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Arrecadação com royalties do 
petróleo sobe 225% em 11 anos

Montante saltou de R$ 1,2 bilhão no 1º semestre de 2010 para R$ 3,9 bilhões no mesmo período de 2021

FIRJAN PREVÊ CENÁRIO POSITIVO PARA NEGÓCIOS
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A Praça das Pedrinhas conta com quadra, área de convivência, parque para crianças, bicicletário, paisagismo e nova iluminação para levar mais qualidade de vida para moradores e visitantes

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Praia das 
Pedrinhas 
ganha praça
Os moradores de São Gonçalo 
ganharam mais uma opção de 
lazer. Foi inaugurada ontem, pelo 
prefeito Capitão Nelson, a nova 
praça da Praia das Pedrinhas, no 
bairro Boa Vista. O governador 
Claudio Castro participou da 
entrega das obras e, na ocasião, 
entregou ao chefe do Executivo 
municipal o cheque simbólico da 
concessão dos serviços da Cedae, 
no valor de R$ 1.023.216.690,80. 
Após o evento, prefeito e 
governador visitaram as obras de 
pavimentação da Avenida Joaquim 
de Oliveira, quarta via de um 
total de 54 que serão recuperadas 
através da parceria entre a 
Prefeitura e o DER. 

CIDADES\PÁG. 3

Itaboraí com 
investimento em 
água e esgoto

CIDADES\PÁG. 3

Maior ídolo da história e treinador do clube até o mês de abril, Renato 
Gaúcho terá a missão de conduzir o Flamengo hoje à noite, na sua antiga 
casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

PÁG. 8

Baterista dos 
Stones morre 
aos 80 anos
Charlie Watts, baterista 
de uma das  maiores, 
mais antigas e mais bem 
sucedidas bandas de todos 
os tempos deixou o Rock de 
luto. Ao lado de Mick Jagger 
e Keith Richards, ele era 
um dos integrantes mais 
antigos dos Rolling Stones.

MUNDO/PÁG.5 

Divulgação / Rolling Stones

Charlie Watts, do jazz ao rock

ESPORTES

Gatito se 
defende das 
críticas
Longe dos gramados há 
quase um ano, goleiro 
do Botafogo se defendeu 
das críticas de como 
supostamente agravou a 
lesão no joelho direito.

Vitor Silva / Botafogo

Gatito Fernández está retornando 
aos treinamentos no Botafogo

Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho conversa com o meia Andreas Pereira, que pode fazer sua estreia hoje pelo Fla

Renato Gaúcho reencontra o Grêmio

Multas por 
radar podem ser 
canceladas

PANORAMA\PÁG. 2

SG registra 
queda no roubo 
a pedestre

CIDADES\PÁG. 3

Niterói contra desastres
Município e a UFF estão criando Centro de Estudos e Pesquisas em prevenção de riscos

CIDADES/PÁG. 4
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CARTA DO LEITOR

Paraolimpíadas
A disputa mais emocionante do esporte mundial finalmente 
está de volta. A olimpíada passou e foi um sucesso, mas certa-
mente o evento que mais mexe comigo é a paraolimpíada. Os 
atletas dão exemplo de superação e quebram as mais difíceis 
barreiras para mostrarem que apesar das dificuldades são 
capazes de tudo. Estou ansiosa para ver como vai ser esse ano.
Suzane Camargo

Imprudência no trânsito
Não tenho nada contra caminhoneiros, inclusive sei da 
importância deles para a economia do país, mas é impres-
sionante como alguns são completamente imprudentes. Já 
me envolvi em acidente com caminhão e hoje presenciei 
simplesmente um deles passando por cima de um carro 
no acesso à ponte. Muitos acham que são os donos das 
vias. Isso não está certo.
Mateus Simões

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.

‘Plenitude’ destaca 
a dança para todos 
A montagem “Plenitude”, de 
Teresina (PI), estreia nesta 
quarta, às 20h, no Festival 
Funarte Acessibilidança. A 
obra da Cia. Dança Eficiente 
levanta o debate em torno 
da estética da dança e per-
mite que dançarinos com 
deficiências desenvolvam e 
exponham seus potenciais 
artísticos. Questionando 
hierarquias entre os corpos 
na dança.

O público pode conferir 
a exibição de Plenitude, gra-

tuita e com audiodescrição e 
Libras, no canal da Funarte 
no Youtube. O espetáculo é 
um dos 25 projetos que es-
tão sendo apresentados pelo 
Festival até outubro. 

Para a companhia, a dan-
ça contemporânea é um 
importante meio de comu-
nicação e inclusão social. O 
grupo explica que a pesqui-
sa realizada é pautada jus-
tamente nas diferenças, na 
relação de diferentes corpos 
com o todo social. 

CULTURA

Lançamento
Acumulando mais de 11 
milhões de visualizações 
no vídeo oficial da faixa no 
Youtube, o sucesso “Sensí-
vel Demais”, de Jorge Ver-
cillo, acaba de ganhar uma 
nova versão na voz do pró-
prio artista, mas desta vez 
acompanhado do cantor 
e compositor Erick Roza, 
destaque jovem na cena 
musical brasileira. A canção 
estará disponível nas plata-
formas digitais nesta sexta. 
A música traz na letra um 
sentimento de saudade. 

LITERATURA – Incentivar a leitura e democratizar o 
acesso aos livros é uma das tarefas da Educação. Por 
meio de projetos e novas ações, os alunos do Marista 
Escola Social Ir Rui, em Ribeirão Preto, terão a opor-
tunidade de debater, refletir e realizar uma live com o 
poeta Sérgio Vaz, nesta quarta, às 19h30, no Youtube. A 
atividade faz parte do projeto “Combinando Palavras’. 

INOVAÇÃO – Ainda colhendo os frutos do hit “Baby Me 
Atende”, Matheus Fernandes inova e se une à Mc Don 
Juan em “Tô Com Saudade”. Juntos, os artistas grava-
ram as cenas do videoclipe, na Praia de Cumbuco/CE. 
O single, que une o funk do MC com o forró eletrônico 
do cantor, tem previsão para lançamento no mês de 
setembro, em todas as plataformas de música.  

Divulgação

A montagem estreia nesta quarta no Festival Funarte Acessibilidança

Divulgação

 Erick Roza canta com Jorge Vercilo 

no single “Sensível Demais”

FABIANA MAIA
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Proteção para o fundo do idoso

A deputada Rosane Felix 
(PSD) protocolou na Alerj 
uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) para 
incluir o Fundo Estadual 
de Defesa da Pessoa Idosa 
(Fundepi) entre os fundos 
que não podem ser remane-
jados. O objetivo é proteger 
os recursos destinados às 

Divulgação

políticas públicas voltadas 
para a população da terceira 
idade. A PEC apresentada 
pela presidente da Comissão 
dos Assuntos da Criança, 
do Adolescente e do Idoso 
obteve 35 assinaturas, 11 a 
mais do que as necessárias 
para protocolar o texto no 
legislativo fluminense. 

Mulheres 
homenageadas

Centro paralímpico 
em São Gonçalo

Mulheres que se destacaram 
no enfrentamento da pande-
mia de covid-19, em Niterói, 
serão homenageadas na Câ-
mara Municipal. Nesta sexta, 
o vereador Casota (PSDB) irá 
presidir a sessão solene que 
terá entre suas homenagea-
das Gisela Motta, presidente 
do Hospital Oceânico; Maria 
Célia Vasconcellos, vice-pre-
sidente de Atenção Coletiva, 
Ambulatorial e da Família; e 
Fernanda Sixel, ex-primei-
ra-dama da cidade e atual 
coordenadora de Políticas e 
Direitos das Mulheres.

Na solenidade também 
serão homenageadas enfer-
meiras de policlínicas do 
município que se dedicaram 
à vacinação. A cerimônia 
será realizada às 18h, no 
Plenário Brígido Tinoco. 
“Elas se dedicaram, fizeram 
um trabalho belíssimo e, ao 
mesmo tempo, árduo”, disse 
Casota. 

Com o objetivo de propor-
cionar à população um es-
paço adequado e acessível 
para a prática do desporto, 
o presidente da Comissão 
de Esporte e Lazer da Alerj, 
deputado Ronaldo Anquieta 
(MDB), apresentou o Projeto 
de Lei 4559/2021, que imple-
menta o primeiro Centro Pa-
ralímpico do Estado do Rio 
de Janeiro. De acordo com 
o parlamentar, é fundamen-
tal ofertar melhores condi-
ções de treinamento para 
pessoas com deficiência, 
assim como uma estrutura  
adequada. 

O Projeto de Lei prevê 
que o Centro terá cerca de 
33 mil m2 de área cons-
truída - próximo ao antigo 
Piscinão de São Gonçalo 
- e será o segundo do país.  
O deputado lembra que o 
Estado do Rio de Janeiro 
tem mais de 3 milhões de 
pessoas com algum tipo de 
deficiência. 

POR JEFFERSON LEMOS

Multas podem ser canceladas

As multas aplicadas pelo 
DER em Guapimirim, nas 
rodovias RJ-122 e BR 116, por 
radares não sinalizados po-
derão ser canceladas. É o que 
prevê o PL 4.444/21, do de-
putado Átila Nunes (MDB), 
aprovado, ontem, em pri-
meira discussão na Alerj. A 
medida proposta vale para 
as multas aplicadas entre 3 
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de fevereiro de 2020 e 19 de 
fevereiro de 2021. Nesse pe-
ríodo, mais de 3.846 multas 
foram aplicadas, mas nem 
todas foram canceladas pelo 
órgão. A proposta determina 
o ressarcimento integral de 
todos que pagaram a multa, 
além da atualização dos 
pontos perdidos na carteira 
de motorista. 

Prefeito popstar

Acostumado a ser aborda-
do nas ruas de São Gon-
çalo, durante as vistorias 
de obras e visita a postos 
de vacinação que realiza 
diariamente, o prefeito 
Capitão Nelson voltou a 
ser rodeado por morado-
res, ontem de manhã, na 
inauguração da Praia das 
Pedrinhas, no Boa Vista. 
O prefeito estava acom-

Divulgação 

panhado pelo governador, 
vários deputados federais 
e estaduais, além de ve-
readores e secretários. 
Mas, para as selfies, era o 
mais procurado. Solícito, 
o Capitão fez a comitiva 
esperá-lo terminar as fo-
tos para só então realizar 
a solenidade de descerra-
mento da placa de inau-
guração. 

Panorama RJPanorama RJ

A renovação da frota de 
ônibus por veículos me-
nos poluentes e elétricos 
pode fazer parte da reali-
dade do Estado do Rio de 
Janeiro. O benefício é um 
dos pontos do projeto de 
lei 4.515/21, do deputado 
Rosenverg Reis (MDB), que 
a  Alerj aprovou, ontem, em 
segunda discussão. O pro-

jeto, que agora depende 
da sanção do governador, 
cria estratégias para pro-
mover a troca gradativa 
da frota por ônibus que 
não emitem dióxido de 
carbono (CO2), garantindo 
incentivo e linhas de finan-
ciamento às empresas que 
investirem em “veículos 
verdes”.

Incentivo contra a poluição
Divulgação

Banhistas tiveram que to-
mar muito cuidado, on-
tem, em Camboinhas. A 
maré baixou, deixando à 
mostra boa parte das fer-
ragens do navio cargueiro 
que naufragou na orla e 
deu nome à praia. “Pare-
cem dentes de um tubarão 
prestes a sair do mar para 

nos atacar”, brincou a auxi-
liar de enfermagem Miram 
Fernandes, de 32 anos, que 
está de férias e aproveitou 
o dia de sol para relaxar à 
beira mar. O trecho tem 
uma placa alertando os 
banhistas para o perigo, 
mas nem todo mundo para 
para ler o que está escrito. 

Perigo em Camboinhas
Divulgação



Cidades 3Quarta-feira, 25/8/2021 ofluminense.com.br

Inauguração contou com a entrega do cheque simbólico da concessão dos serviços da Cedae

Praça das Pedrinhas entregue
A Praia das Pedrinhas, no 
bairro Boa Vista, em São 
Gonçalo, ganhou mais uma 
atração de lazer. É a Praça 
das Pedrinhas, inaugurada 
ontem (24). Na solenidade de 
entrega da nova praça, o pre-
feito de São Gonçalo, Capitão 
Nelson, recebeu o governador 
Claudio Castro, que aprovei-
tou a visita a São Gonçalo 
para fazer a entrega ao chefe 
do Executivo municipal do 
cheque simbólico da conces-
são dos serviços da Cedae, no 
valor de R$ 1.023.216.690,80.

O governador também 
visitou as obras de pavimen-
tação da Avenida Joaquim de 
Oliveira, quarta via de um to-
tal de 54 que serão recupera-
das através da parceria entre a 
Prefeitura e o Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Rio de Janeiro (DER-RJ). Pelo 
programa Asfalta São Gon-
çalo, o DER fornece insumos 
para a produção do asfalto, 
na usina do município, e as 
obras são executadas pela 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Urbano.

Durante a solenidade, que 
contou com a participação 
da Orquestra Municipal de 
São Gonçalo, o governador 
Cláudio Castro e o prefeito 
Capitão Nelson destacaram 
a importância da união dos 
governos para beneficiar a 

população, em especial os 
moradores que mais preci-
sam dos serviços públicos. 

“É uma satisfação enorme 
entregar essa obra, que ficou 
muito tempo parada, por 
causa de entraves para libera-
ção dos recursos. Pedi ao se-
cretário de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, que fosse a Brasília 

no início de nossa gestão e 
ele prontamente resolveu o 
problema. Esta obra é fruto 
de emendas parlamentares, 
dos deputados Soraya Santos 
e Sérgio Zveiter, a quem agra-
deço a iniciativa”, explicou o 
prefeito. 

O novo espaço de lazer 
possui uma área total de 1008 
m², em frente à Baía de Gua-

nabara, e conta com quadra 
poliesportiva e arquiban-
cadas, além de brinquedos, 
espaço de convívio e bicicle-
tário. Além dos equipamen-
tos, a praça também recebeu 
intervenções de paisagismo.  
Os recursos utilizados para 
execução das obras são pro-
venientes de emendas parla-
mentares que totalizam mais 

de R$ 430 mil.
Capitão Nelson também 

destacou e agradeceu às 
parcerias que o município 
firmou com o Governo do 
Estado. 

“O governador Claudio 
Castro tem sido um parcei-
ro enorme. Temos diversas 
obras pela cidade que são 
frutos dessa união, além de 
diversas ações do governo do 
Estado que ainda serão im-
plementadas e irão beneficiar 
a população, como o viaduto 
do Jardim Catarina, o restau-
rante popular e o corredor 
viário do BRS”, enumerou o 
prefeito.

O governador destacou 
o empenho com que a atual 
gestão vem trabalhando 
para melhorar as condições 
de vida do gonçalense e  
garantiu total apoio às ini-
ciativas.  

“Assim que foi eleito pre-
feito, o Capitão Nelson já 
estava no Palácio Guanabara 

solicitando recursos para 
São Gonçalo. Garanti que ele 
seria o prefeito que mudaria 
a história de São Gonçalo e 
isso já está sendo perceptí-
vel. Em meados de janeiro, 
falei que nada faltaria em São 
Gonçalo. É com muito orgu-
lho que passo por cada local 
dessa cidade e vejo canteiros 
de obras. Parabenizo a todos 
que trabalharam nessa cons-
trução da Praça das Pedrinhas 
porque é muito bacana ver 
um trabalho bem feito que 
vai servir à comunidade. Uma 
obra bem executada é sinal 
de respeito com a popula-
ção. Volto a reafirmar nosso 
compromisso em manter um 
trabalho de união entre o go-
verno do Estado e a Prefeitura 
de São Gonçalo”, destacou o 
governador Cláudio Castro.

“A conclusão desse pro-
jeto foi uma determinação 
do prefeito Capitão Nelson 
logo nos primeiros dias de 
governo e trabalhamos duro, 
assim como estamos atuan-
do em diversas obras pela 
cidade. E hoje, entregamos 
uma nova área de lazer para 
a população de São Gonçalo 
que vai trazer mais qualidade 
de vida para moradores e 
visitantes da Praia das Pedri-
nhas”, disse o secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Junior Barboza.

Governador 
e prefeito 
visitaram obras 
de pavimentação 
que estão sendo 
feitas na cidade

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Governador entregou cheque de serviços de água ao prefeito de São Gonçalo no evento da Praia das Pedrinhas

SG registra queda de 
quase 30% em roubo
O município de São Gonça-
lo atingiu uma importante 
marca no que se refere à 
segurança pública. A cidade 
registrou, em julho deste 
ano, uma redução de 27,56% 
de ocorrências relacionadas 
a roubo a pedestre em com-
paração ao mesmo período 
do ano passado, de acordo 
com levantamento do Ins-
tituto de Segurança Pública 
(ISP).

Em julho de 2021, foram 
326 ocorrências de roubo a 
pedestre, 124 casos a me-
nos do que o registrado no 
mesmo período no ano de 
2020. A redução se deve 
ao policiamento ostensivo 
desenvolvido por agentes 
da Operação São Gonçalo 
Presente, ligada à Secretaria 
Municipal de Ordem Públi-
ca, nas principais vias do 
município.

São Gonçalo também 
registrou queda de roubo 
a pedestre entre os meses 
de abril e julho de 2021 em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. Em 2020, 
foram registradas 1.619 
ocorrências; neste ano, no 
mesmo intervalo de tempo, 
foram 1.266 casos, o que 
representa uma redução 
de 21,80%. Este período de 
queda já reflete a atuação 
do São Gonçalo Presente no 
município.

“A intenção do prefeito 
Capitão Nelson ao trazer os 
policiais da Operação São 
Gonçalo Presente ao muni-
cípio era, principalmente, 

devolver o direito de ir e vir 
dos gonçalenses. Os agentes 
têm como principais dire-
trizes a aproximação com 
a sociedade e a abordagem 
aos cidadãos em fundada 
suspeita. Com isso, demons-
tram à sociedade uma polí-
cia atuante e comprometida 
com o bem estar do cidadão. 
Esses números refletem uma 
gestão da polícia eficiente, 
resultado de muito trabalho. 
O morador de São Gonçalo 
pode ter certeza que a gestão 
do prefeito Capitão Nelson 
transformará a cidade e 
trará de volta o orgulho em 
ser gonçalense”, afirmou o 
secretário de Ordem Pública, 
Major David Ricardo.

Nesta terça-feira (24), 
a Operação São Gonçalo 
Presente completa cinco 
meses de expansão, com 179 
prisões registradas, sendo 
cumpridos 96 mandados 
de prisão e capturas de fo-
ragidos e 83 prisões em fla-
grante.

O planejamento das ron-
das é estruturado com as 
informações obtidas a partir 
da mancha criminal do mu-
nicípio, com o objetivo de re-
duzir os índices de violência. 
As rondas são feitas nos pon-
tos de atuação do programa, 
com uso de motos e viaturas, 
exclusivamente em áreas 
urbanas com grande movi-
mentação. O patrulhamento 
também é realizado através 
de visitas diárias aos esta-
belecimentos comerciais, 
no horário das 5h às 23h.

Cidade de Itaboraí terá mais 
investimentos em água e esgoto

Com objetivo de buscar a 
ampliação de distribuição 
de água e esgoto na cida-
de, o prefeito de Itaboraí, 
Marcelo Delaroli, recebeu 
em seu gabinete para anun-
ciar investimentos, o diretor 
executivo, Rafael Fendrick, 
e o diretor superintendente, 
Sérgio Braga, da concessio-
nária Águas do Rio, empresa 
da Aegea Saneamento que 
vai assumir as atividades no 
sistema de abastecimento de 
água e tratamento de esgoto 
no município.

Ao todo, o município re-
ceberá R$227 milhões divi-
didos em três parcelas: R$ 
147 milhões em 2021, R$ 
35 milhões em 2022 e R$ 
35 milhões em 2025. Esses 
valores são parte da divi-
são dos R$22,689 bilhões 
arrecadados com o leilão 
da privatização da Cedae, a 
companhia de saneamento 

do Rio de Janeiro. Além dis-
so, a concessionária Águas 
do Rio também irá investir 
nos primeiros cinco anos de 
gestão somente em Itaboraí o 
valor de R$ 264 milhões e R$ 
1 bilhão durante os 35 anos 
de concessão.

Durante o encontro, os 
dirigentes apresentaram os 
planos da empresa para os 
próximos anos no município 
e informaram sobre projetos 
como a implantação de redes 
de esgotamento sanitário 
nos bairros, a melhoria e 

ampliação dos serviços em 
toda a cidade. De acordo com 
o prefeito Marcelo Delaroli, 
diversos projetos estão sendo 
desenvolvidos junto com a 
empresa que irão melhorar 
a qualidade de vida da po-
pulação.

“Estamos trabalhando 
para resolver um antigo pro-
blema que atinge boa parte 
da população de Itaboraí, 
como a falta de água e rede 
de tratamento de esgoto. 
Nós vamos trabalhar em con-
junto com a Águas do Rio e 
Governo do Estado para não 
faltar mais água em Itaboraí. 
Além disso, vamos fazer um 
mapeamento conjunto para 
verificar se há esgoto clan-
destino sendo descartado em 
algum rio. A ideia é preservar 
os nossos recursos naturais 
e garantir o bem-estar da 
nossa população”, destacou 
Marcelo Delaroli.

Ao todo, o município receberá R$ 227 milhões, divididos em três parcelas

São Pedro 
da Aldeia: 
novidade na 
economia
A Secretaria de Fazenda 
de São Pedro da Aldeia 
recebeu representantes 
do Sebrae nesta terça-fei-
ra (24). Na ocasião foram 
apresentadas propostas 
à prefeitura como a im-
plementação do Sistema 
de Atendimento e de Re-
lacionamento do Sebrae 
(SAS) na Sala do Empreen-
dedor do município. Além 
da ferramenta subsidiada 
pelo Sebrae, também foi 
abordada a adoção de uma 
nova programação visual 
que seguirá o padrão na-
cional em conformidade 
com a identidade da gestão 
municipal.

Segundo o secretário 
municipal de Fazenda, Re-
naldo Martins, a iniciativa 
irá facilitar a criação de 
políticas públicas.

 Incêndio atingiu a APA Estâncias de Pendotiba, no bairro Maria Paula

Balões: prática criminosa 
ameaça áreas de proteção 

Clima seco, estiagem e a prá-
tica criminosa da soltura de 
balões. Esses três ingredientes 
compõem uma fórmula fatal 
para as Áreas de Proteção 
Ambiental (Apas), do municí-
pio de São Gonçalo. Na tarde 
de domingo (22), por volta 
das 15h, a APA Estâncias de 
Pendotiba, em Maria Paula, 
foi atingida por um incêndio 
de grandes proporções. O 
espaço atingido integra uma 
área de Mata Atlântica, bioma 
que a cada dia que passa tem 
a sua sobrevivência ameaçada 
pelo desmatamento e também 
pelos incêndios criminosos 
decorrentes de queimadas 
para construções irregulares e 
balões que caem nas florestas.

O incêndio na Área de 
Proteção Ambiental de Maria 
Paula não avançou graças à 
ação imediata dos guardas 

municipais do Grupamento 
de Defesa e Proteção Am-
biental (GPAm) da Guarda 
Municipal de São Gonçalo, 
que utilizando abafadores, 

conseguiram conter o fogo. 
Ao todo, 25 guardas integram 
o grupamento, que atua na 
proteção nas quatro APAs da 
cidade.

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

O espaço atingido pelo fogo faz parte de uma área de Mata Atlântica

Divulgação

O prefeito Marcelo Delaroli recebeu representantes da Águas do Rio

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

S.Gonçalo Presente: período de queda já reflete atuação no município
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Um projeto
ambicioso

Dom José Francisco*

Um projeto ambicioso, 
porém, necessário e real, 
seria transformar todos os 
espaços em espaços ver-
dadeiramente humanos: 
aqueles onde a presença 
do bem inunde a realidade 
de claridade, transparên-
cia e verdade. 

Para isso, temos que en-
contrar uma ética univer-
sal, com princípios tão 
absolutos e certos quanto 
a matemática. Seria isso 
possível? Seja como for, 
não poderia ser impossí-
vel, uma vez que o senso 
moral é inato, e não de-
rivado da experiência, 
como ensinara Kant. Esse 
imperativo ético de que 
precisamos deve ser 
absoluto, categórico e 
necessário.

Essa lei im-
perativa é a 
lei que origi-
na todas as 
outras. Sim, 
porque, hoje, 
os projetos 
de compor-
tamento se 
t o r n a r a m 
tão fluidos e 
esvoaçantes 
que há muito 
se pergunta 
onde encontrar algum 
ponto de referência, 
para descansar os pés 
e repousar a alma.

Começamos apostando 
que exista um impera-
tivo oriundo da própria 
pessoa, que obedeça à in-
condicional voz da cons-
ciência, para agir como se 
a lei suprema de qualquer 
ação devesse se tornar, 
por desejo nosso, uma lei 
universal da natureza.

Sabemos (e como sabe-
mos!) que precisamos 
evitar comportamentos 

que, se fossem adotados 
por todos os humanos, 
tornariam impossível a 
vida social. Poderíamos 
fugir de um apuro, usan-
do uma mentira, mas, 
nem por isso, mentir seria 

uma lei universal. Há 
uma lei moral em 
nosso íntimo, e ela 
é incondicional e 

absoluta. 

To d a  b o a 
ação é boa, 
não porque 
traga bons 
resultados, 
mas por ser 
feita obede-
cendo a essa 
l e i  m o r a l 
íntima, que 
c o m b i n a 
necessidade 
com dever. 

Ela não vem da 
nossa experiên-
cia pessoal, mas 
legisla, imperiosa-

mente, sobre todos os 
comportamentos e atitu-
des, passados presentes e 
futuros.  

Vou continuar insistin-
do nesse tema: mais que 
atual, ele é, profundamen-
te, necessário em tempos 
sombrios. 

(Eu volto ao tema.)

Toda boa ação é 
boa, não porque 

traga bons 
resultados, mas 
por obedecer à 

lei moral íntima 
que combina 
necessidade 
com dever

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

Acontece hoje (25) o ápi-
ce da campanha Agosto 
Laranja, de incentivo as 
doações de sangue, me-
dula óssea e cordão um-
bilical em São Gonçalo. 
Os interessados devem 
seguir para o Centro 
Oncológico, no Zé Ga-
roto, para doar sangue 
e tirar  dúvidas sobre 
as doações de medula 
e cordão umbilical, das 
8h às 15h. Lá também 
poderá ser feito pré-
-cadastro mostrando o 
interesse em doar. Com 
os cadastros realizados, 
em outra data, serão 
colocados ônibus para 
que os possíveis doado-
res sigam até o Inca, no 
Centro do Rio.

Agosto 
Laranja

Nome da nova majestade da agremiação de Niterói foi confirmado 

Malu Torres será rainha de 
bateria da Sossego em 2022

A Acadêmicos do Sossego 
já tem uma nova majestade 
para os seus ritmistas. Malu 
Torres reinará à frente da 
bateria Swing da Batalha, ao 
lado do rei Juarez Souza no 
carnaval de 2022, quando a 
escola desfilará pela Série 
Ouro, na Marquês de Sapu-
caí. A nova rainha, que des-
de os 3 anos frequentava os 
ensaios da Beija-flor, levada 
por uma tia, ficava encan-
tada com a inconfundível 
Sonia Capeta, grande nome 
do carnaval e que até hoje é 
admirada por Malu. Na Mar-
quês de Sapucaí já desfilou 
na Santa Cruz e Acadêmicos 

de Vigário Geral.
“Amo o carnaval e o Sam-

bódromo. Eu poderia passar 

horas ali, chego a me emo-
cionar. Será a realização de 
um sonho estar à frente da 
bateria da Sossego. Quero 
somar e estar junto com 
todos em busca deste cam-
peonato. Desde já agradeço 
a recepção do rei Juarez e do 
mestre Laion. Vamos com 
tudo”, revelou Malu.

A Acadêmicos do Sosse-
go tem como enredo “Vi-
sões Xamânicas”, criação  
do carnavalesco André Ro-
drigues. A escola de Niterói 
será a 7ª a desfilar na Mar-
quês de Sapucaí, na sexta-
-feira de carnaval, pela Série 
Ouro.

Estreia com ouro e prata no 
levantamento de peso olímpico

Duas atletas que treinam no 
Parque Esportivo e Social do 
Caramujo (Pesc), projeto da 
Prefeitura de Niterói, con-
quistaram o ouro e a prata, 
neste final de semana, em 
sua primeira competição de 
Levantamento de Peso Olím-
pico (LPO). O campeonato foi 
organizado pela Federação 
Estadual de Levantamento 
de Pesos com apoio da Con-
federação Brasileira da mo-
dalidade.

Maria Fernanda de Olivei-
ra, de 17 anos, levou o ouro na 
categoria +81 kg após levantar 
85 kg (no total olímpico, que 
consiste no somatório do 
movimento arranco e arre-
messo) e Lidiane Carvalho, 
de 17, conquistou a medalha 
de prata na categoria até 81 
kg, levantando um total de 
102 kg (no total olímpico). As 
atletas realizam treinamentos 
diários no Parque Esportivo do 
Caramujo com a professora 
Aline Campeiro e o professor 
Igor Pontes.

O administrador regional 
da Zona Norte, Oto Bahia, 
destaca que o Parque tem sido 
um lugar de descoberta de 
bons atletas.

“O projeto, além do cunho 
social que é muito importante 

na região, inclusive por ter o 
menor Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) de 
Niterói, tem sido também um 
espaço de descoberta de atle-
tas que ainda vão dar muito 
orgulho para nossa cidade. Es-

tamos muito felizes de poder 
fazer parte e dar oportunidade 
para esses jovens que estão 
tendo no esporte uma mu-
dança de vida, transformando 
a realidade desta geração e 
com isso estamos fazendo 
o enfrentamento social que 
tanto almejamos”, analisa Oto.

A competição, realizada 
na Associação do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal, em 
Jacarepaguá, é uma seletiva 
para o Campeonato Nacional. 
O coordenador do Pesc, Carlos 
Aveiro, reforça a importância 
da competição para as atletas.

“É de grande relevância a 
participação das meninas em 
um campeonato de atletas 
de nível internacional que já 
competiram em pan-ame-
ricanos, sul-americanos e 
mundiais. Além disso, é uma 
seletiva para o campeonato 
nacional que acontece daqui 
a um mês. Agora estamos 
aguardando a convocatória 
e na esperança delas estarem 
nessa lista”, explica.

Atletas que treinam no Parque Caramujo brilham em competição estadual
Divulgação

Lidiane Carvalho, de 17 anos, conquistou a prata na categoria até 81kg

Centro de estudos está sendo criado pelo município em parceria com a UFF

Niterói se prepara para a 
prevenção de desastres
 A Prefeitura de Niterói e a Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF) reuniram nomes nacio-
nais e internacionais de pesqui-
sas em prevenção de riscos, na 
noite de segunda-feira (23), no 
webinário “Desafios no Desen-
volvimento dos Centros de Pes-
quisa e Estudos em Desastres”. 
O evento é uma das ações do 
Centro de Estudos e Pesquisas 
em Prevenção de Desastres de 
Niterói (CEPPreD), que está 
sendo criado através do Pro-
grama de Desenvolvimento de 
Projetos Aplicados (PDPA).

Além da administração mu-
nicipal, o seminário, organiza-
do pela Secretaria Municipal 
de Defesa Civil e Geotecnia 
e pelo Mestrado em Defesa e 
Segurança Civil da UFF, teve a 
participação de palestrantes de 
centros de pesquisa dos Estados 
Unidos e do Japão, e de outros 
centros de pesquisa no Brasil.

 O prefeito Axel Grael lem-
brou que, em 2013, quando 
assumiu como vice-prefeito, 
Niterói ainda se recuperava da 
tragédia do Morro Bumba. Des-
de então, a prefeitura organizou 
sua Defesa Civil, envolvendo 
diferentes órgãos municipais. 
“Hoje, Niterói tem uma Defesa 
Civil preparada para lidar de 
forma muito mais eficiente 
com situações de emergência 
porque fizemos um grande 
trabalho de planejamento e de 
resposta a situações de aciden-

tes e desastres climáticos e am-
bientais, além de uma agenda 
de investimentos para conten-
ção de encostas e drenagem. 
A cidade conta com uma das 
melhores estruturas de Defesa 
Civil do país, com estratégias 
permanentes”, enfatizou.

O Centro de Estudos e Pes-
quisas em Prevenção de Desas-
tres de Niterói (CEPPreD) tem 
sua origem em 2021, a partir 
do PDPA, uma parceria entre 
a Prefeitura. “Nós fizemos um 
programa de desenvolvimento 
de projetos aplicados por onde 
a Prefeitura de Niterói aportou 
recursos na ordem de R$ 25 
milhões. Hoje, temos em várias 
frentes equipes buscando me-

lhorar rotinas e construir novos 
caminhos para a cidade. Um 
dos resultados é a criação deste 
centro de estudos e pesquisas, 
que vai reunir toda a excelên-
cia da UFF para que a gente 
possa sistematizar e estimular 
ainda mais a academia para as 
questões da cidade”, destacou 
Axel Grael.

O PDPA utiliza a inteligência 
e a expertise da UFF para a re-
solução de problemas públicos 
da cidade de forma a contribuir 
para o desenvolvimento susten-
tável do município ao estimular 
a associação entre pesquisado-
res, a interação com a sociedade 
e a gestão pública. O reitor da 
UFF, Antônio Cláudio da Nó-

brega, frisou que o objetivo do 
programa é elaborar e executar 
projetos que impactem a quali-
dade de vida na cidade.

“O PDPA é resultado da 
competência da universidade 
e da compreensão da Prefeitura 
de que a produção de conheci-
mento deve ser levada para a 
vida. Ele é construído através 
de um grande mapeamento 
estratégico do município, o 
Niterói Que Queremos, além 
de fomentar e incubar o ace-
leramento de projetos. É uma 
visão estratégica de converter 
cada real em resultados, através 
de iniciativas como o Centro 
de Prevenção de Desastres”, 
afirmou.

Divulgação

Webinário reuniu autoridades e especialistas nacionais e internacionais de pesquisas em prevenção de riscos

Higor Almeida/Divulgação

Malu desfilará à frente da Swing da 
Batalha ao lado do rei Juarez Souza

Angra dos Reis terá 
escola cívico-militar
A primeira escola-cívico 
militar de Angra dos Reis, 
na Costa Verde, deve ser 
inaugurada em dezembro 
com a presença do pre-
sidente Jair Bolsonaro. A 
parceria do Governo Federal 
com a Prefeitura foi possível 
através de interlocução do 
coordenador da bancada do 
Rio de Janeiro no Congresso 
Nacional, Sargento Gurgel 
(PSL-RJ), que também des-
tinou emenda para a cons-
trução da escola.

Em encontro com Sar-
gento Gurgel, o prefeito de 
Angra dos Reis, Fernando 
Jordão (MDB), afirmou ter 
convidado o presidente Jair 
Bolsonaro para a inaugura-
ção, prevista para ocorrer 
no Dia do Marinheiro, 13 de 
dezembro, no bairro Frade.

“A obra da escola está 
bem adiantada, inclusive 
já liguei para o presidente e 
falei para inaugurarmos no 

Dia do Marinheiro. Agrade-
ço a parceria com o gover-
no federal e ao deputado 
Gurgel pela interlocução e 
emenda que destinou, foi 
fundamental para a cons-
trução”, contou o prefeito.

Apenas a capital flumi-
nense integrava o Programa 
Nacional das Escolas Cí-
vico-Militares (Pecim). No 
entanto, no início do ano, o 
deputado Sargento Gurgel 
iniciou a articulação de mu-
nicípios com o Ministério 
da Educação (MEC) para a 
adesão de mais prefeituras. 
Mangaratiba, também na 
Costa Verde; Nova Iguaçu 
e Queimados, na Baixada 
Fluminense; São Pedro da 
Aldeia e Arraial do Cabo, 
na Região dos Lagos; e São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana, também receberão 
escolas cívico-militares, 
através da interlocução de 
Sargento Gurgel.

Divulgação

Deputado Sargento Gurgel com o prefeito de Angra, Fernando Jordão



5Quarta-feira, 25/8/2021 ofluminense.com.brCidades

Mundo

Arrecadação com os royalties 
sobe 225% em 11 anos no RJ
Dados estão no Anuário do Petróleo, lançado ontem pela Firjan. Estudo prevê cenário positivo para negócios

A arrecadação de royalties 
do petróleo no estado do Rio 
de Janeiro subiu 225% em 
11 anos, saltando de R$ 1,2 
bilhão de janeiro e julho de 
2010 para R$ 3,9 bilhões no 
mesmo período de 2021. Os 
dados constam no 6º Anuá-
rio do Petróleo, lançado on-
tem (24) pela Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan), e que reúne dados 
do setor no estado e análises 
sobre as expectativas para o 
próximo período.

O crescimento vem ocor-
rendo de forma mais intensa 
desde 2017, embora de lá 
pra cá tenha ocorrido dois 
momentos de queda signi-
ficativa na arrecadação. Um 
entre o fim de 2018 e o início 
de 2019 e outro no meio do 
ano passado, em meio aos 
efeitos da pandemia da co-
vid-19. Em ambos os casos, 
porém, a recuperação não 
demorou.

“O estado recebeu no 
primeiro semestre de 2021 
o equivalente a 21% do total 
em royalties gerados nacio-
nalmente. Nos seis primeiros 
meses de 2021, o montante 
arrecadado cresceu 37% em 
relação aos valores do ano 
passado e já chega a 72,57% 

do arrecadado em 2019”, 
registra o anuário.

Conforme o documento, 
os resultados abrem uma 
oportunidade para a recu-
peração estrutural do es-
tado. “Ao refletir em maior 

investimento público pode, 
assim, proporcionar um 
retorno socioeconômico 
também para municípios 
e toda população, fortale-
cendo fundamentalmente a 
base industrial como forma 

de consolidar a geração de 
emprego formal e a criação 
de renda”.

De acordo com Karine 
Fragoso, gerente de Petróleo, 
Gás e Naval da Firjan, além 
do aumento da arrecada-

ção de royalties, há outros 
três destaques nesta edição. 
“Comparando com a primei-
ra edição do anuário, lan-
çada em 2016, tivemos um 
registro, cinco anos depois, 
de aumento da produção no 
território do Rio de Janeiro. 
Também houve aumento da 
utilização do parque de refi-
no do Rio de Janeiro. E ainda 
um aumento da participação 
dos empregados fluminen-
ses na cadeia fornecedora do 
país, de 33% para 53% já em 
2020”, disse.

O Rio de Janeiro responde 
atualmente por 83% da pro-
dução de petróleo no país em 
áreas marítimas (offshore). 
Das 10 plataformas maríti-
mas, nove estão no estado. 
A Bacia de Santos, que se 
estende desde o litoral sul 
fluminense até o norte cata-
rinense, contribuiu com 66% 

da produção nacional de 
petróleo em 2020 e já alcança 
quase 70% em maio de 2021.

A extração na camada 
pré-sal é responsável por 
mais de 70% do petróleo 
e do gás natural produzi-
dos no país. Os campos de  
maior destaque na Bacia de 
Santos, Tupi e Búzios, ambos 
na costa fluminense, foram 
responsáveis, respectiva-
mente, por 42% e 26% da 
produção do pré-sal no mês 
de maio.

O anuário vê um cenário 
positivo para os negócios do 
setor com o avanço da cam-
panha de vacinação contra a 
covid-19 ao redor do mundo. 
A Firjan projeta uma alta da 
produção mundial, o que 
contribuiria para diminuir os 
preços do petróleo, que têm 
atingido valores bem altos, 
girando em torno de US$ 
76 o barril. Por enquanto, a 
tendência é de crescimento. 
“Para o Brasil, em particular, 
com os valores de câmbio, 
os impactos são ainda mais 
significativos, já que nunca 
antes o barril de petróleo 
atingiu patamares tão altos 
quando convertido para 
valores em reais”, registra o 
documento.

Rio responde 
por 83% da 
produção de 
petróleo no 
país em áreas 
marítimas

Agência Brasil

Crescimento é mais intenso desde 2017, embora depois tenha ocorrido dois momentos de queda significativa

Morre Charlie Watts, 80 anos, 
baterista dos Rolling Stones

Charlie Watts, baterista dos 
Rolling Stones, faleceu on-
tem (24) aos 80 anos, em 
Londres, capital da Inglater-
ra. A confirmação da morte 
do músico foi feita pela ban-
da britânica através de um 
comunicado divulgado em 
suas redes sociais.

“É com imensa tristeza 
que anunciamos a morte do 
nosso amado Charlie Watts. 
Ele faleceu pacificamente em 
um hospital de Londres, cer-
cado por sua família. Charlie 
era um marido, pai e avô 
muito querido e também um 
membro dos Rolling Stones, 
um dos maiores bateristas 
de sua geração”, diz o comu-
nicado.

A causa da morte do músi-
co não foi divulgada. Porém, 
recentemente ele passou por 
uma cirurgia, onde existia a 
previsão de que ficasse fora 
do início da nova turnê dos 

Rolling Stones, prevista para 
começar em setembro.

“Pedimos gentilmente 
que a privacidade de sua 
família, membros da ban-
da e amigos próximos seja 

respeitada neste momento”, 
finaliza o comunicado.

Nascido na capital inglesa 
em 1941, Watts começou a 
tocar bateria nos clubes de 
rhythm and blues londrinos 

no início dos anos 1960. Ele 
concordou em unir forças 
com Brian Jones, Mick Jagger 
e Keith Richards em seu 
grupo iniciante, os Rolling 
Stones, em janeiro de 1963.

Fazendo sucesso no Rei-
no Unido e nos Estados Uni-
dos no início com covers, 
a banda conquistou fama 
global com sucessos com-
postos por Jagger e Richards, 
como (I Can’t Get No) Satis-
faction, Get Off of My Cloud 
e Paint It, Black e o álbum 
Aftermath.

Watts deixou os tumul-
tos que definiram a banda 
nos anos 60 e 70 aos outros 
membros.

No palco, ele também 
ficava satisfeito de deixar 
a extravagância a cargo de 
Jagger e dos restantes, en-
quanto ancorava a apresen-
tação com uma sensação de 
competência tranquila.

Causa da morte não foi divulgada. Artista passou por cirurgia recentemente

Cerca de 88,6 milhões de 
trabalhadores receberam 
o rateio do lucro do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) em 2020. A 
Caixa Econômica Federal 
informou ontem (24) ter 
concluído os depósitos 
nas contas vinculadas. 

No último dia 17, o 
Conselho Curador do 
FGTS decidiu distribuir 
aos  trabalhadores  R$ 
8,129 bilhões decorren-
tes do lucro líquido do 
fundo no ano passado. 

O montante equivale a 
96% do ganho de R$ 8,467 
bilhões obtido pelo FGTS 
em 2020. O depósito es-
tava previsto para ocorrer 
até o fim do mês, mas foi 
concluído uma semana 
antes do prazo. O valor de 
referência corresponde ao 
saldo de cada conta em 
31 de dezembro de 2020. 
Quem tiver mais de uma 
conta receberá o crédito 
em todas elas, respeitando 
a proporcionalidade do 
saldo.

Lucro do FGTS já está na conta

Divulgação / Rolling Stones

Músico integrava a banda, ao lado de Mick Jagger e Keith Richards, há 58 anos

Bolsa tem maior alta diária em 
sete meses e reduz perdas
Num dia de otimismo externo 
e de alívio interno, a bolsa de 
valores teve a maior alta diá-
ria em sete meses e reduziu 
as perdas em agosto. O dólar 
caiu para o menor valor em 
11 dias e voltou a ser cotado 
abaixo de R$ 5,30.

O índice Ibovespa, da 
B3, encerrou ontem (24) aos 
120.211 pontos, com alta de 
2,33%. Esse foi o maior ganho 
diário desde 28 de janeiro, 
quando o indicador tinha su-

bido 2,59%. A trégua também 
ocorreu no câmbio. O dólar 
comercial fechou o dia ven-
dido a R$ 5,262, com recuo 
de R$ 0,12 (-2,23%). Essa foi 
a maior queda diária desde 
31 de março, dia em que a 
cotação tinha caído 2,31%.

A cotação está no menor 
valor desde o último dia 13 
(R$ 5,245). Apesar do desem-
penho de ontem, os resul-
tados continuam negativos 
para o mercado no acumu-

lado do mês. Em agosto, o 
dólar valorizou 1%; e a bolsa, 
caiu 1,31%.

O mercado foi embalado 
pelo otimismo internacio-
nal. Nos Estados Unidos, 
os índices S&P 500 (das 500 
maiores empresas) e Nasdaq 
(das empresas de tecnologia) 
voltaram a bater recordes, 
influenciados pela aprovação 
definitiva pelo FDA (agência 
de medicamentos norte-ame-
ricana) do registro da vacina 

da Pfizer contra a covid-19. A 
medida aumentou a confian-
ça na recuperação da maior 
economia do planeta.

No mercado interno, a 
declaração do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, foi bem recebida 
pelos investidores. Ontem, o 
parlamentar disse que o Con-
gresso não aprovará medidas 
contra a responsabilidade 
fiscal e que resulte em calote 
de precatórios.

Ibovespa passa dos 120 mil pontos e encerra o dia com elevação de 2,33%

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: 28/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

MARICÁ
08:00 às 12:00 Estrada Silvado - Silvado - Maricá 15664069
09:00 às 13:00 Rua Begônias - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 15665203
09:00 às 13:00 Rua 20 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15665203
09:00 às 13:00 Rua Antônio J Santos - Jardim Atlântico - Jd Atlântico do Oeste - Maricá 15665203
09:00 às 13:00 Rua Mimosas - Itaipuaçu - Maricá 15665203
09:00 às 13:00 Rua Paraíso - Itaocaia Valley - Maricá 15665203
13:00 às 17:00 Estrada Caju - Pindobal - Caju - Jacaroá - Maricá 15671023
13:00 às 17:00 Estrada Gamboa - Caju - Maricá 15671023
13:00 às 17:00 Estrada Solto Monteiro de Abreu - Caju - Maricá 15671023
13:30 às 17:30 Rua Esmeraldas - Itaipuaçu - Maricá 15665263
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Gabriel 
Teixeira 
recebe apoio 
de Marcão

O Fluminen-
se perdeu a 
c h a n c e  d e 
se afastar da 
zona de re-
baixamento 

do Campeonato Brasilei-
ro. O empate com o Atlé-
tico-MG em São Januário, 
na última segunda-feira, 
ainda é lamentado pelos 
tricolores.

Isso porque os donos 
da casa venciam o due-
lo por 1 a 0 no segundo 
tempo e desperdiçaram 
uma chance incrível com 
Gabriel Teixeira. O ata-
cante recebeu passe na 
área, mas errou o gol de 
Everson.

O técnico Marcão saiu 
em defesa do jovem jo-
gador.

“É um menino com 
potencial, que tem nos 
ajudado bastante.  Só 
perde quem está ali na-
quela condição. É lógi-
co que queríamos, como  
ele, que está sofrendo 
nesse momento, porque 
queria colocar a bola 
para dentro. Eu só dei um 
abraço nele. Depois, com 
calma, cabeça fria, con-
versamos. Vão ter opor-
tunidades como aquelas 
que ele vai colocar para 
dentro. Senão, vamos ten-
tando, tentando até achar 
a perfeição e o momento 
certo” disse.

O Fluminense passa 
a focar na Copa do Bra-
sil, quando os tricolores  
reencontram o Atlético-
-MG, amanhã, desta vez 
no estádio Nilton San-
tos.

Rubro-Negro visita gaúchos que brigam contra o rebaixamento na Série A

Fla encara o fragilizado 
Grêmio na Copa do Brasil

Protagonistas 
de grandes due-
los nos últimos 
anos, Flamengo 
e Grêmio esta-
rão novamente 

frente a frente hoje. Os dois 
gigantes do futebol brasileiro 
entram em campo na Arena 
do Grêmio, em Porto Alegre, 
às 21h30 (de Brasília), para a 
primeira partida das quartas 
de final da Copa do Brasil.

Ex-técnico gremista, desta 
vez Renato Gaúcho estará 
na área técnica rubro-negra. 
Do outro lado, Luiz Felipe 
Scolari, o maior vencedor do 
mata-mata nacional, com 
quatro títulos.

Ídolo do Tricolor Gaúcho 
como jogador e como técni-

co, esta será a primeira vez 
que Renato encara o ex-clube 
desde que deixou o Tricolor 
gaúcho, em abril.

Ao contrário dos dois últi-
mos anos, o Flamengo vai en-
contrar um Grêmio buscando 
a recuperação na temporada. 
Em 2021, o time não conse-
guiu chegar à fase de grupos 
da Libertadores e caiu nas 
oitavas da Sul-Americana. No 
Brasileirão, aparece na zona 
do rebaixamento com apenas 
quatro vitórias em 16 jogos.

Mas desde que Felipão 
assumiu, a equipe vem en-
saiando uma recuperação 
no Brasileiro. Em sete jogos, 
foram duas derrotas, dois 
empates e três vitórias, a últi-
ma no sábado contra o Bahia.

O Flamengo, por sua vez, 
também cresceu de produ-
ção com Renato Gaúcho no 
lugar de Rogério Ceni. O Ru-
bro-Negro, mesmo com dois 
jogos a menos que os líderes, 
é o quinto colocado no Bra-
sileiro. Além disso, está nas 
semifinais da Libertadores.

Um clássico como este, 
entretanto, não tem favo-
rito e qualquer resultado 
é possível hoje. O Flamen-
go tem problemas na zaga, 
com Rodrigo Caio fora e 
Léo Pereira dúvida devido a  
um trauma no pé direito.  
Fora isso, Renato terá força 
máxima e poderá contar 
com a estreia do belga natu-
ralizado brasileiro Andreas 
Pereira.

Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas Pereira foi ‘batizado’ ontem antes do treino no Ninho do Urubu. Meia pode estrear hoje pelo Flamengo

Leandro Castán volta 
aos treinos no Vasco

Em longa recuperação, 
Gatito faz desabafo

O técnico Lisca, 
do Vasco, iniciou 
ontem a prepara-
ção do time para 
o duelo do pró-
ximo domingo, 
contra a Ponte 

Preta. A partida em São Januá-
rio é fundamental para os cru-
z-maltinos voltarem a sonhar 
com o acesso para o Campeo-
nato Brasileiro da Série A.

A  b o a  n o t í c i a  p a r a 
os cruz-maltinos foram 
 os retornos do zagueiro Lean-
dro Castán e Daniel Amorim. 
Ambos se recuperaram de 
lesão e participaram normal-
mente da atividade no CT 
Moacyr Barbosa.

Leandro Castán é o ca-
pitão do Vasco. Além disso, 
com o defensor em cam-

O goleiro Gatito 
Fernández está 
há quase um ano 
longe dos gra-
mados por conta 
de uma lesão no 

joelho direito. Após meses de 
tratamento, ele finalmente 
alcançou a fase de transição 
para retornar às atividades com 
o elenco do Botafogo.

No momento, o paraguaio 
realiza trabalhos no campo e na 
academia e existe a possibilida-
de dele ser integrado ao grupo 
no mês que vem.

Ontem, ao se deparar com 
uma postagem no Instagram 
com críticas a ele pela forma 
como supostamente agravou a 
lesão, o goleiro rebateu em tom 

po, os cruz-maltinos têm  
aproveitamento muito supe-
rior ao normal na temporada.

Já Daniel Amorim é figura 
constante no banco. O ata-
cante vinha sendo arma usual 
na Série B, principalmente nas 
bolas aéreas.

O Vasco precisa da vitória 
contra a Ponte Preta para aca-
bar com a sequência de três 
derrotas na Série B.

de desabafo.
“Gostaria de declarar que 

eu nunca forcei ir para minha 
seleção e jogar os primeiros 
jogos das Eliminatórias e perder 
todo ano sem poder jogar. Eu 
fui para a seleção porque me 
falaram que em 14 dias ficaria 
bem novamente. E foi o que eu 
fiz”, comentou.

“Mas quando consultei pela 
primeira vez com o meu médi-
co particular, 29/01/2021, ele 
mostrou para mim nas ima-
gens que não tinha mudado 
praticamente nada da primeira 
lesão. E falou que a primei-
ra lesão eu já tinha que ter  
ficado 2 meses com muletas 
para poder melhorar (então não 
eram 14 dias)”, completou.

Cruz-maltino 
iniciou ontem 
preparação 
para enfrentar a 
Ponte Preta no 
domingo


