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Cursos profissionalizantes 
gratuitos em São Gonçalo

Firjan/Senai têm vagas para caldeiraria, metalurgia, mecânica, informática, administração, logística e eletricista
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Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se manifestaram ontem em várias cidades do País. No município de Niterói, a concentração começou pela manhã na Praia de Icaraí

Júlio Vasco/Divulgação

Bolsonaro quer 
reunir Conselho 
da República
Durante manifestações de apoio 
a seu governo em Brasília e na Av. 
Paulista, em São Paulo, o presi-
dente Jair Bolsonaro anunciou 
ontem que irá convocar reunião 
do Conselho da República. O 
Conselho é o órgão superior de 
consulta da Presidência, cuja 
função é pronunciar-se sobre in-
tervenção federal, estado de de-
fesa e estado de sítio ou sobre as 
questões relevantes para a esta-
bilidade das instituições demo-
cráticas. Ainda ontem, Bolsonaro 
criticou o ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, por decretar pri-
sões que considera perseguição 
política.

CIDADES\PÁG. 5

El Salvador: 
1º país a adotar 
criptomoeda

CIDADES\PÁG. 5

Lateral-direito da Seleção Brasileira disse ter ficado surpreso com a sus-
pensão do jogo contra a Argentina, no último domingo, mas defendeu 
que o time agora deve pensar no jogo contra o Peru, amanhã.

PÁG. 8

Lançamento 
no Festival 
Funarte
O Festival Funarte Acessibi-
lidança lança, nesta quarta-
-feira, às 20h, o espetáculo 
“Proibido Elefantes”, do Rio 
Grande do Norte.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Espetáculo estreia no Festival Funarte
Acessibilidança nesta quarta

ESPORTES

Sonho perto 
de virar 
realidade
Alvinegro declarado, o late-
ral direiro Rafael, ex-Man-
chester e Lyon, está perto 
do Botafogo. Acerto pode 
acontecer ainda nesta se-
mana.

Divulgação / Lyon

Lateral Rafael nunca escondeu seu 
desejo de jogar pelo Botafogo

Lucas Figueiredo / CBF

Danilo deve ser titular amanhã no confronto contra a seleção peruana, na Arena Pernambuco

Hora de virar a página, diz Danilo

RO: Niterói 
cadastra projeto 
ambientais

CIDADES\PÁG.4

Máquina está 
parada na Lagoa 
de Itaipu

PANORAMA\PÁG. 2

Coronavírus preocupa no Rio
Estado registrou média de 142 mortes na última semana, o que  representa aumento de 33%

CIDADES/PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Lentidão nas estradas
Sei que é comum por conta do feriado, mas foi um so-
frimento chegar ao meu destino por conta de diversos 
congestionamentos ao longo das vias. Levei quase 5h para 
chegar em Búzios, uma viagem que em tese, para quem 
mora em Niterói, não é tão longa. Além dos acidentes, tem 
muita gente mole no trânsito.
Mariana Motta

Brasil x Argentina
Os dias vão se passando e ainda nenhuma decisão tomada 
sobre o clássico que não aconteceu. Acho que a FIFA já 
tem material suficiente para entender que a Argentina é 
a maior errada nessa história toda. Os pontos tem que vir 
para o Brasil
José Pádua

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.

Festival apresenta 
‘Proibido Elefantes’
O Festival Funarte Acessibi-
lidança lança, nesta quarta, 
às 20h, o espetáculo “Proibi-
do Elefantes”, do Rio Grande 
do Norte. A montagem, da 
Companhia Gira Dança, 
encerra a terceira fase do 
festival, que tem sete espe-
táculos da Região Nordeste. 

Segundo a companhia, 
proporcionar acesso do 
público a uma montagem 
como “Proibido Elefantes” 
é colocar a sociedade em 
frente a um espelho. 

“Mesmo no campo sub-
jetivo que é a criação em 
dança, a obra absorve diver-
sas vivências, sejam elas dos 
corpos dançantes que estão 
no vídeo ou de pessoas que 
passaram pela vida deles”, 
diz o grupo.

Os vídeos do festival, 
com audiodescrição e Li-
bras, ficam disponíveis no 
canal da Funarte do You-
tube, após o lançamento. A 
programação é gratuita e vai 
até o final de outubro. 

CULTURA

‘Dominante’
Duane, Braga e Vini explo-
ram a saudade da cidade 
em suas minúcias e altos 
e baixos na poética e con-
templativa “Dominante”, 
disponível em todas as pla-
taformas digitais. O trio 
não é uma banda, mas um 
grupo de amigos que usa a 
cumplicidade da amizade 
como parte de seu processo 
criativo. Naturais de Niterói, 
os artistas tocam juntos há 
dez anos, mas oficializaram 
a parceria com o seu álbum 
de estreia “Entressonhos”. 

‘QUIET ROOM’ – O Oi Futuro, no Flamengo, apresenta 
a instalação imersiva que desafia o visitante a se desco-
nectar do celular. Chamada de “Quiet Room”, a mostra 
faz com que o visitante, ao longo de 8 minutos, se co-
necte com sons e projeções interativas de paisagens, 
que proporcionam uma experiência de mindfulness 
(estar presente no momento). A entrada é gratuita.

SEUPACHEQUINHO – Uma mistura de catarse e 
protesto contra todo o retrocesso e ‘desgoverno’ é o 
que o cantor, compositor, produtor e ativista LGBT-
QIA+ SeuPachequinho destaca ao relembrar o ‘boom’ 
da música “SaiFora!”, de sua autoria. O público pode 
conferir o sucesso do gonçalense em todas as plata-
formas digitais.

Divulgação

Espetáculo estreia no Festival Funarte Acessibilidança nesta quarta

Divulgação

Trio de niteroienses, formado por 

Duane, Braga e Vini, lança single

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

POR JEFFERSON LEMOS

Parlamento 
Juvenil
A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio (Alerj) está com 
as inscrições abertas para o 13º 
Parlamento Juvenil, projeto que 
visa a incentivar alunos de es-
colas estaduais a experimentar 
a atividade política e conhecer 
o processo legislativo. As inscri-
ções poderão ser feitas até o dia 
17 de outubro no site do projeto, 
que é resultado de uma parceria 
entre a Alerj e a Secretaria de 
Estado de Educação (Seeduc).
Na edição passada, o progra-
ma recebeu 200 inscrições de 
42 municípios fluminenses, 
totalizando 70% de estudantes 
do ensino médio e 30% de ex-
-parlamentares juvenis. Para se 
inscrever e concorrer à eleição 
como candidato ao Parlamen-
to Juvenil em cada município 
do estado do Rio de Janeiro, é 
necessário ser aluno do 1º ou 
2º ano do ensino médio da rede 
pública estadual e ter idade en-
tre 15 e 18 anos completos entre 
janeiro e dezembro de 2022. 

Hospital conquista certificação

O Hospital Icaraí, em Niterói, 
acaba de receber o Stroke 
Ready, certificação conce-
dida pela Angels Awards 
que coloca oficialmente 
o HI como único hospital 
preparado na Região Leste 
Fluminense como centro de 
referência para o tratamento 
e manejo do AVC, uma das 
principais causas de morte 
do mundo, além de ser a 
causa predominante de in-
capacidade em adultos.

Divulgação

“Este foi o nosso primeiro 
nível de certificação como 
reconhecimento de um hos-
pital que está pronto para 
atender com excelência um 
paciente com AVC, pelo nos-
so treinamento de equipa-
mento, estrutura e qualidade 
de atendimento nesse um 
ano de implementação do 
protocolo”, explica Guilher-
me Torezani, coordenador de 
doenças cerebrovasculares 
do Hospital Icaraí. 

Niterói apresenta 
projeto
A Prefeitura de Niterói anun-
ciou que apresentará hoje, às 
18h, o projeto de demarca-
ção física da Faixa Marginal 
de Proteção (FMP) da Lagoa 
de Itaipu. “A implantação de 
marcos georreferenciados na 
delimitação da FMP da La-
guna de Itaipu é uma ação 
necessária para a proteção do 
sistema lagunar de Niterói, e 
foi financiada com recursos 
do Subcomitê Lagunar Itaipu 
Piratininga (CLIP), parte inte-
grante do Comitê da Baía de 
Guanabara (CBH-BG)”, diz 
o comunicado. Interessados 
podem acessar a plataforma 
google meet através do link: 
https//meet.google.com/ddm.
rgey.ebc.

Enquanto isso, a popu-
lação aguarda o anúncio da 
prometida licitação para as 
obras de desassoreamento 
do canal que liga a laguna 
ao mar. 

Justiça Itinerante 
em São Gonçalo

OAB em revista

A oferta de serviços será amplia-
da no segundo dia do Programa 
Justiça Itinerante, uma ação 
da Prefeitura de São Gonçalo, 
em parceria com o Tribunal de 
Justiça do Estado (TJ-RJ), que 
acontece nesta quarta-feira (8), 
das 9h às 13h, no Colégio Muni-
cipal Estephânia de Carvalho, 
no Laranjal. Se no primeiro 
dia a Procuradoria Geral levou 
orientações, agora irá realizar 
o atendimento para serviços 
como parcelamento de dívida 
ativa e acordo judicial.
A ação terá ainda prestação de 
serviços como a inscrição no 
CadÚnico e ações referentes às 
subsecretarias de Subregistro, 
Proteção Social Básica e Espe-
cial, Promoção de Políticas para 
Mulheres, entre outros.
O programa conta com uma 
equipe formada por juízes, 
membros do Ministério Públi-
co, Defensoria Pública e servi-
dores para atender os cidadãos 
mais necessitados e orientar o 
público de acordo com cada 
caso, exercendo a cidadania. 

O veículo de comunicação 
da OAB Niterói está de volta. 
Agora em formato de Revista 
Eletrônica, atualizada e de 
fácil leitura. Quem quiser, 
já pode acessar através do 
site e das redes da entidade. 
Também será encaminhada 
por e-mail aos advogados e 
advogadas da 16ª Subseção. A 
proposta é manter a advoca-
cia niteroiense bem informa-
da. Para conferir, basta clicar 
no link https://oabniteroi.
org/revista-eletronica/. 

A passos de tartaruga

Apesar de ter prometido três, 
a prefeitura de Niterói só 
enviou uma máquina para 
desobstruir o canal que liga 
o mar à Lagoa de Itaipu. E 
como se não bastasse, desde 
a última sexta ela está para-
da. Como resultado, as duas 
dunas de areia que havia for-
mado já se desfizeram quase 
que totalmente pela ação das 
marés. O instrutor de SUP 
Gustavo Supmann, uma das 

Divulgação/Gustavo Supmann

principais lideranças locais, 
denuncia ainda que as má-
quinas fizeram um grande 
buraco entre 4 e 5 metros de 
profundidade, que ameaça 
a segurança de banhistas 
acostumados a atravessarem 
o banco de areia em direção à 
Camboinhas. “Antes tinham 
até colocado bandeira ver-
melha, mas ela não está mais 
lá. Isso está um perigo”, alerta 
Supmann. 

Panorama RJPanorama RJ

Não bastasse o motorista 
ter que deixar um rim nos 
postos de combustíveis para 
sair com tanque cheio, os 
estabelecimentos da Alame-
da São Boaventura, no Fon-
seca, passaram quase que, 
simultaneamente, a cobrar 
pela calibragem dos pneus. A 
prática, até que é permitida, 
mas foram instalados apare-
lhos temporizadores de R$ 1, 
que limitam o tempo de cali-

bragem a 3,5 minutos, o que 
dificulta a tarefa para idosos 
e portadores de necessidades 
especiais. Além disso, se você 
não tiver moeda fica sem 
calibrar, porque os frentistas 
não costumam ter troco. Para 
o Procon-RJ, é considerada 
prática abusiva a recusa de 
efetuar a venda de produto 
ou serviço, a quem se dispõe a 
pagar, pelo fato do fornecedor 
não ter troco para fornecer. 

Pneu murcho
Divulgação

O cantor Cláudio Lins, que 
volta ao a Niterói nestes dias 
10 e 11 de setembro, às 19h, 
para cantar Chico Buarque, 
tem um carinho especial 
pela cidade, onde se apre-
sentou no início de sua 
carreira. “Em 1985, dei essa 
entrevista pro suplemento 
Pingo de Gente, do jornal 
O Fluminense. Na época, 
com 12 anos, estava em 
cartaz no Theatro Municipal 

de Niterói com o musical 
infantil “Verde que te quero 
ver”. E todo fim de semana lá 
íamos nós pra Nikiti City, ci-
dade que eu aprendi a amar 
desde garoto. Que felicidade 
voltar à cidade e ao palco do 
Theatro Municipal, agora 
com o show CHICOTEA-
TRO. Vai ser uma emoção 
pra mim. Tenho certeza de 
que será também pra quem 
for lá me assistir”, diz. 

De volta a Niterói
Arquivo/OFLU

Divulgação/TJRJ
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Estado registrou média de 142 mortes por dia na última semana, o que representa 33% em relação a 14 dias

Mortes: RJ tem maior média móvel 
O estado do Rio de Janeiro 
iniciou a semana com a maior 
média móvel de mortes por 
covid-19 desde o dia 26 de 
junho, segundo o painel de 
dados Monitora Covid-19, da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). O estado teve 142 mortes 
por dia nos últimos sete dias, 
patamar que representa um 
aumento de 33% em relação a 
14 dias atrás.

Na capital fluminense, o 
número de casos também 
subiu cerca de 30% em relação 
há 14 dias. A cidade do Rio de 
Janeiro registrou uma média 
móvel de cerca de 68 mortes 
por dia nos últimos sete dias. 

Pesquisadores da fundação 
tem alertado que o estado ca-
minha em direção contrária 
ao país, que apresenta queda 
nos óbitos e está na menor 
média móvel de vítimas des-
de o ano passado. A capital 
fluminense é considerada 
epicentro da variante Delta, 

que já se tornou dominante 
em relação às outras cepas do  
SARS-CoV-2. 

O Observatório Covid-19 

da Fiocruz destacou em seu 
último boletim que considera 
que o estado do Rio de Janei-
ro é o que mais preocupa em 

relação à taxa de ocupação de 
leitos de terapia intensiva para 
covid-19, com a região metro-
politana da capital apresen-

Na capital, o 
número de casos 
também subiu 
cerca de 30% 
em relação há 
14 dias

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisadores da fundação tem alertado que o estado caminha em direção contrária ao país, que apresenta queda nos óbitos e está na menor média móvel de vítimas desde o ano passado

Itaboraí divulga 
calendário 3ª dose
A Prefeitura de Itaboraí divul-
ga a inclusão, a partir desta 
quarta-feira (8), da dose de re-
forço contra a covid-19, no ca-
lendário de vacinação do mu-
nicípio seguindo a determina-
ção do governo do estado do 
Rio de Janeiro. A imunização 
de reforço começa com a po-
pulação de idosos a partir de 
90 anos ou mais, assim como 
idosos institucionalizados e 
acamados com seis meses 
completos da última vacina 
contra Covid-19. E também 
para pacientes com alto grau 
de imunossurpressão acima 
de 18 anos que receberam as 
duas doses de qualquer vaci-
na contra Covid-19 há 28 dias 
após a última.

O calendário de vacina-
ção iniciará a primeira etapa 
de reforço nesta quarta-feira 
(08/09) até sexta-feira (10/09), 
com os idosos de 90 anos ou 
mais. Equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMSA) 
com os agentes comunitários 
de Saúde estarão indo até as 

instituições de idosos e nas 
residências dos idosos acama-
dos para realizar a imunização 
de reforço. Os pacientes com 
alto grau de imunossurpres-
são podem se dirigir a um 
dos 20 polos de imunização 
estratégicos espalhados pelo 
município. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SEMSA) ressal-
ta que este planejamento será 
mantido enquanto durarem 
os estoques de vacina.

Simultaneamente, o mu-
nicípio continuará vacinando 
a população geral a partir de 
17 anos e aplicando a 2ª dose 
dos imunizantes que estejam 
previstos na caderneta de 
vacinação nos mesmos polos. 
Portanto, quem ainda não se 
vacinou deve procurar uma 
das unidades para garantir a 
imunização. O superinten-
dente de Vigilância em Saúde, 
Renato Botticini, destaca que 
a partir dessa semana a po-
pulação deve ficar atenta aos 
dois calendários: o de 1ª dose 
e da dose de reforço.

Médicos alerta para 
uso de remédio
A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) divul-
gou um alerta para o uso 
indevido de um remédio 
popularmente vendido com 
o nome roacutan.

Utilizado para tratamen-
to de redução das acnes 
na pele, o medicamento 
está sendo aplicado com 
o suposto intuito de afinar 
o nariz e tem ganhado po-
pularidade. A isotretinoína 
vem tendo mais visibilidade, 
inclusive com desafios nas 
redes sociais.

A SBD, entretanto, chama 
a atenção para o fato de que 
não há qualquer evidência 
de que o produto tenha 
esse efeito nos pacientes. 
Segundo o diretor de mí-
dia eletrônica da entidade, 
Moysés Lemos, o remédio 
age diminuindo as glândulas 
sebáceas.

Somente no caso de uma 
doença chamada rinofima, 
tipo de outra patologia de-
nominada rosácea, pode 
ocorrer a redução do nariz 

como efeito de uma redução 
das glândulas que produzem 
sebo. Contudo, isso não 
significa que ocorrerá em 
outras situações.

“Não existe comprova-
ção de que pessoas sem 
essa doença possam ter o 
afinamento. O nariz tem 
grande diferença em rela-
ção à genética da pessoa. 
A SBD não recomenda o 
uso do medicamento para 
essa finalidade”, explica o  
médico.

Além disso, a aplicação 
do medicamento sem acom-
panhamento pode expor a 
pessoa a efeitos adversos. O 
uso pode provocar elevação 
dos níveis de colesterol no 
sangue e consequências 
danosas sobre o fígado.

“Essa medicação tem 
efeito particular em mu-
lheres em idade fértil. Se 
elas engravidarem usando 
a medicação, há risco de 
30% de o bebê nascer com 
malformação congênita”, 
acrescenta o diretor.

São Gonçalo retoma vacinação 
contra covid-19 nesta quarta
A Secretaria de Saúde e Defe-
sa Civil de São Gonçalo volta 
a vacinar toda a população 
com mais de 14 anos contra 
o coronavírus em 14 locais 
nesta quarta-feira (8). Além 
dos pontos fixos, o ônibus 
itinerante da Cruz Vermelha 
estará no Centro Social Urba-
no (CSU) do Salgueiro, das 9h 
às 16h, até sexta-feira (10). O 
ônibus itinerante vacina to-
dos os gonçalenses com mais 
de 14 anos , com a primeira e 
segunda doses.

A vacinação itinerante 
acontecerá também em Pal-
meiras e Jóquei a partir da 
próxima semana. A vacinação 
vai acontecer em dias especí-
ficos em cada localidade até o 
próximo dia 16. No Posto de 
Saúde das Palmeiras, será nos 
dias 11, 13 e 14 de setembro 

e, no Largo do Jóquei (Pre-
dinhos), nos dias 15 e 16 de 
setembro.

Para a aplicação da primei-
ra dose, as pessoas com mais 
de 18 anos precisam levar 
comprovante de residência, 
carteira de vacinação e cartão 
do SUS ou CPF. Os menores 
de 18 anos devem apresentar 
caderneta de vacinação, car-
tão do SUS ou CPF, identidade 
e comprovante de residência 
do responsável, que deverá 
acompanhá-los ao local de 
vacinação. A imunização com 
a segunda dose das vacinas 
Coronavac, Astrazeneca e 
Pfizer está disponível. Para a 
segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 
identidade e o comprovante 
de vacinação da primeira 
dose em São Gonçalo.

Sanitização - A sanitização 
contra o coronavírus pelos 
bairros de São Gonçalo volta, 
na próxima quarta-feira (8) e 
continua na quinta-feira (9) e 
sexta-feira (10). Por conta do 
feriado da Independência do 
Brasil, os bairros que deixa-
ram de ser feitos na segunda 
e terça, serão realizados na 
próxima semana. O trabalho 
acontece nas ruas da cidade, 
assim como nos órgãos pú-

blicos, durante os dias úteis 
da semana. 

O serviço vai atingir 19 
bairros nesta semana. A ação 
rompe a cápsula do corona-
vírus e o elimina do ambien-
te, evitando a contamina-
ção. Os bairros são visitados 
pelas equipes da Vigilân-
cia em Saúde Ambiental em 
suas motofogs, que liberam 
o quaternário de amônia 
de 5ª geração diluído em  
glicerina.  

Nesta semana, os bairros 
Boa Vista, Laranjal, Estrela 
do Norte, Covanca, Mutondo, 
Porto da Pedra, Sacramento, 
São Miguel, Neves, Alcântara, 
Jardim Alcântara, Manguei-
ra, Parada 40, Santa Isabel, 
Zé Garoto, Centro, Venda da 
Cruz, Raul Veiga e Vila Três 
serão contemplados.

Além dos pontos fixos, o ônibus da Cruz Vermelha estará no Salgueiro

tando percentuais críticos de 
ocupação: Rio de Janeiro (96%) 
- Belford Roxo (100%), Duque 
de Caxias (94%), Guapimirim 

(90%), Nova Iguaçu (85%), 
Queimados (78%) e São João 
do Meriti (83%).
*Fonte: Agência Brasil.

Nesta semana, 
19 bairros de São 
Gonçalo  serão 
contemplados 
com a 
sanitização

Niterói aplica dose de reforço 
em idosos a partir de 85 anos

Nesta quarta-feira (8), em 
Niterói, idosos com mais 
de 85 anos e que tomaram 
a segunda dose há mais de 
seis meses poderão receber 
o reforço da vacina contra a 
Covid-19. Para receber a dose, 
os idosos devem comparecer 
a um dos oito postos de vaci-
nação disponíveis, levando os 
comprovantes da primeira e 
da segunda dose recebidas, 
documento de identidade e 
comprovante de residência 
em Niterói.

A dose de reforço tam-
bém será aplicada nessas 
unidades em pessoas com 
alto grau de imunossupres-
são, de qualquer idade, que 
tenham tomado a segunda 
dose há pelo menos 28 dias. 
De acordo com a lista divulga-
da pelo Ministério da Saúde, 
poderão se vacinar pessoas 

com imunodeficiência pri-
mária grave, quimioterapia 
para câncer, transplantados 
de órgão sólido ou de células 
tronco. Para esse grupo, será 

necessário apresentar docu-
mento de identidade, CPF, 
comprovante de residência e 
de vacinação, laudo médico 
ou receita médica.

Com a chegada do calen-
dário de vacinação da cida-
de aos 12 anos, Niterói está 
em repescagem contínua. 
Todos os adultos e adoles-
centes da cidade que ainda 
não se imunizaram podem  
procurar uma unidade de 
saúde para tomar a primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19.

Os 10 pontos distribuídos 
pelo município têm entrada 
liberada das 8h às 16 horas, 
e a aplicação das vacinas até 
17 horas. No Campo de São 
Bento, a imunização vai até as 
16h. Para as gestantes, lactan-
tes e puérperas, a imunização 
ocorre em três locais: Policlí-
nica Regional Sérgio Arouca 
(Vital Brazil), Policlínica Re-
gional Carlos Antônio da Silva 
(São Lourenço) e Policlínica 
Regional de Itaipu.

Imunização será feita para aqueles que tomaram 2ª dose há mais de seis meses
Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O reforço também será aplicado em pessoas com alto grau de imunossupressão
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Uma Razão 
para Viver

Dom José Francisco*

Semana passada terminei 
com essa pergunta: E a 
nossa razão de ser con-
siste em? É uma questão 
central que, às vezes, se 
apresenta dolorosa. Vie-
mos com a programação 
interna de proteger a vida, 
mas não viemos com a 
programação de desco-
brir qual o sentido dela. 
Na melhor das hipóteses, 
encontramos pela vida 
pessoas que nos orientam 
e nos conduzem em cami-
nhos serenos e ensolara-
dos nos quais a pergunta 
sobre o sentido fica clara 
a cada passo. 

Mas também existem 
outros caminhos. E 
aí nossa percepção é 
chamada a uma su-
til distinção 
baseada em 
todas as in-
f o r m a ç õ e s 
i n t e r n a s  e 
externas que 
conseguir-
mos coletar: 
p a ra  o n d e 
q u e r e m o s 
ir? Se tomar-
mos este ou aquele 
caminho, aonde ele 
nos levará? 

Queremos entender, ba-
sicamente isso: entender. 
Existe um caminho, um 
sentido? É impossível 
não se lembrar de Mitya, 
de Os Irmãos Karamazov: 
“um daqueles que não 
estavam interessados em 
milhões, mas na resposta 
para suas dúvidas”.  

O que, afinal, queremos?

Queremos tomar posse 
do real valor e da pers-
pectiva das coisas passa-
geiras, para só assim nos 
retirarmos do turbilhão 
das circunstâncias diá-

rias. Queremos saber que 
as coisas pequenas são 
pequenas, tanto quanto 
as coisas grandes sejam 
grandes, e sempre antes 
que seja tarde demais. 

Queremos enxergar 
a realidade, como 
ela será para sem-
pre, sob a égide da 

eternidade. 
Seria demais 
aprender a 
rir na cara 
do inevitá-
vel, ou sor-
rir diante da 
morte imi-
nente? 

Q u e r e m o s 
ser inteiros. Não 
deveria ser tão im-
possível, assim!

O caminho, esse, nós já 
conhecemos:  é amar a 
sabedoria e viver segundo 
seus ditames, numa vida 
de simplicidade, inde-
pendência, grandeza e 
confiança. Buscar, pri-
meiro, o Reino dos Céus, 
lembram, e o resto será 
suprido ou sua perda não 
será notada. 

A verdade não nos tor-
nará ricos, mas livres. 
Seria essa uma razão para 
viver?

A verdade não 
nos tornará 

ricos, mas livres. 
Seria essa uma 

razão para viver?

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Parceria para 300 vagas em 
cursos profissionalizantes
 O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, assinou na 
noite da última quinta-feira 
(3), o acordo de cooperação 
técnica com a Firjan Senai, 
que vai possibilitar a qualifica-
ção profissional de jovens em 
áreas de atuação profissional 
de grande demanda por mão 
de obra qualificada, como 
caldeiraria, metalurgia, me-
cânica, informática, adminis-
tração, logística e eletricista.

“A Prefeitura vai seguir 
buscando parcerias que bene-
ficiem a população gonçalen-
se, trazendo emprego e renda 
para o município. Precisamos 
gerar as oportunidades.”, disse 
o prefeito Capitão Nelson.

Os cursos serão totalmente 
sem custos para os alunos 
e terão início já neste mês, 
nos dias 20 e 27 de setembro, 
contemplando jovens de baixa 
renda, inseridos em famílias 
que tenham renda per capita 
de até 1,5 salários mínimos. 

“Essa parceria tem objetivo 
de qualificar nossos jovens 
para o mercado de trabalho, 
proporcionando, de forma to-
talmente gratuita, uma forma-
ção técnica de qualidade, para 
que eles tenham facilidade de 
serem inseridos no mercado 
de trabalho”, completou e 

secretário de Educação, Mau-
rício Nascimento. Os cursos 
serão recomendados também 
aos alunos das unidades de 
ensino da Prefeitura.

Para o vereador Nelsinho 
Ruas, que realizou a apro-
ximação da Firjan Senai, a 
parceria vai garantir à nova 

geração um qualificação de 
qualidade para os gonçalen-
ses.

“Estive durante todo o pro-
cesso de intermediação desta 
parceria entre a instituição 
da Firjan e o prefeito Capitão 
Nelson, para que esse convê-
nio fosse assinado, oferecendo 
assim novas oportunidades 
para os nossos gonçalenses. 
Essa parceria vai oferecer cur-
sos profissionalizantes para os 
jovens, garantindo uma quali-
ficação de qualidade para essa 
nova geração”, disse Nelsinho.

Todos os alunos que con-
cluírem o curso vão receber 
certificado da Firjan Senai.

Inscrições - As inscrições 
poderão ser feitas presencial-
mente, do dia 6 a 10 de setem-
bro, conforme a disponibili-
dade de vagas em cada curso, 
no Senai de São Gonçalo, na 
Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, no 
Centro de São Gonçalo.

Jovens de São Gonçalo terão a oportunidade de se qualificar profissionalmente 
Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito de São Gonçalo realiza parceira por cursos profissionalizantes

Objetivo é catalogar as ações que ocorrem no entorno das lagoas 

Niterói cadastra projetos 
na Região Oceânica
O Subcomitê do Sistema La-
gunar de Itaipu/Piratininga 
(CLIP), da Prefeitura de Niterói, 
está convocando associações 
de moradores, organizações 
técnicas de ensino e pesquisa e 
ONGs que desenvolvem proje-
tos ambientais, culturais, edu-
cacionais, esportivos ou sociais 
na Região Oceânica de Niterói 
para responder um questio-
nário pelo link https://forms.
gle/ss6pM1VkmoZM5cm27. 
O objetivo é catalogar as ações 
que ocorrem no entorno do 
sistema lagunar, que vão inte-
grar a construção do banco de 
dados do Savelha: Sistema de 
Avaliação Espacial das Lagunas, 
Bacia Hidrográfica e Ambiente.

O sistema tem o objetivo de 
auxiliar na gestão de projetos 
de infraestrutura e monitorar 
a qualidade das águas que 
chegam nas lagoas de Itaipu 
e Piratininga. Outra frente de 
trabalho do Savelha são vis-
torias regulares ao complexo 
lagunar da Região Oceânica 
para avaliar o comportamento 
da fauna e flora.

“A Prefeitura de Niterói tem 
realizado vários projetos com 
o objetivo de melhorar a qua-
lidade das águas das lagunas, 
no âmbito do Programa Região 
Oceânica Sustentável (PRO-
-Sustentável). Além disso, um 
dos marcos da gestão é o diá-
logo com a população. É neste 

sentido que estamos lançando 
o questionário do Savelha”, 
explica Amanda Jevaux, gestora 
de Lagoas de Niterói.

O Savelha é baseado na pla-
taforma tecnológica do SIGeo 
- Sistema de Gestão de Geoin-
formação da Prefeitura de Ni-
terói, permitindo o máximo 
intercâmbio de informações 
entre a Prefeitura e o Comitê 
de Bacia, em prol das ações 
de conservação e recuperação 
ambiental, assim como da qua-
lidade de vida dos moradores.

“O Savelha está armaze-
nando informações georrefe-
renciadas (localizadas) sobre 
a área de atuação do CLIP: 
as bacias hidrográficas que 

formam o Sistema Lagunar 
Itaipu-Piratininga. O sistema 
foi batizado em homenagem 
a uma das espécies de peixes 
mais abundantes e típicas 
das nossas lagunas costeiras, 
a savelha, que constitui um 
importante indicador da si-
tuação ambiental nas lagunas. 
Niterói ganha assim mais um 
instrumento de apoio ao plane-
jamento e gestão participativa 
do seu território”, explica Carlos 
Jamel, biólogo e membro da  
Coordenação Colegiada do 
Subcomitê.

Mapeamento de ecossiste-
mas – Outra frente de trabalho 
do CLIP é a realização de visto-
rias e mapeamentos semanais 

para acompanhar a situação 
das Lagunas de Piratininga e 
Itaipu.

“Uma das metas do Comitê 
é auxiliar a população na inte-
ração com os ecossistemas das 
lagunas, já que várias espécies 
da fauna e flora podem ser 
encontradas nesses espaços. 
Alguns já são bastante conhe-
cidos e carismáticos, como 
os colhereiros, biguás, garças, 
robalos e caranguejos. Também 
podem ser avistados capivaras 
e jacarés, além dos visitantes 
ocasionais, como os falcões pe-
regrinos e os flamingos”, explica 
Alex Figueiredo, membro do 
Subcomitê do Sistema Lagunar 
de Itaipu/Piratininga.

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

O sistema tem o objetivo de auxiliar na gestão de projetos e monitorar a água nas lagoas de Itaipu e Piratininga

Feira agroecológica 
movimenta Maricá
A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Pesca, 
promoveu neste sábado 
(04) o Sábado Agroecológi-
co. Com o tema “Produção 
Livre de Agrotóxicos”, a 
ação objetivou conscien-
tizar a população sobre a 
importância da produção 
de alimentos totalmente 
orgânicos. O evento tam-
bém ganha, a partir deste 
sábado, a Feira da Agricul-
tura Familiar, que leva ao 
cidadão alimentos frescos e 
livres de agrotóxicos como 
ovos, verduras e mel. A 
atividade aconteceu na 
Praça Agroecológica, em 
Araçatiba e iniciou com 10 
feirantes.

O Sábado Agroecoló-
gico contou ainda com a 
palestra “Produção Livre 
de Agrotóxicos” que teve 

a presença de quatro en-
genheiras responsáveis 
por grandes produções 
livres de agrotóxicos. Elas 
mostraram aos cidadãos 
a importância de um ali-
mento limpo para a saúde 
e também para a terra. 

Para o secretário de 
Agricultura, Pecuária e Pes-
ca, Júlio Carolino, o retorno 
da feira livre inserida no Sá-
bado Agroecológico é uma 
forma de levar ao cidadão 
produtos do próprio muni-
cípio livres de agrotóxicos. 

“Conseguimos voltar 
a ter a nossa feira livre de 
agrotóxicos em Maricá. Dá 
uma sensação muito boa 
ver no rosto das pessoas a 
satisfação de comprar um 
alimento como este. Elas 
saem daqui com um produ-
to de altíssima qualidade”, 
comentou.

Divulgação

A atividade aconteceu na Praça Agroecológica, em Araçatiba

SG: selo do Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção
A Prefeitura de São Gonçalo 
recebeu, nesta semana, o selo 
do Programa Nacional de Pre-
venção à Corrupção (PNCP), 
um programa criado pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), Controladoria-Geral 
da União (CGU) e outros ór-
gãos de controle. Trata-se de 
um importante passo para a 
cidade, com novas medidas 
para nortear as ações do mu-
nicípio em relação ao combate 
à corrupção na administração 
pública.

O município fez recen-
tes avanços sobre ações de 
combate à corrupção, com a 
criação do Código de Ética da 

administração direta e indireta 
de São Gonçalo, a regulamen-
tação de leis federais no âmbito 
municipal, como a Lei de aces-
so à informação (Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011) e 
a Lei Federal sobre a Respon-
sabilização Administrativa de 
Pessoas Jurídicas pela Prática 
de Atos contra a Administração 
Pública (Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013). 

Para receber o selo do Pro-
grama Nacional de Prevenção 
à Corrupção (PNCP), a Prefei-
tura fez um processo de ava-
liação sobre vulnerabilidades. 
O diagnóstico vai possibilitar 
a elaboração de um plano de 

ação específico para o muni-
cípio, que vai nortear ações de 
prevenção e combate à corrup-
ção na esfera municipal.

A secretária municipal de 
Controle Interno, Roberta Fer-
nandes Oliveira, destacou os 
esforços da Prefeitura e das 
recentes conquistas para a 
implantação de diretrizes que 
vão de encontro aos anseios da 
sociedade em relação à lisura e 
transparência da administra-
ção pública, com avanços sig-
nificativos para São Gonçalo.

“O mês de agosto foi um 
período de grandes conquistas 
para o município, visto que 
projetos imprescindíveis para 

a melhoria e avanço da ética, 
transparência e combate à 
corrupção saíram do papel, 
como a publicação do Código 
de Ética e Conduta dos Servi-
dores Públicos Municipais, a 
regulamentação das Leis de 
Acesso à Informação e Anti-
corrupção, bem como adesão 
ao Programa Nacional de Pre-
venção a Corrupção-PNPC. 
Agora estamos aguardando o 
plano de ação do PNPC, com 
as sugestões de medidas para 
que possamos implementar 
melhorias nas estratégias com 
relação ao combate à corrup-
ção e avançar ainda mais”, 
destacou.

Diagnóstico vai possibilitar ações de prevenção e combate à corrupção 
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Jair Bolsonaro participa de 
protestos em Brasília e SP
Presidente ficou cerca de meia hora na Esplanada dos Ministérios e depois seguiu para a capital paulista
O presidente Jair Bolsonaro 
participou ontem (7) de ato 
a favor do governo, na Es-
planada dos Ministérios, em 
Brasília, no final da manhã, 
e em São Paulo, à tarde. Nas 
duas cidades manifestantes 
levavam cartazes em defesa 
do voto impresso e contra o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Em Brasília, Bolsonaro 
ficou no local da manifesta-
ção por cerca de meia hora 
e discursou em um carro de 
som, acompanhado de minis-
tros. Ele reafirmou que as au-
toridades devem agir dentro 
dos limites da Constituição 
e fez referência a decisões do 
STF, onde é alvo em quatro 
investigações. “Não podemos 
continuar aceitando que uma 
pessoa específica, da região 
[da Praça] dos Três Pode-
res, continue barbarizando 
a nossa população”, disse o 
presidente.

“Ou o chefe desse Poder 
enquadra o seu ou esse Poder 
pode sofrer aquilo que nós 
não queremos. Porque nós 
valorizamos, reconhecemos e 
sabemos o valor de cada Po-
der da República. Nós todos 
aqui na Praça dos Três Pode-
res juramos respeitar a nossa 
Constituição. Quem age fora 
dela se enquadra ou pede pra 
sair”, completou Bolsonaro.

O presidente da República 
disse que hoje (8) terá reunião 

com ministros e também com 
os presidentes da Câmara, 
Arthur Lira, do Senado, Ro-
drigo Pacheco, e do STF, Luiz 
Fux. “Com esta fotografia de 
vocês [das manifestações 
de ontem], vou mostrar pra 
onde nós todos devemos ir”, 
disse aos apoiadores. Após 
o discurso do presidente, os 

manifestantes começaram a 
deixar a Esplanada.

Também houve atos con-
tra o presidente, em Brasília.

No fim da manhã, Jair 
Bolsonaro embarcou para 
São Paulo, onde participou 
de ato na Avenida Paulista por 
volta das 16h, discursando 
por cerca de 20 minutos. Em 

seguida o presidente deixou 
o local, saindo em carro com 
as portas abertas e acenando 
para o público. 

Rio - Manifestantes fa-
voráveis ao presidente Jair 
Bolsonaro se reuniram na 
manhã de ontem (7) na Praia 
de Copacabana, na Zona Sul 
do Rio de Janeiro, desde pou-

co antes das 10h. Até o ex-PM 
Fabrício Queiróz, investigado 
no esquema das rachadinhas, 
participou, ao lado de políti-
cos simpatizantes do presi-
dente da República. Também 
ontem, um grupo contrário 
ao presidente participou, 
no centro, do 27º Grito dos 
Excluídos, manifestação que 
ocorre sempre no feriado do 
7 de Setembro.

No centro da cidade, os 
cartazes do protesto que co-
meçou na Rua Uruguaiana 
pediam a saída de Bolsonaro 
da Presidência e traziam as 
pautas do Grito dos Excluí-
dos. Neste ano, o movimento 
tem como tema “Vida em 
Primeiro Lugar”, destacando 
o desemprego, os impactos 
da pandemia de covid-19 e a 
defesa do Sistema Único de 
Saúde.

Alguns manifestantes le-
vavam bandeiras de centrais 
sindicais, movimentos so-
ciais e estudantis. O protesto 

seguiu pelas avenidas Presi-
dente Vargas e Rio Branco, em 
direção à Praça Mauá.

Em Niterói também hou-
ve manifestação pacífica de 
apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro na Praia de Icaraí. 
Além de pessoas de Niterói, o 
ato reuniu moradores de São 
Gonçalo e de Maricá. 

As manifestações pró-go-
verno aconteceram em mais 
de 100 cidades do País.

Barroso e Moraes - Em 
publicação nas redes sociais, 
o presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Luís 
Roberto Barroso, pediu que 
sejam garantidas no país 
“eleições livres, limpas e se-
guras”. Barroso, defendeu 
ainda que não haja “volta 
ao passado”. Na publica-
ção, o presidente do TSE e 
ministro do STF, destacou 
que é preciso haver espaço 
para todos no país: “Brancos, 
negros e indígenas. Civis e  
militares. Liberais, conser-
vadores e progressistas”, es-
creveu.

O também ministro do 
STF Alexandre de Moraes se 
manifestou nas redes sociais. 
“Nesse Sete de Setembro, co-
memoramos nossa Indepen-
dência, que garantiu nossa 
Liberdade e que somente 
se fortalece com absoluto 
respeito a Democracia”, es-
creveu.

Ele disse que terá 
reunião hoje 
com ministros, 
presidentes 
das Casas 
Legislativas 
e do STF

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Presidente Jair Bolsonaro esteve junto com manifestantes a favor do governo em Brasília, no final da manhã de ontem

RJ passa de 30 mil 
empresas abertas 
A retomada da economia 
no Estado do Rio de Janeiro 
pode ser vista em diversos 
segmentos, como mostra 
o crescimento do número 
de empresas abertas pela 
Junta Comercial do Es-
tado do Rio de Janeiro, a 
Jucerja. Em agosto, foram 
criadas 6.254 empresas,  
totalizando, até o momen-
to, mais de 30 mil consti-
tuídas somente neste ano, 
o que reforça a guinada do 
setor no estado.

Farmacêutico de profis-
são e empreendedor nato, 
Marcello Henrique Araújo 
da Silva, 30 anos, viu a 
oportunidade bater à sua 
porta nesse momento de 
crescimento econômico e 
decidiu abrir a sua própria 
farmácia, em Irajá, na Zona 
Norte do Rio de Janeiro.

“Estava pensando em 
montar o meu próprio ne-
gócio há um tempo, mas 
esperava o momento certo, 
e ele chegou”, comemora 
Marcello.

 Para o presidente da 
Jucerja, Sérgio Romay, a 
melhoria do ambiente de 
negócios é um compromis-
so do Governo do Estado, e 

a Junta Comercial está fa-
zendo a sua parte, buscan-
do facilitar cada vez mais 
os processos de abertura de 
empresas. 

“Atualmente, realizamos 
todos os processos de for-
ma on-line, e a média de 
tempo para a constituição 
de uma empresa varia entre 
36 a 46 minutos, o que está 
dentro da média estipula-
da pelo governo, que é de 
até 2 horas. Estes fatores, 
associados à nova econo-
mia criada no período da 
pandemia, estão contri-
buindo para o crescimento 
do número de aberturas 
de empresas,  mostran-
do o potencial do estado 
para fazer negócios e gerar 
emprego e renda para a  
população”, finaliza Sérgio 
Romay.

Festividades começam com 
hasteamento da bandeira

Tendo como motorista o 
tricampeão de Fórmula 1 
Nelson Piquet, que dirigiu o 
Rolls-Royce presidencial, sob 
escolta dos Dragões da Inde-
pendência, o presidente Jair 
Bolsonaro deu início ontem 
às festividades públicas do 7 
de setembro. Momentos an-
tes, o presidente participou 
de um café da manhã com 
autoridades que, em seguida, 
dirigiram-se ao palco monta-
do em frente ao Palácio da Al-
vorada, onde muitas pessoas o 
aguardavam para a cerimônia 
de hasteamento da bandeira 
nacional.

Acompanhado da primei-
ra-dama, Michele Bolsonaro, 
o presidente chegou ao local 
às 9h, com a tradicional faixa 

presidencial. Após cumpri-
mentar o público, dirigiu-se 
ao local onde as autoridades o 
esperavam para acompanhar 
a execução dos hinos Nacio-
nal e da Independência, pela 
Banda da Guarda Presidencial.

Enquanto isso, uma aero-
nave C105 Amazonas despeja-
va paraquedistas, que traziam 
bandeiras da Forças Armadas 
e do Brasil. Esta última foi 
entregue a Bolsonaro e, então, 
deu-se início à execução dos 
hinos em meio a uma salva 
de 21 tiros de canhão. No ar, 
a fumaça verde e a amarela 
soltas pelos paraquedistas se 
misturavam dando um tom 
alaranjado que combinava 
com as cores do céu ainda em 
alvorada.

Tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet dirige Rolls-Royce presidencial

Empresas devem aceitar pagamento virtual junto com dólar americano

El Salvador é 1º país a adotar 
bitcoin como moeda legal

El Salvador se tornou ontem 
(7) o primeiro país a adotar 
o bitcoin como moeda le-
gal, embora tenha sofrido 
problemas iniciais quando o 
governo teve que desconectar 
uma carteira digital para lidar 
com a demanda.

A mudança significa que 
as empresas devem aceitar o 
pagamento em bitcoin junto 
com o dólar americano, que 
tem sido a moeda oficial de El 
Salvador desde 2001 e perma-
necerá com curso legal. Ainda 
não está claro se as empresas 
serão penalizadas se não acei-
tarem o bitcoin.

O presidente Nayib Bu-

kele, que pressionou pela 
adoção da criptomoeda, pe-
diu ajuda aos usuários que já 
haviam baixado o aplicativo 
apoiado pelo governo, para 
testar se ele estava então fun-
cionando corretamente.

“Você poderia por favor 
tentar se registrar e postar 
nos comentários se há algum 
erro ou se todo o processo 
funciona bem?” o presidente 
escreveu no Twitter.

Bukele disse que o bitcoin 
ajudará os salvadorenhos a 
economizar 400 milhões de 
dólares por ano em comissões 
para remessas, ao mesmo 
tempo que dará acesso a ser-

viços financeiros para quem 
não tem conta bancária.

No entanto, os mais po-
bres podem ter dificuldade 
em acessar a tecnologia ne-
cessária para fazer o bitcoin 
funcionar em El Salvador, 
onde quase metade da po-
pulação não tem internet 
e muitos mais têm acesso 
esporádico.

Outros dizem que a mu-
dança pode alimentar a lava-
gem de dinheiro e a instabili-
dade financeira. Isso já turvou 
as perspectivas de mais de 1 
bilhão de dólares em finan-
ciamento que El Salvador está 
buscando junto ao FMI.

A Agência Nacional 
de Saúde Suplemen-
tar (ANS) esclareceu 
que o desconto nos 
valores de planos de 
saúde é aplicado no 
aniversário de cada 
contrato, e não após a 
determinação do ór-
gão. A ANS definiu, no 
período entre maio de 
2021 e abril de 2022, 
desconto de 8,19%. 
A decisão, anunciada 
em julho, foi motiva-
da pela queda da de-
manda decorrente do 
período de isolamento 
na pandemia. O infor-
me foi publicado pelo 
fato de a agência estar 
recebendo muitas dú-
vidas em seus canais 
de diálogo sobre por 
que o desconto ainda 
não foi aplicado.

Desconto 
nos planos

Número é 
referente a este 
ano. Só no 
mês de agosto 
foram 6.254 
constituições

O Detran.RJ vai retomar 
as perícias médicas iti-
nerantes no interior do 
Estado do Rio, que esta-
vam interrompidas desde 
o início da pandemia 
da Covid-19. O primeiro 
município a ser atendido 
será Petrópolis, onde a 
perícia médica será reali-
zada os dias 13 e 16 deste 
mês, no posto do Detran 
no Hipershopping Petró-
polis, bairro Alto da Serra. 
Em seguida, a perícia 
itinerante irá para outros 
municípios. 

A perícia médica iti-
nerante evita que, nos 
municípios do interior, as 

pessoas com deficiência 
e candidatos reprovados 
nos exames de aptidão 
física e mental tenham 
que se deslocar a outro 
município para fazer a 
perícia - exame neces-
sário para a obtenção da 
carteira de habilitação.

A volta das vistorias 
itinerantes é uma ação 
da Diretoria de Habilita-
ção do órgão, que vem 
ampliando, há meses, a 
capacidade de atendi-
mento da perícia médica 
na sede do Detran, no 
Centro do Rio. Com isso, 
houve grande redução 
nas perícias pendentes.

Detran: perícia no interior

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Conduzido pelo ex-piloto, Bolsonaro chegou ao local da cerimônia
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Lisca ganha 
tempo para 
acertar time 
do Vasco

O tempo de 
trabalho é a 
salvação do 
Va s c o  p a ra 
r e a g i r  n o 
C a m p e o -
nato Brasi-

leiro da Série B. É nis-
so que o técnico Lisca  
aposta para melhorar o 
desempenho do time, 
que foi dominado pelo 
Avaí e perdeu por 3 a 1 na  
última segunda-feira, 
pela 23ª rodada da com-
petição.

“Temos que aproveitar 
esse tempo para traba-
lhar. Tem muita coisa 
a melhorar no sistema 
ofensivo e defensivo”, 
disse o treinador.

O Vasco terá alguns 
dias para trabalhar. O 
time só volta a campo no 
próximo dia 16, quando 
o Cruz-maltino visita o 
CRB, em Maceió, às 19 
horas (de Brasília).

Com o resultado em 
Florianópolis no início 
da semana, o Vasco está 
longe da zona de acesso 
à elite nacional. O clube 
de São Januário soma 32 
pontos, seis a menos do 
que o Goiás, que fecha o 
G-4. O drama aumenta 
ainda mais porque os 
goianos têm dois jogos a 
menos.

O elenco folga hoje e 
amanhã começa a pre-
paração para o duelo 
com o CRB. Para este  
jogo, o atacante reserva 
Daniel Amorim, suspen-
so por acúmulo de car-
tões amarelos, ficará de  
fora.

Lateral pediu para seleção ‘virar a página’ e focar no jogo contra o Peru

Danilo lamenta suspensão 
de Brasil x Argentina

O lateral-direito 
Danilo comen-
tou ontem sobre 
a polêmica sus-
pensão da parti-
da entre Brasil e 
Argentina, pelas 

Eliminatórias para a Copa do 
Mundo. O defensor revelou 
que a intervenção da Anvisa, 
no último domingo, pegou 
os jogadores brasileiros de 
surpresa.

“A gente estava disponível, 
extremamente preparado 
para o jogo, com a motivação 
elevada. Depois, virou um 
treino. A gente descontraiu, 
brincou. Eu procurei me de-
dicar bastante para ter algum 
benefício físico. Tudo que 
estava no entorno era uma 

situação com uma carga emo-
cional e de responsabilidade 
muito grande, de decisões 
que não cabiam a nós joga-
dores”, disse

“Todo mundo sabe que 
aqueles quatro jogadores 
jogavam na Inglaterra, das re-
gras que existem nesse acordo 
entre Brasil e Reino Unido. 
Não é segredo para ninguém, 

estava claro, na imprensa. 
Isso é ao que a gente tinha 
acesso”, completou.

O jogador ainda relatou 
que, apesar de todos saberem 
que os argentinos passaram 
pela Inglaterra poucos dias 
antes de desembarcarem no 
Brasil, os brasileiros tinham 
confiança de que haveria o 
clássico em São Paulo.

“Em nenhum momento 
tivemos o sentimento de que 
o jogo não aconteceria. Sem-
pre tivemos de que a partida 
aconteceria”, comentou.

Agora, no entanto, Danilo 
alertou que a Seleção Brasi-
leira deve mudar o seu foco 
para o próximo desafio, que 
será contra o Peru, amanhã, 
na Arena Pernambuco.

Lucas Figueiredo / CBF

Danilo afirmou ontem que não imaginava aquele final para o clássico suspenso no último domingo em São Paulo

O zagueiro 
Marquinhos, 
suspenso, foi 
cortado ontem 
da delegação da 
Seleção 

Bruno Henrique 
segue como dúvida

Botafogo cada vez 
mais perto de Rafael

O elenco do 
Flamengo se-
gue trabalhan-
do no Ninho 
do Urubu para 
seu próximo 
compromisso 

no Campeonato Brasileiro. 
O técnico Renato Gaúcho 
prepara a equipe para o 
duelo do próximo domingo, 
contra o Palmeiras, em São 
Paulo, pela 20ª rodada da 
competição.

O treinador rubro-ne-
gro está trabalhando com 
o grupo desfalcado, pois 
tem vários desfalques em 
virtude dos jogos das Eli-
minatórias Sul-Americana 
para a Copa do Mundo do 
Qatar. Além disso, Renato 

A  t o r c i d a 
do Botafo-
go pode ter 
motivos para 
comemorar 
nos próximos 

dias. Isso porque o clube 
está perto de confirmar a 
contratação do lateral-di-
reito Rafael.

A diretoria alvinegra con-
seguiu viabilizar os valores 
para a chegada do reforço. 
Com isso, faltam apenas de-
talhes para o anúncio oficial 
por parte do clube carioca.

Rafael segue na Turquia, 
onde negocia sua vinda ao 
Botafogo. O jogador de 31 
anos deixou recentemente 
o Basaksehir e terá a chance 
de realizar o sonho de crian-

Gaúcho tem outro proble-
ma para resolver.

O atacante Bruno Hen-
rique, que vem participan-
do das atividades no CT 
rubro-negro, ainda segue  
como dúvida para o im-
portante duelo do fim de 
semana.

Bruno Henrique se le-
sionou na partida con-
tra o Grêmio, pela Copa 
do Brasil. O atacante vem 
buscando se recuperar a 
tempo da partida no Allianz  
Parque.

Renato Gaúcho terá 
pouco tempo com todos 
os titulares, pois Éverton 
Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta 
e Isla só voltam ao clube na 
próxima sexta-feira.

ça, atuando pelo clube do 
qual é torcedor declarado.

O Botafogo vinha tendo 
cautela sobre a negociação 
com Rafael. O que travou as 
conversas foi o pagamento 
de luvas de R$ 1 milhão. 
Agora, os alvinegros se pre-
param para ter um reforço 
de peso na sequência da 
Série B.

Lateral-direito 
de 31 anos 
sempre declarou 
seu desejo de um 
dia defender a 
camisa alvinegra


