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Firjan abre vagas para 
ensino médio técnico

Mais de 2 mil vagas são oferecidas para estudantes com renda familiar de até 1,5 salário mínimo

INSCRIÇÕES ATÉ 7 DE NOVEMBRO

CIDADES\PÁG. 3

   Felizes por terem ajudado uma criança a chegar ao mundo com saúde, os agentes do São Gonçalo Presente foram ontem conhecer a menina e sua mãe, uma adolescente de apenas 16 anos                        

Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

Aulas 100% 
presenciais na 
rede estadual

CIDADES\PÁG. 4

Estado lança 
identidade pelo 
celular

CIDADES PÁG. 4

Catamarãs de Charitas vão voltar
Retorno será a partir de dezembro. E Linha Praça XV-Arariboia voltará a ter intervalo de 20 minutos

CIDADES\PÁG. 4

Após deixar o gramado na última rodada do Brasileirão reclamando 
de dores, Yago Felipe garantiu que estará em campo no próximo 
sábado quando o Fluminense enfrenta o Flamengo, no Maracanã.

Mailson Santana / Fluminense

Yago Felipe disse que ainda sente dores da lesão sentida em jogo pela Taça Libertadores

Sem problemas para o clássico

CBF deve dar 
‘refresco’ ao 
Flamengo
Informações de bastido-
res apontam que o técnico 
Tite não deve convocar ne-
nhum jogador do Fla para 
as próximas rodadas das 
Eliminatórias. 

PÁG. 8

ESPORTES

Marcelo Cortes / Flamengo

Segurança 
presente na 

hora de nascer
Ontem foi um dia de muita 

emoção para o cabo Nelson e 
o cabo Julião, que retornaram 
à Maternidade Municipal Dr. 

Niajar, no Mutondo, para visitar 
uma bebê e sua mãe, uma 

adolescente de 16 anos, que deu à 
luz na terça-feira, a caminho do 

hospital. A dupla de agentes da 
Operação São Gonçalo Presente 
abriu passagem no trânsito para 

que o veículo que transportava 
a jovem em trabalho de parto 

saísse do engarrafamento, 
agravado pela chuva forte que 

caía, em Alcântara. O sufoco 
terminou em final feliz.

CIDADES\PÁG. 4

Doze curtas 
on-line e 
gratuitos
Através da plataforma Sesc 
Digital, a Aliança France-
sa exibe 12 curtas volta-
dos para o público jovem e 
com a temática da ecologia 
e meio ambiente.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Entre os destaques, está o curta 
“Le Pingouin”, de Pascale Hecquet

Éverton Ribeiro é convocado com 
frequência para defender a Seleção
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Sinal descalibrado no Humaitá
O sinal localizado na Rua Humaitá, próximo aos correios, 
demora muito para abrir para os pedestres. Por conta dis-
so, já perdi meus ônibus, que passaram na minha frente, 
inúmeras vezes. A Prefeitura precisa pensar também em 
quem está do outro lado da faixa. Não faz sentido um 
semáforo demorar tanto assim. 
Ruan Almeida

Linha 439 demorada
Os ônibus da linha 439 demoram muito para passar, in-
clusive os motoristas não respeitam quem está no ponto. 
Eles passam muito rápido, não dá nem tempo de fazer 
sinal. Não sei o que fazer mais para conseguir pegar meu 
ônibus com tranquilidade na Rua Humaitá.
Natasha Silva

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.

Mostra gratuita de 
curtas franceses 
Até o dia 12 de novembro, 
acontece a mostra “Curta 
em Francês - Il était une fois 
(Era uma vez)”, da Aliança 
Francesa Brasil. A edição 
especial, online e gratuita, 
através da plataforma Sesc 
Digital, reúne 12 curtas-
-metragens sobre a temá-
tica da ecologia e do meio 
ambiente.

A seleção de filmes de 
animação, dirigida princi-
palmente ao público jovem, 
é um convite ao questio-

namento sobre as diversas 
relações que podemos ter 
com a natureza. Primeiro 
sob o sinal de autodestrui-
ção. Depois de uma forma 
mais leve e poética, com a 
redescoberta da beleza do 
mundo.

Entre os destaques, está 
o curta, Le Pingouin, (O Pin-
guim), de Pascale Hecquet, 
que conta a história de um 
pinguim que acha a vida 
no Polo Norte muito fria e 
decide ir para os trópicos. 

CULTURA

Cristina Fürst
Cristina Fürst faz sua estreia 
na literatura com a obra “A 
onipotência festiva do nada”. 
Para celebrar, a autora reali-
za uma noite de autógrafos 
na livraria Blooks, no Reser-
va Cultural, nesta sexta, às 
18h e às 21h. O livro reúne 
crônicas, contos, poemas 
e aforismos publicados no 
blog “Para minha essência 
não abandonar o meu ser”. 
O título é um dos aforismos 
da autora, que encontrou na 
escrita uma maneira de não 
abandonar o seu ser.

FEIRA LITERÁRIA – Neste domingo, às 16h, o coletivo 
de autores de Maricá, o Povo do Livro, lançará, dentro 
da programação oficial da VI Feira Literária de Maricá 
(Flim), na orla da Lagoa de Araçatiba, sua segunda An-
tologia intitulada “Povo do Livro de Maricá, Crônicas 
& Poesias”. O escritor homenageado será o fundador 
do grupo, Manoel Lago (em memória).

JOÃO GABRIEL – O cantor João Gabriel, lança a faixa 
“Língua Própria”, que faz parte do repertório do DVD 
‘João Gabriel Ao Vivo em Goiânia’, em todas as plata-
formas digitais e no seu canal oficial do Youtube. A 
música conta a história de um relacionamento incerto 
de um casal apaixonado que coloca o orgulho à frente 
de suas emoções, mas, no final, não resiste ao desejo.    

Divulgação

Entre os destaques, está o curta “Le Pingouin”, de Pascale Hecquet

Divulgação

Autora estreia na literatura com a 

obra “A onipotência festiva do nada”

FABIANA MAIA
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Incentivo à leitura

Mais escolas 
militares

O São Gonçalo shopping aca-
ba de lançar o projeto “Leitura 
para Todos” para estimular 
o hábito entre os pequenos, 
em parceria com o Instituto 
da Criança. Neste mês serão 
doados exemplares do livro 
“Fubá”, da autora Tatiana 
Kauss, para instituições no en-
torno que realizam trabalhos 
com crianças em situação de 
vulnerabilidade social, entre 
elas a APAE e a Street Store.

O livro é indicado para 
crianças de 1 a 7 anos e esti-
mula o contato das crianças 
com a natureza e com os 
animais.

Hoje, o shopping vai pro-
mover uma tarde de contação 
de histórias para cerca de 200 
crianças atendidas pela Apae, 
na própria instituição, com 
participação da trupe do Circo 
Robatiny. Amanhã, crianças 
atendidas pelas outras ins-
tituições beneficiadas serão 
convidadas a visitar o pica-
deiro do Circo Robatiny, no 
estacionamento do shopping.

A segunda etapa do projeto 
será uma ação de Natal em de-
zembro, com distribuição do 
livro “Fura Bolo”, um convite 
para experiências familiares 
na cozinha, também de Ta-
tiana Kauss. 

Defensor das escolas cívico-
-militares, o deputado federal 
Sargento Gurgel (PSL) confir-
mou presença na audiência 
pública sobre criação da 1ª 
escola do modelo em Itabo-
raí, às 14h de 12 de novem-
bro, no plenário da Câmara. 
O convite foi do vereador 
Matheus Borges, que na cor-
respondência destacou os 
bons resultados obtidos pelas 
escolas cívico-militares no 
Ideb em relação a outras es-
colas públicas, atribuídos  aos 
valores como a disciplina, o 
patriotismo e a valorização da 
meritocracia, entre outros”.

“A escola cívico-militar 
na capital está passando por 
muitas dificuldades porque 
estão ‘esquerdizando’ o ensi-
no, colocando ideologia. Não 
pode”, defende Gurgel. 

POR JEFFERSON LEMOS

Auxílio Brasil: 20% de reajuste
Valter Campanato/Agência Brasil

Durante pronunciamento 
no Palácio do Planalto, o 
ministro da Cidadania, João 
Roma, disse ontem,que o 
programa Auxílio Brasil, su-
cessor do Bolsa Família, vai 
começar a ser pago a partir 

do próximo mês e que terá 
um reajuste geral de 20% no 
valor dos benefícios.

“O programa permanen-
te, que é o Auxílio Brasil, que 
sucede o Bolsa Família, esse 
programa tem um tíquete 

Panorama RJPanorama RJ

O relatório final da Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Pandemia do 
Senado, apresentado ontem 
pelo senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL) e que será 
votado pelo colegiado na 
próxima terça (26), pede o 
indiciamento de 66 pessoas 
e de duas empresas. Uma 

delas é a Precisa Medica-
mentos, que intermediou a 
negociação de um contrato 
que acabou cancelado pelo 
Ministério da Saúde para 
a aquisição de 20 milhões 
de doses da vacina indiana 
Covaxin. A outra é a VTClog, 
contratada pelo Ministério 
da Saúde para cuidar da 

CPI: relatório indicia 66 
Edilson Rodrigues

Paes anuncia 
retomada
A retomada das atividades na 
cidade do Rio será anunciada 
oficialmente hoje pelo pre-
feito Eduardo Paes, durante 
Almoço do Empresário da 
ACRJ, que acontece às 12 ho-
ras. O evento será o primeiro 
presencial da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, 
desde o início da pandemia. 
O último Almoço do Empre-
sário foi em fevereiro de 2020. 
A retomada das atividades é 
aguardada com expectativa 
pelos empresários, que têm 
amargado os efeitos econô-
micos do isolamento social 
na pandemia. 

Curso gratuito
O Instituto Jelson da Cos-
ta Antunes (IJCA) está com 
inscrições abertas para o 
curso livre de Auxiliar Ad-
ministrativo, com ênfase em 
atendimento ao cliente, com 
duração de 5 meses e aulas no 
formato híbrido. As inscrições 
vão até dia 26 pelo site www.
ijca.org.br/pt-br/, ou presen-
cialmente, com agendamento 
pelo WhatsApp: (21) 97108-
0952. Os interessados devem 
ter de 18 a 29 anos, residir em 
São Gonçalo, Niterói, Itaboraí 
ou Maricá, e estar cursando 
a partir do 9º ano do ensino 
fundamental ou ter concluído 
o ensino médio em escolas da 
rede pública de ensino. No to-
tal, serão oferecidas 30 vagas. 

médio, portanto, o valor do 
benefício varia de acordo 
com a composição de cada 
família. Então, existem fa-
mílias que estão recebendo 
menos de R$ 100, e tem 
outras que estão recebendo 
até mais de R$ 500. Esse pro-
grama terá um reajuste de 20 
[%]”, explicou. 

O início dos pagamentos 
do novo benefício coincide 
com o fim do auxílio emer-
gencial, lançado no ano 
passado para apoiar famílias 
vulneráveis durante a pan-
demia e que terá a última 
parcela paga neste mês. Ao 
todo, o programa atendeu 
mais de 68 milhões de famí-
lias com um orçamento de 
R$ 379 bilhões.

Segundo o ministro, a 
pedido do presidente Jair 
Bolsonaro, todas as famílias 
classificadas em situação de 
pobreza e de pobreza extre-
ma, vinculadas ao Cadastro 
Único dos Programas Sociais 

(CadÚnico) e ao Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS), deverão receber 
um valor mínimo de R$ 400 
dentro do novo programa. 
Para atender essa demanda, 
João Roma informou que o 
governo vai estruturar uma 
espécie de programa tran-
sitório de transferência de 
renda, que deve durar até 
dezembro do ano que vem. 

O ministro fez questão 
de dizer que o governo, em 
diálogo com parlamentares 
no Congresso Nacional, 
busca uma saída para finan-
ciar o novo programa dentro 
do orçamento previsto para 
o ano que vem.

Outro anúncio do go-
verno é que, com o Auxílio 
Brasil, a fila de pessoas que 
aguardam inclusão no pro-
grama social do governo 
federal será zerada. Atual-
mente, mais de 2 milhões de 
famílias esperam receber o 
benefício. (Com Abr). 

logística da distribuição de 
vacinas e insumos contra 
a covid-19, que também é 
suspeita de irregularidades. 
Entre os nomes da lista 
estão o do presidente Jair 
Bolsonaro, e de quatro mi-
nistros: Marcelo Queiroga 
(Saúde), Onyx Lorenzoni 
( Trabalho e Previdência), 
Wagner Rosário (Contro-
ladoria-Geral da União) e 
Walter Braga Netto (Defesa). 
Constam ainda, entre as su-
gestões de indiciamento, os 
ex-ministros Ernesto Araú-
jo (Relações Exteriores) e 
Eduardo Pazuello (Saúde).  
Entre os parlamentares, a lista 
traz os deputados federais Ri-
cardo Barros (PP-PR), líder do 
governo na Câmara, Osmar 
Terra (MDB-RS), Carla Zam-
belli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-
-DF) e Carlos Jordy (PSL-RJ), 
além de três filhos do pre-
sidente, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
o senador Flávio Bolsonaro 
(Patriotas-RJ) e o vereador 

pelo Rio de Janeiro Carlos 
Bolsonaro (Republicanos). 
Também figuram no rol de 
pedidos de indiciamentos 
Luciano Hang, Otávio Fa-
khoury, Carlos Wizard, além 
da médica Nise Yamaguchi e 
do virologista Paolo Zanot-
to, todos nomes apontados 
como sendo de integrantes 
de um gabinete paralelo de 
aconselhamento do presi-
dente na pandemia.
No parecer, o presidente 
Jair Bolsonaro é respon-
sabilizado pela prática de 
nove crimes: epidemia com 
resultado morte; infração de 
medida sanitária preventi-
va; charlatanismo, incita-
ção ao crime; falsificação 
de documento particular; 
emprego irregular de verbas 
públicas; prevaricação; cri-
mes contra a humanidade; e 
crimes de responsabilidade 
(violação de direito social 
e incompatibilidade com 
dignidade, honra e decoro 
do cargo). (Com Abr). 

Reprodução
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Cidades se unem para participar da Aliança de Megacidades para a Água e o Clima, da Unesco

Aliança inédita pelo clima
Numa ação inédita, Niterói 
e Rio firmaram, ontem (20), 
acordo de cooperação para 
defenderem agenda única 
de combate à emergência 
climática, com foco na gestão 
de recursos hídricos. O plano 
é formar uma “megacidade” 
para representação do setor 
público na Aliança de Mega-
cidades para a Água e o Clima, 
da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). 
A parceria entre os dois muni-
cípios se inicia com uma ação 
unificada na II Conferência 
Internacional sobre Água, Me-
gacidades e Mudança Global, 
de 11 a 14 de janeiro de 2022,  
em Paris.

O termo foi assinado pelos 
prefeitos de Niterói, Axel Grael, 
e do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, no Museu do Amanhã, no 
Centro do Rio. Os secretários 
municipais de Meio Ambiente 
do Rio, Eduardo Cavaliere, e 
do Clima de Niterói, Luciano 
Paez, são os representantes 
das duas prefeituras. Além de 
Rio-Niterói, São Paulo é a outra 
megacidade brasileira.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, ressaltou que a questão 

do clima é, possivelmente, 
a mais urgente na pauta da 
sustentabilidade atualmente:

“Niterói e Rio são as duas 
sentinelas da Baía de Guana-
bara, temos muito em comum 
na geografia, no cotidiano 
das pessoas. Por isso, faz todo 

sentido trabalharmos juntos 
para prepararmos as nossas 
cidades para conviver com os 
problemas que virão. Também 
teremos o papel importante 
de chamarmos atenção para 
que outras cidades e partes do 
país caminhem junto conosco 

neste esforço” disse Axel.
Abrigando 61% da popula-

ção da Região Metropolitana 
do Rio e integrantes da bacia 
hidrográfica da Baía de Guana-
bara (com quase 40% da popu-
lação deste território), Rio e Ni-
terói estarão juntas em ações e 

planos relacionados à pesqui-
sa, soluções técnicas, educação 
 ambiental, informação e po-
líticas públicas relacionadas 
à gestão hídrica e mudanças 
climáticas.

“Esse é um momento es-
pecial porque consolida uma 
parceria que está virando um 
bom hábito. São duas cidades 
com geografia muito parecidas 
e estão nas duas pontas da Baía 
de Guanabara. Niterói endere-
çou de forma muito adiantada 
a questão do saneamento bási-
co, é uma ilha em uma Região 
Metropolitana muito comple-
xa. A agenda ambiental hoje 
é uma agenda social, porque 
aqueles que mais sofrem são 
os mais pobres e vulneráveis”, 
lembrou o prefeito Eduardo 
Paes.

Niterói tem o objetivo de 
neutralizar as emissões de 
carbono até 2050. A prefeitura 
finaliza seu planejamento para 
apresentá-lo até o fim do ano. 
A cidade tem a primeira Secre-
taria dedicada exclusivamente 
às questões climáticas. A Pre-
feitura de Niterói já desenvolve 
projetos voltados para educa-
ção ambiental, preservação de 
parques e florestas, recupera-

ção da Lagoa de Piratininga, 
iniciativas de reflorestamento, 
controle da emissão de gases 
do efeito estufa, saneamento, 
entre outros.

O secretário municipal 
do Clima de Niterói, Luciano 
Paez, afirmou que a cidade está  
construindo um ato simbólico 
de força dentro da agenda 
climática:

“Vamos desenvolver um 
trabalho para que as próximas 
gerações reconheçam a sensi-
bilidade que as duas cidades 
farão em gestão integrada”, 
garantiu Paez.

Niterói e Rio têm planos 
com metas ambiciosas para 
enfrentamento das mudanças 
do clima. A capital anunciou, 
em março de 2022, o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável 
e Ação Climática (PDS), que 
estabelece metas até 2030 e 
2050. No PDS, são ao todo 134 
metas estabelecidas para se-
rem atingidas até 2030, desdo-
bradas em 978 ações, além de 
medidas que se espera atingir 
até 2050. Um dos objetivos é 
alcançar, até 2030, a redução 
de 20% das emissões de gases 
de efeito estufa em relação às 
emissões de 2017.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

os prefeitos Axel Grael e Eduardo Paes durante evento no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro

SG reinicia entrega 
de kit alimentação
Responsáveis pelos cerca de 
50 mil alunos das 141 escolas 
municipais de São Gonçalo 
e creches conveniadas co-
meçaram a receber, nesta 
quarta-feira (20), mais dois 
kits de alimentação referentes 
aos meses de maio e outubro. 
O secretário de Educação, 
Maurício Nascimento, e o ve-
reador e líder do Governo na 
Câmara Municipal, Alexandre 
Gomes, acompanharam as 
entregas na sede da secreta-
ria, no bairro do Mutondo, 
aos alunos das escolas Padre 
Cipriano e Marluce Salles 
Almeida. 

O cronograma de entregas 
de mais dois kits de alimenta-
ção escolar de 2021 será feito 
até o dia 29 de outubro, das 8h 
às 17h. A distribuição dos kits 
acontecerá normalmente, in-

clusive no dia 28 de outubro, 
Dia do Funcionário Público, 
nas unidades relacionadas 
pela Secretaria Municipal de 
Educação.

Estão sendo distribuídos 
dois kits para cada aluno ma-
triculado na rede municipal 
de ensino até a compensação 
de todos os meses em atraso. 
Os kits foram montados com 
a finalidade de complementar 
a alimentação dos alunos no 
período de pandemia, con-
forme orientação do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE).

Os responsáveis dos alu-
nos deverão se dirigir ao polo 
correspondente a sua escola, 
no dia e horário indicados 
no cronograma, levando um 
documento de identificação 
com foto.

Niterói lança projeto para o 
empreendedorismo feminino

A Prefeitura de Niterói lan-
çou, nesta quarta-feira (20), o 
projeto Mulher Livre que vai 
oferecer oportunidade de ca-
pacitação para 120 mulheres 
na área do empreendedoris-
mo feminino. O lançamento 
aconteceu na Cúpula do 
Caminho Niemeyer e con-
tou com representantes do 
governo, do legislativo e de 
parceiros de diversos setores. 
O projeto será desenvolvido 
com o prêmio que faz parte 
do edital do Consulado Ame-
ricano – Federal Assistance 
2021, recebido pela Coor-
denadoria de Políticas para 
Mulheres (Codim). O projeto 
prevê que sobreviventes de 
violência de gênero ou em 
situação de vulnerabilidade 
social tenham um percen-
tual de vagas para busca de 
oportunidades de geração 
de renda. O valor do prêmio, 
19.655,18 mil dólares (cerca 
de R$ 109 mil), será utilizado 
ao longo de um ano.

O secretário Executivo, 
Bira Marques, representou 
o prefeito de Niterói, Axel 
Grael, e ressaltou que a par-
ceria é motivo de orgulho 
para a cidade.

“É uma grande responsa-
bilidade representar o pre-
feito Axel Grael neste evento. 
Essa parceria é motivo de 
orgulho. Estamos entre as 
prefeituras mais bem ava-
liadas do Brasil e em uma 
cidade com um dos melhores 
indicadores e isso é fruto de 

muito trabalho, esforço e 
planejamento. É de grande 
importância traduzir aquilo 
que a gente defende no pro-
cesso eleitoral em políticas 
públicas. O poder público 
não chega sozinho a lugar 
nenhum e aí entram as parce-
rias. A parceria com a Câmara 
de Vereadores, com os setores 
privados que investem na 
cidade e com o terceiro setor 
é extremamente importante 
e amplia as oportunidades”, 
reforça o secretário.

A coordenadora de Políti-
cas e Direitos das Mulheres, 
Fernanda Sixel, explica que 
o desejo é que esse projeto 
possa transformar a vida 
das mulheres que passarem 
por ele.

“A Codim existe há 18 anos 
e atende em três unidades 
com a missão principal de 

combate e enfrentamento à 
violência contra a mulher. 
Queremos ofertar não só a 
porta de entrada para essas 
mulheres, com acolhimento 
e atendimento nos nossos 
equipamentos, mas cons-
truir as portas de saída e dar 
esperança, possibilidade e 
oportunidades para que es-
sas mulheres construam uma 
nova trajetória”, destacou 
Fernanda.

Serão oferecidas quatro 
turmas com 30 vagas cada. 
Os cursos têm duração de 
quatro meses. As disciplinas 
incluem ensino à distância 
e presencial e abrangem as 
competências de liderança, 
planejamento estratégico, 
gestão financeira, inovação, 
programação, marketing di-
gital entre outras.

Jacqueline Ward, Cônsul 

geral dos Estados Unidos 
no Rio de Janeiro, esteve na 
cerimônia e destacou que o 
projeto Mulher Líder se ali-
nha aos temas prioritários da 
missão americana no Brasil.

“Hoje é um momento 
especial que marca o lan-
çamento desta iniciativa 
incrível que vai dar muitas 
ferramentas necessárias para 
empoderar 120 mulheres. 
Quando recebemos a propos-
ta do Mulher Líder sabíamos 
que seria o início de uma ex-
celente parceria. Chegaram 
muitas propostas juntas, mas 
o empoderamento feminino, 
inovação e ascensão social 
têm sido temas prioritários 
para a missão diplomática 
dos Estados Unidos no Brasil 
e isso é o que nos movimenta, 
declarou a cônsul.

A metodologia atende 
a pelo menos quatro itens 
propostos no edital como 
Igualdade de gênero - Alcan-
çar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres 
e meninas; Trabalho decente 
e crescimento econômico 
- Promover o crescimento 
econômico sustentado, in-
clusivo e sustentável, em-
prego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todos; 
Indústria, Inovação e Infraes-
trutura - Construir infraes-
trutura resiliente, promover 
a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a 
inovação; e Redução das De-
sigualdades.

São 120 vagas destinadas às mulheres. O objetivo é transformar a realidade 
Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói                     

Lançamento aconteceu no Caminho Niemeyer com representantes do governo

Firjan Sesi lança Ensino Médio 
com itinerário técnico

Jovens do estado do Rio, que 
estejam cursando ou tenham 
terminado o 9º do Ensino 
Fundamental, podem se can-
didatar ao processo seletivo 
de 2.320 vagas gratuitas para o 
Novo Ensino Médio da Firjan 
Sesi com Itinerário de For-
mação Técnica em parceria 
com a Firjan Senai. As opor-

tunidades estão distribuídas 
em 16 unidades, para aulas 
em turno integral em 2022. O 
edital completo está disponí-
vel no site da Escola Firjan Sesi 
www.escolafirjansesi.com.br/
ensinomedio e as inscrições 
vão até o dia 7 de novembro.

No ato de inscrição, os 
interessados devem fornecer 

uma autodeclaração de renda 
familiar per capita bruta de 
até 1,5 salários mínimos (al-
guns candidatos são dispen-
sados desta obrigatoriedade 
- confira detalhes no edital) 
e apresentar declaração de 
escolaridade ou certificado de 
conclusão do 9º ano do Ensino 
Fundamental. O processo é 

aberto para a comunidade em 
geral, com prioridade de vagas 
para candidatos do 9º ano da 
Escola Firjan Sesi.

O início das aulas está 
previsto para 7 de fevereiro 
de 2022. Mais informações 
também podem ser obtidas 
através do telefone 0800 0231 
231.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 7 de novembro

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 24/10/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói 16045279
13:00 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói 16045593
13:00 às 17:00 Rua Castilho França - Icaraí - Niterói 16045593
13:00 às 17:00 Rua Doutor Paulo César - Icaraí - Niterói 16045593
13:30 às 17:30 Rua Barão Amazonas - Centro - Niterói 16046247
13:30 às 17:30 Rua Saldanha Marinho - Centro - Niterói 16046247
13:30 às 17:30 Rua Visconde de Itaboraí - Centro - Niterói 16046247
13:30 às 17:30 Rua Visconde de Itaboraí - Centro - Niterói 16046319
Dia: 25/10/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:30 Estrada Caetano Monteiro - Maria Paula - Niterói 16047287
08:30 às 12:30 Rua Doutor Armando Lopes - Charitas - Niterói 16048895
08:30 às 12:30 Ruas F, G - Charitas - Niterói 16048895
09:00 às 16:00 Avenida Jornalista Alberto F Torres - Icaraí - Niterói 15990619
09:00 às 16:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15990619
10:00 às 13:00 Rua Barão dos Goitacazes - Barreto - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Rua Baronesa de Goytacazes - Barreto - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Rua Rumo - Engenhoca - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Rua Doutor Collet - Engenhoca - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Rua Doutor Liborio Seabra - Engenhoca - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Rua L Seabra - Barreto - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Rua São José - Barreto - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Travessa Barão Goitacazes - Barreto - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Travessa Particular - Icaraí - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Travessa São Roque - Barreto - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Travessa São José - Barreto - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Travessa Urubata - Barreto - Niterói 16054035
10:00 às 13:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 16054211
13:00 às 17:00 Avenida Carlos Ermelindo Marins - Jurujuba - Niterói 16055021
13:00 às 17:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Jurujuba - Niterói 16055021
13:00 às 17:00 Travessa Brandão - Jurujuba - Niterói 16055021

SAO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 16048765
13:00 às 17:00 Rua Cisplatina - Jardim República - São Gonçalo 16054423
13:00 às 17:00 Rua Laudelina de Almeida - Arsenal - São Gonçalo 16054423
13:00 às 17:00 Rua Magestic - Arsenal - Jardim República - São Gonçalo 16054423
13:00 às 17:00 Rua Manoel Alves de Souza - Jockey Club - São Gonçalo 16054423
13:00 às 17:00 Rua Professor Carlota de Almeida - Jockey Club - São Gonçalo 16054423
13:30 às 17:30 Estrada Itaóca - Praia da Luz - São Gonçalo 16028107
13:30 às 17:30 Estrada Velha de Itaóca - Portão do Rosa - São Gonçalo 16028107
13:30 às 17:30 Rua Daniel R. dos Santos - Fazenda Mineiros - São Gonçalo 16028107
13:30 às 17:30 Estrada Velha Itaóca - Portão do Rosa - São Gonçalo 16028221
13:30 às 17:30 Rua Exped. Rodrigues dos Santos - Portão do Rosa - Fazenda Mineiros 16028221
13:30 às 17:30 Rua João Antônio Leandro - Portão do Rosa - São Gonçalo 16028221

MARICÁ
09:00 às 11:00 Ruas 40, 46, 47 - Jardim Atlântico - Maricá 16053191
09:00 às 11:00 Rua Machado Antiga Rua 46 - Jardim Atlântico - Maricá 16053191
09:00 às 11:00 Rua Professor Nelson Rabello - Jardim Atlântico - Maricá 16053191
09:00 às 13:00 Estrada Itaipuaçu - Condomínio Reser - Estrada Itaipuaçu - Maricá 16053461
09:00 às 13:00 Rua 7 - Estrada Cassorotiba - Maricá 16053461
09:00 às 13:00 Ruas M, Q, Z - Jardim Inohan - Recanto - Reserva Verde - Maricá 16053461
09:30 às 13:00 Avenida Eugênio José Dias - Balneário Campo Mar - Maricá 16053865
09:30 às 13:00 Avenida Jornalista Irineu Marinho - Praia Amendoeiras - Maricá 16053865
09:30 às 13:00 Avenida Palmira de Carvalho - Praia Amendoeiras - Maricá 16053865
09:30 às 13:00 Rua Jornalista Lourival Duarte - São José Imbassaí - Maricá 16053865
13:00 às 17:00 Ruas 32, 33, 50, 51, 52, 151 - Jardim Atlântico - Maricá 16054417
13:00 às 17:00 Rua Elisa Vieira Veras - Jardim Atlântico - Maricá 16054417
13:00 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico Central - Maricá 16054417
13:00 às 17:00 Rua Gisele - Itaipuaçu - Maricá 16054417
13:00 às 17:00 Rua Miltaer Soares - Central - Jardim Atlântico - Maricá 16054417
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 16054417
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 16055149
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá 16055149
13:00 às 17:00 Ruas 78, 79 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 16055149
13:00 às 17:00 Rua Geraldo Resende Leite - Cordeirinho - Maricá 16055149
13:00 às 17:00 Rua Victor Frederico Kastrup - Cordeirinho - Maricá 16055149
13:30 às 17:30 Rua Circular - Itaipuaçu - Maricá 16055355
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Enel terá 
feirão de 
negociação 
no sábado
A Enel Distribuição Rio 
realiza no sábado (23), na 
loja de Niterói (Av. Amaral 
Peixoto, 429 Centro), das 
8h às 17h, mais uma edi-
ção do feirão para rene-
gociação e parcelamento 
de dívidas e atendimento 
ao cliente. O atendimento 
será com horário marcado 
e os clientes interessados 
podem efetuar o agenda-
mento por meio do site 
da empresa (https://www.
eneldistribuicao.com.br/
agendamentorj/), na loja 
ou por meio pela Central 
de Relacionamento (0800 
28 00 120).  

 Nesta edição, a empre-
sa oferecerá várias opções 
para quitação de dívidas 
com a concessionária. 
Para as contas em atra-
so acima de 180 dias, os 
consumidores poderão ter 
desconto de 40% sobre o 
valor da conta de energia 
inadimplente, parcelando 
a dívida em até 6 vezes 
(entrada + 5 parcelas com 
somente 1% de juros de 
financiamento).  

Clientes que já são ca-
dastrados como baixa ren-
da têm a opção de parcelar 
a sua dívida em até 15 
vezes com isenção de en-
cargos sobre atraso (juros 
de mora, multa e correção 
monetária), sendo uma 
entrada + 14 parcelas com 
1% de juros de financia-
mento. Nesta modalidade, 
o desconto de 40% não é 
aplicado, somente a faci-
lidade do parcelamento.  
Todos os clientes da dis-
tribuidora, baixa renda ou 
não, podem obter parce-
lamento em até 12 vezes 
dos seus débitos, sendo 
uma entrada + 11 parcelas. 
Essa opção também não 
concede desconto no valor 
da dívida.  Todos os valores 
podem ser pagos na conta 
de luz.

RJ lança documento que pode ser opção à versão em papel. Novo serviço não é obrigatório

Carteira de identidade pelo celular

O Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, através do Detran.RJ, 
lançou ontem (20) a “Identida-
de Digital RJ”. Com ela, a popu-
lação poderá ter o documento 
de identidade também no 
telefone celular, com validade 
em todo o território nacional. 
A nova “Identidade Digital RJ” 
estará disponível nas princi-
pais plataformas digitais - lojas 
Android e IOS.

O novo serviço, no entanto, 
não é obrigatório. Quem não 
quiser tirar a carteira digital, 
poderá continuar a usar o do-
cumento em papel. Segundo o 
Governo do Estado, o objetivo 
é oferecer mais um benefício 
aos cidadãos do estado em seu 
processo de digitalização dos 
serviços.

A Identidade Digital RJ es-

tará disponível, de início, para 
quem tem a carteira de iden-
tidade emitida a partir de 5 
de abril de 2019. Depois desta 
data, todos os documentos 
de identidade passaram a ser 
entregues com um QR Code 
na parte interna. E é com este 
código, indispensável, que o 
usuário poderá baixar a versão 
digital. Os que tiverem a cartei-
ra sem QR Code poderão fazer 
a segunda via do documento 
e, depois, acessar o aplicativo.

“O Rio de Janeiro é um dos 
poucos estados do país a ofe-
recer a nova tecnologia. O De-
tran.RJ já disponibiliza outros 
serviços pela internet, como o 
Posto Digital, o licenciamento 
anual de veículos e a carteira 
de habilitação digital. E esse 
aplicativo é mais um serviço 

res de 18 anos. Em futuramen-
te, os pais poderão autorizar a 
emissão dos documentos de 
seus filhos.

Veja o passo a passo para 
obter a identidade digital:

1- Baixar o aplicativo “Iden-
tidade Digital RJ” disponível 
nas plataformas Android e IOS;

2- Conceder as permissões 
para funcionamento do apli-
cativo;

3- Escanear o QR Code 
disponível na parte interna da 
identidade física;

4- Disponibilizar reconhe-
cimento facial via aplicativo;

5- Criar senha para login do 
aplicativo;

6- Se todos os dados esti-
verem corretos, o documento 
estará disponível no formato 
digital.

SG Presente: agentes ajudam 
jovem em trabalho de parto

Agentes e policiais do São 
Gonçalo Presente ajudaram 
uma gestante em trabalho de 
parto na noite de terça-feira 
(19). Ela estava presa em um 
congestionamento na Rua 
Manoel João Gonçalves, em 
Alcântara, e tentava chegar à 
Maternidade Municipal Dr. 
Mario Niajar, no bairro Mu-
tondo. Com a chuva intensa e 
o tráfego lento, uma verdadeira 
operação para que a mãe che-
gasse à unidade de saúde foi 
rapidamente montada para 
liberação do trânsito.

Uma equipe realizava pa-
trulhamento e recebeu infor-
mações, por meio de pedestres, 
que uma mulher grávida esta-
va com dores em um veículo 

no meio do trânsito, tentando 
chegar a um hospital. Imedia-
tamente, os agentes e policiais 
se dirigiram até o ponto em 
que o veículo estava parado 
com a gestante. Acionando as 
sirenes de alerta para que os 
motoristas abrissem caminho, 
uma equipe de motocicleta 
dava as orientações para o 
condutor que levava a grávida, 
e outra equipe interrompeu a 
passagem de veículos até que 
o carro em que estava a grávida 
conseguisse passar. 

O trajeto de mais de dois 
quilômetros foi percorrido 
rapidamente pelos agentes e 
a gestante, que acabou dando 
à luz o bebê no meio do cami-
nho, poucos momentos antes 

da chegada à maternidade. A 
equipe médica foi acionada 
e encaminhou a mãe, de 16 
anos, e o bebê para receberem 
os atendimentos necessários. 

Ontem (20), os agentes da 
Operação São Gonçalo Pre-
sente, retornaram à unidade 
para visitar a mãe da recém-
-nascida. Durante a visita, ela 
agradeceu pelo auxílio dos 
agentes.

“Sou muito grata pela ajuda 
deles, pois não teria conse-
guido chegar a maternidade, 
porque estava com muitas 
dores no meio do trânsito. O 
motorista buzinou para abri-
rem o caminho, várias pessoas 
me olhando e ninguém saia da 
frente, só quando eles aparece-

ram que conseguimos chegar 
bem rápido na maternidade”, 
contou a mãe.

Janaina Machado, cunhada 
da nova mamãe, estava no 
momento e presenciou toda 
a agilidade dos agentes. Já na 
unidade municipal, agradeceu 
pelo apoio.

“Quero agradecer ao São 
Gonçalo Presente, ao cabo 
Nelson e cabo Julião pela assis-
tência que eles deram. Minha 
cunhada estava em trabalho 
de parto, acabamos ficando 
presas no trânsito e pronta-
mente nos ajudaram. Graças 
a eles, a criança está bem e 
com saúde. Quero deixar aqui 
o meu agradecimento”, contou 
Janaína.

Adolescente estava presa em engarrafamento. Bebê nasceu a caminho do hospital

A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Secreta-
ria de Meio Ambiente, 
iniciou nesta semana e 
seguirá com ações re-
gulares de fiscalização 
em feiras livres do mu-
nicípio, com o intuito de 
inibir a comercialização 
ilegal de animais. Na 
primeira operação, que 
contou com o apoio 
do Comando de Polícia 
Ambiental, os agentes 
visitaram a feira do Al-
cântara e apreenderam 
cerca de 130 carangue-
jos sendo comercializa-
dos no período de de-
feso, em que atividades 
de caça, coleta e pesca 
esportivas e comerciais 
ficam vetadas ou con-
troladas. Este período é 
estabelecido de acordo 
com a época em que os 
animais se reproduzem 
na natureza.

Fiscalização 
nas feiras

do Governo do Estado, numa 
parceria entre Detran e Proderj, 
para facilitar a vida dos cida-
dãos fluminenses”, afirmou o 
governador Cláudio Castro.  

A cada 12 meses, será ne-

cessário refazer o processo de 
autenticação obrigatório.  Por 
enquanto, para atender ao dis-
posto na Lei Geral de Proteção 
de Dados, o aplicativo estará 
disponível apenas para maio-

Divulgação

Inicialmente, versão será para quem tem carteira a partir de 5 de abril de 2019 

Retorno será em dezembro. Horários da linha Praça XV-Arariboia voltam ao normal em um mês

Charitas: catamarãs vão voltar

O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro confirmou, por 
meio do Diário Oficial de 
ontem (20), o retorno da ope-
ração na linha Charitas-Praça 
XV, e a normalização da grade 
de horários pré-pandemia da 
linha Praça XV – Arariboia. No 
dia 7 de outubro o prefeito 
de Niterói, Axel Grael, havia 
adiantado a informação em 
suas redes sociais.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado de Transportes, 
e conforme a Resolução 1.462, 
publicada no Diário Oficial, a 
linha Charitas-Praça XV, que 
havia sido suspensa no início 
da pandemia, será retomada 
pela CCR Barcas gradativa-
mente, a partir de dezembro.

A pasta afirma que neste 
período inicial o interva-
lo entre as viagens será de 
uma hora, com início às 6h15 
(Charitas-Praça XV) e às 6h45 
(Praça XV-Charitas). A grade 
operacional será totalmente 
normalizada, com os interva-
los de 20 minutos, a partir de 
10 de janeiro de 2022.

Já a grade de horários pré-
-pandemia da linha Praça XV 
– Arariboia será retomada em 
30 dias. Atualmente a linha 
circula com intervalos de 
até 30 minutos nos horários 
de pico (5h30 às 9h e 16h às 
18h) nos dias úteis e de uma 
hora aos sábados, domingos 
e feriados.

A publicação informa, 
ainda, que as linhas Praça XV 
- Paquetá e Praça XV - Cocotá 
permanecem com a grade 
determinada por decisão 
judicial.

Empresa diz que fal-

ta apoio - Em resposta a O 
FLUMINENSE sobre o retor-
no do serviço, a companhia 
CCR Barcas, responsável pelo 
transporte, ressaltou que a 
concessionária passa por um 
período alarmante de crise, 
e que não tem tido apoio 

do Governo do Estado nesta 
situação.

“Diferentemente de todos 
os outros modais, as barcas 
ainda se encontram em um 
patamar de perda de cerca 
de 70% da demanda, em 
relação ao período anterior 

à pandemia. O contrato de 
concessão não atende às ne-
cessidades da sociedade, da 
concessionária e do Estado 
do Rio. Conforme já alertado 
exaustivamente pela compa-
nhia, em hipótese nenhuma 
a concessionária continuará 

com a prestação do serviço 
após o prazo final da conces-
são (11 de fevereiro de 2023)”, 
diz a nota.

A CCR Barcas também 
confirmou que não partici-
pará da nova licitação, em 
2022.

Vanessa Rocha
vanessa.rocha@ofluminense.com.br

Divulgação/CCR Barcas

A partir de dezembro a linha Charitas-Praça XV volta a operar com intervalos de uma hora. A partir de 10 de janeiro de 2022, os intervalos serão de 20 minutos

Estado: 
aulas 100% 
presenciais 
no dia 25
Cerca de 725 mil alunos da 
rede estadual de ensino do 
Rio de Janeiro retornarão 
às aulas 100% presenciais 
na próxima segunda-feira, 
(25). A decisão pelo fim do 
ensino híbrido (presencial 
e remoto) foi tomada on-
tem (20), a partir da con-
firmação de que a maioria 
dos profissionais de edu-
cação está com o esquema 
vacinal completo, bem 
como o grande número de 
crianças e adolescentes va-
cinadas contra a covid-19. 
A Secretaria estadual de 
Educação também cita a 
queda de casos e de óbitos 
pela doença nos 92 muni-
cípios fluminenses.

“Mais de 95% dos fun-
cionários dos colégios to-
maram a primeira dose e 
mais de 85% já receberam 
a segunda ou a dose única. 
Vale destacar que a Secre-
taria de Estado de Saúde 
já está imunizando jovens 
de 12 a 17 anos, faixa etária 
dos alunos da rede esta-
dual”.

Os alunos e professo-
res continuam recebendo 
máscaras, e o seu uso segue 
como obrigatório em todas 
as unidades escolares da 
rede estadual. O secretário 
de Estado de Educação, 
Alexandre Valle, reforça a 
importância da medida:

“Há tempos estamos 
trabalhando por este mo-
mento. Acreditamos em 
um retorno seguro e pro-
dutivo, com bom apro-
veitamento das aulas e 
respeito aos protocolos 
sanitários. O ensino pre-
sencial é fundamental”.
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Esportes

Yago diz que 
estará em 
campo no 
clássico

O  e x c e s s o 
de jogos em 
2 0 2 1  v e m 
sendo moti-
vo de grande 
preocupação 

nos clubes. Com a apro-
ximação do fim da tem-
porada, as lesões estão se 
tornando frequentes e as 
equipes vão ficando sem 
peças importantes em mo-
mentos decisivos.

Na partida do Flumi-
nense no último domin-
go, contra o Athletico-PR, 
o volante Yago deixou o 
campo mais cedo e surgiu 
a preocupação com seu 
estado físico. O jogador, 
entretanto, garantiu que 
está bem e que irá estar 
em campo no clássico de 
sábado contra o Flamengo.

“Está tudo bem, mesma 
lesão que sofri no jogo com 
o Barcelona na Liberta-
dores. De vez em quando 
incomoda, mas não vai 
atrapalhar para o clássico”, 
garantiu Yago.

Entretanto, ele não dei-
xou de apontar a preocu-
pação que existe nos clu-
bes com o estado físico dos 
atletas, que não tiveram 
intervalo entre a tempora-
da 2020 e 2021.

“São números  que 
qualquer um pode ver, até 
porque ninguém estava 
esperando uma pandemia 
como essa. Mas é muito 
desgastante sim, fisica-
mente falando, mental-
mente também. A gente 
está ali fazendo contas 
pra ganhar uma vaga na 
Libertadores e cada jogo é 
decisivo”, disse.

Tite não deve convocar jogadores rubro-negros para as Eliminatórias

Fla deve ganhar ‘refresco’ 
da CBF na próxima lista

A  C B F  p o d e 
poupar o Fla-
mengo da lista 
de convocados 
para os duelos 
de novembro 

pelas Eliminatórias sul-a-
mericanas para a Copa do 
Mundo de 2022, que será dis-
putada no Qatar. A Seleção 
Brasileira vai medir forças 
com Colômbia e Argentina.

O técnico Tite teria sido 
avisado da situação e não 
criou muitos problemas. 
Pesa o fato de o Brasil estar 
praticamente classificado 
para a Copa do Mundo. Além 
disso, ele poderá fazer expe-

riências nos dois confrontos.
Nos últimos jogos o Fla-

mengo tem sofrido com con-
vocações. O meia Éverton 
Ribeiro e o atacante Gabigol 
são sempre lembrados por 
Tite. Além disso, o lateral-di-
reito chileno Mauricio Isla e 

o meia uruguaio De Arras-
caeta servem suas seleções 
de forma constante.

O vice-presidente de fute-
bol Marcos Braz está sendo 
o principal responsável por 
fazer a ponte. Ele quem foi 
reclamar sobre os erros de 
arbitragem no empate sem 
gols com o Cuiabá no último 
domingo. Aproveitou a oca-
sião para aparar arestas e tra-
balhar pela não convocação.

O Flamengo volta a cam-
po pelo Campeonato Bra-
sileiro no próximo sábado, 
para fazer o clássico carioca 
com o Fluminense no Mara-
canã, pela 28ª rodada.

Alexandre Vidal / Flamengo

O vice de futebol do Fla, Marcos Braz, vem agindo nos bastidores para evitar que time seja prejudicado pelas seleções

Porém, a equipe 
rubro-negra deve 
perder o chileno 
Mauricio Isla e 
o uruguaio De 
Arrascaeta

Ernando 
perde mais 
espaço no 
Vasco

Preterido por 
Fernando Di-
niz, o zagueiro 
Ernando vive 
um momento 
ruim no Vasco 
e tem ganha-

do cada vez menos minu-
tos em campo. Desde a 
chegada do novo técnico, o 
zagueiro perdeu espaço na 
equipe titular e no último 
compromisso pela Série B 
do Campeonato Brasileiro, 
diante do Coritiba, em São 
Januário, sequer foi rela-
cionado.

Aos 33 anos, o defensor 
não faz o estilo de Fernando 
Diniz, que prioriza por um 
jogo de posse de bola. O 
jogador tem mostrado di-
ficuldades na saída de bola 
do Cruz-maltino, confor-
me pede o treinador. Suas 
maiores virtudes estão no 
posicionamento e no jogo 
aéreo.

No próximo domingo, 
às 16h, o Vasco vai medir 
forças com o Náutico, no Es-
tádio dos Aflitos, e para este 
compromisso o treinador 
não poderá contar com Ri-
cardo Graça. O zagueiro terá 
que cumprir suspensão por 
conta de acúmulo de car-
tões amarelos. Assim Diniz 
precisará de um substituto.

A tendência natural se-
ria Ernando, contudo Wal-
ber, que chegou há pouco 
tempo do Cuiabá, deve ir 
a campo. Além disso, o jo-
vem Ulisses já havia sido 
relacionado para o banco 
de reservas diante do Coxa. 
Assim, o camisa 44 vascaína 
está cada vez mais fora dos 
planos.

Enderson 
prevê 
dificuldades 
na reta final

O  t é c n i c o 
E n d e r s o n 
M o r e i r a 
a l e r t o u  o s 
torcedores e 
jogadores do 

Botafogo que a reta final 
desta Série B do Campeo-
nato Brasileiro se desenha 
das mais complicadas. Isso 
porque ele vê os times em 
situações parecidas na luta 
pelo acesso.

O treinador lembrou 
que a distância entre os 
times na tabela de classifi-
cação é pequena.

“Ninguém vai ter faci-
lidade nesta reta final. A 
Série B é muito disputada, 
a diferença de pontos entre 
as equipes é muito peque-
na. Assim temos que man-
ter o foco e a concentração 
porque muita coisa pode 
se modificar nessa reta 
fina”, disse em entrevista à 
“Rede Bandeirantes”.

Polêmica - Uma polê-
mica surgiu no Botafogo 
sobre os valores que o clu-
be arrecada pelo aluguel 
de um shopping. O imóvel, 
que fica ao lado da sede 
de General Severiano, na 
Zona Sul do Rio, rende 
apenas R$ 25 mil mensais 
ao Alvinegro.

Segundo o jornal “O 
Globo”, o clube estaria mo-
vendo ação na Justiça não 
só para reajustar o valor do 
aluguel, como para cobrar 
retroativos. O contrato 
atual data de 1993 e foi as-
sinado pelo ex-presidente 
Carlos Eduardo Pereira, 
que na época era o VP ad-
ministrativo.


