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EVASÃO NAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DO RIO

Mais de 100 mil pararam de
estudar durante pandemia
Governos informaram que estão criando estratégias para trazer de volta os estudantes às salas de aula
CIDADES\PÁG. 4
Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Maternidade
terá capacidade
ampliada
O prefeito de Niterói, Axel Grael,
visitou ontem as obras de reestruturação da Maternidade Municipal Alzira Reis, em Charitas,
para conferir de perto o progresso da empreitada. A ação, que
está gerando 320 empregos diretos e indiretos. Na próxima semana, terá início o trabalho de
colocação do novo telhado. Com
a reforma, a unidade terá a capacidade ampliada em 30%. De
acordo com a Diretoria de Planejamento e Captação de Recursos
da Emusa, o serviço não está interrompido, e profissionais trabalham no remanejamento dos
ambientes internos para atender
toda a demanda da população.

Escola não vai
mais trocar nota
por atestado
Depois de verificar a nova planta, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância das obras de reforma e ampliação da unidade médica na Zona Sul da cidade

Quem burlar
vacinação pode
ser multado

PANORAMA\PÁG. 2

Quase 900 vagas estão abertas
Oportunidades de trabalho para várias áreas têm salários de até R$ 5,5 mil

CIDADES\PÁG.3

Asilo de idosos
é interditado em
São Gonçalo

CIDADES\PÁG. 5

ESPORTES
Marcelo Cortes / Flamengo

CULTURA
Vitor Silva / Botafogo

Juliana Ramos/Divulgação

CIDADES\PÁG. 4

O cantor Lucas Félix apresenta o
show “Recomeço” nesta quinta
Joel Carli, zagueiro e capitão do
Botafogo, espera um jogo difícil

Gabigol quer mostrar a força do Fla neste primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil

Primeiro degrau para chegar na final
Em busca de seu quarto título da Copa do Brasil, o Flamengo inicia
hoje, a partir das 21h30, a luta por uma vaga na decisão, enfrentando o
Athletico-PR, em Curitiba, pelo confronto de ida das semifinais.

Botafogo
recebe o
Brusque

Lucas Félix
faz show
nesta quinta

Objetivo do Glorioso hoje,
em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro é conquistar mais três pontos e
seguir no G-4.

Cantor apresenta amanhã
o show “Recomeço” na Sala
Nelson Pereira dos Santos,
que recebe até 14 de novembro a segunda edição
do Festival Pras Bandas de
Cá”, com vários artistas.
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Panorama RJ
Vacina não vale
mais nota

POR JEFFERSON LEMOS

Dinheiro para a saúde em Iguaba
Divugação

Após a deputada Rosane Félix
(PSD) levar o caso à Secretaria
de Educação, o Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto (Cebric), em Niterói, voltou atrás
e não vai mais trocar pontos
na nota por comprovante de
vacinação contra a covid-19.
A Secretaria informou que já
promoveu encontro com a
professora responsável pela
iniciativa, os gestores da escola e a diretoria regional e
pedagógica, e que a profissional foi “orientada acerca das
atividades avaliativas”. Em
breve, a docente será convocada para uma reunião a fim
de esclarecer o incidente.
A direção do Cebric divulgou, ontem, nota aos pais
e responsáveis informando
estar ciente da importância
da vacinação, mas que irá
respeitar o livre arbítrio de
cada cidadão. “Sendo assim,
esse ponto extra será substituído por outra atividade
pedagógica direcionada à
disciplina, seguindo a Portaria e as Resoluções que regem
o pedagógico, conforme prática habitual da nossa Escola”,
diz o comunicado.

Iguaba Grande, na Região
dos Lagos, receberá R$ 400
mil para investimento em
saúde. O recurso foi destinado pelo deputado federal Márcio Labre (PSL-RJ),
que recebeu, ontem, no
seu gabinete em Brasília,
os vereadores Junior Bombeiro, vice-presidente da
Câmara, e Luciano Silva,
líder do governo do prefeito Vantoil Martins.
O recurso será utilizado
para custeio, ou seja, fi-

nanciar ações para melhorias na saúde, atendendo
as urgências.
“A Região dos Lagos
é um polo turístico importante no Estado do
Rio de Janeiro, por isso
estamos ajudando a prefeitura de Iguaba Grande
a melhorar a assistência
à saúde, beneficiando a
população e também turistas que visitam essa cidade tão agradável”, disse
Labre.

Tigre apresenta novos contratados

Sigla partidária não importa
Rafa Correa

Durante audiência pública
nesta semana, na Câmara de
São Gonçalo, para apresentar
os detalhes do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) que irá implantar
um BRS entre os bairros de
Neves e Guaxindiba, com
ciclovia, terminal rodoviário

e intervenções urbanísticas
em mais de dez bairros,
o secretário municipal de
Gestão Integrada e Projetos
Especiais, Douglas Ruas, foi
questionado pelo vereador
de oposição Romário Régis
sobre as parcerias com os
governos estadual e federal,
que estão rendendo frutos
ao município. O MUVI será
executado com verbas do
governo estadual, através
do Pacto RJ, lançado recentemente pelo governador
Cláudio Castro. O secretário
Douglas Ruas fez questão
de reafirmar a importância
do diálogo entre as esferas
de governo para beneficiar
o município, independente
de questões político-partidárias.
“Seja lá quem for o governador e o presidente da
República, eles precisam
entender a importância de
São Gonçalo e ajudar o município”, disse Ruas.

Campanha nos pontos de ônibus
Divulgação

Divugação/Ana Victoria

AFAC oferecerá
curso superior

Milícias na mira do
MPRJ
A ação de grupos milicianos
no serão combatidas por uma
força-tarefa criada pelo Ministério do Público do Estado
(MPRJ). O anúncio foi feito,
ontem, pelo procurador-geral
de Justiça, Luciano Mattos. A
nova estrutura vai combater a
atuação do crime organizado,
em especial, nas zonas oeste e
norte da cidade, como a região
do Grande Méier, onde até recentemente não havia a ação de
milicianos, que têm expandido
seu território.
Luciano Mattos já havia
assinado um termo de cooperação com o prefeito do Rio,
Eduardo Paes, para a permanente troca de informações,
elementos e materiais sobre o
ordenamento urbano na cidade, com o objetivo de reforçar
o combate a ocupações e construções ilegais.
“A ocupação irregular do
solo é um problema crônico
no Rio de Janeiro. Acarreta
inúmeros problemas sociais e
ambientais e vem sendo dominada por grupos criminosos
dos mais variados tipos. É preciso enfrentar esse problema nas
mais variadas áreas de atuação
do Ministério Público”, afirmou
o procurador-geral.

Concessionária
reúne empresários

Um dos projetos da AFAC
para comemorar seus 90
anos ganhou vida. O MEC
aprovou a criação do Instituto Superior da AFAC, o
ISAFAC. Na prática, isso abre
a porta para se implantar a
faculdade, também autorizada a montar seu primeiro
curso, que será de Terapia
Ocupacional – o bacharelado
será o único de Niterói.
Numa escala de zero a
cinco, o instituto ganhou
conceito quatro. A partir
da publicação da portaria
no Diário Oficial da União,
se iniciará os preparativos
para a realização do primeiro
vestibular, previsto para o
primeiro semestre de 2022.

A Unidos do Porto da Pedra
está apostando alto em seu
retorno ao grupo especial.
E uma de suas novidades
para o próximo carnaval
será a participação do terceiro casal de mestre-sala
e porta-bandeira. Pedro
Figueiredo e Gabriella Monerat serão apresentados
oficialmente na coroação
da rainha de bateria do

CARTA DO LEITOR

tigre, Tati Minerato, no próximo dia 23.Entusiasmados
com a novidade, o primeiro
casal de mestre-sala e porta-bandeira Rodrigo França
e Cintya Santos desejam
muito sucesso e esperam
que os novos contratados
sejam abraçados pela comunidade, que tem como
caracteristica ser “uma grande familia”.

A Coordenadoria Especial
de Direito dos Animais
da Prefeitura de Niterói
iniciou uma campanha
de conscientização sobre
a adoção de animais em
toda a cidade. Além de
postagens nas mídias sociais da prefeitura, pontos

CULTURA

de ônibus da Região Oceânica ganharam um cartaz sobre a campanha da
prefeitura. Painéis digitais
também irão exibir a mensagem. Responsável pela
Coordenadoria, Marcelo
Pereira aposta no sucesso
da iniciativa.

A Prefeitura de São Gonçalo
e a concessionária Águas do
Rio se reúnem hoje, às 17h,
no Teatro Municipal de São
Gonçalo, com empresários e
entidades representativas do
município. No encontro, será
realizada a apresentação do
Plano Estratégico Novos Rumos, com os projetos municipais que serão viabilizados
a partir dos recursos oriundos
do leilão de concessão dos
serviços da Cedae, e detalhamento das primeiras ações
em saneamento a serem implementadas pela concessionária, que está assumindo os
serviços em São Gonçalo.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Niterói sem máscaras

O que antes era comum em São Gonçalo agora também
é em Niterói. Muitas pessoas nas ruas não estão usando
máscaras. Parece até que a pandemia já acabou. E pior, não
há fiscalização. As pessoas fazem o que bem entendem.
Tenho receio de uma nova onda de mortes na cidade.
Rômulo Abrantes

Cadê as bicicletas?

Afinal, quando é que a prefeitura de Niterói vai ter bicicletas compartilhadas assim como o Rio? Falam tanto
das ciclovias mas não tiram essa ideia do papel. E se um
dia isso se tornar realidade, espero que os preços sejam os
mesmos do Rio, afinal, tudo aqui em Niterói é mais caro.
O valor do estacionamento rotativo, por exemplo, é um
assalto! Bem mais caro que no Rio.
Sebastião Gouveia

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências 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.

EXPEDIENTE

A Sala Nelson Pereira dos
Santos recebe a 2ª edição
do “Festival Pras Bandas de
Cá”. O espaço vai ser palco
de shows até o dia 14 de
novembro, com renda revertida para os artistas que se
apresentarão no local.
Na programação, nomes
como Lucas Felix, que apresenta, nesta quinta, às 20h,
o show “Recomeço” com
participação de Marianna
Torres e canções lançadas
na quarentena, além de

Cine Inclusão
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Festival Pras Bandas
de Cá está de volta

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Até domingo, acontece a
terceira edição do festival “Cine Inclusão” com a
apresentação de 24 curtas
realizados ou protagonizados por pessoas com mais
de 60 anos de idade ou que
discutem temas relacionados à terceira idade como
amor, sexo, memórias e
abandono. Na edição deste
ano, a homenageada é a atriz
Ruth de Souza (1921-2019).
O evento é gratuito e online
no site https://cineinclusao.
com.br/.

versões consagradas, como
músicas de Gil, Caetano,
Milton Nascimento e Maria
Bethânia.
Também tem Victor Sávios, com tributo ao Tim
Maia, na sexta; Donna Velha, no sábado.Os ingressos
variam de R$ 20 a R$60
(inteira), no site Sympla. O
evento acontece sob vigência do novo protocolo de
saúde da cidade de Niterói.
É necessário apresentar o
comprovante de vacinação.

Juliana Ramos/Divulgação

O cantor Lucas Felix apresenta, nesta quinta, às 20h, o show “Recomeço”

TV Globo/Divulgação

FEIRA LITERÁRIA – A partir desta sexta, acontece a
Festa Literária de Maricá (Flim), com a tradicional
feira de livros, palestras, oficinas, café literário, sarau
e shows. As principais editoras do país marcarão presença no evento, que vai até o dia 31 na orla da Lagoa
de Araçatiba, sempre a partir das 8h, que também terá
stands divulgando a produção de autores de Maricá.

A atriz Ruth de Souza é a
homenageada na edição deste ano

CINEMA – A 45ª Mostra Internacional de Cinema de
São Paulo poderá ser conferida virtualmente por meio
do aplicativo Mostra Play ou gratuitamente pelos aplicativos Sesc Digital ou Itaú Cultural Play. O tradicional
evento tem a abertura marcada para esta quarta e termina no dia 3 de novembro. Mais informações sobre o
evento e a programação no site https://45.mostra.org/.
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Doze mil órfãos de até 6 anos
Levantamento de cartórios mostra que a covid-19 deixou grande número de crianças sem pai ou mãe
Arquivo/Agência Brasil

Ao menos 12.211 crianças
de até seis anos no Brasil
ficaram órfãs de um dos pais
vítimas da covid-19 entre
16 de março de 2020 e 24 de
setembro deste ano. Segundo
a Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 25,6%
das crianças de até seis anos
que perderam um dos pais
na pandemia não tinham
completado um ano.
Já 18,2% tinham um ano
de idade; 18,2%, dois anos
de idade; 14,5%, três anos;
11,4%, quatro anos; 7,8% tinham cinco anos e 2,5%, seis
anos. São Paulo, Goiás, Rio de
Janeiro, Ceará e Paraná foram
os estados que mais registraram óbitos de pais com filhos
nesta faixa etária.
Os dados foram levantados com base no cruzamento
entre os CPFs dos pais nos
registros de nascimentos e
de óbitos feitos nos 7.645
cartórios de registro civil do
país desde 2015, ano em que
as unidades passaram a emitir o documento diretamente
nas certidões de nascimento
das crianças recém-nascidas
em todo o território nacional.
Os números obtidos pela
Arpen-Brasil, entidade que
representa os cartórios de
registro civil do Brasil e administra o Portal da Trans-

No Rio de
Janeiro, quase
800 crianças
de até seis anos
ficaram órfãs por
causa da doença

Durante a pandemia, quase 12 mil crianças já perderam pelo menos um dos pais, que morreram por causa da doença

parência, mostram que 223
pais morreram antes do nascimento de seus filhos, enquanto 64 crianças, até a idade de seis anos, perderam pai
e mãe vítimas da covid-19.
“A base de dados dos cartórios tem auxiliado constantemente os poderes públicos,
os laboratórios e os institutos
de pesquisas a dimensionar

o tamanho da covid-19 em
nosso país e o fato de termos
esta parceria com a Receita
Federal para a emissão do
CPF na certidão de nascimento dos recém-nascidos
nos permitiu chegar a este
número parcial, mas já impactante”, disse, em nota, o
presidente da Arpen-Brasil,
Gustavo Renato Fiscarelli.

Rio de Janeiro - No estado
do Rio de Janeiro, ao menos
774 crianças de até seis anos
ficaram órfãs de um dos pais
vítimas da covid-19 entre
16 de março de 2020 e 24
de setembro deste ano. Os
dados foram levantados com
base no cruzamento entre os
CPFs dos pais nos registros
de nascimentos e de óbitos

Biomarcador consegue prever
a gravidade da covid-19
Trabalho foi desenvolvido pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca
Um biomarcador usado para
medir o nível de saúde celular
permite calcular a probabilidade de uma pessoa desenvolver um caso mais ou menos grave de covid-19 mesmo
antes de contrair a doença,
revela estudo científico. Basta
o teste da coleta de material
naso-faríngeo para recolher a
informação necessária.
A pesquisa foi feita por
uma equipe internacional,
com participação portuguesa,
liderada por Rajan Gogna,
da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade de
Copenhague, na Dinamarca.
Segundo Gogna, a descoberta poderá ter efeitos positivos nas próximas fases da
gestão da crise pandêmica, ao
permitir identificar o potencial de gravidade de um de-

terminado caso de covid em
sua fase inicial, possibilitando
uma resposta hospitalar mais
rápida, orientada e eficaz,
contribuindo para a melhor
organização dos sistemas de
saúde.
Por outro lado, nos países
que estão com dificuldades
no controle da pandemia ou
nos que têm sistemas de saúde mais frágeis e com menor
acesso a vacinas, a aplicação
das conclusões do estudo
permitirá a orientação dos
recursos disponíveis para as
pessoas com maior propensão a contrair covid mais severa e, assim, conter a doença
com maior efetividade.
hFwe-Lose, a chave - É
o nível de saúde celular dos
pulmões que define se uma
pessoa sofrerá um caso mais

ou menos grave de covid-19
e essa leitura pode ser feita
antes de se contrair a doença,
explica o autor principal do
estudo. Rajan Gogna refere-se
ao hFwe-Lose, proteína que
recentemente se verificou
ser um biomarcador que
assinala a saúde das células
pulmonares.
O organismo humano tem
um sistema que elimina as
células inviáveis e também
das que, embora viáveis, estejam funcionando em um
nível abaixo do necessário
para a saúde celular perfeita.
O biomarcador hFwe-Lose
identifica essas células “sub-ótimas”, que aumentam
com a idade ou hipertensos,
obesos, quem tenhaq doença
pulmonar obstrutiva crónica,
diabetes e outras doenças

conhecidas como fatores de
risco agravado em um quadro
de covid-19.
A pesquisa analisou tecido
pulmonar infectado, proveniente de pessoas mortas por
covid-19, e confirmou grande
acumulação de hFwe-Lose
em áreas onde se verificou
morte celular. Comparando amostras recolhidas em
pessoas com todas essas características, mas divididas
entre doentes de covid e não
doentes, o estudo determinou
que o hFwe-Lose tinha uma
expressão “significativamente
maior” no primeiro grupo.
Os dados sugerem que a
expressão desse biomarcador
nas vias aéreas inferiores é
“claramente” indicadora de
um caso de covid-19 mais
severo ou até mortal.

Alerj aprova
multa para
quem for
revacinado

São Gonçalo vacina contra
covid-19 em 13 pontos

A prática da “revacinação”
será proibida no estado
do Rio, com a aplicação de
multa para quem burlar o
Plano Nacional de Imunização e tomar mais doses
da vacina do que o previsto.
A determinação é do projeto
de lei 4.573/21, de autoria do deputado Delegado
Carlos Augusto (PSD), que
a Assembleia Legislativa
(Alerj) aprovou ontem em
discussão única. A medida
será encaminhada para sanção ou veto do governador
Cláudio Castro.
A norma não vale para
os grupos que já estão recebendo a dose de reforço
ou os que venham a ser
incluídos através das determinações das autoridades
públicas. A multa será de
R$ 7,4 mil (2 mil UFIR/RJ)
a R$ 37 mil (10 mil UFIR/
RJ), revertida para o Fundo
Estadual de Saúde.

A Prefeitura de São Gonçalo
segue vacinando hoje (20) a
população com mais de 12
anos contra o coronavírus.
A segunda dose também está
disponível, assim como o
reforço dos idosos e profissionais de saúde com mais
de seis meses de intervalo da
segunda dose e as adicionais
dos imunossuprimidos com
mais de 28 dias de intervalo.
Ao todo, 11 pontos funcionam, das 8h às 17h, e as clínicas gonçalenses do Mutondo
e Dr. Zerbini, no Arsenal, das
8h às 21h.
Para receber a primeira
dose, as pessoas com mais de
18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão
do SUS ou CPF. Os menores
de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação,
cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado
de responsável maior de 18
anos. A Secretaria Municipal

feitos nos 168 cartórios de
registro civil do estado.
Segundo o levantamento, no estado do Rio, 23
pais faleceram antes do nascimento de seus filhos, enquanto cinco crianças, até
a idade de seis anos, perderam pai e mãe vítimas da
covid-19.
“As diversas parcerias
firmadas pelo Registro Civil
permitiram realizar esse levantamento, unindo a base
de dados dos cartórios de
registro civil, o que tem nos
proporcionado dimensionar
o tamanho do impacto da
covid-19 no Rio de Janeiro. O
resultado de levantamentos
como esse indica caminhos
para que os poderes públicos
possam ser mais assertivos
na resolução de questões
que envolvem a cidadania
e a dignidade daqueles que
ficaram órfãos”, afirmou
o presidente da Arpen/RJ,
Humberto Costa.

Menor média móvel de
mortes - Em 19 de abril de
2021 o Brasil registrou a
maior média móvel de morte
em decorrência da covid-19:
cerca de 3 mil óbitos diários.
Ontem (19), exatos seis meses
após o ápice, o Ministério
da Saúde informou que a
vacinação em massa surtiu
efeito. Segundo a pasta, a
queda no número de óbitos
foi de quase 90% - tendência
que se acumula desde junho.
O boletim divulgado na
segunda-feira (18) mostra
que a média móvel de mortes
está em 379,5, acompanhada
pela queda expressiva também no número de novos
casos da doença, que está em
12,3 mil ao dia.
“Nós temos SUS forte,
com mais de 38 mil salas de
vacinação, capaz de vacinar
mais de 2 milhões de brasileiros e um governo extremamente preocupado com a
vida. Por isso, adquiriu mais
de 550 milhões de doses de
vacinas [contra a] covid-19,
investiu bilhões com habilitação de leitos de unidades
de terapia intensiva (UTIs) e
vacinou mais de 90% da população com a primeira dose.
Vacina é a saída para acabar
com o caráter pandêmico da
doença”, afirmou em nota o
ministro.

Compensação para
países ‘sem vacina’
Programa liderado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) vai permitir que os
países mais pobres tenham
acesso justo a vacinas, testes
e tratamentos contra a covid-19. O objetivo é garantir
medicamentos antivirais
para pacientes com sintomas leves por US$ 10.
Segundo a agência Reuters, que teve acesso a um
rascunho do documento, é
provável que o comprimido
experimental Molnupiravir, da Merck &Co, seja um
dos medicamentos usados.
Outros medicamentos, no
entanto, estão sendo desenvolvidos para tratar doentes
com sintomas leves.
O documento, que traça
as metas do Acelerador de
Ferramentas de Acesso à Covid-19 (ACT-A) até setembro
de 2022, revela que o programa quer entregar cerca de 1
bilhão de testes de covid-19
às nações mais pobres e adquirir medicamentos para

tratar até 120 milhões de
pessoas em todo o mundo,
de cerca de 200 milhões de
novos casos estimados nos
próximos 12 meses.
Os planos revelam a forma como a OMS quer reforçar o financiamento de
medicamentos e testes a um
preço relativamente baixo,
depois de perder a corrida
das vacinas para os países
mais ricos, que ficaram com
grande parte dos suprimentos mundiais, deixando os
países mais pobres com um
número muito reduzido de
vacinas.
Um porta-voz da ACT-A
afirmou que o documento,
datado de 13 de outubro,
ainda é um rascunho sob
consulta e recusou comentar o seu conteúdo antes de
estar finalizado.
O documento também
será enviado aos líderes
mundiais antes de ser debatido numa reunião do G20,
no final deste mês.

USP desenvolve
vacina por spray
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quem tem mais de 12 anos já pode buscar um dos postos
Divulgação

USP já procurou Anvisa para apresentar estudo sobre vacina de spray

Agora é vez da população com mais de 12 anos e de quem busca a 2ª dose

de Saúde e Defesa Civil estão
fazendo o intercâmbio de
vacinas na segunda dose,
dependendo da necessidade
e doses disponíveis em cada
local de vacinação. As doses
de reforço e adicional são
feitas com a Pfizer.

Para a segunda dose,
é obrigatório apresentar
identidade e comprovante
da primeira dose. Para a
dose de reforço dos idosos
é preciso levar identidade
e comprovante de segunda
dose.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) se reuniram com representantes da
Agência Nacional deVigilância
Sanitária (Anvisa) ontem para
apresentar uma pesquisa em
andamento para desenvolver
uma vacina contra a covid-19
utilizando o dispositivo da
aplicação por spray.
O projeto encontra-se na
chamada fase pré-clínica.
Este nome é dado quando
uma pesquisa está na etapa
de análises em laboratório e
em testes com animais.

Depois disso, o produto
poderá ser avaliado em exames clínicos com humanos.
Mas, segundo a Anvisa, a
equipe de pesquisadores da
USP não informou aos representantes da agência quando
esse avanço para as novas
fases deverá ocorrer.
Os integrantes da Anvisa tiraram dúvidas e elencaram requisitos e parâmetros técnicos
necessários para a submissão
de solicitação de autorizações
e ou registros definitivos junto
ao órgão regulador.
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Sobre os ventos
e as águas
Dom José Francisco*

Thiago Maia/Divulgação

Três potencialidades sempre ocuparam lugar de
proeminência na vida humana: o poder, o dinheiro
e a sexualidade. É a maneira como são usadas que
denuncia as mais profundas convicções do usuário.
Já sabemos que a sociedade brota de suas relações
com o poder de pessoas,
grupos ou instituições
que detêm a força de impor normas e exigir submissão. O poder é uma
realidade da qual não escapamos.
Ninguém mais que a sociedade da Palestina do
tempo de Jesus sabia disso. Vassala do Império Romano, tentava se adaptar
quanto podia às normas
dos poderosos. Mas
poder sempre é poder.

Mais de 100 mil estão fora da
escola no Estado e Município
Na Capital, 25 mil não retornaram às aulas e na rede estadual, 80 mil
Divulgação

toridade incomum, que
tanto surpreendia como
atraía.
De onde ele tirava essa autoridade sem apresentar
nenhum credenciamento
oficial, sem o testemunho
de nenhum mestre publicamente reconhecido ou
alguma autoridade
em quem se apoiar?

No caso dele, não
E Roma tihavia mesnha um pomo nenhuA autoridade
der legal de
ma autoridacoerção e
de hereditáde Jesus
exercia um
ria humana.
brota no
controle tão
O exercício
território da
rigoroso socoercitivo
bre as estrudo poder o
liberdade.
turas sociais,
desviaria do
Essa é sua
que não perseu camigrande
mitia que
nho. A ausua legitimitoridade de
novidade!
dade sofresJesus brota
se abalos de
no território
qualquer ordem. Para
da liberdade.
tanto, confiava numa
enorme máquina miliEssa é sua grande
tar. Porém, nada disso
novidade!
seria possível sem o apoio
de uma elite local colabo- E ela deitava raízes numa
radora, leal aos domina- singular experiência com
dores, que se pavoneava alguém a quem ele trasobre o povo e dele recebia vava por Abbá, Papai. Se
respeito e admiração. Ima- ele exerceu algum poder
ginem!
direto foi sobre os ventos
e as águas. Apenas!
Vivendo nesse meio, Jesus sempre manteve uma Precisamos voltar a esse
atitude crítica em relação assunto.
aos detentores de poder
na sociedade. Ao mesmo *Dom José Francisco
tempo, possuía uma au- Mitra Arquidiocesana de Niterói

SG entrega de kits
de alimentação
A Secretaria Municipal de
Educação de São Gonçalo
(Semed) definiu o cronograma de entregas de mais dois
kits de alimentação escolar
de 2021. A distribuição será
feita entre hoje (20) e dia 29
de outubro, das 8h às 17h. A
distribuição dos kits acontecerá normalmente, inclusive no dia 28 de outubro,
Dia do Funcionário Público,
nas unidades relacionadas
pela Secretaria Municipal
de Educação. Serão distribuídos dois kits por cada
aluno matriculado na rede
municipal de ensino. Os
alimentos são referentes aos
meses de maio (em atraso) e
outubro. Até a compensação
de todos os meses em atraso, haverá a distribuição de
dois kits por aluno. Cerca de
50 mil alunos, das 141 escolas e creches conveniadas,
serão beneficiados.
Cada unidade de ensino
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irá informar aos responsáveis, por meio de grupos,
redes sociais e informes
nas agendas dos alunos, o
cronograma com os dias e
locais de entrega dos kits.
Nos períodos de entrega,
as aulas nas unidades escolares que forem polos de
distribuição ocorrerão de
forma remota. Para evitar
aglomeração, recomenda-se
que os responsáveis não
levem acompanhantes para
a retirada.
Os responsáveis deverão
se dirigir ao polo correspondente a sua escola, no
dia e horário indicados no
cronograma, levando um
documento de identificação com foto (carteira de
identidade, habilitação, ou
carteira de trabalho) e uma
cópia. Caso o recebimento
do Kit seja feito por outro representante, ele deverá levar
a cópia dos documentos.
Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Secretaria de Educação definiu as datas de entrega, entre hoje e dia 29

As secretarias de Educação
do município e do estado
do Rio de Janeiro estão com
estratégias para localizar os
estudantes que deixaram de
assistir às aulas durante a
pandemia da covid-19 e ainda
não retornaram às escolas. A
estimativa é que sejam 25 mil
na capital e cerca de 80 mil na
rede estadual.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro, responsável principalmente pela educação infantil e ensino fundamental,
todos os anos há estudantes
que deixam de frequentar
as aulas e até mesmo abandonam os estudos. Com a
pandemia e o fechamento
prolongado das escolas em
2020, no entanto, o quadro
se agravou.
“Houve um forte desengajamento dos alunos e seus
familiares. Chegamos ao número de 25 mil contabilizando os alunos que não estão
em aulas presenciais e não
interagiram com a escola
e seus professores”, disse a
pasta em nota.
Já a Secretaria de Estado
de Educação (Seeduc-RJ), responsável principalmente pelo
ensino médio, informou que
cerca de 80 mil estudantes
permanecem infrequentes,
ou seja, frequentaram menos

Abandono dos bancos escolares foi amplificado durante a pandemia

de 75% das aulas presenciais
ou remotas. Isso não significa, de acordo com a pasta,
que esses alunos tenham
abandonado a escola. Ainda
é possível a reposição dos
conteúdos e o cumprimento
da frequência exigida até o
final do ano letivo, segundo a
secretaria.
Busca ativa - Para evitar
que esses estudantes abandonem permanentemente
os estudos, ambas as redes
de ensino desenvolvem ações
para trazê-los de volta às
escolas.

A secretaria municipal
informou que está em curso
um projeto de busca ativa que
conta com uma articulação
com as demais secretarias, especialmente a de Saúde e a da
Assistência Social, e subprefeituras. Além disso, a pasta
utiliza a plataforma de Busca
Ativa Escolar, elaborada pelo
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef ) e a
União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
para identificar crianças e
jovens fora da escola.
A secretaria atua ainda na

mobilização dos diretores e
professores junto aos responsáveis e colegas dos alunos
ausentes e utiliza as redes
sociais e até mesmo carros
de som.
No âmbito do estado, para
manter o vínculo do estudante com a escola, a Seeduc-RJ
tem orientado a rede sobre os
procedimentos para realização da busca ativa e promovido diferentes campanhas de
resgate de alunos com baixa
frequência e/ou nota.
Segundo a pasta, as escolas estaduais também desenvolvem estratégias autônomas de acordo com as necessidades e a realidade local,
tais como visita às residências
de estudantes; mensagens
por redes sociais; reuniões
virtuais com pais e responsáveis; articulação com grêmios
estudantis, associação de
moradores e entidades públicas locais; apoio de rádios
comunitárias, entre outras.
Aulas presenciais - A rede
municipal de ensino do Rio
de Janeiro começou o retorno das aulas presenciais
sem rodízio de alunos, na
segunda-feira (18). Na primeira fase, retomam as aulas
a pré-escola, 1º, 2º, 5º e 9º
anos do ensino fundamental
e o programa Carioca II.

Águas do Rio reúne lideranças
comunitárias em São Gonçalo
Empresa, que vai atuar no município, apresenta seu programa social Afluentes
Divulgação

Os afluentes são essenciais
para a quantidade e qualidade da água em toda extensão de um rio principal.
O programa social da concessionária Águas do Rio,
chamado Afluentes, espelha
este processo. Ele teve início
ontem (19), em São Gonçalo
e foi realizado no Centro
Cultural Joaquim Lavoura,
reunindo mais de 80 líderes
comunitários de 40 regiões
do município.
“Faz parte da nossa atuação construir o que chamamos de Licença Social para
operar nas cidades onde estamos presentes, desenvolvendo uma relação de confiança
com a sociedade. E para isso,
o relacionamento constante,
aberto e organizado com as
lideranças de cada comunidade, de cada bairro, é fundamental. Essa é a essência
do programa Afluentes”, diz
o diretor superintendente,
Sérgio Braga.
O desafio a ser enfrentado
é grande e a parceria com a

O diretor superintendente da Águas do Rio, Sérgio Braga, disse que o relacionamento com a comunidade é fundamental

população é fundamental.
“A expectativa é que a nova
empresa venha com uma
proposta renovada, com uma
perspectiva inovadora para
o fornecimento de água, o
tratamento de esgoto, e que
nós enquanto sociedade civil,
representantes comunitários, possamos contribuir de

forma positiva com a concessionária e representar
as demandas da comunidade”, diz Karla Ribeiro, de
37 anos, líder na região do
Porto da Pedra, em São Gonçalo.
Além de São Gonçalo,
Águas do Rio vai atuar em
outras 26 cidades do estado,

Workshop aborda tecnologia
segura para os criptoativos
Plataforma da Engenhoca oferece oportunidade para mercado em expansão
A Secretaria Municipal de
Ciência, Tecnologia e Informação (SMCTI) de Niterói
promove hoje (20) um workshop sobre Blockchain,
na Plataforma Urbana da
Engenhoca, às 13h. Serão
apresentados detalhes desta
tecnologia que valida dados
e fornece segurança das
transações com criptoativos.
O mercado para profissionais que dominam o assunto está em expansão. O uso
de Blockchain irá possibilitar que organizações públicas estruturem serviços
e potencializem a transpa-

rência.
A partir das 14h, a página
www.facebook.com/SMCTI/ irá transmitir o Webinar
“Imersão em Blockchain”,
no qual serão discutidas e
abordadas ideias e soluções
voltadas a blockchain que
possam potencializar a gestão e os serviços públicos.
Temas como “Blockchain
na Gestão pública”, “Smart
Contracts” e “A carreira de
desenvolvedor de Blockchain” serão apresentados
por profissionais de referência na área, como a especialista em Blockchain e criptomoeda Helena Margarido, e

a coordenadora da Comissão de Estudo de Software,
Tecnologia e Proteção de
Dados da ABPI, especialista
em Aplicações e Inovações
Empresariais de Blockchain
pelo MIT, Co-host do Podcast “Panorama Regulatória”
no portal Future of Money,
da Revista Exame, pesquisadora e professora, Thamilla
Talarico.
O evento faz parte do
Mês da Ciência, Tecnologia
e Inovação de Niterói, que
este ano tem como tema “A
transversalidade da ciência,
tecnologia e inovações para
o planeta”.

incluindo Itaboraí, Tanguá,
Maricá, Ilha de Paquetá e o
3º distrito de Saquarema, que
contempla Jaconé e Sampaio
Correia. O Afluentes será implantado progressivamente
em todas essas cidades. Em
Itaboraí o evento será realizado nesta quarta-feira (20) no
Centro da cidade.

SG: asilo é
interditado
A Vigilância Sanitária
de São Gonçalo, ligada
à Secretaria de Saúde
e Defesa Civil, interditou uma instituição
de longa permanência para idosos na Rua
Itueira, em Monjolos,
após receber denúncia
anônima sobre as instalações do local. O local é
clandestino (sem alvará
de funcionamento e
licença sanitária), não
tem equipe técnica e
prontuários dos idosos
internados.
Outras irregularidades foram encontradas
no espaço. Os seis idosos que estavam na casa
foram entregues aos
familiares.
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Rio registra 43 mil empregos
formais entre janeiro e agosto
Destas novas vagas, 33 mil foram criadas no setor de serviços, o que mais se destacou no estado
Agência Brasília

De janeiro a agosto de 2021, o
Município do Rio de Janeiro
gerou 43,2 mil novos empregos,
sendo 33% em agosto e mais de
80% nos últimos quatro meses,
acompanhando o avanço da
vacinação na cidade. O setor
de serviços é o que mais criou
postos de trabalho: 33 mil. A título de comparação, no mesmo
período do ano passado foram
124,5 mil empregos a menos.
“A expectativa de um segundo semestre melhor para a
economia está se concretizando. Com o avanço da vacinação, podemos voltar a pensar
nos grandes eventos como
Réveillon e Carnaval que vão
aquecer ainda mais o mercado
carioca”, afirma o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Chicão Bulhões.
Os números retratam a retomada econômica da cidade,
que ainda se recupera do forte
baque causado pela pandemia.
O Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio), elaborado pela SMDEIS, cresceu 4,0%
em julho, em comparação com
o final de 2020. Na comparação
com o mesmo mês do ano anterior, o IAE-Rio cresceu 7,2%.
Com a aceleração da vacinação, as perspectivas para a
economia brasileira e carioca
estão melhorando. Para o ano
de 2021, estimativas preliminares da SMDEIS indicam que
o PIB do Município do Rio de

Para a prefeitura
carioca, números
refletem
retomada
econômica da
capital

Segundo o secretário Chicão Bulhões, os números retratam a retomada econômica da cidade, que ainda se recupera do forte baque causado pela pandemia

Janeiro deve crescer, em termos
reais, 5,1%, após a forte queda
de 2020, estimada em -5,7%.
A taxa de inflação no Rio nos
últimos 12 meses terminados
em agosto foi de 8,7%, se mantendo abaixo da taxa nacional
(10,2%). A alta dos preços no Rio
foi puxada principalmente pela
alta de 15,0% na alimentação do
domicílio e de 12,2% nos preços

administrados (como gasolina,
gás e energia elétrica).
Empreendedores menos
otimistas - O aumento no preço de insumos e mercadorias,
seguido pela alta dos combustíveis, aluguéis e energia elétrica
são os principais fatores que
mais pressionam os pequenos
negócios. O Sebrae vem monitorando o comportamento dos

pequenos negócios diante dos
desafios impostos pela pandemia. Em nova pesquisa, 47%
dos empreendedores fluminenses ainda relatam dificuldades
para manter o negócio. Vinte
por cento acreditam que as
mudanças impostas no período
foram importantes para o empreendimento, 19% acham que
o pior já passou e 14% seguem

PIB brasileiro recua 1% em
agosto, aponta Ibre/FGV
Mas na comparação interanual, a economia do País avançou 4,4%
A atividade econômica brasileira registrou em agosto um
recuo de 1% em relação ao
mês anterior e alta de 0,7%
no trimestre móvel encerrado no oitavo mês do ano, se
comparado ao período concluído em maio. Foi o que
apontou a análise da série
dessazonalizada do Monitor
do PIB-FGV, divulgada hoje
(19) pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre/FGV). Já
na comparação interanual, a
economia avançou 4,4% em
agosto e 6,7% no trimestre
móvel terminado no mesmo
mês. Em termos monetários, a estimativa é de que
no acumulado do ano até
agosto de 2021, em valores
correntes, o Produto Interno
Bruto (PIB, a soma dos bens
e dos serviços produzidos

Médico é
assassinado
O cirurgião plástico Claudio Marsili, de 64 anos,
foi morto a tiros na Barra da Tijuca, na manhã
de ontem (19) na Rua
Fernando Mattos, no
Jardim Oceânico, Zona
Oeste do Rio. Marsili tinha acabado de chegar
nas proximidades da clínica na qual era sócio,
e no momento em que
estacionava o seu carro,
uma picape Toyota Hilux,
foi rendido e baleado. O
crime ocorreu a poucos
metros da sede da Delegacia de Homicídios. Segundo testemunhas, os
criminosos que atacaram
o cirurgião estavam num
Renault Sandero, ainda
não localizado.

no país), ficou em R$ 5,680
trilhões.
Para o coordenador do
Monitor do PIB-FGV, Cláudio
Considera, a economia brasileira continua em trajetória
de recuperação em relação à
forte queda de 2020 causada
pela pandemia da covid-19.
Os dados indicam que até
agosto a taxa de crescimento
do PIB em 12 meses ficou em
3,6%, em relação à verificada
nos 12 meses até agosto de
2020, que apresentou queda
de 3,1%.
Considera disse que o
setor de serviços, que registrou quedas mensais consecutivas e altas entre março
do ano passado e igual mês
deste ano, desde abril apresenta desempenhos positivo
com a taxa acumulada positiva em 12 meses a partir de

junho, sendo em agosto de
2,6%. “No setor de serviços
tem relevância a atividade de
outros serviços, que representa cerca de 15% do PIB,
que chegou a ter taxa mensal negativa de 22,8% e que
apresentou taxas positivas
elevadas desde abril deste
ano”, disse.
De acordo com o coordenador, o desempenho positivo do setor de serviços é um
reflexo da vacinação contra a
covid-19. “Esse desempenho
se deve à maior abrangência
da vacinação, que possibilitou a maior interação entre
as pessoas com idas a hotéis,
bares, restaurantes, viagens
etc. Isso é compatível com
o consumo de serviços por
parte das famílias que no
mês de agosto cresceu 8,2%”,
explicou.

Pandemia - Segundo o
Ibre, “por causa da influência
da pandemia da covid-19 nos
fatores sazonais de 2020, que
podem não estar realmente
relacionados à sazonalidade, foi realizado no relatório
divulgado nesta terça-feira
um exercício adicional com
relação a série com ajuste
sazonal”.
O Ibre informou que alguns institutos de estatística internacionais estão
analisando esses impactos
e, “por essa razão, além do
ajuste sazonal habitual que
contempla o período de
janeiro de 2000 a agosto de
2021, foi realizado adicionalmente o ajuste sazonal para
2020 e 2021 considerando os
fatores sazonais referentes
a 2019 e o fator calendário
corrente”.

Câmara Federal vai retomar
atividades na segunda-feira
Será exigida a apresentação de comprovante de vacinação para entrar
A Câmara dos Deputados
vai retornar às atividades
presenciais na próxima segunda-feira (25). Decisão foi
tomada na manhã de ontem
(19) pela Mesa Diretora da
Casa. A mesa disse que, entre
outras medias, será exigida apresentação do “passaporte de vacinação”, para
entrar nas dependências da
Casa.
O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), disse,
por meio de uma rede social,
que serão tomadas medidas
administrativas e sanitárias
para assegurar o retorno ao
trabalho presencial.

Serão tomadas medidas administrativas
e sanitárias para assegurar o retorno,
garante o presidente da Casa
“A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu
há pouco que os trabalhos
presenciais serão retomados
a partir da 2ª-feira, 25. Serão
tomadas todas as medidas
administrativas e sanitárias
no retorno das atividades,
entre elas, a apresentação da
carteira de vacinação”, twittou
Lira.
Os trabalhos presenciais

na Casa foram suspensos em
março do ano passado, em
razão da pandemia do novo
coronavírus (covid-19). Desde
então as atividades tem sido
realizadas de forma híbrida.
No final do mês de setembro, Lira chegou a anunciar
que a Casa retornaria às atividades presenciais no dia 18
de outubro, mas a decisão foi
adiada.

otimistas com as oportunidades
que surgiram. Por conta dessa
situação, os empresários acreditam que a economia voltará ao
normal apenas em dezembro
de 2022.
Essa percepção vem atrelada ao momento dos pequenos
negócios, já que 77% alegaram
diminuição no faturamento
das empresas neste período,

10% conseguiram aumentar
o faturamento e outros 10%
permaneceram com o mesmo
rendimento.
“O estudo reforça que os
pequenos negócios ainda sofrem com o impacto da crise.
Sete por cento das empresas
fluminenses decidiram fechar
as portas de vez. Para continuar
em funcionamento, a aposta foi
investir em novas ferramentas
de trabalho. Assim, 59% dos
empreendedores mudaram a
forma de operar da empresa.
Trinta e quatro por cento funcionam da mesma forma ou
interromperam temporariamente a operação da empresa”,
explica Simone Moura, analista
do Sebrae Rio.
Nota Eletrônica - A pesquisa
aponta ainda que, 46% dos empreendedores fluminenses não
utilizam nota fiscal eletrônica.
Já 37% usa apenas para venda
de serviços, 10% para venda de
bens e outros 7% utilizam tanto
para vendas de bens, quanto
para vendas de serviços.

Quase 900 vagas de
trabalho são abertas
A captação de empregos
realizada permanentemente
pela Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda (Setrab)
resultou, esta semana, em
881 novas oportunidades em
várias regiões do Estado do
Rio – Metropolitana, Médio
Paraíba, Costa Verde e Serrana. As vagas são disponibilizadas por meio do Sistema
Nacional de Emprego (Sine),
e os salários podem chegar a
R$ 5,5 mil.
Na Região Metropolitana
são oferecidas 614 oportunidades de trabalho para
perfis variados, incluindo
208 vagas destinadas exclusivamente para pessoas
com deficiência, 130 vagas
para operador de telemarketing ativo e receptivo, 70
para atendente de loja e 30
para operador de empilhadeira, entre outras. Entre as
vagas para Nível Superior,
existem oportunidades para
engenheiros eletrônico e
mecânico.

Quem mora na Região
Serrana pode concorrer
a uma das 151 vagas disponibilizadas na região,
como operador de caixa,
vendedor interno, atendente de telemarketing, entre
outras.
Na Região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas
113 oportunidades, distribuídas em diferentes funções, entre as quais 50 para
operador de telemarketing
ativo e receptivo.
Para os moradores de
Angra dos Reis, na Região
da Costa Verde, estão sendo
oferecidas três vagas para
carpinteiro, com exigência de Ensino Fundamental
completo.
Para consultar todas as
vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e
exigências de cada função,
acesse o Painel Interativo de
Vagas da Setrab, disponível
no site ww.rj.gov/secretaria/
trabalho.
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Botafogo
recebe o
Brusque no
N. Santos
O Botafogo recebe
o Brusque
hoje, a partir
das 20h30,
no Estádio
Nilton Santos, pela 31ª
rodada da Sér ie B do
Campeonato Brasileiro.
Com 52 pontos conquistados, o Glorioso vem
de um empate sem gols
com o Cruzeiro em Minas Gerais. A ordem é se
aproximar cada vez mais
do acesso. O Alvinegro
está no G-4 da competição.
Se o Botafogo está no
G-4, o Brusque luta para
afastar de vez o risco de
rebaixamento. O time
soma 35 pontos e está
embalado pelo triunfo
de 3 a 1 sobre o Remo,
que aconteceu em Santa
Catarina.
Apesar de carregarem todo o favoritismo
do jogo, os jogadores do
Bo t a f o g o a d o t a m u m
discurso cauteloso. Por
ordem do técnico Enderson Moreira, é preciso
lembrar do equilíbrio da
competição.
“O Botafogo sabe que
todos os jogos são complicados. Ainda mais nesta reta final de Série B
com todos os times lutando pelo acesso. Mas estamos trabalhando para
superarmos as dificuldades”, disse o zagueiro Joel
Carli.
Em termos de escalação, Enderson Moreira vai
manter a base que vem
jogando.
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Fla começa disputa por
vaga na final da Copa BR
Rubro-Negro visita o Athletico-PR pelo confronto de ida da semifinal

Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo encerrou ontem a preparação para o jogo desta noite, na Arena da Baixada, debaixo de muita chuva

Tr a d i c i o n a i s
rivais na Copa
do Brasil, Flamengo e Athletico-PR se encontram pela
quarta vez na história do
mata-mata nacional. Hoje, a
dupla de rubro-negros inicia
a disputa por uma vaga na
final da competição na Arena
da Baixada. O jogo de ida na
capital paranaense começa
às 21h30 (de Brasília).
Este será o terceiro ano
seguido de confrontos entre
as duas equipes e o retrospecto é todo favorável ao
Flamengo. Em seis partidas
pela Copa do Brasil, são três
vitórias cariocas e três empa-

Fla e Athletico
se enfrentam
pelo 3º ano
consecutivo na
Copa do Brasil
tes. O primeiro encontro foi
na final de 2013, com empate
em Curitiba e vitória carioca
no Maracanã.
Em 2019, sob o comando
de Jorge Jesus, houve empate na ida e na volta, mas o
Athletico levou a melhor nos
pênaltis. Já no ano passado,
nas oitavas de final, o Flamengo venceu os dois jogos.

Do lado do Flamengo,
os titulares absolutos David
Luiz, Arrascaeta e Bruno
Henrique estão fora por
lesão. Assim, as únicas novidades em relação ao time
que empatou no domingo
com o Cuiabá pelo Brasileirão devem ser Rodrigo Caio e
Isla. Enquanto o zagueiro foi
poupado contra o Dourado,
o lateral só retornou do Chile
na última segunda-feira após
servir a seleção de seu país
nas Eliminatórias.
Após a partida em Curitiba, Flamengo e Athletico
voltarão a se encontrar na
próxima quarta-feira, no Maracanã, para os 90 minutos
finais da disputa.

Marlon
comemora
retorno aos
gramados

Dinamite
terá estátua
em São
Januário

Com alívio e
alegria. Após
um jejum de
cinco meses
sem entrar em
campo como
titular no Fluminense, o
lateral-esquerdo Marlon se
destacou na vitória de 1 a 0
sobre o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em
Curitiba (PR), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador
comemorou muito o fato.
Marlon estava no futebol
turco emprestado pelo Flu.
Retornou na metade do ano
e o Tricolor tentou negociá-lo para reduzir o plantel,
mas não teve sucesso. Assim
ele seguiu treinando e trabalhando no sentido de ter
uma oportunidade.
Por meio das suas redes
sociais, Marlon comentou o
jogo: “Muito feliz em voltar
a jogar após 5 meses! Muito
a evoluir, porém contente
com a vitória e a entrega de
todos!!!”.
Aos poucos o caminho
de Marlon foi se abrindo
com o fato de Egídio ter sido
deixado de lado pela comissão técnica. O jogador não
faz parte dos planos e tem
contrato somente até o fim
do ano. Além disso, Danilo
Barcelos vem sendo alvo de
críticas da torcida por conta
de atuações ruins.
Com Marlon no grupo, o
Fluminense volta a campo
no próximo sábado. O Tricolor faz o clássico carioca
pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o
Flamengo, no Maracanã. A
preparação para este jogo
começou ontem.

Um a j u s t a
homenagem
e que teve
apoio em
massa da torcida do Vasco. O ex-atacante Roberto Dinamite
ganhará uma estátua em
São Januário. Trata-se de
um tributo feito pela diretoria do clube ao jogador,
que é apontado como um
dos maiores da história
do time.
Nas redes sociais, o
clube confirmou a homenagem: “Roberto Dinamite sempre comemorou
seus gols de braços abertos, saudando a imensa torcida do Vasco Da
Gama”.
Ao saber da notícia, o
ex-jogador também comemorou o fato: “Muito
feliz por ter a oportunidade de eternizar toda uma
vida de dedicação e amor
a esse clube.”
O Vasco tinha estipulado uma meta de doação de R$ 190 mil para
que a homenagem fosse
organizada. Mas, em cinco horas, a “vaquinha” já
tinha conseguido 100%
do valor. O próprio presidente Jorge Salgado doou
R$ 1 mil.
“Essa homenagem é
para você, Roberto, que
ganhou vários títulos e
marcou muitos gols pelo
Vasco. Até hoje é o maior
artilheiro do Campeonato
Brasileiro. Nos deu muitas
alegrias e está na hora
de retribuirmos”, disse
Salgado.

