
Niterói vai ter semáforos 
piscando entre 23h e 05h

Sinal em amarelo piscante estreia em março e visa dar mais segurança contra assaltos aos motoristas

ATENÇÃO NOS CRUZAMENTOS
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A Prefeitura de São Gonçalo começou ontem a entregar os uniformes e também os kits escolares para os pais e outros responsáveis por alunos da rede pública municipal de Educação

Lucas Alvarenga/Divulgação

Uniformes e kits 
escolares são 
distribuídos
A Prefeitura de São Gonçalo co-
meçou, ontem, a entregar os 
uniformes e os kits escolares aos 
responsáveis. O prefeito Capitão 
Nelson e o secretário de Educa-
ção, Maurício Nascimento, esti-
veram na Escola Municipal Raul 
Veiga para acompanhar o pri-
meiro dia de entrega.
“Nós pensamos muito, junto com 
o secretário de Educação, para 
que pudéssemos atender a todas 
as necessidades das crianças e 
fornecer tudo aquilo que é pri-
mordial para que os alunos te-
nham excelentes condições para 
receberem o conhecimento na 
escola”, disse o prefeito.

CIDADES\PÁG. 4

Detran-RJ: 
despachantes 
ameaçam parar

PANORAMA\PÁG. 2

Responsável por garantir a vitória do Flu na noite da última terça, 
sobre o Millonarios-COL, pela estreia na Libertadores ao defender 
um pênalti, o goleiro Fábio celebrou a atuação tricolor que vai em 
vantagem para o duelo da próxima semana em São Januário. 

PÁG. 8

ESPORTES

Mailson Santana / Fluminense

Goleiro Fábio vem tendo boas atuações neste início de trajetória com a camisa tricolor

Paredão exalta garra tricolor

Petrópolis: 
acessos serão 
melhorados

CIDADES\PÁG.3

Aplicativos de 
fake news na 
mira do TCE

CIDADES\PÁG. 5

Governo lança nova identidade
Novo RG vai usar o número do CPF como identificação única do cidadão brasileiro

CIDADES\PÁG. 5

‘Calça Jeans’: o hit do momento
O cantor e compositor niteroiense Matheus Falcão volta à pista e 
publica nova música, intitulada “Calça Jeans”, em parceria com 
o rapper Venâncio. A canção, que une o pop e o rap para falar de 
amor, já está disponível  no Spotify e tem clipe no Youtube.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Matheus Falcão lança nova música que mistura o pop e o rap para falar de amor
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Limpeza mal feita
Gostaria de aproveitar o espaço para reclamar do serviço 
de varrição das ruas no Fonseca, que após a saída do prefei-
to Jorge Roberto Silveira, veio piorando a cada ano. Hoje as 
ruas, que antes eram um brinco, estão bem sujas. A culpa 
não é dos garis, mas de quem fica sentado em alguma sala 
dando ordens e fazendo a distribuição dos trabalhadores 
pela cidade. A Zona Norte está mesmo abandonada. 
Rita Camargo

Estacionamento apertado
Em várias ruas de Niterói os motoristas pagam R$ 3,50 
para estacionar, mas não conseguem sair dos carros por 
causa dos obstáculos nas calçadas, como postes, canteiros, 
cavaletes, motos, mercadorias de lojas e o que mais você 
possa imaginar. As autoridades se preocupam em faturar, 
mas não se preocupam com o conforto dos motoristas.
Leandro Assumpção

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.

‘Calça jeans’, novo hit de Matheus Falcão, 
mistura de pop e rap para falar de amor
Dois meses após o lança-
mento de sua primeira mú-
sica autoral de trabalho, 
“Pensamento Bom”, o cantor 
e compositor niteroiense 
Matheus Falcão volta à pis-
ta e publica nova música, 
intitulada “Calça Jeans”, em 
parceria com o rapper Ve-
nâncio. A canção, que está 
disponível desde terça (22) 
no Spotify e no Youtube, 
mistura o pop de Falcão com 
o Trap & Rap de Venâncio, 
trazendo uma pegada mais 
romântica às vésperas do 
carnaval. A faixa aborda a 
relação de duas pessoas que 
estavam começando a se en-
volver emotivamente, mas o 
medo do protagonista em se 
apegar à novas possibilida-
des amorosas colocou em 
xeque o futuro promissor do 
casal. A história é retratada 
em um videoclipeoficial, 
que foi postado no Youtube 
na mesma data do lança-
mento da música no Spotify. 
A produção do vídeo teve 
o comando do premiado 
Bruno Cavalcante, brasileiro 
campeão do último prêmio 
da Red Bull Illume interna-
cional de vídeo.

CULTURA

Divulgação

Novo trabalho do cantor e compositor niteroiense Matheus Falcão (D) conta com participação especial de Vena

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

POR JEFFERSON LEMOS

Servidores com 
dinheiro no bolso
O prefeito de Tanguá, Ro-
drigo Medeiros,  promo-
veu um reajuste de 20% no  
salário de todos os servido-
res da prefeitura, já a par-
tir deste mês. O projeto de  
Lei do Executivo foi aprova-
do pela Câmara Municipal 
em primeira votação, na 
sessão ordinária do Poder 
Legislativo, realizada ontem 
(22).

Segundo o prefeito, a re-
posição de 20% recupera 
as perdas causadas pela 
inflação acumulada nos úl-
timos três anos, que somou 
19,58%. Rodrigo lembra que 
o reajuste estava progra-
mado para o ano passado, 
mas uma lei aprovada pelo 
Congresso Nacional proibiu 
o aumento de salários de 
servidores públicos até o 
ano de 2021, por conta da 
pandemia.

O último reajuste no salá-
rio dos servidores tanguaen-
ses ocorreu em 2019, ocasião 
em que o gestor anterior 
autorizou uma reposição de 
1,14%. 

Noite de homenagens em Niterói

Durante a sessão solene 
“Capoeira é um Direito”, 
na noite desta terça (22) 
foram entregues moção 
de aplausos para perso-
nalidades capoeiristas no 
plenário da Câmara de 
Niterói. “Estamos aqui reu-
nidos não só para uma luta, 
não só pra resistência, mas 

Divulgação

para preservação das nos-
sas tradições, pra guardar 
nossa memória e convocar 
aqueles que vieram antes 
de nós”, disse a vereadora 
Walkíria Nictheroy, anfi-
triã da solenidade, ao lado 
de mestre Paulão Kikon-
go também discursou na 
ocasião.

Escola é assaltada 
e zelador é refém

A Escola Municipal Profes-
sora Dearina Silva Machado, 
no Pinhão, em Tanguá, foi 
assaltada e teve equipamen-
tos levados pelos invasores 
na madrugada de ontem. 
Durante a ação o zelador 
foi feito refém, enquanto 
os bandidos promoveram 
vandalizaram a estrutura 
física do imóvel, de onde 
tiraram até parte da fiação 
elétrica, provavelmente por 
acharem que houvesse um 
sistema de monitoramento 
por câmeras no local. A po-
lícia acredita que a ação foi 
anteriormente planejada, 
já que os assaltantes leva-
ram grande quantidade de  
objetos, até mesmo um free-
zer carregado de carne e 
outros gêneros alimentícios.

Salvem o Tamoio!

Despachantes 
ameaçam parar

Às vésperas do Carnaval, 
a Alerj vota em regime de 
urgência,  nesta quinta-
-feira (24), o Projeto de Lei 
5064/2021, de autoria da de-
putada estadual Zeidan (PT) 
que pede o tombamento do 
Tamoio Futebol Clube de São 
Gonçalo. O outrora famoso 
clube Tamoio, por décadas, 
foi palco de grandes desfiles 
de fantasias luxuosas do Car-
naval carioca.

Embora seja tombado por 
lei municipal, vereadores da 
cidade já se mobilizam para 
destombar o patrimônio 
cultural que foi leiloado ano 
passado e onde pretendem 
construir um supermercado. 
Na Câmara de São Gonçalo 
o projeto entrou onte em 
discussão, com uma lei de 
autoria do vereador Cacau 
(Cidadania). 

As mudanças no Detran-RJ 
não estão agradando os des-
pachantes que reclamam 
da falta de transparência no 
processo e da exclusão da 
categoria, que tem aproxima-
damente 4 mil profissionais 
no Estado do Rio. A turma 
decide hoje, em assembleia 
geral online, uma greve com 
manifestação na porta do ór-
gão estadual após o Carnaval. 
A assembleia será dirigida por 
Júnior Alcântara, presidente 
da Associação dos Despa-
chantes e documentalistas 
do Estado do Rio de Janeiro 
(ADESDOC-RJ). 

Sixel recebe cônsul americana

A secretária da Coordena-
doria de Políticas e Direitos 
das Mulheres, Fernanda 
Sixel, recebeu, nesta quar-
ta-feira (23), a cônsul geral 
do Consulado Americano, 
Jacqueline Ward, que veio 
à cidade participar de uma 
roda de conversa com as 
alunas do Projeto Mulher 
Líder, da Prefeitura de Ni-
terói. O projeto foi lançado 

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

em outubro após a Codim 
ganhar o prêmio do edital 
do Consulado Americano – 
Federal Assistance 2021 de 
19.655,18 mil dólares (cer-
ca de R$ 109 mil). O Projeto 
Mulher Líder teve o início 
das aulas em fevereiro e 
visa oferecer oportunidade 
de capacitação para 120 
mulheres na área do em-
preendedorismo feminino.

Panorama RJPanorama RJ

O deputado estadual Co-
ronel Salema aceitou o 
convite do presidente Jair 
Bolsonaro e do senador 
Flávio Bolsonaro e se filiou 
ao Partido Liberal (PL). Ele 
é o primeiro parlamentar 
a seguir o presidente. O 
deputado estadual Coro-
nel Salema foi expulso do 
Partido Social Liberal (PSL) 
justamente pelo fato de 

fazer campanha pela cria-
ção do Aliança do Brasil, 
em apoio a Bolsonaro. O 
parlamentar assinou sua 
filiação na noite desta ter-
ça-feira (22), em Brasília, 
na presença do presidente 
do PL no Rio de Janeiro, Al-
tineu Côrtes, do presidente 
nacional do PL, Waldemar 
Costa Neto, e da bancada 
federal.

Coronel Salema fecha com o PL
Divulgação

Maricá incentiva as pedaladas
Divulgação

O som é resultado de 
uma amizade de quase 20 
anos entre Matheus e Ve-
nâncio. As histórias em co-
mum, o entrosamento, e a 
habilidade de composição 
da dupla resultou nessa 
parceria que promete muito 
sucesso. Conhecido no meio 

artístico como “Vena”, o can-
tor, compositor e produtor 
musical de Niterói já conta 
com mais de 3 milhões de 
plays no Spotify e acredi-
ta no potencial de “Calça 
Jeans.”

“É uma amizade longa. 
Conheço o Matheus desde 

os 7 anos. Depois de muitas 
histórias, risadas, aprendi-
zados, finalmente lança-
mos um som juntos”, disse 
Venâncio. Calça Jeans está 
disponível nas plataformas 
de streaming e em forma 
de videoclipe musical no 
Youtube. 

Divulgação

O Projeto de Lei da ve-
readora Andréa Cunha, 
que instituiu o Sistema 
Municipal de Ciclomobi-
lidade – Ciclorrota Charles 
Darwin, foi aprovado nes-
ta semana na Câmara de 
Maricá e passa agora a vi-
gorar como a Lei 3.104/21. 
Sancionada pelo prefeito 
Fabiano Horta, trata-se 

de importante iniciativa 
para configurar o uso da 
bicicleta como meio de lo-
comoção não motorizado 
e devidamente integrado 
aos sistemas viários e de-
mais transportes públicos. 
Seja para ir ao trabalho, no 
lazer e também no turis-
mo da cidade.  

“Os maricaenses gos-
tam de bicicleta, é uma 
vocação natural nossa, 
especialmente porque, 
desde criança, lidamos 
com a natureza colada aos 
lugares em que moramos 
ou nos divertimos. Somos 
moradores que valorizam 
o meio ambiente, as bele-
zas locais e tão próximas 
do caminho que fazemos 
para trabalhar, ir à escola, 
simplesmente curtir a pai-
sagem ou fazer compras”, 
observa Andréa. 
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Além de reduzir tráfego interno da cidade, mudança atende à demanda dos moradores de Petrópolis

Castro propõe alteração na BR-040
O governador Cláudio Castro 
se reuniu ontem com o secre-
tário executivo do Ministério 
da Infraestrutura, Marcelo 
Sampaio, para coordenar 
as alterações viárias na BR-
040 que vão permitir maior 
fluidez ao trânsito de Petró-
polis, reduzindo o tempo de 
deslocamento das equipes 
e maquinário de limpeza e 
do Corpo de Bombeiros. O 
deputado federal Hugo Leal 
e os secretários de Estado de 
Infraestrutura e Obras, Max 
Lemos, e do Ambiente e Sus-
tentabilidade, Thiago Pam-
polha, também participaram 
da reunião com represen-
tantes da Polícia Rodoviária 
Federal, Secretaria Nacional 
de Transportes Terrestres e da 
Superintendência de Infraes-
trutura Rodoviária.

“Na BR-040, há uma de-
manda histórica dos mora-
dores que é a ligação do Bin-
gen-Quitandinha. É preciso 
passar por dentro da cidade 
enquanto o trajeto poderia 
ser feito em cinco minutos. 
Primeiro, seria uma ligação 
temporária e, depois, se tor-
naria permanente. O governo 
do estado vai arcar com todos 
os custos para a implantação 
de um binário provisório, o 
que também vai facilitar a 
circulação dos caminhões de 
limpeza do dos bombeiros 

para as ações de salvamento 
e resgate”, afirmou o gover-
nador.

As fortes chuvas que atin-
giram Petrópolis também 
danificaram diversos trechos 
da Rodovia Washington Luís, 
que serão tratados emergen-
cialmente a partir da próxima 
segunda-feira, em paralelo 
às intervenções nas cinco 
principais encostas da cidade 
executadas pela Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Obras. Com isso, será preciso 
fazer uma interdição parcial, 

tornando necessária a imple-
mentação de uma pista rever-
sível. A via auxiliar, a Avenida 
Getúlio Vargas, também está 
com obras em pontos com 
risco de deslizamento.

No trecho sob avaliação, 
o tráfego já operou em mão 
dupla, no entanto, o ponto 
de alerta das autoridades é 
o Túnel Quitandinha devido 
à localização em uma área 
típica de neblina.

“Quero trabalhar jun-
to com a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 

(ANTT) e a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) para utilizar o 
melhor material para insta-
lação de uma pista reversível 
no local, sem economia por 
parte do governo do estado. 
Nosso principal objetivo 
é garantir a segurança da 
população e dos motoristas 
– destacou Cláudio Castro.

A coordenação da medida 
ficará a cargo da Secretaria 
de Infraestrutura e Obras. 
Uma nova reunião aconte-
cerá, hoje (24), às 11h, no 
Quitandinha, para definir os 

próximos passos de imple-
mentação da nova ligação 
e da faixa reversível, com 
representantes do Ministério 
Público, ANTT, concessioná-
ria Concer, PRF, Prefeitura e 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro.

R$ 70 milhões - Na noite 
de quarta-feira, o governador 
Cláudio Castro apresentou,  
ao ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Ma-
rinho, o andamento dos estu-
dos e projetos básicos para 
intervenções estruturais em 
Petrópolis e de construção de 
unidades habitacionais para 
as vítimas das fortes chuvas 
que atingiram a cidade. Na 
reunião, Rogério Marinho 
autorizou a liberação de até 
R$ 70 milhões para dar início 
à primeira fase do plano.

“Nós trouxemos os pleitos 
mais emergenciais e con-
seguimos a liberação de re-
cursos importantes para dar 
início a uma grande reestru-
turação de Petrópolis, que 
deve custar R$ 400 milhões e 
durar dois anos e meio, além 
de tratar da questão habita-
cional, cuja demanda vai au-
mentar em razão da tragédia”, 
afirmou Cláudio Castro.

Em um primeiro momen-
to, o centro histórico será 
priorizado com três inter-

venções: o túnel extravasor 
do Rio Palatinato, o redi-
mensionamento do canal do 
Centro e do Quitandinha e 
a macrodrenagem do bairro 
Coronel da Veiga. A previsão 
é que a obra seja licitada até 
junho. O Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) já exe-
cuta, desde o ano passado, 
um estudo que contempla 
toda a cidade, custeado pelo 
governo federal.

Diante da necessidade 
de remoção de moradias em 
áreas de risco e do número 
de desabrigados, o Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal definiu que não haverá 
limitação de recursos. Com 
base no número de pedidos 
de Aluguel Social, estima-se 
que serão necessárias mais 
de 1.000 unidades habita-
cionais.

“A prefeitura e o governo 
do estado vão buscar os ter-
renos, mas não há restrição 
de orçamento ou limite do 
número de unidades”, garan-
tiu o ministro.

Na última sexta-feira, em 
visita a Petrópolis com o 
presidente Jair Bolsonaro, 
Rogério Marinho anunciou 
que seriam disponibilizados 
R$ 2 bilhões em recursos ex-
traordinários direcionados 
a municípios atingidos por 
desastres naturais.

  Fernando Chaves/Divulgação

Governador se reuniu ontem com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio

Equipe do SuperaRJ 
vai à Região Serrana
A equipe do SuperaRJ esta-
rá hoje e amanhã (24 e 25) 
em Petrópolis para auxiliar 
quem for solicitar o bene-
fício estadual. Entre os ser-
viços à disposição, estarão 
os pedidos de segunda via 
do cartão, além da entrega 
do item aos moradores da 
cidade. As pessoas também 
serão orientadas sobre como 
fazer a inscrição, no caso 
de desempregados. O aten-
dimento será no Colégio 
Estadual Princesa Isabel, 
no bairro Quitandinha (Rua 
General Rondon, s/nº), das 
10h às 16h.

O governador Cláudio 
Castro alterou a legislação 
e permitiu que, em virtude 
de a cidade ter decretado 
estado de calamidade, o 
benefício do SuperaRJ em 
Petrópolis será cumulativo 
com outros benefícios mu-
nicipais e federais. Dessa 
forma, quem já recebe o 
Auxílio Brasil, por exemplo, 
poderá requerer também o 

SuperaRJ.
“Agradeço à Assembleia 

Legislativa do Rio pela agili-
dade em aprovar os projetos 
que, quase que imediata-
mente, eu sancionei, ainda 
na semana que aconteceu 
o forte temporal. Essa fle-
xibilização de acumular 
o SuperaRJ vai auxiliar os 
petropolitanos a reconstruir 
suas vidas”, disse Cláudio 
Castro.

Os desempregados inte-
ressados em se cadastrar no 
SuperaRJ, podem acessar o 
site do programa (https://
www.superarj.rj.gov.br/) e 
solicitar o benefício. Já os 
beneficiários inscritos no 
CadÚnico não precisam 
se inscrever para receber o 
SuperaRJ.

Atualmente, o SuperaRJ 
atende a 2.406 beneficiários 
em Petrópolis, entre desem-
pregados e cidadãos abaixo 
da linha da pobreza ou ex-
trema pobreza cadastrados 
no CadÚnico.

Niterói vai ampliar 
sua moeda social
A Prefeitura de Niterói vai 
ampliar o Programa Moeda 
Social Arariboia. O prefeito 
de Niterói, Axel Grael, entre-
gou nas mãos do presidente 
da Câmara de Vereadores, 
Milton Cal, a mensagem 
executiva que pede a am-
pliação do valor mensal da 
moeda social. A mensagem 
será encaminhada para 
votação e aprovação no 
Legislativo. Pela mensagem 
enviada, o valor mensal 
passa para R$ 250 para o 
responsável familiar e mais 
R$ 90 para cada membro, 
com até cinco pessoas adi-
cionais. O benefício pode 
alcançar R$ 700 por mês 
para uma família com seis 
integrantes. Mais quatro mil 
famílias serão incluídas no 
Programa, que vai passar de 
27 mil para 31 mil famílias 
beneficiadas.

Axel Grael fez o anúncio 
da ampliação do Programa 
Moeda Social Arariboia ao 
vivo pelas redes sociais da 
Prefeitura. O prefeito des-

tacou que o avanço terá 
impacto direto na economia 
da cidade.

“A Moeda Social Arari-
boia já alcançou excelentes 
resultados. Agora, com a 
ampliação, vamos ter re-
sultados ainda melhores. 
Este Programa é muito im-
portante porque beneficia 
as famílias que recebem 
os recursos diretamente, 
como também os pequenos 
comerciantes que estão 
credenciados e trabalham 
com a Moeda”, afirmou Axel 
Grael.

Em menos de um mês, 
a Moeda Social Arariboia 
injetou R$ 9 milhões na 
economia de Niterói. Fo-
ram 130 mil transações em 
2,4 mil estabelecimentos 
comerciais credenciados. O 
prefeito Axel Grael enfatizou 
que, com a ampliação, o 
Programa vai movimentar 
R$ 11,2 milhões por mês. 
Por ano, a Moeda Social 
Arariboia vai movimentar 
R$ 135 milhões.

Detran abre hoje novo posto de 
atendimento em Petrópolis
O Detran.RJ vai abrir em Pe-
trópolis, hoje (24), um novo 
posto de atendimento aos 
moradores que perderam 
documentos nos fortes tem-
porais da semana passada no 
município. A nova unidade 
vai funcionar na Rua da Im-
peratriz, 327, no Centro de 
Petrópolis, em uma parceria 
com a InterTV. 

Serão oferecidos serviços 
de identificação civil e de 
habilitação, além de uma 
Unidade de Serviços de Veí-
culos (USV), para abertura de 
processos administrativos e 
serviços que não necessitam 
de vistoria. Um dos serviços 
será a baixa de veículos, para 
moradores que perderam 
seus veículos nos temporais. 
Neste posto também haverá 
atendimento da Ciretran de 

Petrópolis.
Serão dois pontos de aten-

dimento para segunda via de 
carteira de habilitação, qua-
tro pontos para carteira de 
identidade e um de serviços 
administrativos de veículos. 
Para identificação civil serão 
atendidas cem pessoas por 
dia, por ordem de chegada. 
Não há necessidade de agen-
damento. Os desabrigados 
que forem atendidos, nos 
primeiros dias, receberão 
ainda cestas básicas. 

Assim como já faz no 
posto do Sesc Quitandinha, 
desde a semana passada, 
o Detran vai disponibilizar 
vans para pegar os moradores 
de Petrópolis nos abrigos. 
Dois telefones da Ouvidoria 
do Detran (21 2332-0450 e 
2332-0438) foram disponi-

bilizados.
No Sesc Quitandinha, o 

Detran vai manter o aten-
dimento aos desabrigados. 
Neste posto e também na 
Escola Estadual Rui Barbosa 
(este já desmobilizado), no 
bairro Alto da Serra, já foram 
realizados cerca de 800 aten-
dimentos.

Também a partir de hoje 
(24), o posto de vistoria de 
veículos de Petrópolis vai ser 
temporariamente transferido 
para o Parque de Exposições 
de Itaipava. Serão atendidos 
no espaço todos os usuários 
que estavam com serviços 
agendados para o posto de 
vistoria do Alto da Serra, que 
está interditado. E também 
os moradores que precisam 
de serviços e documentos 
em decorrência das chuvas - 

como, por exemplo, os donos 
de veículos que perderam as 
placas no temporal.

De acordo com resolução 
da Secretaria de Estado de 
Fazenda, publicado no Diário 
Oficial de terça-feira (22/02), 
em caso da perda total do 
veículo por causa da chuva, 
os proprietários terão direito 
à restituição de parte do IPVA 
pago. Para isso, terão de in-
formar o sinistro ao Detran, 
antes de abrir um processo 
na Secretaria de Fazenda, 
solicitando a devolução.

Para os 60 mil veículos 
emplacados em Petrópolis 
foi adiado o prazo de venci-
mento das parcelas do IPVA, 
sem incidência de juros. A 
segunda parcela agora vence 
em 15 de agosto e, a terceira, 
em 15 de setembro.

Serão oferecidos serviços de identificação, habilitação e de veículos

Procon-RJ 
mira sites 
de jogos de 
loteria
Após o recebimento de 
denúncia, o Procon-RJ ins-
taurou, ontem, processos 
administrativos  contra 15 
sites que realizam, supos-
tamente de forma irregu-
lar, a venda de produtos 
lotéricos. De acordo com 
a legislação, a exploração 
de atividades de loteria fe-
deral é exclusiva da Caixa, 
seja diretamente ou por 
intermédio de seus per-
missionários. Em princí-
pio, com os levantamentos 
realizados pelo Procon/RJ, 
há indícios de que esses 
sites tentam persuadir o 
consumidor, serem per-
missionários da Caixa, o 
que pode induzir o con-
sumidor em erro. Detalhe: 
nestes sites o consumidor 
não recebe o comprovante 
oficial de realização dos 
jogos, o poderá impedir 
de receber um eventual 
prêmio.

Sinal em amarelo piscante dará mais segurança aos motoristas em Niterói

Cidade vai deixar semáforos 
intermitentes entre 23h e 05h

A Niterói Transporte e Trân-
sito informa que entrará em 
vigor, a partir de 2 de março 
(quarta-feira), o sistema de se-
máforos intermitentes (ama-
relo piscante) entre 23h e 05h 
em dias úteis. Nos locais onde 
o semáforo estiver piscante, 
os motoristas devem ter aten-
ção máxima no cruzamento, 
observando a aproximação 
de veículos nas vias transver-
sais antes de passar; mas não 
precisarão esperar a luz verde 
para seguir. Para os pedestres 
é necessário ter atenção ao 
sinal vermelho contínuo e 
cuidado na travessia.

A diretora de Planejamen-
to de Trânsito da NitTrans, 
Amanda Machado, explica 
que a medida está prevista 
no Código de Trânsito e bus-
ca dar mais segurança aos 
motoristas.

“É importante lembrar que 
o sinal intermitente é uma 
sinalização de atenção, e não 

serve como um sinal verde, 
que dá passe livre ao motoris-
ta. O amarelo servirá para que 
o motorista não fique parado 
nos cruzamentos durante a 
madrugada”, destaca.

Na primeira fase serão 
contemplados semáforos 

nas avenidas Almirante Ary 
Parreiras e Roberto Silveira, 
em Icaraí; na Rua da Concei-
ção e Rua Doutor Celestino, 
no Centro; na Rua Dr. Paulo 
César, em Santa Rosa; e na 
Estrada Caetano Monteiro, 
no Badu.

Pixabay

Sinal em amarelo piscante visa dar mais segurança para quem dirige à noite
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Educação: uniformes e kit 
escolar são entregues em SG
Primeiro dia de entrega foi ontem, na Escola Municipal Raul Veiga. Prefeito Capitão Nelson acompanhou

Pensando nas necessidades 
dos alunos da rede muni-
cipal, a Prefeitura de São 
Gonçalo, por intermédio 
da Secretaria de Educação 
começou, ontem (23), a en-
trega do uniforme e do kit 
escolar para os responsáveis. 
O prefeito Capitão Nelson 
e o secretário de Educação, 
Maurício Nascimento, estive-
ram na Escola Municipal Raul 
Veiga, em Raul Veiga, para 
acompanhar o primeiro dia 
de entrega.

“É uma satisfação enorme 
estar aqui entregando os uni-
formes e kits. Nós pensamos 
muito, junto com o secretá-
rio de Educação, para que 
pudéssemos atender a todas 
as necessidades das crianças 
e fornecer tudo aquilo que é 
primordial para que os alunos 
tenham excelentes condições 
para receberem o conheci-
mento na escola”, afirmou o 
prefeito Capitão Nelson.

O kit do uniforme é com-
posto por três blusas, uma 
calça, duas bermudas, uma 
jaqueta, um tênis, meias, 
além do short saia para as 
meninas. Já o kit escolar traz 
um avental, uma toalha de 
rosto, dois pacotes com 100 
folhas cada, dois cadernos de 
desenho, um caderno de de-
senho com pauta, duas caixas 

de tinta guache, uma caixa 
de cola colorida, quatro lápis 
pretos, um vidro de cola, qua-
tro pincéis, um apontador, 

uma borracha, uma tesoura, 
um caderno brochura, uma 
agenda, uma caixa de lápis 
de cor,  uma caixa de giz de 

cera,  uma caixa de massa 
de modelar e uma caixa de 
caneta hidrográfica.

“O prefeito teve a preo-

cupação de realizar essas 
compras com antecedência, 
já que verificou a necessidade 
dos alunos iniciarem o ano 

letivo munidos dos materiais. 
Entendemos que essas ações 
estimulam nossos alunos no 
estudo e despertam o interes-
se pelo aprendizado”, disse o 
secretário de Educação.

Com dois filhos matricu-
lados na Escola Municipal 
Raul Veiga, Letícia Cristina 
vê os kits como uma grande 
ajuda, já que os gastos com 
material escolar são muitos. 
Para a mãe do Calebe, de 6 
anos, e da Alice, de 9 anos, é 
uma economia que veio em 
boa hora.

“A qualidade do unifor-
me está maravilhosa, o kit 
está completo, com todos 
os materiais necessários. A 
gente não tem preocupação 
nenhuma em relação à com-
pra de material escolar. Nesse 
período de pandemia, tudo 
ficou muito caro e a gente 
ganhar esse kit já diminui 
muito os custos”, explica Le-
tícia Cristina.

Compras foram 
feitas com 
antecedência, 
visando 
beneficiar os 
estudantes 

Lucas Alvaregnga

Kit de uniformes é composto de blusas, calça, bermudas, jaqueta, tênis, meias e short saias para as meninas. O escolar traz todo o material, exceto livros

Neltur estará presente no evento que acontece na Praia de Copacabana de amanhã até domingo 

Niterói participa do ‘Verão#tonorio’

O evento “Verão#tonorio” 
terá mais uma edição nos 
próximos de amanhã (25) 
até domingo (27), das 13 às 
20h, no Posto 4, em Copa-
cabana. Instalados em um 
container da Setur – Secre-
taria de Estado de Turismo 
-  próximo do Copacabana 
Palace, no calçadão, técni-
cos de turismo da Neltur  
(Niterói Empresa de Lazer 
e Turismo) abordarão turis-
tas e visitantes nacionais e 
internacionais, mostrando 
e falando sobre o que há de 
melhor em Niterói, como 
seus polos gastronômicos e 
de moda, seus atrativos tu-
rísticos como o Complexo de 
Fortes e a Fortaleza de Santa 

Cruz e o Caminho Niemeyer 
com suas belas obras, entre 
elas o Museu de Arte Con-
temporânea (MAC).

O programa “Verão#to-
norio” é um projeto da Setur 
com objetivo de propagar 
o Rio de Janeiro e as belas 
cidades próximas, como Ni-
terói que foi convidada pela 
segunda semana seguida a 
participar com turismólogos 
que exibem a cidade através 
de uma folheteria especia-
lizada e a revista Niterói 
Experimente. 

Além do Caminho Nieme-
yer, seus polos gastronômi-
cos e de moda, Complexo de 
Fortes e a Fortaleza de Santa 
Cruz, a cidade dispõe de 

parques com trilhas ecológi-
cas e de acessibilidade total 
como no Parque da Cidade, 

além das belas praias da 
Região Oceânica, Camboi-
nhas, Piratininga e Itaipu e 

Sossego com o selo Bandeira  
Azul.

Estando no Rio, não dei-
xe de conferir a belezas de 
Niterói conversando com 
os turismólogos da Neltur, 
Antonio Carlos Vasconcelos 
e Renato Lima, visitando 
e conhecendo o programa 
“Verão#tonorio”.

Técnicos 
de turismo 
mostrarão 
os atrativos 
turísticos da 
cidade

Divulgação

Evento ‘ Verão#tonorio’

Painéis no Jardim Alcântara e Colubandê apresentavam irregulares

Outdoors: Posturas aplica 
multas em São Gonçalo

A Secretaria de Ordem Públi-
ca de São Gonçalo, através da 
Subsecretaria de Fiscalização 
de Posturas, realizou, ontem 
(23), uma ação fiscalizatória 
em outdoors instalados em 
área pública no Jardim Alcân-
tara e Colubandê, às margens 
da Rodovia RJ-104.

A primeira parada foi na 
Avenida Jornalista Roberto 
Marinho, no Jardim Alcân-
tara, para aplicação de aviso 
de irregularidade em um 
outdoor instalado em uma 
área pública. Pela Lei 017/03 
(Art. 164), não é permitido 
a instalação de publicidade 
em logradouros públicos sem 
autorização do Poder Executi-
vo. A empresa responsável já 
havia sido multada em mais 
de R$ 3 mil por fiscais da sub-
secretaria no dia 9.

No mesmo local, uma ofi-
cina mecânica e uma loja de 
pneus receberam a visita dos 
agentes. A oficina foi multada 
em 16 Ufisg, por aplicação 

de outdoor irregular em via 
pública, e 30 Ufisg, por não 
exibição do alvará em local 
visível no estabelecimento. 
O valor da multa aplicada é 
de quase R$ 2 mil.

Já na loja de pneus, o esta-
belecimento foi multado por 
publicidade irregular em 16 
Ufisg, sendo o valor da multa 
de R$ 663,52.

Ainda durante a operação, 
no bairro Colubandê, um pos-
to de combustível também foi 
multado por exibição de pu-
blicidade sem autorização em 
um outdoor fixado no espaço 
público. No outdoor, que fica 
a poucos metros da bomba 
de gasolina, foi fixado o aviso 
de irregular. O valor da multa 
aplicada é de quase R$ 750.

A Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil de São 
Gonçalo vacina todos os 
gonçalenses com mais 
de 5 anos contra o co-
ronavírus até amanhã 
(25). Após sexta-feira, a 
vacinação será retoma-
da no dia 3 de março. 
Os gonçalenses que es-
tiverem com a marcação 
da aplicação da segunda 
dose ou dose de reforço 
para o período entre 
os dias 26 de fevereiro 
e 2 de março, devem 
retornar aos pontos de 
vacinação a partir do dia 
3 de março. Antecipação 
da vacinação só ocor-
rerá em casos com jus-
tificativa e após passar 
por avaliação da equipe 
técnica da Semsa.

SG vacina 
até amanhã

 Renan Otto/Divulgação

Fiscalização de Posturas de São Gonçalo aplicou avisos de irregularidades 
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Aplicativos que disseminem 
fake news na mira do TSE
Novo presidente da Corte, Edson Fachin, disse que Justiça Eleitoral deve zelar pela ‘paridade de armas’

O ministro Edson Fachin, 
recém-empossado na presi-
dência do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), afirmou ontem 
(23) que a Justiça Eleitoral já 
estuda os meios jurídicos mais 
viáveis para punir aplicativos 
de mensagens que permitam 
a disseminação de desinfor-
mação contra candidatos ou 
contra o próprio processo 
eleitoral.

“Ainda que seja a última 
resposta [impor limites a um 
aplicativo de mensagem], 
será a atitude que se espera da 
Justiça Eleitoral, que deve zelar 
pela paridade de armas no 
certame eleitoral. As eleições 
não constituem um processo 
sem lei”, disse Fachin, que na 
quarta-feira (23) concedeu a 
primeira entrevista coletiva 
como presidente do TSE.

O principal alvo de preo-
cupação da Justiça Eleitoral é 
o Telegram, que está entre os 
aplicativos de troca de men-
sagens mais usados no Brasil e 
onde, hoje, não há empecilhos 
para qualquer tipo de comu-
nicação. O TSE já fez diversas 
tentativas de interlocução com 
a empresa responsável pela 
ferramenta, cuja sede fica em 
Dubai, Emirados Árabes Uni-
dos, porém sem sucesso.

Questionado mais de uma 
vez sobre o Telegram, o mi-
nistro respondeu, sem citar 
o aplicativo especificamen-

te, que seria “especialmente 
oportuna” a aprovação de 
alguma regra sobre o assunto 
pelo Congresso. Ele informou 
que, se isso não ocorrer, o TSE 
prepara uma tese jurídica, com 
base em legislações já existen-
tes sobre internet e eleições, 
que permita colocar limites a 

aplicativos rebeldes.
“Nenhum mecanismo de 

comunicação está imune ao 
Estado de Direito”, afirmou o 
ministro. Usando um jogo de 
futebol como metáfora, Fachin 
disse que o juiz não contabiliza 
apenas os gols para saber o 
vencedor e que, ao longo da 

partida, também “dá cartões 
amarelos e às vezes promove 
expulsões”.

Ele frisou, contudo, que a 
Justiça Eleitoral ainda insiste 
na tentativa de diálogo. “Ainda 
não nos afastamos de todo 
da ideia de que seja possível  
estabelecer um diálogo míni-

mo, com padrões mínimos de 
comportamento, em relação 
a toda e qualquer platafor-
ma que tenha operação com 
usuários brasileiros”, disse o 
presidente do TSE.

Fachin destacou que pre-
tende, em sua gestão, deixar 
como legado uma estrutura 

permanente de defesa da ima-
gem institucional da Justiça 
Eleitoral.

“A desinformação chegou 
para ficar. Os programas de 
combate à desinformação não 
podem ser transitórios”, disse. 
Ele disse que, em reunião 
realizada com os presidentes 
dos 27 tribunais regionais elei-
torais, já começou a discutir 
como capilarizar tal combate 
em núcleos locais.

Urna eletrônica - Fachin foi 
também questionado sobre 
falas do presidente Jair Bolso-
naro que colocam em dúvida 
o funcionamento da urna ele-
trônica, e se as respostas con-
tundentes que tem dado não 
podem ser vistas pelo eleitor 
como parciais em relação ao 
presidente.

O presidente do TSE res-
pondeu que se expressa de 
modo mais contundente “ape-
nas se e quando a própria insti-
tuição [Justiça Eleitoral] esteja 
sendo injustamente atingida”.

“Se houver ofensas injus-
tificadas à Justiça Eleitoral, 
como presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral digo que nós 
vamos responder e seremos 
implacáveis,” disse Fachin. 
“Agredir a instituição da Justiça 
Eleitoral significa hoje colocar 
em discussão a realização das 
próprias eleições”, acrescen-
tou. (Agência Brasil).

José Cruz/Agência Brasil

Ontem, Edson Fachin concedeu a primeira coletiva como presidente do TSE. Segundo ele, as eleições no Brasil não podem constituir um processo sem lei

Bolsonaro assina criação do 
Plano Nacional do Desporto
Em solenidade no Palácio do 
Planalto, o presidente Jair Bol-
sonaro assinou ontem (23) 
projeto de lei que cria o Plano 
Nacional do Desporto. A inicia-
tiva contribui para o aprimora-
mento das políticas públicas 
esportivas e para a redemocrati-
zação da prática do esporte, por 
meio da ampliação do acesso às 
atividades físicas no ambiente 
escolar e da promoção dos 
esportes de alto rendimento, 
desde as categorias de base.

Participaram do evento o 
ministro da Cidadania, João 
Roma, o secretário especial 
do Esporte do Ministério da 
Cidadania, Marcelo Magalhães, 
e representantes de diversas 
entidades do esporte nacional, 
além de outros ministros e 
atletas como André Domingos, 
Maurren Maggi e Daniel Dias. 

O velocista André Domin-

gos, vencedor de duas meda-
lhas olímpicas e quatro pan-a-
mericanos, elogiou o trabalho 
do secretário especial do Espor-
te do Ministério da Cidadania, 
Marcelo Magalhães, e disse que, 
“no ano de 2021 foram feitas 
mais de 1.500 obras esportivas 
pelo nosso país, nos 26 estados, 
em várias cidades. [Foram] mais 
de seis mil atletas contem-
plados com a Bolsa Talento. A 
gente tem que tirar o chapéu”, 
concluiu.

Vitória do esporte - Marcelo 
Magalhães, em seu discurso, 
afirmou que, com a aprovação 
da lei, “quem vence é o esporte, 
quem vence é a imprensa es-
portiva, são os municípios, os 
estados” e ressaltou que é uma 
vitória do esporte brasileiro.

O ministro da Cidadania, 
João Roma, parabenizou o 

envio do projeto de lei ao Con-
gresso Nacional e afirmou que, 
cada vez mais, “o esporte tem se 
demonstrado como a principal 
ferramenta de transformação 
social. Hábitos virtuosos para 
uma sociedade que está amea-
çada nos seus valores”.

Ele lembrou que, “ano pas-

sado tivemos as Olimpíadas e 
Paralimpíadas, onde o Brasil 
conquistou o maior número de 
medalhas da sua história”.

No encerramento da ceri-
mônia, o presidente Jair Bolso-
naro afirmou  que está avalian-
do a recriação de um Ministério 
do Esporte.

Iniciativa contribui para aprimoramento das políticas públicas esportivas

O CPF será usado como a identificação única dos brasileiros

Governo anuncia carteira 
nacional de identidade

O governo federal anunciou 
a criação da carteira nacional 
de identidade unificada. A 
medida consta de decreto 
assinado ontem (23) pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

O novo RG usará o nú-
mero do Cadastro Nacional 
de Pessoa Física (CPF) como 
identificação única dos cida-
dãos. A emissão da carteira 
será gratuita, e os institutos 
de identificação terão até 
6 de março de 2023 para se 
adequar à mudança. O de-
creto entrará em vigor no dia 
1º de março.

Segundo o governo, os 
documentos continuarão 

sendo emitidos pelos órgãos 
estaduais, como secretarias 
de Segurança Pública, mas 
terão o mesmo formato e 
padrão de emissão. Ao rece-
ber o pedido do cidadão, os 
órgãos estaduais de registro 
civil validarão a identificação 
pela plataforma do governo 
federal, o Gov.br. Além do 
documento físico em papel, 
os cidadãos poderão acessar 
a nova identidade no forma-
to digital. 

O novo documento é con-
siderado mais seguro porque 
permitirá a validação ele-
trônica de sua autenticida-
de por QR Code, inclusive 

offline.
Validade - Quando esti-

ver disponível, o novo RG, 
terá validade de dez anos. 
Os documentos atuais de 
cidadãos de até 60 anos serão 
aceitos por até dez anos. Para 
os maiores de 60 anos, o RG 
antigo continuará valendo 
por tempo indeterminado. 

A nova carteira nacional 
de identidade passará a ser 
documento de viagem, por 
causa da inclusão do código 
no padrão internacional, 
que pode ser lido por equi-
pamento. Trata-se do código 
MRZ, o mesmo usado em 
passaportes.

O ex-governador de 
São Paulo, Paulo Ma-
luf, está internado no 
hospital Vila Nova Star, 
na capital paulista, com 
covid-19. 
A informação foi con-
firmada ontem (23)  
por assessores do pa-
ciente.

Segundo a asses-
soria de imprensa do 
hospital, ele está inter-
nado desde a noite da 
última sexta-feira (18) 
e há previsão de que 
tenha alta no próximo 
fim de semana.

A assessoria do hos-
pital informou que não 
será divulgado boletim 
médico sobre o estado 
de saúde de Maluf.

Paulo Maluf 
internado

 Antonio Cruz/Agência Brasil

 Atletas com Maurren Maggi participaram do evento ao lado do presidente

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: 27/02/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada do Sapê - Sapê - Niterói 16894141
13:00 às 17:00 Estrada Washington Luis - Sapê - Niterói 16894141
13:00 às 17:00 Ruas 1, 10 - Sapê - Niterói 16894141
13:00 às 17:00 Rua C - Sapê - Niterói 16894141
13:00 às 17:00 Travessa Antônio Correia - Sapê - Niterói 16894141
13:00 às 17:00 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói 16910127

Dia: 28/02/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Travessa Imaculada Conceição (Morro do Estado) - Ingá - Niterói 16956007

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Almirante Tamandaré - Antonina - Itaúna - Mutuapira 16900597
13:00 às 17:00 Rua Angela Rodrigues - Mutuapira - Itaúna - São Gonçalo 16900597
13:00 às 17:00 Rua Angustura - Itaúna - São Gonçalo 16900597
13:00 às 17:00 Rua Coronel Durval de Souza - Antonina - São Gonçalo 16900597
13:00 às 17:00 Rua João Peixoto - Nova Cidade - São Gonçalo 16900597
13:00 às 17:00 Rua Julio Rabelo - Antonina - Mutuapira - São Gonçalo 16900597
13:00 às 17:00 Rua Oscarino Maciel - Nova Cidade - Itaúna - Mutuapira - São Gonçalo 16900597
13:00 às 17:00 Rua Tomaz Rodrigues - Antonina - São Gonçalo 16900597
13:00 às 17:00 Rua Tuiuti - Itaúna - São Gonçalo 16900597
13:00 às 17:00 Travessa Sem Nome - Itaúna - São Gonçalo 16900597

MARICÁ
08:30 às 12:30 Rua 9 - Jacaroá - Maricá 16952719
13:00 às 17:00 Rua Jutaí - Itaocaia Valley - Maricá 16927535
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Al Duhail 
diz que Luís 
Castro ficará 
no Qatar

Enfim, o por-
tuguês Luís 
Castro pare-
ce que teve 
seu futuro 
d e f i n i d o . 

Ontem, o Al Duhail ne-
gou a saída do treinador, 
especulado no Botafogo, 
e informou que ele ficará 
no Qatar até o fim de seu 
contrato.

“A diretoria está ciente 
das notícias recorrentes 
nos últimos dias sobre uma 
possível saída do técnico 
Luís Castro. O Al Duhail 
confirma que recebeu vá-
rias propostas pelos servi-
ços do treinador. No entan-
to, confirma também seu 
vínculo com ele até o fim 
de seu contrato”, escreveu 
o clube.

O comandante tem vín-
culo com o clube até junho. 
Nas últimas semanas, Cas-
tro foi alvo do Corinthians 
e disse sim aos alvinegros, 
mas, no entanto, também 
teria dado uma resposta 
positiva ao Botafogo.

Informações dão conta 
que a comissão técnica do 
português iria receber US$ 
2,5 milhões (cerca de R$ 
12,65 milhões) por ano. Ele 
era o favorito para assumir 
o Glorioso.

Goleiro elogiou entrega do Fluminense na vitória pela Taça Libertadores

Fábio exalta superação 
na altitude colombiana

O Fluminense, 
na noite da últi-
ma terça-feira, 
deu um gran-
de passo para 
avançar na Taça 

Libertadores da América ao 
vencer o Millonarios, em Bo-
gotá, por 2 a 1, pela segunda 
fase preliminar da compe-
tição continental. Só que 
os tricolores sofreram em 
alguns momentos, mesmo 
com um jogador a mais. Com 
pênalti defendido quando o 
jogo estava empatado, o go-
leiro Fábio foi um dos desta-
ques e, mais tarde, ressaltou 
a superação da equipe diante 
das adversidades.

“Foi um momento im-
portante. Temos de ressaltar 

toda a dificuldade que a gen-
te enfrentou, principalmente 
no início, com altitude e o 
gramado diferente do que a 
gente treinou. Então, a gente 
teve de se adaptar dentro 
do jogo, com estádio lotado 
e toda a dificuldade que a 
Libertadores oferece”, disse 
o arqueiro.

“É importante a valori-

zação do nosso grupo, pois 
todos que entraram con-
tribuíram com um gran-
de futebol e construíram 
oportunidades que pode-
riam nos ter feito sair com 
um resultado até melhor.  
Mas tudo tem o momento 
certo, o resultado foi impor-
tante, foi o primeiro passo 
e todo mundo está de pa-
rabéns pela dedicação, pela 
entrega, sempre honrando 
a camisa do Fluminense”, 
completou.

O Fluminense, do técni-
co Abel Braga, reencontra 
o Millonarios na próxima 
terça-feira, em São Januá-
rio. Os tricolores jogam pelo 
empate para avançar na Taça 
Libertadores.

Lucas Merçon / Fluminense

Fábio foi um dos destaques da importante vitória tricolor sobre o Millonarios, em Bogotá, pela estreia na Libertadores

Fluminense e 
Millonarios se 
reencontrarão na 
próxima terça-
feira, desta vez 
em São Januário

Vasco marca reunião 
para venda da SAF

Thiago Mendes volta 
à pauta do Flamengo

O Vasco deu 
mais um passo 
rumo a con-
cretização da 
venda da SAF. 
Isso porque a 
diretoria mar-

cou para hoje a reunião do 
Conselho Deliberativo.

A reunião será para apro-
var o empréstimo-ponte de 
R$ 70 milhões com a 777 
Partners. O valor é o pri-
meiro aporte para a venda 
da SAF.

A aprovação do emprés-

O Flamengo 
segue de olho 
no mercado. 
Tanto que in-
f o r m a ç õ e s 
dão conta do 

interesse dos rubro-negros 
no volante Thiago Men-
des, que pertence ao Lyon 
e tem contrato até 2023. O  
jogador vem atuando regu-
larmente pelo clube francês.

A diretoria rubro-negra 
tentou o empréstimo de 
Thiago na temporada pas-
sada, mas a negociação não 
evoluiu. O Lyon queria a 
obrigatoriedade da compra 
do volante por 10 milhões 
de euros (cerca de R$ 60 mi-

timo não é vinculada à ven-
da da SAF. Caso o contrato 
seja negado, o valor se torna 
um empréstimo comum.

S e g u n d o  o  q u e  f o i  
revelado pela diretoria do 
Vasco, a 777 Partners vai 
adquirir 70% da SAF, com 
investimento de R$ 700 mi-
lhões.

Além do valor direto para 
o futebol, a empresa ameri-
cana também assumiria a 
dívida atual do Vasco, que 
gira em torno de R$ 700 
milhões. Outro comprome-
timento é a modernização 
de São Januário.

As reuniões com o Con-
selho Deliberativo e Assem-
bleia Geral para a aprova-
ção do contrato com a 777 
Partners ainda não tem data 
definida.

lhões) após o período.
Com isso, o Flamengo 

acabou trazendo Andreas 
Pereira. O volante se adaptou 
rapidamente ao clube e está 
perto de ser adquirido em 
definitivo.

A diretoria carioca vem se 
movimentando nesta tem-
porada, pois quer reformular 
o elenco até o fim de 2022.

Bota busca por 
técnico desde 
a demissão 
de Enderson 
Moreira

Rubro-Negro 
já tinha 
tentado 
contratar o 
meia em 2021

Investimento 
será por volta de 
R$ 700 milhões


