas 
saudações 
aos fiéis de 

língua inglesa, 
encorajou todos 
a celebrar a festa 

da Assunção 
de Maria 

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação Secretário, subsecretário e superintendente são presos pela Polícia Federal

Administração penitenciária 
do Rio atrás das grades
O desembargador federal 
Paulo Espirito Santo, da 1ª 
Seção Especializada do Tri-
bunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2), determinou 
a prisão temporária, por 
cinco dias, do secretário de 
Estado de Administração 
Penitenciária do Rio de Ja-
neiro, Raphael Montenegro 
Hirschfield, do subsecre-
tário Wellington Nunes da 
Silva, e do superintendente 
operacional, Sandro Farias 
Gimenes.

A decisão do desembar-
gador foi tomada por meio 
de representação da Polícia 
Federal (PF), que cumpriu 
os mandados de prisão dos 
três na Operação Simonia, 
deflagrada na manhã de on-
tem (17), em conjunto com 
o Ministério Público Federal 
(MPF). Além da prisão dos 
três envolvidos, a ação re-
sultou no cumprimento de 
cinco mandados de busca e 
apreensão. Além de dinheiro, 
foram apreendidos ainda 
celulares, diversas mídias e 
documentos.

O objetivo foi desarticular 
esquema criminoso suspei-
to estabelecido na cúpula 
administrativa da Secretaria 
de Estado de Administração 
Penitenciária do Estado do 
Rio de Janeiro (Seap). Ainda 
na decisão, o magistrado 
determinou buscas e apreen-
sões em endereços dos acu-
sados. O nome Simonia faz 
referência a uma prática 
medieval em que detentores 
de cargos trocavam benefí-
cios ilegítimos por vantagens  
espúrias.

Exoneração - Raphael 
Montenegro foi exonerado 
pelo governador Cláudio 
Castro. Para o cargo de se-
cretário, foi nomeado o de-

legado federal Vitor Hugo 
Poubel, que já foi delegado 
da PF em Niterói, candidato 
a deputado federal e a verea-
dor no Rio. De acordo com 
nota do governo estadual, a 
substituição “já havia sido 
decidida na semana passada 
e aguardava os trâmites da 
cessão do servidor públi-

co federal [delegado Vitor 
Hugo Poubel]”. O decreto de 
exoneração do secretário foi 
divulgado ontem, mas com 
data retroativa.

Ainda na nota, o gover-
no do estado garantiu que 
vai ajudar nas investiga-
ções da Operação Simonia, 
deflagrada na manhã des-

ta terça-feira pela Polícia 
Federal (PF), em conjunto 
com o Ministério Público 
Federal (MPF). O objetivo 
da operação é desarticular 
esquema criminoso esta-
belecido na cúpula admi-
nistrativa da Secretaria de  
Estado de Administração Pe-
nitenciária do Rio de Janeiro 
(Seap).

“O governo se compro-
mete a auxiliar no aprofun-
damento das apurações. 
Nesta manhã, o governador 
falou com o ministro da 
Justiça, Anderson Torres, 
colocando o Estado à dis-
posição e reforçando que o  
governo é o maior interes-
sado no esclarecimento dos 
fatos.”

Operação - Conforme a 
PF, a investigação desen-
volvida em conjunto com o 
MPF e o Departamento Pe-
nitenciário Federal (Depen), 
“demonstrou a existência de 
negociações espúrias entre 
a cúpula da Seap/RJ e lide-
ranças de facção criminosa 
de origem fluminense, mas 
com atuação internacional 
no tráfico de drogas”.

Segundo a polícia, os 
agentes públicos realiza-
ram diversas diligências 
para viabilizar o retorno de 
criminosos custodiados na 
Penitenciária Federal de Ca-
tanduvas, no Paraná, para o 
estado do Rio de Janeiro. Os 
servidores franqueavam a 
entrada de pessoas e itens 
proibidos em unidades pri-
sionais estaduais, inclusive, 
realizando a soltura irregular 
de criminoso de altíssima 
periculosidade, contra quem 
havia sabidamente manda-
dos de prisão pendentes de 
cumprimento.

Reprodução

Raphael Montenegro, então secretário de administração penitenciaria: preso

Witzel tem recurso 
cassado pelo TJ
O ex-governador do Rio 
Wilson Witzel teve negado 
recurso contra decisão do 
Tribunal Especial Misto 
(TEM), que cassou o seu 
mandado e o tornou inelegí-
vel por cinco anos. A decisão 
foi tomada na segunda-feira 
(16), pelo Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça (TJ). Os 
desembargadores acompa-
nharam o voto do relator, 
desembargador Bernardo 
Garcez, e negaram pedido 
de mandado de segurança.

A defesa do ex-governa-
dor alegava uma suposta 
violação da Constituição 
Federal. Para isso, argu-
mentou que a parte da lei 
que define os crimes de 
responsabilidade e regula o 
seu julgamento, com a cria-
ção nos estados do Tribunal 
Especial Misto, não havia 
sido recepcionada pela atual 

Constituição.
A escolha nominal de 

cinco deputados estaduais 
para integrar o TEM tam-
bém foi atacada. Segundo a 
defesa, o fato teria violado 
o princípio da impessoa-
lidade previsto no Art. 37 
da Constituição Federal e 
configuraria um tribunal de 
exceção. Os argumentos, no 
entanto, não foram acolhi-
dos pelos desembargadores.

Witzel foi julgado e per-
deu o cargo de governador 
no dia 30 de abril deste ano 
. Ele foi afastado do cargo 
em agosto de 2020, denun-
ciado por participação em 
um esquema de desvios de 
recursos na área da saúde, 
que seriam aplicados no 
combate à covid-19. Witzel 
sempre negou qualquer 
envolvimento em atos cri-
minosos.

Fernando Frazão/Agência Brasil

Ex-governador não conseguiu o pedido de mandado de segurança

Reprodução

Victor Hugo Poubel assume a secretaria de administração penitenciária 

Qualificação profissional é uma das prioridades do projeto municipal

Padaria Escola retoma as 
atividades em São Gonçalo
A reformulação do Curso 
de Panificação da Pada-
ria Escola saiu do forno na 
manhã de ontem (17), por 
determinação do prefeito 
Capitão Nelson, que visa, 
com a medida, minimizar os 
impactos socioeconômicos 
enfrentados por São Gonçalo 
neste período pandêmico. A 
qualificação, que teve início 
em 2004, encerrou as ativi-
dades em 2014. A Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, através 
da Subsecretaria de Proteção 
Social Básica, em parceria 
com o Programa Nacional de 
Promoção ao Acesso ao Mun-
do do Trabalho (Acessuas), do 
Governo Federal, traz de volta 
a proposta de qualificação 
profissional para facilitar a 
entrada no mercado de tra-
balho e a geração de emprego 
e renda. A fornada municipal 
terá capacidade para formar 
60 novos profissionais da área 
a cada três meses. A produção 
da escola irá abastecer as 
instituições de acolhimento 
infantil do município.

O curso, que acontece no 
Cras de Vista Alegre, irá con-

templar exclusivamente as-
sistidos nas políticas de assis-
tência do município, Atenção 
Básica e Especial, com idade 
a partir de 16 anos, através 
dos serviços e /ou programas: 
Proteção e Atendimento Inte-
gral à Família (PAIF) e Criança 
Feliz; Proteção e Atendimen-
to Especializado à Famílias e 
Indivíduos (PAEFI) . O curso 
tem uma carga horária de 
40 horas e os alunos serão 
divididos em quatro turmas, 

com 15 alunos cada, com as 
aulas sendo ministradas às 
segundas e terças, das 9h às 
12h e das 13h às 16h.

“Esse é mais um impor-
tante passo que estamos 
dando no governo. Tínhamos 
aqui um maquinário que es-
tava parado já há alguns anos. 
Gostaria de parabenizar to-
dos os envolvidos”, finalizou 
o prefeito, que estava acom-
panhado do vice-prefeito, 
Sérgio Gevú.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson com o vice Gevú durante a reinauguração do espaço

Acusado 
de estupro 
é preso em 
Niterói
Um homem de 64 anos, 
acusado de estupro de vulne-
rável, foi preso por policiais 
civis da 81ª DP (Itaipu), nesta 
terça-feira (17). Contra ele 
foi cumprido um mandado 
de prisão.

O autor foi localizado em 
Itaipu, Região Oceânica de 
Niterói. Após a ação, ele foi 
encaminhado ao sistema 
prisional, onde ficará à dis-
posição da Justiça.

Seropédica - Um homem 
acusado de estupro foi pre-
so, nesta segunda-feira (16), 
por policiais civis da 48ª DP 
(Seropédica). Contra ele foi 
cumprido um mandado de 
prisão preventiva.

De acordo com as inves-
tigações, o acusado apro-
veitava que a mãe da vítima 
deixava ela com o autor para 
trabalhar. 

Ele se aproveitou da si-
tuação e estuprou a jovem 
diversas vezes, mediante 
ameaças.

Após a ação, ele foi enca-
minhado ao sistema prisio-
nal, onde ficará à disposição 
da Justiça.

R$ 250 mil guardados em casa
Durante a operação que pren-
deu o agora ex-secretário de 
administração penitenciária 
do Rio, Raphael Montenegro, 
investigado por corrupção jun-
to facção criminosa Comando 
Vermelho (CV), policiais encon-
traram na casa dele nada menos 
que R$ 250 mil. A informação foi 
revelada em entrevista coletiva 
realizada pelo Ministério Públi-
co Federal e a Polícia Federal.

 Polícia Federal/Divulgação

Polícia Federal encontrou dinheiro em espécie na casa de Montenegro 

“Com o cumprimento do 
mandado de busca hoje é que 
vai se aprofundar (se houve 
vantagem indevida), inclusive 
para saber se houve vantagem 
pecuniária. Foi encontrada 
na casa do principal alvo uma 
grande quantidade de dinheiro. 
Há fortes indícios de manipu-
lação”, afirma o superinten-
dente da Polícia Federal, Tacio 
Muzzi.
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Isenção de IR para 
policiais e bombeiros

Policiais - militares, civis, 
rodoviários federais - e bom-
beiros militares poderão ser 
isentos de Imposto de Renda 
em caso de incapacidade 
permanente provocada no 
desempenho do serviço. A 
Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara dos 
Deputados aprovou, na úl-
tima semana, o texto subs-
titutivo do relator Sargento 
Gurgel (PSL-RJ) ao projeto 
de lei 3585/19. A proposta 
altera a Lei 7713/88, que trata 
do Imposto de Renda e apre-
senta rol de remunerações 
de pessoas físicas livres desse 
tributo.

Em seu parecer, o relator 
Sargento Gurgel considera 
essencial que a legislação 
atenda  àqueles que, no dia a 
dia, sacrificam a saúde física 

e mental para manter a lei 
e a ordem no Brasil, forne-
cendo-lhes suporte em caso 
de ocorrência de eventual 
sinistro.

“A economia com a isen-
ção do Imposto de Renda 
pode garantir o recurso ne-
cessário ao servidor ferido 
para tratar suas enfermidades 
que, muitas vezes, o onera ex-
cessivamente com médicos e 
remédios. Precisamos ter um 
olhar atento às necessidades 
dos nossos heróis feridos em 
serviço e em hipótese alguma 
deixá-los desamparados”, jus-
tifica Sargento Gurgel.

O projeto de lei 3585/19 
tramita em caráter conclusivo 
na Câmara dos Deputados 
e será analisado ainda pelas 
comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça.

Divulgação de documento do 
TCU é criticada em CPI
Senadores que integram a CPI 
da Pandemia consideraram 
irresponsável a divulgação, 
como se fosse um relatório do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), de documento priva-
do elaborado por um auditor 
do órgão, Alexandre Figuei-
redo Costa Silva Marques. 
O texto — “inconclusivo, 
superficial e bem embrioná-
rio”, nas palavras do audi-
tor — questionava o número 
de mortes por covid no Brasil 
e foi enviado ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, que 
o divulgou.

Ouvido pela comissão de 
inquérito ontem (17), Mar-
ques disse que, em 31 de 
maio, disponibilizou o docu-
mento privado na plataforma 
de trabalho Microsoft Teams, 
e não no sistema processual 
do TCU. Ele afirmou, no en-

tanto, que comentou sobre 
seu trabalho com seu pai 
no dia 6 de junho, por meio 
do aplicativo de conversas 
WhatsApp. Este, por sua vez, 
o teria encaminhado para 
o chefe do Poder Executivo. 
No dia seguinte, 7 de junho, 
Bolsonaro, mencionou o texto 
de Marques, que logo se espa-
lhou pelas redes sociais, como 
sendo um relatório do TCU.

O relator da CPI, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
disse que, além de conter 
informações erradas, o rela-
tório de Alexandre Marques 
também teria sido falsificado 
na Presidência da República 
para divulgação na internet. 
O depoente disse ter ficado 
indignado com o discurso 
de Bolsonaro, considerando 
a declaração “totalmente 
irresponsável” ao atribuir ao 

TCU a responsabilidade por 
um documento que não era 
oficial. Alexandre disse que 
compartilhou o documento 
apenas na forma de uma con-
versa entre pai e filho falando 
sobre um tema trabalhado 
naquela semana. 

“Não era uma instrução 
processual, não era nada do 
Tribunal de Contas da União. 
Achei irresponsável vincular o 
nome do TCU a duas páginas 
não conclusivas — afirmou o 
depoente, que reconheceu ter 
sido indicado para uma dire-
toria do BNDES, não tendo 
sido, no entanto, cedido pelo 
tribunal”, disse Marques.  

Para a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), o docu-
mento e sua divulgação con-
figuram a “digital de vários 
crimes”. A senadora afirmou 
que Bolsonaro cometeu crime 

comum e crime de respon-
sabilidade ao tornar público 
documento claramente ma-
nipulado, atribuindo-o ao 
Tribunal de Contas da União. 
O objetivo seria minimizar a 
pandemia. Ainda para a se-
nadora, é preciso identificar 
quem, na equipe presiden-
cial, teria inserido no texto 
de Marques o nome do TCU.

“Agora temos a digital, a 
materialidade dos crimes co-
metidos”, disse Simone Tebet, 
observando ainda que o audi-
tor não ouviu médicos nem 
o IBGE sobre os números da 
pandemia e tentou imputar 
sua própria tese à realidade. 
Ela também apontou que a 
tabela de Marques não con-
tinha nenhuma consistência 
técnica do ponto de vista dos 
dados estatísticos. (Agência 
Senado).

Auditor que repassou dados para o pai e este para Bolsonaro depôs ontem

Comemoração será restrita ao Palácio da Alvorada, com público restrito

Desfile de 7 de Setembro não 
será realizado em Brasília
Pelo segundo ano consecu-
tivo, o governo federal não 
realizará o tradicional desfile 
cívico-militar de 7 de setem-
bro, para celebrar o Dia da 
Independência. O evento 
costuma reunir populares e 
autoridades dos Três Poderes, 
na Esplanada dos Ministérios, 
em Brasília.

O Ministério da Defesa 
informou que a comemora-
ção do 199º aniversário da 
Proclamação da Independên-
cia acontecerá no Palácio da 
Alvorada, residência oficial do 
presidente da República, com 
restrição de público.

“A apresentação do tra-

dicional desfile cívico está 
suspensa, ainda em razão da 
pandemia da covid-19”, in-
forma a pasta, acrescentando 
que a programação geral da 
solenidade no Alvorada será 
coordenada pela Presidência 
da República, e que as Forças 
Armadas realizarão apenas 
uma cerimônia de hastea-
mento da bandeira nacional.

Ministro da Defesa - Esta 
manhã, ao participar de uma 
audiência conjunta na Câma-
ra dos Deputados, o ministro 
da Defesa, Braga Netto, dis-
se não haver impedimento 
para a participação militar 
em eventos que venham a 

ocorrer em outras unidades 
da federação.

“[Em Brasília] a celebração 
será restrita apenas a convi-
dados. Não haverá desfiles. 
Nada impede que, depen-
dendo da situação de cada 
localidade, haja exposições e 
demonstrações feitas normal-
mente, mas desfiles não estão 
previstos”, disse Braga Netto.

Em 2020, mesmo com 
as restrições ao desfile, a 
solenidade, que contou com 
exibição da Esquadrilha da 
Fumaça, hasteamento da 
bandeira e execução do Hino 
Nacional, atraiu muita gente 
até o Palácio da Alvorada.

A Anatel abriu consulta 
pública sobre a propos-
ta de definir o código 
0303 para ligações de 
telemarketing. A Con-
sulta Pública nº 41/2021 
recebe contribuições até 
o dia 29 de setembro. 
Com o código, o consu-
midor poderá identifi-
car ligações de oferta de 
produtos e serviços. “O 
uso padronizado dessa 
numeração será uma fer-
ramenta importante para 
o consumidor na identi-
ficação das chamadas de 
telemarketing”, explica a 
Anatel. Para enviar su-
gestões, o cidadão deve 
clicar em “contribuir” 
na página da consulta 
pública.

Código para 
telemarketing

Recursos correspondem a 96% do lucro líquido do fundo no ano de 2020

Caixa deposita R$ 8 bi nas 
contas do FGTS até dia 31
A Caixa Econômica Federal 
depositará, até 31 de agosto, 
R$ 8,129 bilhões nas contas dos 
trabalhadores vinculadas ao 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). Os recursos 
correspondem a 96% do lucro 
líquido de R$ 8,467 bilhões do 
fundo em 2020. De acordo com 
os ministérios do Trabalho e 
Previdência e da Economia, 
essa distribuição oferecerá ao 
trabalhador um ganho real de 
0,4%, diante de uma inflação 
de 4,52% em 2020. O objetivo é 
“além de preservar o poder de 
compra dos quotistas, incenti-
var a manutenção de recursos 
sob as contas vinculadas do 
FGTS ao ser mais atrativa aos 
trabalhadores, especialmen-
te àqueles que optaram por 
migrar para a modalidade de 
saque aniversário, por meio 
da qual é facultada a movi-
mentação de uma parcela do 
saldo anualmente no mês de 
aniversário do trabalhador”.

O percentual de distribui-
ção foi aprovado ontem (17) 
pelo Conselho Curador do 
FGTS, formado por repre-
sentantes do governo, das 
empresas e dos trabalhadores. 
Com rentabilidade fixa de 3% 
ao ano, o FGTS tem os ren-
dimentos engordados com a 
distribuição dos lucros. Dessa 
forma, para o ano-base 2020, a 
rentabilidade das contas alcan-
çará 4,92%.

Os trabalhadores poderão 
consultar o valor do crédito da 
distribuição dos lucros a partir 
de 31 de agosto no aplicativo 
ou site do FGTS.

Feita desde 2017, a distri-
buição ocorre de forma pro-
porcional ao saldo da conta do 
trabalhador em 31 de dezem-
bro do ano anterior. Quanto 
maior o saldo, maior o lucro 
recebido. Nesse ano, ela alcan-
çará cerca de 191,2 milhões 
de contas, que acumulavam 
saldo de R$ 436,2 bilhões no 
fim de 2020.

Em 2017 e 2018, a legislação 
(Lei 8.036/1990) fixava a distri-
buição aos trabalhadores de 
50% do lucro do FGTS no ano 
anterior. Em 2019, o Congresso 
aprovou a distribuição de 100% 
do lucro, na lei que criou a mo-

dalidade de saque-aniversário, 
mas o presidente Jair Bolsona-
ro vetou o artigo, e o percentual 
passou a ser aprovado a cada 
ano pelo Conselho Curador. 
No ano passado, o FGTS dis-
tribuiu cerca de R$ 7,5 bi-

lhões aos trabalhadores, o que  
equivale a 66,2% do lucro de 
2019.

O pagamento de parte dos 
ganhos do FGTS não muda as 
regras de saque. O dinheiro do 
FGTS só poderá ser retirado 
em condições especiais, como 
aposentadoria, demissões, 
compra da casa própria ou 
doença grave. Quem aderiu 
ao saque-aniversário pode 
retirar uma parte do saldo até 
dois meses após o mês de nas-
cimento, mas perde direito ao 
pagamento integral do fundo 
no caso de demissão sem justa 
causa.

Com a definição 
do percentual 
de distribuição, 
rentabilidade 
das contas chega 
a 4,92%

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agências da Caixa: trabalhador também poderá consultar saldo no aplicativo ou site a partir do próximo dia 31

Reprodução

Sargento Gurgel quer benefício em caso de incapacidade permanente

Flordelis vai para 
o Talavera Bruce
A juíza Nearis dos Santos 
Carvalho Arce, da 3ª Vara 
Criminal de Niterói, deter-
minou ontem (17) a trans-
ferência da ex-deputada 
federal Flordelis da Unidade 
Prisional Santo Expedito 
para o presídio Talavera 
Bruce. As duas unidades pri-
sionais ficam no Complexo 
de Gericinó, em Bangu, zona 
oeste do Rio de Janeiro.

O assistente de acusa-
ção do processo, contrata-
do pela família do pastor 
Anderson do Carmo, ex-
-marido de Flordelis, havia 
solicitado a transferência 
da ex-deputada para Uni-
dade Prisional Nilza da Silva 
Santos, em Campos dos 
Goytacazes, norte flumi-
nense, mas a juíza Nearis 
considerou “inadequada” 
esta opção,”especialmen-
te em razão da distância  
desta comarca em relação 
àquela”.

Na decisão, a juíza Nea-
ris reforçou a proibição de 
qualquer contato entre os 

réus do processo. Florde-
lis é acusada da morte do 
marido, o pastor Anderson 
do Carmo, morto a tiros em 
junho de 2019, e respon-
derá por homicídio tripla-
mente qualificado – motivo 
torpe, emprego de meio  
cruel e de recurso que im-
possibilitou a defesa da 
vítima –, tentativa de ho-
micídio, uso de documento 
falso e associação criminosa 
armada. Mais dez réus res-
pondem pelo assassinato. 
Rayane, neta da ex-depu-
tada, também acusada de 
participação no crime, está 
presa na Unidade Santo Ex-
pedito.

Determinação é 
da juíza Nearis 
Arce, que negou 
pedido de 
transferência 
para Campos
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Vasco faz as 
contas para 
terminar 
turno no G4

O Vasco vol-
ta a campo 
nesta quarta-
-feira, quan-
do encara o 
Londrina, em 
São Januário. 

Os cruzmaltinos vão em 
busca dos três pontos para 
tentar terminar o turno no 
G4 da Série B.

Os cariocas estão na 
nona colocação, com 28 
pontos. O Vasco precisa 
vencer e torcer para uma 
combinação de resultados 
para ficar no grupo de 
acesso ao final da rodada.

O primeiro passo acon-
tece nesta terça-feira. Pri-
meiro, os cruzmaltinos 
precisam torcer para o 
Cruzeiro derrotar o Náu-
tico, além de um empate 
entre Sampaio Corrêa e 
Avaí.

Já na quarta-feira, a 
torcida será por um em-
pate entre Guarani e Bota-
fogo, que jogam em Cam-
pinas. Por fim, na quin-
ta-feira, o Goiás precisa 
perder para o Brusque.

O certo é que o técni-
co Lisca já admitiu que 
 seu objetivo é seguir pró-
ximo do G4 ao final da 
rodada.

Rubro-Negro quer confirmar a classificação após goleada no jogo de ida

Flamengo recebe Olimpia 
para ir à semifinal

O Flamengo está 
perto de conse-
guir uma vaga 
nas semifinais 
da Libertadores 
pela terceira vez 
na sua história. 

Após vencer o jogo de ida contra 
o Olímpia por 4 a 1, somente 
um desastre tira a classifica-
ção do Rubro-Negro. As duas 
equipes voltam a se enfrentar 
nesta quarta-feira, às 19h15, 
em Brasília.

Assim como aconteceu no 
jogo contra o Defensa y Justicia, 
pelas oitavas de final, a partida 
contará com a presença de tor-
cedores. Desta vez, entretanto, 
a carga de ingressos será bem 
maior, e o público pode chegar 
a 30% da capacidade do estádio.

Apesar da vantagem no 
placar agregado, o meia Gior-
gian De Arrascaeta não vê o 

Flamengo tirando o pé nesta 
quarta-feira.

“Acho que a gente não tem 
que mudar nada. Continuar 
encarando cada jogo como 
uma final. Libertadores tem 
isso, não tem jogo fácil. Então 
a gente tem que ir pra ganhar o 
jogo” afirmou à Fla TV.

Para esta partida, o técnico 
Renato Gaúcho deve manter 
praticamente a mesma escala-
ção do primeiro jogo. Entretan-
to, o treinador não poderá con-
tar com o lateral direito Isla, que 
apresenta um quadro de fadiga 
muscular. Então, Matheuzinho 
deve entrar em seu lugar.

Do lado paraguaio, a situa-
ção da equipe na temporada 
continua de mal a pior. Depois 
da goleada em casa, o Olimpia 
sofreu um novo revés difícil de 
engolir no Campeonato Pa-
raguaio. No sábado, também 

como mandante, perdeu de 
3 a 0 para o arquirrival Cerro 
Porteño.

O técnico Sergio Ortemán 
também tem um desfalque 
certo para o confronto decisivo, 
o lateral direito Victor Salazar. O 
jogador sofreu um traumatismo 
após se chocar com Arrascaeta 
na semana passada e ficará um 
tempo fora de atividade.

Nas outras duas vezes em 
que o Flamengo chegou às 
semifinais, em 1981 e em 2019, 
o time conquistou o título. Para 
que isso não aconteça desta vez, 
o Olimpia precisa vencer por 
mais de três gols de diferença. 
Além disso os paraguaios tam-
bém avançar com a mesma 
diferença mas marcando mais 
de quatro gols em Brasília. 
Se o placar for de 4 a 1 para o 
Olimpia, haverá decisão por 
pênaltis.

Alexandre Vidal / Flamengo

Elenco rubro-negro quer aproveitar a vantagem conquistada no primeiro jogo das quartas

Enderson Moreira 
será julgado na sexta

Fred mostra foco na 
classificação

O  B o t a f o g o 
passou a bri-
gar para en-
trar no G4 da 
Série B após 
a chegada do 

técnico Enderson Moreira. 
No entanto, o treinador al-
vinegro pode ficar de fora de 
alguns jogos na sequência 
da temporada.

Enderson Moreira será 
julgado nesta sexta-feira no 
STJD pela expulsão em sua 
estreia pelo Botafogo. Na 
ocasião, os alvinegros ven-
ceram por 1 a 0, em Aracaju.

O comandante alvinegro 
recebeu o cartão vermelhos 
ao ofender o árbitro. Ender-
son Moreira foi enquadrado 

O Fluminen-
s e  e m b a r -
cou rumo ao 
Equador, onde 
enfrenta nesta 
quinta-feira, 

às 21h30, o Barcelona, pela 
Libertadores. Os tricolo-
res precisam vencer para 
avançar na competição 
continental.

O atacante Fred falou ra-
pidamente com a imprensa 
no aeroporto. O experiente 
jogador ressaltou o foco na 
decisão em Guayaquil.

“Nosso ânimo é de de-
cisão. A gente está indo 
bem na Libertadores e nós 
vamos fazer de tudo para 
continuar bem, passar de 
fase. É o nosso objetivo, 
nosso sonho… Vamos dar a 

nos artigos 258 (conduta 
contrária à disciplina ou à 
ética desportiva), com pena 
de um a seis jogos; além do 
243-F, parágrafo 1 (ofender 
alguém da equipe de arbitra-
gem em sua honra, por fato 
relacionado diretamente 
ao desporto), com pena de 
quatro a seis jogos e multa 
de R$ 100 a R$ 100 mil.

Caso pegue a pena má-
xima, Enderson Moreira 
pode pegar um gancho de 12 
jogos. Assim, o comandante 
perderia praticamente todo 
o returno da Série B.

Antes disso, o Botafogo 
volta a campo nesta quarta-
-feira, contra o Guarani, em 
Campinas.

vida para trazer essa classi-
ficação”, disse.

O Fluminense tem dois 
desfalques certos para a 
partida. Os atacantes Ga-
briel Teixeira e Caio Paulis-
ta, lesionados, não viajaram 
com os tricolores.

A classificação na Liber-
tadores é importante para 
o técnico Roger Machado, 
que pode ser demitido em 
caso de eliminação.

Cruz-Maltino 
alimenta 
o sonho de 
retornar à 
Primeira 
Divisão em 2022

Tricolor precisa 
vencer para se 
classificar para a 
próxima fase da 
Libertadores


