
Rio: mais da metade das 
crianças não foi vacinada

Apenas 44,6% dos 560,2 mil menores entre 5 e 11 anos foram imunizados. Repescagem começa hoje

SERÁ QUE AGORA VAI?

CIDADES\PÁG.3

Três anos depois da tragédia que deixou 10 jovens mortos durante incêndio, inauguração de capela no Ninho do Urubu reuniu parentes das vítimas, atletas e dirigentes do clube

 Marcelo Cortes/Divulgação
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Fla: capela em 
homenagem 
aos mortos
Ontem, no dia em que o incên-
dio no alojamento do Centro 
de Treinamento George Helal, 
conhecido como Ninho do Uru-
bu, completou três anos, o Fla-
mengo inaugurou uma capela 
ecumênica em homenagem aos 
dez atletas mortos na tragédia. 
O vice-presidente-geral do clu-
be, Rodrigo Dunshee de Abran-
ches, dirigentes, atletas e paren-
tes dos jovens jogadores mortos 
acompanharam a cerimônia ce-
lebrada no novo espaço.
Nas tentativas de entendimento 
com o Flamengo para o recebi-
mento de indenizações, de to-
das as famílias, a do goleiro Ch-
ristian Esmério foi a única que 
não fechou acordo com o clube. 
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Alerj aprova 
bolsa para 
universitários

PANORAMA\PÁG. 2
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Mais de 2 mil vagas de 
trabalho com salários 

de até R$ 7,2 mil

Sucesso da 
Broadway 
estreia no Rio
Baseado no filme “Escola 
de Rock”, musical estreia 
no Rio de Janeiro
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 Espetáculo está em cartaz no Teatro 
Clara Nunes, às quartas e quintas

Polícia Federal prende 
suspeito de invadir 

rede interna da Caixa
CIDADES\PÁG. 5

Fazendo sua melhor campanha no Campeonato Carioca desde 2014, o 
Vasco recebe hoje, às 21h35, a Portuguesa, em São Januário, mirando 
nos três pontos para seguir na ponta da tabela da competição.

PÁG. 8

ESPORTES

B. Henrique 
segue fora 
de combate
O Flamengo confirmou on-
tem a lesão na coxa direita 
de Bruno Henrique e o jo-
gador não tem prazo para 
estrear em 2022.

Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Henrique, lesionado, ainda 
não jogou pelo Flamengo em 2022

Rafael Ribeiro / Vasco

Vasco, que vem trabalhando para seguir forte no Carioca, tem hoje a Portuguesa como desafio

De olho na liderança do Carioca

Justiça proíbe 
‘fiscalizações’ 
de vereador

CIDADES\PÁG. 3

São Gonçalo 
oferece novo curso 
profissionalizante

www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.542  |  R$ 2,00

Niterói, quarta-feira,9 de fevereiro de 2022
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline



Cidades2 Quarta-feira, 9/2/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Visconde de Itaboraí, 166 - sala 702B - Centro - Niterói/RJ

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

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

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

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

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Monark fora do Flor
Depois de muito falar besteira na internet, esquecendo 
que por ser uma figura pública seus comentários tomam 
certa relevância, o Monark do Flow Podcast passou de 
todos os limites e de forma totalmente irresponsável fez 
apologia ao nazismo em uma das entrevistas. Nada mais 
justo do que o encerramento de contrato com marcas e o 
desligamento dele da equipe.
Rodrigo Bastan

Palmeiras vivo no mundial
Olha... tô achando que a piadinha mais falada vai acabar. 
Palmeiras já foi campeão da copinha e agora tem chances 
reais de título mundial. Foi bom enquanto durou!
Matheus Alves

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.

Musical ‘Estrela de 
Rock’ estreia no Rio
Baseado no filme de sucesso 
“Escola de Rock” (2003), o 
espetáculo “Escola de Rock – 
O musical” estreia no Teatro 
Clara Nunes, no Shopping 
da Gávea, com sessões às 
quartas e quintas, às 20h. O 
musical fica em cartaz até 
o dia 17.

Com direção geral de Ra-
faela Amado e direção musi-
cal de Alexandre Queiroz, o 
espetáculo reúne 27 alunos 
do curso Prática de Monta-
gem, escolhidos através de 

audições e divididos em dois 
elencos que vão se alternar. 
O cenário é de Sérgio Ma-
rimba e as coreografias são 
de Clara da Costa. Em cena, 
o elenco é acompanhado 
pela banda formada por 
Gabriel Quinto (guitarra 
e violão de nylon), André 
Barros (Guitarra e violão de 
aço), Eduardo Simões (bai-
xo), Léo Bandeira (bateria) e 
Alexandre Queiroz (teclados 
e flauta doce). O ingresso 
custa R$80 (inteira). 

CULTURA

Exposição
Até o dia 23, o Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói 
abriga a exposição “Antonio 
Parreiras: paisagens e ma-
rinhas”, em comemoração 
dos 80 anos do Museu An-
tonio Parreiras (MAP). Com 
curadoria de Vanda Klabin, 
a mostra reúne 37 telas rea-
lizadas pelo pintor, entre 
1887 e 1937, e evidencia o 
pioneirismo do MAP, como 
primeiro museu de arte do 
estado do Rio. De terça a 
domingo, das 10h às 18h. 
Ingresso: R$12 (inteira).

LANÇAMENTO – Acumulando mais de 1 bilhão de 
streams, o fenômeno pop alternativo Coin lança seu 
novo single “Cutie”, ao lado do videoclipe oficial diri-
gido por Louis Browne [Olivia Rodrigo, J Balvin, Billie 
Eilish] e o próprio Chase Lawrence do Coin. “Cutie” 
marca a continuação do single anterior da banda, 
“Chapstick”.

LAUV – O cantor, compositor, produtor e multi-ins-
trumentista multi-platina Lauv retorna com um novo 
single intitulado “26”, disponível em todos os lugares 
agora via Virgin Music Label & Artist Services. A faixa 
marca seu primeiro lançamento de 2022 e prepara o 
terreno para a chegada de seu aguardado segundo 
álbum, que deve chegar no final do ano.

Marcelo Martins/Divulgação

 Espetáculo está em cartaz no Teatro Clara Nunes, às quartas e quintas

Márcio Assis/Divulgação

“Antonio Parreiras: paisagens e 

marinhas” pode ser vista no MAC

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

Alerj aprova bolsa universitária

O Governo do Estado po-
derá conceder bolsas men-
sais de R$ 576 aos alunos 
carentes das instituições 
superiores de educação, 
através do Programa Es-
tadual de Assistência Es-
tudantil (PEAS). É o que 
determina o projeto de lei 
170/15, do ex-deputado 

Divulgação Comte Bittencourt, que 
a Alerj aprovou ontem, 
em segunda discussão. A 
norma ainda precisa ser 
votada em Redação Final 
no plenário da Casa.

A bolsa deverá ser rea-
justada anualmente com 
base no salário mínimo 
nacional. Serão atendidos 
pelo programa alunos que 
tenham renda familiar per 
capita de até um salário 
mínimo e meio. O aluno 
não poderá ser beneficiário 
por qualquer outro tipo de 
bolsa universitária. A con-
cessão da bolsa pretende 
auxiliar os estudantes nos 
custos com alimentação, 
material, transporte, mora-
dia, saúde, inclusão digital, 
cultura, entre outros, mas 
será suspensa caso o aluno 
tenha desempenho acadê-
mico insuficiente. 

Intolerância 
religiosa

Pesquisadora da 
Fiocruz na OMS

Mais um caso  de intolerân-
cia religiosa foi registrado 
no Rio. O grupo do Presente 
de Iemanjá de Caxias foi 
recebido a tiros na Praia da 
Bica, Ilha do Governador. 
Durante a entrega da oferen-
da, um morador da região 
fez disparos para intimidar 
o grupo, além de xingar os 
religiosos, chamando-os de 
“macacos”, “macumbeiros” e 
“demônios”.

A Prefeitura está prestan-
do assistência às vítimas e 
acompanhou o organizador 
do evento à Decradi, delega-
cia especializada em crimes 
de intolerância religiosa.

“Essa agressão evidencia o 
racismo religioso e a violência 
direcionada às religiões de 
matrizes africanas. Não há si-
milar, paradigma ou algo que 
o valha em nenhum registro 
histórico”, disse o coordena-
dor da Coordenadoria Execu-
tiva de Liberdade Religiosa, 
Babalorixá Márcio de Jagun. 

A pesquisadora da Escola 
Nacional de Saúde Pública 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Ensp/Fiocruz) Margareth Dal-
colmo foi redesignada mem-
bro do Expert Committee on 
the Selection and Use of Essen-
tial Medicines, da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Margareth Dalcolmo é a única 
brasileira a fazer parte do Co-
mitê de Especialistas, integra-
do por 18 peritos de diversos 
países do mundo, que fazem 
recomendações à OMS para a 
aprovação de fármacos da Lista 
de Medicamentos Essenciais. 
A pneumologista passou a in-
tegrar a lista em 2015, quando 
foi relatora da incorporação 
do novo esquema de trata-
mento da tuberculose. O novo 
mandato vai até 2026.  seleção 
do Comitê de Especialistas 
acontece com base em seus 
conhecimentos e experiência 
profissional, mas ao mesmo 
tempo garante um equilíbrio 
geográfico e de gênero.

POR JEFFERSON LEMOS

Reuniões com datas marcadas

O calendário de reuniões 
ordinárias da Comissão de 
Educação da Câmara de 
Niterói para o ano de 2022 já 
está definido e foi publicado 
no Diário Oficial de ontem. 
Elas ocorrerão mensalmen-
te, às 11 horas, nas primeiras 
quintas-feiras do mês, na 
Sala Magaldi, na Câmara. 
Segundo o presidente da 
comissão, Binho Guimarães 
(PDT), a prioridade nos tra-
balhos da comissão durante 
o período está sendo acom-

Divulgação

panhar e garantir o retorno 
seguro das atividades esco-
lares totalmente presenciais. 
As reuniões são de caráter 
público, ou seja, a população 
poderá comparecer e, se 
desejar, fazer uso da palavra. 
A Comissão de Educação de 
Niterói tem debatido desde 
o ano passado temas rele-
vantes para a sociedade, que 
vão desde evasão escolar, 
eleições dos diretores até os 
cortes federais para as uni-
versidades.

Café do Rio com selo de qualidade

O deputado Jair Bittencourt 
(PP) celebrou a publicação 
do decreto que instituiu o 
Selo de Qualidade do Café 
do Rio, iniciativa da Secre-
taria Estadual de Agricultu-
ra, Pecuária, Pesca e Abas-
tecimento, com o apoio da 
Emater-Rio, da Pesagro-Rio 
e da Associação de Cafei-
cultores do Estado (Ascarj).

“Quando se falava de 
café, não se falava do Rio 

Gustavo Motta/Divulgação

de Janeiro, mas, graças ao 
trabalho da Secretaria e 
ao empenho dos produ-
tores rurais, hoje, o café 
especial do Rio de Janei-
ro é respeitado em todo 
o Brasil. Uma produção 
quase toda familiar, que dá 
orgulho pela qualidade que 
está alcançando”, afirmou  
o deputado, que agradeceu 
o secretário de Agricultura, 
Marcelo Queiroz. 

Panorama RJPanorama RJ

Sexo biológico pode passar a valer
Divulgação

As mais belas paisagens da 
cidade estarão na exposição 
“Um olhar sobre Niterói - por 
Antonio Schumacher”, que 
estreia nesta quinta (10) na 
recém-inaugurada FastFra-
me, em de São Francisco. 
São 20 imagens do total de 
50 pontos histórico-culturais 
e turísticos clicados pelo 
fotógrafo niteroiense para 

seu livro “Niterói em Fatos 
e Fotos”, publicado pela DB 
Editora. A mostra vai até 31 
de março. Esta será a pri-
meira exposição da FastFra-
me Niterói, maior franquia 
de quadros e molduras do 
mundo, que pretende abrir 
espaço para o trabalho de 
outros fotógrafos e também 
de artistas plásticos.

Niterói de vários ângulos
Divulgação

O deputado estadual An-
derson Moraes (PSL) apre-
sentou um projeto de lei 
que garante às mulheres 
o direito de concorrerem 
exclusivamente com can-
didatas do sexo biológico 
feminino nas provas físi-
cas para acesso a cargos 
ou promoções nos órgãos 
e entidades da adminis-
tração direta e indireta do 
Estado. 

¨Sem qualquer juízo 
de valor sobre as opções 
sexuais de cada indivíduo, 
considerando a despropor-

ção física entre homens e 
mulheres, minha proposta 
visa apenas evitar que pes-
soas que se autodeclarem 
do sexo feminino, mas se-
jam do sexo biológico mas-
culino, tenham privilégios 
nos testes físicos ao con-
correm com mulheres. Meu 
objetivo é somente defen-
der o direito das mulheres 
que estão sendo prejudi-
cadas nos concursos para 
acesso a cargos públicos 
ou ascensão de carreira¨, 
ressaltou o deputado.

Em junho passado, o 
edital do Concurso Público 
para admissão ao Curso 
de Formação de Oficiais 
da PM divulgou que, no 
caso de transexuais ou 
travestis, para o Teste de 
Aptidão Física, seria consi-
derado o gênero informado 
no ato de inscrição e de 
acordo com o documento 
oficial apresentado pelo  
candidato. 
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Município do Rio vacinou 44,6% das crianças entre 5 e 11 anos. A partir de hoje começa repescagem 

Vacinação infantil: menos de 50%
O município do Rio de Janeiro 
vacinou, contra a covid-19, 
menos da metade das crian-
ças de 5 a 11 anos esperadas 
nos postos. De acordo com 
dados disponíveis no Painel 
Rio Covid-19, da prefeitura, 
44,6% das 560,2 mil crianças 
nessa faixa etária foram va-
cinadas.

Atualizados ontem (8), os 
dados mostram que 249.801 
crianças foram vacinadas na 
cidade do Rio de Janeiro e que 
310.426 ainda não receberam 
o imunizante. O cronograma 
por faixa etária, previsto pela 
prefeitura, terminou ontem, 
com a vacinação de meninos 
de 5 anos. A partir de hoje (9) 
começa a repescagem para 
todas as crianças com 5 anos 
ou mais.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) diz 
que tem reforçado constan-
temente a importância de os 
pais levarem os filhos para 
serem imunizados contra 
covid-19. De acordo com a 
SMS, a partir de hoje (9), toda 
a população com 5 anos ou 
mais poderá se vacinar. A re-
pescagem será permanente.

Para incentivar a adesão 
à vacinação, a secretaria en-
trega a cada criança vacinada 
um “certificado de coragem”. 
Algumas unidades ainda 
foram decoradas e promo-

veram atividades lúdicas 
para atrair o público infantil, 
criando um ambiente agradá-
vel e acolhedor, acrescentou 
a secretaria.

Além disso, a SMS diz que, 
em ação conjunta, as secreta-
rias municipais de Saúde e de 
Educação do Rio de Janeiro 

farão a busca ativa das crian-
ças que, por algum motivo, 
ainda não se vacinaram. A 
vacinação será agendada em 
cada escola durante todo o 
mês de fevereiro.

Testagem em Campos - A 
Secretaria de Estado de Saúde 

(SES) realizou 284 exames 
para Covid-19 na segunda-
-feira (7), primeiro dia de 
funcionamento do centro 
de testagem anexo à UPA de 
Campos dos Goytacazes, no 
Norte do Estado. A taxa de 
positividade na unidade foi 
de 32%, ou seja, a cada cem 

pessoas testadas, 32 estavam 
com a doença.

O polo, que tem capacida-
de para realizar 300 testes por 
dia, funcionará de segunda a 
domingo, das 8h às 17h. Para 
realizar o exame, é necessário 
fazer o agendamento on-line 
pelo link https://agendamen-

totestecovid.saude.rj.gov.br/
cadastro-exame. A marcação 
prévia permite o cumprimen-
to dos protocolos sanitários 
de distanciamento.

 A Secretaria de Estado de 
Saúde informa que a testagem 
nos polos, com testes rápidos 
de antígeno, é direcionada a 
pessoas com sintomas leves e 
que tiveram contato próximo 
com pessoas que testaram 
positivo entre quatro a cinco 
dias. Pacientes com sintomas 
moderados a graves, como 
febre acima de 37,5 graus e 
dificuldades respiratórias, 
devem procurar diretamen-
te uma UPA ou emergência 
hospitalar, onde realizarão o 
teste e passarão por atendi-
mento médico para avaliação 
do quadro de saúde. As 28 
UPAs do estado também es-
tão realizando atendimento e 
testes para casos moderados 
e graves da doença.

 Desde o dia 7 de janeiro, 
o estado abriu 14 centros de 
testagem em Unidades de 
Pronto Atendimentos e hos-
pitais estaduais, além do me-
gacentro de testagem no Ma-
racanã, que realizaram 61.687 
testes rápidos. Em função da 
baixa demanda por exames 
em algumas unidades, três 
polos foram desativados e, 
atualmente, há 11 centros em 
funcionamento.

 Tânia Rego/Agência Brasil

Todas as crianças a partir dos 5 anos poderão ser vacinadas nos postos do município do Rio de Janeiro. Cronograma por faixa etária terminou ontem

SG: vacina em 47 
locais nesta quarta
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil vacina os gon-
çalenses maiores de 5 anos 
em 47 pontos de vacinação, 
nesta quarta-feira (9). Para 
os jovens de 12 a 17 anos, 
estão liberadas a primeira 
e segunda doses. E, para os 
gonçalenses com mais de 
18 anos, as duas doses e a 
de reforço. Os imunossupri-
midos têm direito a quatro  
doses. 

É importante que os 
gonçalenses cheguem aos 
pontos de vacinação uma 
hora antes do término da 
aplicação da vacina para 
que o expediente termine 
no horário previsto.

Para a aplicação da pri-
meira 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 acom-
panhado de uma pessoa 

responsável com mais de 
18 anos.

Para a segunda dose, 
é obrigatório apresentar 
documento de identidade 
e o comprovante de vaci-
nação da primeira dose. 
Para a dose de reforço é 
necessário levar identidade 
e comprovante de segunda 
dose. Para a dose adicional 
e de reforço dos imunossu-
primidos, o comprovante 
da segunda dose aplicada/
dose adicional, identidade 
e o comprovante/laudo da 
doença imunossupressora, 
respectivamente.

Para a vacinação das 
crianças com comorbidades 
ou deficiência permanen-
te, os responsáveis devem 
apresentar laudo médico ou 
receita da criança. Os com-
provantes devem ter, no má-
ximo, um ano de expedição. 
Para os indígenas, deve-se 
apresentar a certidão de 
nascimento indígena emiti-
da pelo órgão responsável.

SG: Justiça proíbe 
invasões de Poubel 
O Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, 
deferiu uma liminar, na noi-
te da última segunda-feira 
(7/2), para impedir que o 
vereador Glauber Medeiros 
Poubel, do município de 
São Gonçalo, invada órgãos 
públicos munido de câmera 
filmadora e protegido por 
seguranças com o argumen-
to de fiscalização. 

A decisão do desembar-
gador João Batista Damas-
ceno, da 24ª Câmara Cível, 
impede que o político extra-
pole os limites do exercício 
de sua função parlamentar, 
proibindo seu ingresso nas 
unidades públicas de saúde 
da municipalidade, sejam 
entradas em consultórios 
médicos, em salas amare-
las e vermelhas, nas UTIs e 
CTIs, e no interior dos de-
partamentos de regulação 
da Fundação Municipal 
de Saúde, por se tratar de  
áreas privativas dos funcio-
nários. 

O desembargador aten-

deu a um recurso da Funda-
ção Municipal de Saúde de 
São Gonçalo visando a coibir 
a reiterada prática de atos 
alegadamente ilícitos pelo 
vereador Glauber Poubel e 
sua equipe de seguranças 
e assessores, que vinham 
ocorrendo desde novembro 
do ano passado, a pretexto 
de exercício da função par-
lamentar. 

No processo, a Funda-
ção Municipal de Saúde 
alegou que o vereador está 
se valendo da condição de 
parlamentar para invadir 
e adentrar ilegalmente em 
unidades públicas de saúde, 
causando perturbação da 
ordem e da rotina adminis-
trativa das respectivas repar-
tições de saúde, coagindo 
e intimidando servidores 
públicos e realizando filma-
gens de cunho eleitoreiro.  

Em caso de descumpri-
mento da decisão, a multa 
diária é de R$ 10 mil, além 
da previsão de outras pena-
lidades.

C-19: confira 10 dicas para 
precaução no retorno às aulas 

Com a volta às aulas presen-
ciais, a euforia para o reencon-
tro com os colegas de classe 
tornou-se preocupação para 
pais, professores e diretores das 
escolas. Afinal, como dosar essa 
energia evitando o contágio da 
Covid-19? A Secretaria de Esta-
do de Saúde do Rio de Janeiro 
(SES-RJ) dá dez dicas para esse 
retorno tão aguardado pelas 
crianças e adolescentes.

“A conversa entre pais, alu-
nos e escola é fundamental. 
Além de uma resolução con-
junta com a Secretaria de Edu-
cação, a SES vem divulgando 
nas redes sociais uma campa-
nha informativa. É importante 
aprendermos essa nova con-
vivência das turmas e o novo 
comportamento na hora do 

recreio, por exemplo. Acima 
de tudo, é fundamental que as 
crianças e adolescentes estejam 
vacinados contra a doença”, diz 
o secretário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

Veja 10 dicas da Secretaria 
de Estado de Saúde para o 

retorno às aulas:

1 - Higienize os materiais que 
vão e voltam à escola;
2 - Não envie brinquedos neste 
momento. Certifique-se de 
que seu filho leve para a escola 
apenas o essencial;
3 - Envie máscaras extras que 
ofereçam a devida proteção 
para que possam ser trocadas 
quando necessário ao longo 
do dia;

4 - Inclua frasco de álcool em 
gel nos itens pessoais;
5 - Oriente para que forre a pia 
com papel toalha na hora de 
escovar os dentes;
6 - Oriente seus filhos a não 
emprestar itens pessoais, como 
copos, material escolar nem 
tubos de pasta de dente;
7 - Lembre seu filho de se sentar 
afastado do colega quando fizer 
as refeições;
8 - Verifique a temperatura dos 
estudantes antes da ida à esco-
la. Caso o resultado seja mais 
de 37,5°C, deve-se procurar 
serviço médico e a escola deve 
ser comunicada;;
9 - Também não devem ir à 
escola estudantes, responsáveis 
e servidores que apresentarem 
ao menos dois sintomas gri-

pais, como obstrução nasal, 
diarreia, calafrios, dor de gar-
ganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza e alterações no paladar 
e olfato;
10 - Beijos e abraços ainda não 
são permitidos, mas podemos 
criar um jeito novo de cumpri-
mentar nossos amigos: que tal 
um ‘soquinho’ ou ‘bate coto-
velo’? Ou um código secreto de 
‘bate pés’? Acho que a moda 
pega!

Na última sexta-feira (4), foi 
publicada, em edição extra do 
Diário Oficial, a resolução 1604, 
elaborada pelas secretarias de 
Saúde, Educação e Ciência, 
Tecnologia e Inovação, atuali-
zando os protocolos sanitários 
das unidades escolares.

Início do ano letivo na rede estadual começou na última segunda-feira

Fla inaugura capela no 3º ano 
da tragédia no Ninho do Urubu
No dia em que o incêndio 
no alojamento do Centro 
de Treinamento George He-
lal, conhecido como Ninho 
do Urubu, completou três 
anos, o Flamengo inaugu-
rou uma capela ecumênica 
em homenagem aos dez 
atletas mortos na tragédia. 
A construção é próxima do 
local onde funcionava o 
alojamento atingido pelo 
fogo. O vice-presidente-geral 
do clube, Rodrigo Dunshee 
de Abranches, dirigentes, 
atletas e parentes dos jovens 
jogadores mortos acompa-
nharam a cerimônia celebra-
da na capela.

No incêndio, perderam 
a vida os jogadores Arthur 
Vinícius, Athila de Souza 
Paixão, Bernardo Pisetta, 
Christian Esmério, Gedson 
dos Santos, Jorge Eduardo, 
Pablo Henrique, Rykelmo de 
Souza Viana, Samuel Thomas 

e Vitor Isaías. Três atletas 
ficaram gravemente feridos: 
Cauan Emanuel Gomes Nu-
nes, Francisco Diogo Bento 
Alvez e Jhonata Cruz Ven-
tura.

Nas tentativas de enten-
dimento com o Flamengo 
para o recebimento de inde-
nizações, de todas as famí-
lias, a de Christian Esmério 
foi a única que não fechou 
acordo com o clube. No fim 
do ano passado, os parentes 
do goleiro entraram na 33ª 
Vara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro 
( TJRJ) com ação contra o 
Flamengo, que ainda está em 
andamento.

Procurado, o Flamengo 
respondeu que este é um 
assunto interno do clube e 
que não se manifesta sobre 
os entendimentos, nem so-
bre o andamento das ações 
na Justiça.

Defensoria - A Defensoria 
Pública do Rio de Janei-
ro entrou com recurso ex-
traordinário para que fosse 
restabelecido o pagamento 
de pensão aos parentes das 
vítimas do incêndio, mas o 
pedido foi negado pelo Tri-
bunal de Justiça. De acordo 
com a Defensoria, o objetivo 
do novo recurso era fazer 
“com que o caso chegasse 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) e, ao final, houvesse o 
restabelecimento da pensão 
às famílias das vítimas”.

A Defensoria informou 
que, em 2020, o TJRJ extin-
guiu parte da ação que obri-
gava o Flamengo a manter 
o pagamento de pensões 
às famílias das vítimas e 
reduziu para cinco salários 
mínimos o valor da pensão 
destinada aos sobreviventes 
que não fizeram acordo com  
o clube.

Ministério Público - O 
Grupo de Atuação Especia-
lizada do Desporto e Defesa 
do Torcedor do Ministério 
Público denunciou à Jus-
tiça 11 pessoas pelo crime 
de incêndio culposo qua-
lificado e pelos resultados 
morte e lesão grave. Essas 
pessoas foram apontadas 
como responsáveis pela tra-
gédia do Ninho do Urubu. 
Na denúncia oferecida à 36ª 
Vara Criminal da Capital, os 
promotores descrevem uma 
série de irregularidades e 
ilegalidades cometidas no 
alojamento.

Clube - Em seu perfil no 
Twitter, o Flamengo lem-
brou os atletas mortos no 
incêndio, citando os no-
mes de todos na mensagem.  
Todas as postagens estão em 
preto e branco, significando 
luto.

Dez atletas morreram em incêndio no centro de treinamento do clube
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A arquitetura humana

Dom José Francisco*

Se perguntarem a uma 
criança quem é Deus, ela 
pode responder que é um 
sujeito que vive bisbilho-
tando a vida dos outros, 
pois é assim que a maioria 
pensa. Afinal, assim foram 
incutidas as noções de éti-
ca e moralidade, como se 
fossem instruções de uso 
de uma “máquina huma-
na”, com o fito de serem 
evitados atritos, colapsos 
e superaquecimentos da 
máquina. 

Daí que as regras estives-
sem sempre interferindo 
nas inclinações naturais 
dessa suposta “máquina 
humana”. “Não, não faça 
isso!”, “Não, não faça des-
se jeito”. Somos levados a 
pensar que o compor-
tamento perfeito pode 
ser tão inatingível, 
quanto seria, 
por exemplo, 
uma troca de 
marcha per-
feita quando 
estamos diri-
gindo. 

A  b e m  d a 
verdade, tra-
ta-se de um 
ideal neces-
sário, pres-
c r i t o  p a r a 
todos pela natureza 
própria da constitui-
ção humana; tanto 
quanto, para ficar 
no exemplo, a troca de 
marcha perfeita é o ideal 
prescrito para todos os 
motoristas pela natureza 
própria dos carros.

Geralmente, há duas for-
mas pelas quais essa “má-
quina” humana, geral-
mente, emperra. 

Uma delas acontece quan-
do os seres humanos se 
afastam uns dos outros ou 

se chocam uns com os ou-
tros. A outra, mais comum, 
se dá quando os senti-
mentos vão mal dentro do 
próprio indivíduo, quando 
as diferentes partes que 
trazemos em nós se dis-
sociam e interferem umas 

nas outras. Como se 
numa fragata de 
navios, navegando 
em formação, os 

navios en-
trassem em 
colisão. Pode 
ser também 
como se a 
frota, que ti-
vesse saído 
em direção a 
Nova Iorque, 
na verdade, 
a p o r t a s s e 
em Calcutá. 

Onde estava 
o mapa?

A ética é o mapa 
humano: ela inclui 

jogo limpo e harmonia 
entre as partes: ela espera 
que o propósito da vida 
sempre esteja claro.

Arquitetura, máquina, 
mapa, são modos que 
usamos para falar de rea-
lidades que nos escapam, 
mas onde podemos sem-
pre tentar falar. Não acha?

A ética é o mapa 
humano: ela 

inclui jogo limpo e 
harmonia entre as 
partes: ela espera 
que o propósito 
da vida sempre 

esteja claro

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura de São 
Gonçalo prorrogou para 
esta quarta-feira (9) as 
inscrições para eleitores 
do Conselho Municipal 
de Cultura, que irão par-
ticipar da eleição que 
definirá os novos conse-
lheiros. Os interessados 
devem comparecer à 
sede da Secretaria, que 
fica na Avenida Presi-
dente Kennedy, 721, no 
bairro Estrela do Norte, 
das 10h às 16h. 

O candidato a eleitor 
deve levar preenchido 
o cadastro de inscrição 
presente no link: https://
servicos.pmsg.rj.gov.br/
diario/2022_01_19.pdf.  

Conselho de 
Cultura

Profissionais irão integrar os quadros da Educação do município

SG segue convocando 
aprovados em concurso

A Prefeitura de São Gonçalo 
segue a convocação gradativa 
dos aprovados no concurso 
público de profissionais da 
Educação. Até esta terça-feira 
(8), foram 290 convocados 
para assumir as funções de 
Professor Docente II, Profes-
sor Docente II – Apoio Espe-
cializado e Merendeiro.  O se-
cretário de Educação, Maurí-
cio Nascimento, se reuniu com 
a subsecretária de Recursos 
Humanos, Janaína Nogueira, 
para debater a pauta.

A Secretaria de Educação 
está empenhada, junto com 
a Secretaria de Administra-
ção, para convocar o maior 

número de profissionais no 
menor prazo possível e, assim, 
sanar todas as carências da 
rede municipal de Educação. 
O aprovado deve ficar atento 
ao Diário Oficial, já que nos 
próximos dias serão feitas 
novas convocações. A decisão 

de realizar a convocação de 
forma gradativa foi tomada 
para evitar aglomerações na 
sede da Prefeitura, diante da 
necessidade de que os novos 
concursados tomem posse.

“Entendemos que deve-
mos respeitar alguns prazos 
legais para que os candidatos 
possam apresentar docu-
mentação, realizar exames 
médicos, entre outras exigên-
cias. Por isso, muitas vezes 
o processo não é tão rápido 
como desejamos, mas nossa 
intenção é sanar todas as 
carências no menor prazo 
possível”, afirmou Maurício 
Nascimento.

São Gonçalo abre vagas para 
curso profissionalizante
A Secretaria de Agricultu-
ra e Pesca de São Gonçalo 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), a Associação de 
Produtores Rurais da Fazenda 
Engenho Novo (Aprafen) e 
Sindicato Rural de Itaboraí, 
darão início a partir do dia 
14 de fevereiro ao curso pro-
fissionalizante de operação e 
manutenção de trator agríco-
la, totalmente gratuito.

O curso é totalmente gra-
tuito, com carga total de 40 
horas e será realizado em 
períodos de 8 horas por dia. 
A capacitação terá aulas teó-
ricas e práticas, onde o aluno 
irá aprender segurança do 
trabalho, operação do equi-
pamento e serviços de ma-
nutenção no maquinário. Ao 
final do curso o aluno ganhará 
certificado de conclusão re-
conhecido em todo território 
nacional.

Os alunos também terão 
apoio na alimentação duran-
te os dias de curso, com café 
da manhã e lanche da tarde, 

fornecidos de forma gratuita.
Para realizar o curso é ne-

cessário ser maior de 18 anos 
de idade, e levar a documen-
tação pessoal de identifica-
ção, escolaridade e endereço 
no galpão do Assentamento 
Rural da Fazenda Engenho 

Novo, no Largo da Ideia.
As inscrições para o curso 

já estão abertas e podem ser 
feitas até o dia 13 deste mês.

No início deste mês a se-
cretaria de Agricultura e pesca 
já realizou o curso de opera-
ção e manutenção em micro 

trator, realizado entre os dias 
2,3 e 4.

Curso de manutenção e 
operação de trator agrícola

Inscrições: Estrada do Rio 
Frio, lote 32, no galpão do 
Assentamento Rural Fazen-
da Engenho Novo, até dia 13
Bairro: Largo da Ideia, São 
Gonçalo
Horário de inscrições: das 
8h às 17h
Vagas: 20
Início das aulas: 14/02
Carga horária: 40 horas, 8h 
por dia. 
Telefone para informações: 
97631-4087

A capacitação é gratuita e a carga horária total é de 40 horas. Início é dia 14
Divulgação

As aulas terão início no dia 14 de fevereiro e as inscrições vão até o dia 13

São chances para diversos níveis de instrução e salários de até R$ 7,2 mil

Estado divulga mais de 2,4 
mil vagas em várias regiões
A captação de vagas realizada 
pela Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
resultou, nesta semana, na 
oferta de 2.426 vagas para 
várias regiões do Estado do 
Rio – Metropolitana, Médio 
Paraíba, Baixada Litorânea, 
Centro-Sul e Serrana. As va-
gas são oferecidas por meio 
do Sistema Nacional de Em-
prego (Sine).

Na Região Metropoli-
tana, são oferecidas 2.214 
oportunidades de trabalho, 
incluindo 1.652 vagas desti-
nadas exclusivamente para 
pessoas com deficiência. 
São chances para diversos 
setores, incluindo nutricio-
nista, psicólogo hospitalar, 
fisioterapeuta e enfermeiro, 
com salários de até R$ 7,2 mil.

No Centro-Sul fluminen-
se, das 21 oportunidades, 
20 são destinadas exclusiva-
mente para pessoas com defi-
ciência, na função de auxiliar 
de linha de produção.

Para quem mora em Rio 
das Ostras, na Baixada Li-
torânea, são oferecidas 10 
oportunidades de trabalho, 
exclusivas para pessoas com 
deficiência, para a função de 
assistente administrativo.

No Médio Paraíba estão 
sendo oferecidas 47 oportu-
nidades para funções como 
vendedor interno, auxiliar 

administrativo, motorista de 
caminhão e encarregado de 
obras, entre outras.

Quem mora em Teresó-
polis, na Região Serrana, 
pode concorrer a uma das 
134 vagas disponibilizadas. 
Entre elas, 17 para auxiliar 
administrativo, 8 para au-
xiliar de linha de produção 
e 15 para faxineiro, além de 
chances para carregador de 
caminhão, professor de in-

glês, costureira de máquinas 
industriais. 

O Sine realiza uma análise 
comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato 
cadastrado com o da vaga 
disponibilizada pela em-
presa contratante. Por isso, 
é importante que o cidadão 
mantenha o seu cadastro 
atualizado.

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 

ir a uma unidade do Sistema 
Nacional de Emprego le-
vando seus documentos de 
identificação civil, carteira 
de trabalho, PIS/Pasep/NIT/
NIS e CPF.

Para consultar o ende-
reço das unidades Sine e os 
detalhes de todas as vagas 
oferecidas, acesse o Painel 
Interativo de Vagas da Setrab, 
disponível no site www.rj.gov.
br/secretaria/trabalho.

Divulgação

São chances para diversos setores, incluindo nutricionista, psicólogo hospitalar, fisioterapeuta e enfermeiro

DER realiza obra na 
RJ-106, em Maricá
A RJ-106 está com o tráfego 
em meia pista, no sentido 
Maricá-Região dos Lagos, 
na altura de Inoã, desde 
segunda-feira (7). No local, 
o Departamento de Estra-
das de Rodagem do Rio de 
Janeiro (DER-RJ) deu início 
a obras de reforço estrutural 
da passagem subterrânea 
de pedestres no km 15 da 
rodovia.

A obra consiste na in-
clusão de estrutura de pro-
teção de concreto proten-
dido, tipo ponte. Ela estará 
apoiada sobre fundações 
que vão aliviar a passagem 
subterrânea da sobrecarga 
dos veículos que trafegam 
pela RJ-106.

As intervenções vão du-
rar cerca de 30 dias em cada 
sentido da pista, totalizando 
60 dias. Neste primeiro mo-

mento, no local da obra, a 
faixa da direita da rodovia 
será interditada no sentido 
Saquarema. Somente após 
conclusão das ações nesse 
lado, o mesmo procedi-
mento de interdição de faixa 
ocorrerá no sentido São 
Gonçalo.

“Estamos programando 
liberar todas as faixas de 
tráfego na semana de Car-
naval, visando minimizar 
o impacto no trânsito local 
durante o feriado”, ressaltou 
o presidente do DER-RJ, 
Herbert Marques.

“Trata-se de uma obra 
do Governo do Estado que 
vai resguardar vidas, ga-
rantindo segurança e tran-
quilidade a quem passa 
diariamente nesse trecho. 
É a população quem ganha”, 
concluiu Marques.

Divulgação

Equipes realizam reforço estrutural em passagem subterrânea

Curso de 
operação e 
manutenção 
de trator será 
realizado pela 
Agricultura

Até o dia de 
ontem (8), o 
Executivo já 
havia chamado 
290 aprovados 
no concurso
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Niterói assina protocolo com 
Braga para alavancar negócios
Parceria com cidade portuguesa prevê intercâmbios nos campos da ciência, economia, esporte e cultura

Com o objetivo de estabelecer 
parcerias comerciais e trocar 
informações para impulsionar 
e fomentar novos negócios 
em conjunto, a Prefeitura de 
Niterói assinou, nesta terça-
-feira (8), um protocolo de 
cooperação com a cidade de 
Braga, em Portugal. O acor-
do visa promover e realizar 
intercâmbios nos campos da 
ciência e tecnologia, economia 
e comércio, esporte, agricultu-
ra, saúde, educação, cultura e 
turismo, com desenvolvimento 
recíproco.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, assinou o Memorando 
de Entendimento de Cidades 
Irmãs em uma cerimônia hí-
brida, que aconteceu de forma 
virtual por meio de videoconfe-
rência. O documento teve dois 
exemplares autênticos e com 
igual efeito jurídico assinados 
em Portugal pelo presidente 
da Câmara Municipal de Braga, 
Ricardo Rio.

“Estamos dando um gran-
de passo. Ambas as cidades, a 
partir deste documento, con-
cordam em realizar intercâm-
bios, discutir e implementar 
questões de interesse comum, 
estreitando as relações diplo-
máticas. Será uma troca de 
experiências e de desenvolvi-
mento recíproco. Cada cidade 
vai colaborar de uma forma. O 
Gabinete do Prefeito de Braga 
e o Escritório de Gestão de Pro-

jetos de Niterói atuam como 
coordenadores entre as duas 
cidades, com o apoio da nossa 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. Não tenho dúvida 
de que será uma troca muito 
promissora”, afirmou o prefeito 
Axel Grael.

O presidente da Câmara 
Municipal de Braga, Ricardo 

Rio, falou da importância do 
passo dado entre as cidades 
irmãs. 

“Braga tem um papel muito 
importante no contexto econô-
mico de Portugal e Niterói se 
destaca com projetos de visão 
empreendedora. Acreditamos 
que as cidades vão empreender 
juntas em vários sentidos”, des-

tacou o presidente da Câmara.
O secretário de Desenvolvi-

mento Econômico de Niterói, 
Luiz Paulino Moreira Leite, 
observou que o acordo vem em 
um momento muito especial 
como forma de ampliar a in-
tegração regional com a União 
Europeia.

“Nada mais justo elaborar-

mos esse acordo de intenções 
com parceiros que tenham 
identidade para ampliarmos 
nossos horizontes. Comun-
gamos de valores culturais e 
linguísticos, e de interesses 
comerciais comuns. Niterói é 
um exemplo de cidade no Bra-
sil com um grande potencial 
de investimentos para as áreas 

naval, tecnológica, da constru-
ção civil, da pesca, entre outras. 
Estamos abertos para levar e 
trazer para a cidade”, disse Luiz 
Paulino.

A Associação Comercial e 
Industrial do Estado do Rio 
de Janeiro (Acierj) dará total 
apoio para novos projetos. O 
presidente da associação, Igor 
Baldez, falou sobre a importân-
cia do acordo. “Os portugueses 
já conheceram a cidade e se 
encantaram com as belezas 
naturais e com o potencial 
turístico de Niterói, entre ou-
tras coisas. Será uma troca de  
experiências e uma parceria 
que tem tudo para dar um bom 
retorno à cidade”, observou 
Baldez.

O cônsul-geral de Portu-
gal no Rio de Janeiro, João 
de Deus, destacou que Braga 
tem características peculiares, 
assim como Niterói. “As duas 
cidades poderão se reinventar 
porque são de pátrias irmãs e 
com interesses similares em 
diversas áreas, o que pode aju-
dar a incrementar a economia 
dos dois municípios”, relatou o 
cônsul-geral.

A cerimônia foi acompa-
nhada também por Valéria Bra-
ga, secretária do Escritório de 
Gestão de Projetos de Niterói, 
por representantes de associa-
ções comerciais e empresariais 
de Braga, e por empresários 
portugueses.

Berg Silva /Divulgação

Axel Grael assinou o Memorando de Entendimento de Cidades Irmãs em uma cerimônia híbrida, que aconteceu de forma virtual por meio de videoconferência

INSS: avaliação por 
videoconferência
A avaliação social de pessoas 
com deficiência, realizada 
pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), poderá 
ser feita de forma remota 
em todo o país, por meio de 
videoconferência, caso seja 
do interesse do beneficiário.

A medida, visando à mo-
dalidade remota para o pro-
cedimento de avaliação so-
cial exigido para a concessão 
do benefício assistencial de 
prestação continuada à pes-
soa com deficiência (BPC), 
está prevista na Portaria nº 
978, publicada no Diário 
Oficial da União desta ter-
ça-feira (8).

Segundo a portaria, o 
serviço será disponibilizado 
nos canais remotos Meu 
INSS e Central de Atendi-
mento 135, “permitindo ao 
cidadão escolher a forma 
do atendimento, presencial 
ou remota”.

A publicação da portaria 
segue decisão manifestada 
em junho de 2021 pelo Tri-
bunal de Contas da União 
( TCU), na qual autoriza 
pedido de medida cautelar 
que determinou, inicial-
mente em caráter piloto, a 
modalidade remota para 
procedimento de avaliação 

social exigido para a conces-
são do benefício assistencial 
de prestação continuada à 
pessoa com deficiência. A 
medida foi adotada em meio 
a suspeitas de irregulari-
dades cometidas na inter-
rupção de perícias médicas 
sob responsabilidade do 
INSS em meio às restrições 
impostas pela pandemia da  
covid-19.

A avaliação social remota 
será feita nas dependências 
do INSS ou de entidades 
parceiras, “cabendo ao ci-
dadão comparecer ao en-
dereço indicado, no dia e 
hora do seu agendamento 
para o atendimento”. Os 
agendamentos indevidos, 
que não possuam relação 
com o Benefício Assistencial 
da Pessoa com Deficiência e 
que não tenham número de 
protocolo válido, poderão 
ser cancelados previamente 
pelas unidades.

A portaria diz que cabe 
às superintendências regio-
nais a escolha das unidades 
que farão o atendimento de 
Avaliação Social da Pessoa 
com Deficiência - Remota, 
“observada a capacidade de 
cada unidade para a realiza-
ção do atendimento”.

Tomaz Silva/Agência Brasil

O serviço será disponibilizado nos canais remotos do órgão

Civil vê equívoco e Justiça do 
Rio manda soltar jovem negro

Após a Polícia Civil apontar 
que houve equívoco na prisão 
de um jovem negro no do-
mingo (6), o Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro (TJRJ) 
determinou ontem (8) sua 
libertação. O entregador Yago 
Corrêa de Souza, de 21 anos 
de idade, havia sido acusado 
do crime de tráfico de drogas. 
Mas de acordo com a decisão 
do juiz Antônio Luiz da Fon-
seca Lucchese, responsável 
pela condução da audiência 
de custódia, a prisão não se 
mostra necessária, adequada 
ou proporcional.

“Diante das circunstâncias 
em que teria se dado a pri-
são, sem perder de vista que 
aqui há evidente necessidade 
de que os fatos sejam mais 
apurados, sobretudo diante 
da dinâmica dos fatos, certa-
mente faz com que se esvaia 
qualquer substrato para se 
cogitar, neste momento, de 

prisão cautelar, ainda mais 
diante da manifestação a pos-
teriori da autoridade policial”, 
escreveu o magistrado.

Yago havia sido detido no 
Jacarezinho, na zona norte da 
capital fluminense, após sair 
de uma padaria onde fazia 
compras para um churrasco 
da família. Imagens das câ-
meras do estabelecimento 

mostram um atendente lhe 
servindo alguns pães.

Na ocasião, também foi 
apreendido um adolescente 
que estaria carregando co-
caína e maconha. Segundo 
os policiais militares que efe-
tuaram a prisão, Yago correu 
juntamente com o menor 
durante a abordagem, o que 
os levou a acreditar que esti-

vessem fugindo juntos.
O delegado assistente da 

Polícia Civil que assumiu 
o caso, Marcelo José Borba 
Carregosa, reconheceu a pri-
são equivocada. Segundo ele, 
Yago “estava na hora errada e 
no lugar errado”, não ficando 
comprovado qualquer víncu-
lo com o adolescente.

Vivaldo Lúcio da Silva 
Neto, advogado que assumiu 
a defesa de Yago, conside-
rou que o jovem foi vítima 
de racismo, quando apenas 
buscava se abrigar em um 
local seguro em meio a uma 
correria decorrente da abor-
dagem de policiais armados. 
Por enquanto, a liberdade de 
Yago é provisória. Ele deve 
comparecer mensalmente 
ao cartório do juízo criminal 
e não poderá se ausentar da 
cidade por mais de 10 dias 
sem autorização judicial. A 
defesa cobra sua absolvição.

Entregador Yago Corrêa havia sido acusado por tráfico de drogas

Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão

PF prende suspeito de invadir 
a rede interna da Caixa

A Polícia Federal (PF) prendeu 
nesta terça-feira (8) um sus-
peito integrante de um grupo 
que invadiu a rede interna da 
Caixa. A Operação Atacante 
investiga “tentativas atípicas” 
de invasão da rede interna 
do banco com alterações de 
dados dos correntistas. Além 
da prisão, foram cumpridos 
três mandados de busca e 
apreensão em na cidade de 
São Paulo, em Ribeirão Preto 
e no Guarujá.

Segundo a PF, o grupo cri-
minoso acessava ilicitamente 
os sistemas da Caixa para 

consultar dados dos corren-
tistas. De posse dos dados, os 
criminosos alteravam infor-
mações, inclusive de cartões 
de crédito, “e obtinham vul-
tosas vantagens econômicas”.

A PF não informou, con-
tudo, quantos correntistas 
foram prejudicados pelo gru-
po. Durante as buscas foram 
apreendidos equipamentos 
de informática, documentos, 
veículos, dentre outros obje-
tos de relevantes para a con-
tinuidade das investigações.

A polícia disse que os sus-
peitos são investigados pe-
los crimes de estelionato e 
associação criminosa com 
penas que podem variar, res-
pectivamente, de 4 a 8 anos 
de reclusão e de 1 a 3 anos de 
reclusão.

O secretário de Estado 
de Educação, Alexandre 
Valle, inaugura nesta 
quarta-feira (9) mais 
uma unidade intercul-
tural da rede estadual de 
ensino do Rio de Janei-
ro, o Ciep 097 – Carlos 
Chagas Brasil-China, 
em Duque de Caxias. O 
colégio vai ter no cur-
rículo o Ensino Médio 
com aulas de Mandarim 
nos Itinerários de Lín-
guas. A matriz curricu-
lar dá ênfase ao ensino 
da língua e da cultura 
chinesa, assim como 
o desenvolvimento de 
Inglês, Matemática e 
Ciências Exatas.

Seeduc 
em Caxias

A ação da PF 
aconteceu nas 
cidades de 
São Paulo, em 
Ribeirão Preto e 
no Guarujá

Divulgação / TJRJ

Segundo a decisão, a prisão do jovem não se mostra necessária
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Enderson 
faz elogios a 
joia Matheus 
Nascimento

O  B o t a f o -
go não teve 
grande atua-
ç ã o ,  m a s 
v e n c e u  o 
Nova Iguaçu 

por 2 a 0 na noite da última 
segunda-feira. O resultado 
recolocou os alvinegros na 
liderança do Campeonato 
Carioca.

O destaque da partida 
foi o atacante Matheus 
Nascimento. A joia de 17 
anos marcou os gols da 
vitória do Botafogo e foi 
elogiada pelo técnico En-
derson Moreira.

“Em relação ao Ma-
theus é tratá-lo como a 
gente sempre tratou e trata 
todo grupo, com muito 
cuidado, conversando bas-
tante e deixando ele bem à 
vontade para poder fazer 
seu jogo dentro das suas 
características. Falei com 
ele no ano passado que 
era importante ele parar 
de não querer enfrentar 
as dificuldades do profis-
sional. Às vezes tem um 
jogador com um momento 
melhor”, disse.

Enderson destacou que 
Matheus Nascimento não 
voltará mais a atuar pela 
base. O foco é o crescimen-
to dele como profissional.

“Falei que ele iniciaria 
esse ano, para que pudesse 
concentrar aqui e não ter 
mais esse vínculo com a 
base. Ele já tinha demons-
trado toda a qualidade no 
sub-20 e sub-17. Ele an-
tecipou uma fase na base 
e agora é o momento de 
ele poder se consolidar no 
profissional”, declarou.

Cruz-maltino divide a liderança do Campeonato Carioca com o Botafogo

Atravessando boa fase, 
Vasco recebe a Lusa

V i c e - l í d e r  d o 
C a m p e o n a t o 
Carioca, o Vasco 
volta a campo 
na noite desta 
q u a r t a - f e i r a . 
Pela quinta ro-

dada da Taça Guanabara, a 
equipe cruz-maltina recebe a 
Portuguesa da Ilha do Gover-
nador, às 21h35 (de Brasília), 
em São Januário.

Invicto e com três vitórias 
e um empate, o Vasco divide 
a ponta da tabela com o 
Botafogo, ambos com dez 
pontos. O Alvinegro leva van-
tagem no saldo de gols, mas 
amanhã tem pela frente na 
rodada o clássico diante do 
Fluminense.

O ataque tem sido o pon-
to forte do time de Zé Ricar-
do, com 11 gols em quatro 
partidas. Este é o melhor 
desempenho da equipe em 
um início de temporada des-
de 2014. Autor de um golaço 
na vitória por 3 a 1 sobre o 
Madureira no último do-
mingo, Gabriel Pec elogiou 

o trabalho do treinador após 
a partida em Conselheiro 
Galvão.

“O Zé, desde que che-
gou,  implementou uma 
nova forma de jogar, com  
dois atacantes na frente, 
e isso facilitou bastante, 
porque ficamos mais perto 
e treinamos movimentação 
também para dar espaço 
uns para os outros”, disse o 
atacante.

Mas a Portuguesa prome-
te ser um adversário difícil, 
apesar do jogo ser em casa. 
A Lusa da Ilha do Governador 
aparece em quinto lugar na 
tabela com sete pontos, e 
vem de vitória sobre o Bangu 
na rodada passada.

Rafael Ribeiro / Vasco

Um dos destaques neste início de temporada, Gabriel Pec está confirmado no duelo desta noite contra a Portuguesa

Após ser 
poupado na 
última rodada, 
o apoiador Nenê 
volta hoje ao 
time do Vasco

Fla confirma lesão 
de Bruno Henrique

Felipe Melo exalta 
time do Fluminense

O técnico por-
tuguês Paulo 
Sousa come-
çou a utilizar 
os titulares do 
Flamengo na 

temporada. No entanto, o 
comandante não tem con-
tado com o atacante Bruno 
Henrique neste início de 
Campeonato Carioca.

O treinador rubro-ne-
gro já havia destacado que 
Bruno Henrique estava com 
dores e, por isso, não estava 
sendo relacionado. Só que 
ontem, o Flamengo atuali-
zou a situação do atacante.

Segundo o departamen-
to médico rubro-negro, 

A vitória no 
clássico con-
tra o Flamen-
go, no último 
domingo, ain-
da repercute 

no Fluminense. O resultado 
afastou a desconfiança da 
torcida no trabalho do técni-
co Abel Braga neste início de 
Campeonato Carioca.

Um dos destaques do 
Fluminense no clássico foi 
o volante Felipe Melo. O 
experiente jogador afirmou 
que escolheu o clube certo 
para atuar.

“Agradeço muito a Deus 
por me fazer um profissional 
desse calibre e por poder 
ter a oportunidade de estar 
num grupo como esse, num 
clube maravilhoso como 
é o Fluminense. Eu acho 

Bruno Henrique está com 
uma lesão na coxa. Com 
isso, o jogador está fora do 
duelo contra o Audax, ama-
nhã, pela quinta rodada do 
Estadual.

“Em função do desgas-
te e das dores na região 
anterior da coxa direita, o 
atleta Bruno Henrique rea-
lizou exame, que constatou 
uma pequena lesão. Iniciou 
tratamento”, publicou o 
Flamengo.

O Rubro-Negro vai a 
campo pressionado após a 
derrota no clássico contra 
o Fluminense. Paulo Sousa 
sabe que não terá o atacan-
te Vitinho, suspenso.

que isso que o torcedor tem 
feito é porque eles têm vis-
to o quanto eu me entrego 
dentro de campo”, disse o 
jogador.

Felipe Melo admitiu que 
por muitas vezes não vai 
conseguir ter a melhor atua-
ção. No entanto, vai sempre 
ir em busca da vitória.

“Vai ter vezes que eu 
não vou estar muito bem 
tecnicamente, o que é nor-
mal, mas entrega nunca vai 
faltar. Então eu vim para o 
clube certo, aqui é um time 
de guerreiros. E guerreiro é 
isso, nunca se entrega, vai 
até o final, sempre lutando 
pelo ideal, pelo objetivo que 
é a vitória”, declarou.

O Tricolor terá novo de-
safio amanhã, quando en-
cara o Botafogo.


