
Dez ministros deixam 
cargos para concorrer

Já Sérgio Moro, que saiu bem antes do governo, anuncia que desistiu de se candidatar à presidência

DEBANDADA RUMO ÀS URNAS
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Anúncio do programa Errejota em Movimento foi feito pelo secretário Gutemberg Fonseca em cerimônia no Velódromo, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, que reuniu mais de 4,2 mil pessoas
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Niterói paga 
hoje servidores 
e pensionistas

São Gonçalo: 
câmeras vão 
monitorar ruas

CIDADES\PÁG. 4

Governo lança Casa do Consumidor
Serão criados 15 postos fixos e 15 itinerantes para atender a população em todo o Estado

CIDADES\PÁG. 3

Incentivo ao 
esporte vai 
gerar empregos
Começa a ser implementado hoje o 
programa Errejota em Movimento, 
que vai atender a população de todo 
o Estado com 1,5 mil núcleos espor-
tivos, beneficiando 15 mil pessoas. 
A iniciativa, anunciada na última 
quarta (30) pelo secretário Gutem-
berg Fonseca, durante evento no 
Velódromo, no Parque Olímpico do 
Rio já cadastrou 135 núcleos e con-
tratou 500 profissionais que inicial-
mente vão atuar na Região Metro-
politana, Baixada Litorânea e Costa 
Verde. Além de fomentar o esporte, 
o programa vai ajudar a movimen-
tar a economia e o mercado de tra-
balho, uma vez que vai gerar cerca 
de 5 mil empregos diretos.
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CULTURA

O comediante e apresentador Fábio Porchat vai apresentar o seu 
espetáculo stand-up “Histórias do Porchat”, de sexta-feira a do-
mingo, até o dia 1º de maio, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no 
Reserva Cultural, em São Domingos.

Davi Nascimento/Divulgação

Stand-up acontece de sexta a domingo na Sala Nelson Pereira dos Santos

Niterói recebe histórias de Porchat Artilheiro aposta na humildade
Autor dos dois gols que deram a vitória ao Fluminense sobre o Fla-
mengo por 2 a 0 na última quarta-feira, o atacante argentino Ger-
mán Cano pediu cabeça fria ara o time confirmar o favoritismo 
amanhã e levantar o troféu do Campeonato Carioca.
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CARTA DO LEITOR

Final do Carioca
Quem poderia imaginar que o Fluminense conseguiria 
uma vantagem tão importante na primeira partida da 
final do Campeonato Carioca de 2022. Isso só mostra as 
deficiências claras do time do Flamengo que parece ainda 
não ter entendido o estilo de jogo do técnico Paulo Sousa. 
A final ainda está aberta, mas acho que vai dar Fluzão.
Gabriel Lima

Máscaras flexibilizadas
Que confusão isso de liberação de máscaras em Niterói. 
Tem estabelecimento que eu entro que permitem pisar 
sem máscara e outros que exigem a proteção. Aí fica difícil 
demais de entender. 
Carla Sossego

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.

As histórias de Fábio 
Porchat em Niterói
O comediante Fábio Porchat 
vai apresentar “Histórias do 
Porchat”, de sexta a domin-
go, até o dia 1º de maio, na 
Sala Nelson Pereira dos San-
tos. Trata-se do novo show 
de stand-up do artista, que 
depois de um período longe 
dos palcos, retorna com no-
vas histórias que prometem 
muitas risadas da plateia. 

A ideia do show é divertir, 
aliviar um pouco toda essa 
pressão em que todos vive-
ram nesses últimos anos de 

pandemia. No palco, vão ser 
contadas diversas situações 
já vividas por Porchat em 
suas inúmeras viagens pelo 
mundo. Momentos que vão 
desde massagem na Índia, 
encontro com gorilas, sa-
fáris na África e até dor de 
barriga no Nepal.

As sessões acontecem 
às sextas e sábados, às 20h; 
e aos domingos, às 19h. 
Os ingressos custam R$80 
(sexta) e R$100 (sábado e 
domingo), no site Sympla. 

CULTURA

Arte na Rua

A banda All Blues é a atração, 
deste sábado, do Arte na Rua. 
O show acontece às 11h, no 
Centro Cultural Paschoal 
– no Campo de São Bento. 
Ainda dentro da programa-
ção do projeto musical tem 
o show de Karina Pontes e 

‘CANDEIA’ – O Grupo Estação de Teatro, de Natal (RN), 
apresenta o espetáculo “Candeia” no Sesc Tijuca, com 
apresentações de quinta a sábado, às 19h, e domingo, 
às 18h, até 1º de maio. Encenado ao ar livre, Candeia 
é uma experiência teatral em que o espectador se 
torna coadjuvante da peça. Os ingressos custam R$30 
(inteira).

FESTIVAL EM MARICÁ – Nesta sexta, a partir das 
19h30, o “Maricá Musical”, um festival com rock, jazz, 
blues, rap e MPB interpretados por diversos artistas 
da cidade e convidados, tem como atrações: Samba.
Com, Banda RJ106, Ideias Fluintes e Ruasia. Os sho-
ws, gratuitos, acontecem na Praça Orlando de Barros 
Pimentel, no Centro. 

Davi Nascimento/Divulgação

Stand-up acontece de sexta a domingo na Sala Nelson Pereira dos Santos

Divulgação

Karina Pontes e Daniel Cahon se apresentam, neste sábado, no Fonseca

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

Combate ao capacitismo

A Câmara de Niterói aprovou 
ontem em primeira discus-
são o PL 371/2021 que trata 
sobre um conjunto de ações 
e campanhas pela cons-
cientização e combate ao 
capacitismo nas escolas do 
município, que nada mais é 
do que a discriminação prati-
cada contra pessoas com de-
ficiência, por meio de ações 
ou falas explícitas, sutis ou 

Divulgação

culturalmente construídas. 
“A conscientização contra o 
capacitismo precisa começar 
dentro do sistema escolar 
para que nossas crianças e 
jovens tenham, desde cedo, 
a noção sobre a importância 
do respeito ao próximo e à 
diversidade”, disse Binho 
Guimarães, autor do projeto 
e presidente da Comissão de 
Educação. 

Desapego Filiação 
prestigiadaEm tempos de desapego, o 

Magalu acaba de lançar pi-
loto para começar a alugar 
os produtos que até então 
eram vendidos: o “Vaivolta”, 
em parceria com a Housi, 
plataforma de moradia por 
assinatura. A partir deste 
mês, os usuários da flagship 
Bela Cintra e da unidade 
Housi da Paulista poderão 
alugar equipamentos e pro-
dutos disponíveis no Magalu 
através do site criado exclu-
sivamente para o serviço. 
Assim como a moradia por 
assinatura, o cliente poderá 
utilizar produtos de forma 
temporária ou por meio de 
assinatura digital. São pro-
dutos voltados para o dia a 
dia de casa, como frigobar, 
microondas, purificador de 
água ou para situações pon-
tuais, como uma furadeira, 
caixa de ferramentas, uma 
caixa de som para curtir 
uma festa com os amigos ou 
aquele videogame que estava 
faltando para diversão no fim 
de semana.

O ex-vereador Bruno Lessa se 
filiou, na noite desta quarta-
-feira (30), ao PSD, partido pelo 
qual irá disputar as eleições 
de outubro para deputado 
estadual. O evento aconteceu 
no Rio Cricket e contou com 
a presença do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, presidente es-
tadual do PSD, que esteve em 
Niterói especialmente para a 
filiação. “Não estamos tendo 
dias fáceis no Rio, mas eu fiz 
questão de estar aqui porque 
eu vejo no Bruno Lessa uma 
figura essencial na Assembleia 
Legislativa”, discursou Paes, 
que chegou acompanhado 
de Felipe Peixoto, coordena-
dor de Cidade Inteligente do 
Rio, entre outros políticos. O 
evento reuniu, no tradicional 
clube de Niterói, cerca de 400 
pessoas, entre simpatizantes 
do partido, empresários e 
representantes políticos de 
diversos municípios, como os 
vereadores Daniel Marques e 
Folha, de Niterói.

POR JEFFERSON LEMOS

Nova rota turística

Porta de entrada para pesca-
dores vindos da Baía de Gua-
nabara pelo Rio Caceribu, o 
antigo Entreposto de Pesca 
em Itambi poderá se tornar 
também ponto de embarque 
de uma nova rota turística 
para conhecer as ilhas de 
Paquetá e Jurubaíba. Esse é 
o objetivo do estudo que foi 
iniciado pela Prefeitura de 

Divulgação

Itaboraí. No último fim de 
semana, foi realizada uma 
visita técnica para conhecer 
e delimitar a futura rota, com 
os secretários municipais 
José Carlos Cobra (Turismo 
e Eventos), Abílio Pereira 
(Agricultura), Jhonatan Fer-
rarez (Meio Ambiente e Ur-
banismo) e Lenon Coutinho 
(Esporte e Lazer).

Alerj homenageia empresária

E por falar em Magalu, a 
empresária Luiza Trajano 
Inácio Rodrigues foi rece-
bida ontem pela bancada 
feminina da Alerj, onde foi 
homenageada com Medalha 
Tiradentes, proposta pela 
deputada Enfermeira Rejane 
(PCdoB). A cerimônia contou 
as deputadas estadual Mar-
tha Rocha (PDT) e federal 
Jandira Feghali (PCdoB) e a 
bancada feminina da Casa. 
A empresária conversou com 
André Ceciliano (PT), presi-
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dente do Legislativo, sobre 
o impacto da pandemia no 
comércio varejista e a res-
peito de investimentos para 
fomentar o turismo no esta-
do. “Países como os Emirados 
Árabes investem fortemente 
em divulgação, atraindo os 
olhos do mundo para eles. 
Temos o Museu do Amanhã, 
aqui no Rio, com muito mais 
conteúdo do que o Museu 
do Futuro de Dubai. E quase 
não ouvimos falar sobre ele”, 
observou a empresária. 

Panorama RJPanorama RJ

Os municípios de Saquare-
ma, Araruama, Arraial do 
Cabo, Cabo Frio, Iguaba e 
São Pedro da Aldeia, na Re-
gião dos Lagos, serão bene-
ficiados com as intervenções 
que a Secretaria de Estado 
do Ambiente e Sustentabi-
lidade e o Inea anunciaram 
ontem no Canal do Itajuru, 
que liga a Lagoa de Ara-
ruama ao oceano. Orçadas 
em R$ 22 milhões, as obras 
ajudarão a melhorar o canal 
para a navegabilidade e a 

troca hídrica entre a Lagoa 
de Araruama e o mar, além 
de trazer outros benefícios 
para a região. “Além de aju-
dar a evitar cheias na região, 
essas obras têm o potencial 
de valorizar e impulsionar 
o turismo local”, afirmou o 
secretário de Estado do Am-
biente e Sustentabilidade, 
Thiago Pampolha. Enquan-
to isso, as lagoas de Itaipu 
e Piratininga, em Niterói, 
agonizam diante da inércia 
das autoridades. 

Obras para a Lagoa de Araruama
Divulgação

A deputada estadual Alana 
Passos (PTB) apresentou 
ontem um requerimento ao 
Ministério Público, pedindo 
uma investigação sobre a 
festa de aniversário de 43 
anos do governador Cláudio 
Castro (PL), que segundo 
ela reuniu, na terça (29), 
cerca de dois mil convida-
dos no Jockey Club do Rio. 
A parlamentar bolsonarista 
disse que não engoliu que a 

festança, com bufê sofisti-
cado para 1,2 mil pessoas, 
uísque escocês, vodca fran-
cesa e gin britânico, contou 
com shows de Alex Cohen, 
Alcione, Belo, Mumuzinho, 
dos funkeiros MC Koringa 
e Leozinho, e da bateria da 
Grande Rio, foi paga com 
vaquinha feita pelos secre-
tários e amigos do gover-
nador, como foi divulgado 
em nota.

‘Vaquinha’ dos amigos
Divulgação

Daniel Cahon recheado de 
sucessos da MPB, rock, e 
outros, no Horto do Fonse-
ca, às 16h. Todas as atrações 
são gratuitas e para toda a 
família. Em nove anos de 
atuação, o projeto já passou 
por diversos bairros.
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Começa a ser implementado hoje o programa Errejota em Movimento, que vai atender 15 mil pessoas

1.500 núcleos esportivos no RJ
O programa Errejota em Movi-
mento, da Secretaria de Estado 
de Esporte e Lazer, anunciado 
na última quarta-feira (30), 
pelo secretário da pasta, Gu-
temberg Fonseca, em evento 
no Velódromo, no Parque 
Olímpico do Rio, começa a ser 
implementado nesta sexta-fei-
ra (1 de abril), para atender a 
população de todo o Estado 
com 1.500 núcleos esportivos. 

“Hoje é um marco defini-
tivo na história do esporte no 
Estado do Rio de Janeiro. Esses 
1.500 núcleos vão atender, 
pelo menos, 15 mil pessoas de 
todas as regiões. Estamos en-
tregando o que foi pedido pelo 
governador Cláudio Castro 
quando eu assumi a pasta, que 
é viabilizar a prática esportiva 
em todo o estado. Mais do 
que isso, queremos cuidar da 
população, atender o cidadão. 
Vamos dar a oportunidade de 
crianças e adolescentes tam-
bém poderem sonhar com a 
possibilidade de um dia estar 
aqui recebendo uma Bolsa 
Atleta para ajudar nos seus 
treinos, na sua vida de atleta, 
seja da base ou do alto rendi-
mento”, disse Gutemberg.

Até o momento, já foram 
cadastrados aproximada-
mente 135 núcleos e já foram 
contratados cerca de 500 pro-
fissionais. Este primeiro lote 
de 500 unidades prevê 300 
núcleos na Região Metropoli-
tana, 150 na Baixada Litorânea 
e 50 na Costa Verde. Além de 
fomentar o esporte, o progra-
ma vai ajudar a movimentar 
a economia e o mercado de 
trabalho uma vez que vai ge-
rar cerca de 5 mil empregos 
diretos.

A cerimônia de lançamen-
to do programa reuniu mais de 
4.200 pessoas no Velódromo. 

Estiverem presentes ídolos do 
esporte como Giba, Pampa, 
Robson Caetano, José Aldo, 
Murilo Bustamante, Athirson 
e Alberto Bial. Também mar-
caram presença os deputados 
estaduais Anderson Moraes, 
Thiago Pampolha, Noel de 
Carvalho e Vandro Família. O 
mestre de cerimônias foi o ator 
Eri Johnson.

Bolsa Atleta - No evento, 
também foram anunciados 
os nomes dos 21 primeiros 
contemplados do Bolsa Atleta 
RJ. Todos os atletas, olímpicos 
e paralímpicos, receberão 
até R$ 5 mil, mensalmente, 
por até 12 meses, desde que 
cumpridas as exigências con-
tratuais. Assim que os atletas 
formalizarem a assinatura do 

termo de adesão, o programa 
entra em vigor. 

Encerrados todos os trâ-
mites burocráticos, o prazo é 
que o benefício seja pago em 
até 30 dias. A equipe técnica 
da secretaria está finalizan-
do a checagem de cerca de 
outros 280 atletas, que foram 
aprovados, previamente, para 
receber a verba. A previsão de 
investimento no programa 
para 2022 é de R $ 6,3 milhões, 
para até 600 atletas. 

Os atletas contemplados 
foram:

Olímpicos
Flavia Lopes Saraiva
Gabrielle Gonçalves Roncatto
Eshyllen Coimbra Cardoso
Rebeca Andrade
Rosangela Cristina Oliveira 

Santos
Gabriel Oliveira Constantino
Maria leda Chaves Guimarães
Igor Coelho de Oliveira
Wanderson de Oliveira

Paralímpicos
Douglas Rocha Matera
Wallace Antônio de Oliveira 
dos Santos
Emanuel Victor Souza de Oli-
veira
Jucelino da Silva
Diana Cristina Barcelos de 
Oliveira
Michel Gomes Pessanha
Suzana Schnarndorf Ribeiro
Wilians Silva de Araujo
Diogo Rebouças
Caio Ribeiro de Carvalho
Camila Maria Leiria de Castro
Tuany Priscila Barbosa Si-
queira

Divulgação

Cerimônia de lançamento do programa aconteceu no Velódromo, no Parque Olímpico, e reuniu mais de 4.200 pessoas

Rio: qualificação 
para 5 mil jovens
As secretarias de Desen-
volvimento Econômico, 
Inovação e Simplificação 
(SMDEIS) e Juventude (Ju-
vRio) lançaram ontem (31) 
o “Programadores Cario-
cas”, política pública para 
formar e qualificar jovens 
em situação de vulnerabili-
dade social na área de pro-
gramação junto às institui-
ções de ensino previamente 
selecionadas. O programa 
é destinado a refugiados 
e egressos do ensino pú-
blico com ensino médio 
completo, com prioridade 
para negros, mulheres e  
trans. 

“Este programa está to-
talmente adaptado à reali-
dade atual do nosso merca-
do. Há um déficit de 24 mil 
vagas por ano no setor de  
tecnologia da informação 
por falta de profissionais 
qualificados. O Programa-
dores Cariocas vai dar opor-

tunidades e empregabilida-
de para os jovens que mais 
precisam”, destaca Chicão 
Bulhões, secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Inovação e Simplificação. 

A meta é formar cin-
co mil profissionais nos 
próximos três anos, sendo 
850 com bolsa integral. 
Os alunos contemplados 
com uma das 4.150 bolsas 
parciais (50%) pagarão o 
valor restante apenas após 
a conclusão do curso e, caso 
não consigam um emprego 
em até cinco anos, a insti-
tuição parceira assumirá 
o custo. O Programadores 
Cariocas também vai ofere-
cer dois auxílios para todos 
os jovens matriculados: 
um financeiro de R$500 
por mês e um computador. 
O curso será exclusiva-
mente presencial e terá  
duração de seis meses (400 
horas).

Começam 
obras do 
Quiosque 
Moïse
O secretário municipal de 
Fazenda e Planejamento 
do Rio de Janeiro, Pedro 
Paulo, e o presidente da 
Orla Rio, João Marcel-
lo Barreto, anunciaram, 
ontem (31), o início das 
obras para instalação do 
quiosque Moïse, no Par-
que Madureira. O espaço, 
cedido para a família do 
congolês Moïse Kabagam-
be, será transformado em 
um memorial e um ponto 
de celebração da cultura 
congolesa.  

“A ideia é fazer deste 
espaço um ponto de trans-
missão da cultura congole-
sa e africana e um negócio 
para que os familiares de 
Moïse tenham condições 
de encontrar um sustento”, 
frisou o secretário Pedro 
Paulo.

Operações serão realizadas no Gilson Cantarino e no Orêncio de Freitas

Hospitais terão mutirão de 
cirurgias no fim de semana
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói vai realizar 
no final de semana, dias 2 e 3 
abril, um mutirão de cirurgias 
que contemplará 40 pessoas. 
A ação acontecerá nos hospi-
tais Orêncio de Freitas (HOF), 
no Barreto, e Oceânico Gilson 
Cantarino (HMOGC), em Pi-
ratininga, a partir das 8h. Se-
rão realizados procedimentos 
de hérnia e vesícula.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
explica que o objetivo da ação 
é zerar, a curto prazo, a fila de 
espera que ocorreu por conta 
da redução das cirurgias ele-
tivas durante o período mais 
crítico da pandemia.

“Durante o pico da pande-
mia continuamos realizando 
procedimentos cirúrgicos, 
principalmente os de urgên-
cia, porém houve a necessi-

dade de reduzir as cirurgias 
eletivas, como ocorreu em 
todo o país. Neste momento 
vamos fazer o mutirão para 

zerar a fila. A proposta é rea-
lizar a ação durante todo esse 
mês de abril”, informou o 
secretário.

Pedro Conforte/Divulgação

Antes voltado para covid, Hospital Gilson Cantarino agora faz cirurgias

Saquarema no surf mundial
Ainda no evento, a Liga Mun-
dial de Surfe (em inglês, World 
Surf League), em parceria 
com a Secretaria de Esporte, 
anunciou oficialmente duas 
etapas do Circuito Mundial 
de Surf no Estado em 2022, 
ambas em Saquarema. Em 
junho, acontece a etapa bra-
sileira do Championship Tour 
(CT), que contará com as 
estrelas mundiais da modali-
dade. Já em novembro, acon-
tecerá uma das oito etapas do 
Challenger Series (CS), a eta-
pa classificatória para a elite 
do esporte. Com isso, a Praia 
de Itaúna se torna a primeira 
e única no mundo a sediar, na 
mesma temporada, dois cam-
peonatos da Liga Mundial. 
Ambos recebem patrocínio da 
Secretaria de Esporte e Lazer, 
por meio da Lei de Incentivo 
ao Esporte.

“O esporte não vive só do 
futuro. Temos que nos preo-
cupar sempre com a próxima 
geração. E, quando a gente 
vê talentos como os que esti-
veram aqui hoje, como Giba, 
Robson Caetano, José Aldo, o 
Davizinho Radical e outros, 
eles são a inspiração de mui-
tas gerações. Então, parabéns 
à Secretaria de Esporte pelos 
projetos e também pela Lei 
de Incentivo ao Esporte, es-
sencial para que consigamos 
viabilizar o Oi Rio Pro e o 
Corona Saquarema Challen-
ger. Queria dizer também 
que é uma grande satisfação 
termos a cidade de Saquare-
ma recebendo dois eventos 
das principais competições 
do mundo no mesmo ano”, 
destacou o CEO da World Surf 
League na América Latina, 
Ivan Martinho.

Prefeitura de Saquarema / Divulgação

Saquarema receberá etapa do Challenger Series da Liga Mundial de Surf

Programa, que visa proteger o cidadão em suas relações de consumo, foi lançado ontem pelo Governo estadual

Casa do Consumidor em 30 pontos
O governador Cláudio Castro e 
o secretário de Estado de Defe-
sa do Consumidor, Léo Vieira, 
lançaram, ontem (31), a Casa 
do Consumidor, programa 
que vai estabelecer um canal 
direto de aproximação entre 
consumidores e produtores 
e prestadores de serviços, ao 
promover a intermediação 
administrativa e auxiliar em 
medidas judiciais. O objetivo 
do projeto é proteger o cidadão 
fluminense em suas relações 
de consumo.

“O cidadão fluminense vai 
ter à disposição mais uma fer-
ramenta de proteção nas rela-
ções de consumo e se informar 

melhor sobre seus direitos e, 
assim, se proteger de práticas 
abusivas e criminosas. Com o 
equipamento, o governo do es-
tado empodera o consumidor 
com o conhecimento da legis-
lação e o orienta e acompanha 
na solução de suas demandas”, 
afirmou Cláudio Castro.

A Casa do Consumidor terá 
unidades em todo o Rio de 
Janeiro: serão 15 pontos fixos e 
15 itinerantes. Segundo estudo 
da Secretaria de Estado de 
Defesa do Consumidor, o pro-
jeto vai proporcionar benefício 
financeiro para a população de 
todo o estado, além de ajudar 

a combater crimes contra a 
economia popular, visando 
superar conflitos nas relações 

de consumo.
“Nossas casas vão ajudar 

os cidadãos em suas relações 

de consumo e àqueles que en-
frentam superendividamento, 
trazendo muitos benefícios 
financeiros para as pessoas de 
todo o estado. É uma honra fa-
zer parte de um projeto que vai 
proteger, auxiliar e capacitar os 
cidadãos - afirma o secretário 
de Defesa do Consumidor, Léo 
Vieira.

Segundo o Governo do 
Estado, a Casa do Consumidor 
terá uma equipe de profissio-
nais multidisciplinar, treinada 
para auxiliar a população em 
seus conflitos junto a fornece-
dores de produtos e serviços, 
registrando as ocorrências e 
promovendo a conciliação 

entre as partes. A Fundação 
Ceperj e o Procon são parceiros 
da iniciativa. 

Serviços:
1. Mediação de conflitos;
2. Escritório modelo: espaço 
onde será oferecido o apoio de 
advogados;
3. Cursos de qualificação para 
o consumidor e fornecedores 
de serviço;
4. Espaço para os superendivi-
dados: atendimento de quem 
está em situação de vulnerabi-
lidade, a ponto de não conse-
guir pagar despesas básicas de 
sobrevivência, como moradia, 
alimentação e transporte.

Ernesto Carriço/Divulgação

Governador Cláudio Castro e secretário Léo Vieira no lançamento do projeto
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Videomonitoramento de 
segurança em São Gonçalo
Prefeito Capitão Nelson confirmou a implantação do novo sistema na Secretaria de Ordem Pública
São Gonçalo terá videomo-
nitoramento de segurança. 
Ontem (31), o prefeito Capi-
tão Nelson visitou a sala da 
Central de Segurança de São 
Gonçalo (CSSG) para anun-
ciar o início do processo de 
implantação. O novo sistema 
de videomonitoramento fica-
rá baseado na Secretaria de 
Ordem Pública, na Avenida 
Presidente Kennedy, bairro 
Estrela do Norte.

Inicialmente, serão 310 
câmeras de última geração, 
sendo 200 câmeras pano-
râmicas, 60 para identifica-
ção de placas de veículos, 
30 speed dome – dispositivo 
robusto para monitoramento 
a grandes distâncias – , e 20 
para identificação facial. As 
câmeras serão espalhadas em 
pontos estratégicos da cidade, 
devendo ser  grandes aliadas 
a serviço da segurança da 
população.

“Hoje, estamos iniciando 
uma inovação em São Gonça-
lo. Começamos a implantação 
do Centro de Monitoramento 
para que possamos saber 
tudo que está acontecendo 
na cidade. Inicialmente, serão 
distribuídas 300 câmeras por 
São Gonçalo, mas pretende-
mos aumentar esse número 
gradativamente. As polícias 
Civil e Militar, a Guarda Muni-
cipal, o São Gonçalo Presente, 
as concessionárias de serviços 
públicos estarão conosco. A 

Polícia Rodoviária já assinou 
um convênio conosco, então 
todos participarão desse mo-
nitoramento com identifica-
ção de placas e facial. O auxí-
lio da tecnologia vai beneficiar 
e muito a vida do gonçalense 
“, afirmou o prefeito Capitão 
Nelson. 

O secretário de Gestão 
Integrada e Projetos Espe-
ciais, Douglas Ruas, também 
acompanhou o início das 
instalações do novo sistema 
de monitoramento. 

“O nosso centro vai permi-
tir o monitoramento de toda a 
cidade. Vamos ter um sistema 

de última geração, contando 
com identificação de placas, 
reconhecimento facial e até 
mesmo reconhecimento de 
arma de fogo. A segurança 
em São Gonçalo tem avan-
çado muito, os índices têm 
diminuído gradativamente 
e, agora, com esse aliado da 

tecnologia, esperamos reduzir 
ainda mais a violência. O cen-
tro irá atender as demandas 
da Defesa Civil, Transportes, 
Ordem Pública e várias outras 
secretarias, porque irá nos 
permitir tomar conhecimento 
de tudo que estiver aconte-
cendo na cidade em tempo 

real”, contou o secretário.  
A Secretaria de Transportes 

é a responsável pela aquisição 
dos novos equipamentos de 
monitoramento.

“Essa nova ferramenta vai 
beneficiar muito o nosso mu-
nicípio, auxiliando nas ações 
da secretaria de Transportes. 
Vamos poder monitorar o 
trânsito pelas vias, dando 
mais assistência para os con-
dutores e moradores de São 
Gonçalo”, disse o secretário 
de Transportes, Fábio Lemos.

Para o secretário de Ordem 
Pública, major David Ricardo, 
a inteligência artificial é ex-
tremamente necessária para 
auxiliar na preservação das 
vidas humanas. 

“Nos dias atuais, faz-se 
extremamente necessária a 
utilização da tecnologia no 
combate ao crime. A inte-
ligência artificial, além de 
reduzir as chances de êxito do 
marginal, diminui as possibi-
lidades dos efeitos colaterais, 
ou seja, a preservação de vidas 
humanas, já que aumentamos 
a assertividade das ações poli-
ciais com o monitoramento”, 
disse o secretário. 

Convênio – Em julho do 
ano passado, o prefeito Capi-
tão Nelson assinou um acordo 
de cooperação técnica com 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), que possibilitará ações 
integradas na área da segu-
rança pública do município.

 Divulgação

Ontem (31), o prefeito de São Gonçalo, ao lado do secretário Douglas Ruas, visitou a sala da Central de Segurança de SG (CSSG) para anunciar a novidade

Preso 
acusado de 
sequestro de 
helicóptero
Policiais federais cumpri-
ram ontem (31) mandado 
de prisão preventiva e 
prenderam, em Niterói, 
um dos acusados de se-
questrar um helicóptero 
para resgatar presos no 
complexo penitenciário 
de Gericinó,  em Ban-
gu, no Rio de Janeiro. A 
tentativa de resgate, em 
setembro de 2021, aca-
bou sendo frustrada pelo  
piloto.

Segundo a Polícia Fe-
deral (PF), o acusado de 
sequestrar a aeronave já 
vinha sendo monitorado 
nos últimos meses no 
complexo de favelas do 
Salgueiro, em São Gon-
çalo, no Grande Rio. Os 
agentes esperaram um 
momento em que o acu-
sado saiu da comunida-
de e conseguiram efe-
tuar a prisão no bairro do  
Fonseca.

Luta corporal - Em 19 
de setembro do ano pas-
sado, dois homens alu-
garam um helicóptero 
com a justificativa de que 
precisavam ser transpor-
tados entre Angra dos Reis 
e o Rio.

Quando o helicóptero 
ainda estava no ar, os 
criminosos obrigaram o 
piloto, um policial civil de 
folga, a pousar no com-
plexo penitenciário de 
Gericinó.

O piloto tentou pou-
sar em um batalhão da 
Polícia Militar, que fica 
ao lado dos presídios, 
mas acabou entrando em 
luta corporal com os cri-
minosos. Ao perceberem 
que a aeronave poderia 
cair, eles desistiram do 
plano e ordenaram que 
o piloto os transportas-
se até Niterói, onde eles  
desembarcaram e fugi-
ram.

A estrada, que tem quase seis quilômetros de extensão, é uma das mais importantes da cidade

SG: fase final das obras em Ipiíba
 A Prefeitura de São Gonçalo 
iniciou esta semana a parte 
final das obras na Estrada de 
Ipiíba. A via, que tem quase 
seis quilômetros, é uma das 
mais importantes da cida-
de, ligando Santa Izabel à 
RJ-106, próximo a Rio do 
Ouro. A obra que foi dividi-
da em três partes, incluindo 
drenagem, pavimentação e 
urbanização,  tem como ob-
jetivo melhorar o trânsito na 
região e a qualidade de vida 
dos moradores.

“Essa obra foi muito es-
perada pelos moradores da 
região. Estas intervenções 
vão influenciar na melho-
ria do trânsito em mais de 
dez bairros. É uma gran-
de satisfação poder garan-
tir para os moradores que 

essa obra será entregue”,  
disse o prefeito Capitão 
Nelson. 

“Desde o início da gestão 
do prefeito Capitão Nelson, 
nos deparamos com recur-
sos alocados na região de 
Ipiíba que não puderam 
ser bem aproveitados por-
que governos anteriores 
não realizaram projetos que 
atendiam a necessidade da 
população local. Esse foi o 
caso da Estrada de Ipiíba, 
que teve a obra iniciada mas 
precisou ser interrompida 
por erros no planejamento. 
Com isso, a Prefeitura de 
São Gonçalo precisou cor-
rigir os projetos anteriores 
e elaborar um novo pla-
nejamento, com um novo 
trecho contemplado. Agora 

sim os moradores de Ipiíba 
terão dignidade e a certeza 
que serão obras sem inter-
rupções”, afirmou o secre-
tário de Gestão Integrada e 
Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, que acompanhou as 
obras ao lado do prefeito 
Capitão Nelson, do secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano, Junior Barboza, e 
do deputado federal Alti-
neu Côrtes, que garantiu o 
aporte dos recursos para as  
obras.

A terceira parte, iniciada 

na última segunda-feira (28), 
vai beneficiar parte da Estra-
da da Meia Noite e o trecho 
3 da Estrada de Ipiíba, com 
drenagem e pavimentação. 
A Estrada da Meia Noite terá 
2.415 metros contemplados 
com pavimentação. Já no 
trecho 3 da Estrada de Ipiíba 
serão 2.818 metros que rece-
berão asfalto. Ao todo foram 
investidos R$ 15.398.590,45 
para que os quase seis qui-
lômetros de estrada fossem 
drenados, pavimentados e 
urbanizados.

A primeira parte da obra - 
que vai da RJ-106 até a ponte 
ao lado do Ciep 414 Munici-
palizado Tarso de Castro - e 
a segunda parte - da Estrada 
de Santa Izabel até a Rua 
Epitácio Pessoa - já recebe-
ram pavimentação, drena-
gem e calçada, totalizando 
1,9 quilômetro de extensão 
de obras concluídas.

Desde o início do ano 
passado, a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
iniciou um trabalho de no-
vas frentes de obras. Por 
determinação do prefeito 
Capitão Nelson, os serviços 
de limpeza, desobstrução 
de canais, galerias e redes 
de esgoto, além de capina e 
recolhimento de lixo, estão 
sendo intensificados.

Água: moradores de Maricá 
tiram dúvidas sobre obras
Moradores do Jardim Jaco-
né, em Maricá, tiveram esta 
semana uma reunião com 
representantes da empre-
sa Águas do Rio, que está 
implantando rede de abas-
tecimento no município. 
O convite para o encontro 
partiu da Associação dos 
Moradores e Amigos de Jar-
dim Jaconé. A reunião acon-
teceu na sede da associação, 
e contou com a participação 
de cerca de 40 moradores e 
representantes de equipes 
de diversas áreas da conces-
sionária, que esclareceram 
dúvidas sobre as obras a 
serem realizadas, prazos, 
metas, conta de consumo, 
instalação de hidrômetros 

nos imóveis, entre outros 
assuntos.

 No bairro Jardim Ja-
coné, muitas residências 
ainda são abastecidas por 
poço artesiano. O gerente 
de Meio Ambiente da Águas 
do Rio, Julio Wasserman, 
aproveitou a oportunidade 
para explicar a importân-

cia de ter acesso a água de  
qualidade. 

“Q u a n d o  re c e b e m o s 
água através da rede de dis-
tribuição da concessionária 
temos a garantia de que ela 
saiu da estação de tratamen-
to com a qualidade perfeita 
para consumo. A água de 
poço não tem essa garan-
tia e possui maior risco de 
contaminação, impactando 
diretamente a saúde das 
pessoas. Os indicadores de 
qualidade da Águas do Rio se 
refletirão nos postos de saú-
de locais, por exemplo, com 
a diminuição de pessoas 
atendidas em decorrência 
de doenças de veiculação 
hídrica”, diz Wasserman.

Transparência - Manter 
uma comunicação próxima, 
eficiente e transparente com 
as lideranças comunitárias 
dos municípios em que atua 
é uma maneira que a con-
cessionária tem de conquis-
tar a confiança e parceria 
da população na melhoria 
contínua do saneamento bá-
sico para todos. “Gostaria de 
agradecer a disponibilidade 
da Águas do Rio em vir nos 
ouvir. Nós estamos acre-
ditando na empresa e esse 
projeto é muito importante 
para o nosso bairro”, conclui 
o presidente da Associação 
dos Moradores e Amigos de 
Jardim Jaconé, Wellington 
Silva.

Solicitação de esclarecimentos foi feita por moradores do Jardim Jaconé

A Secretaria de Gestão 
Integrada e Projetos Es-
peciais de São Gonçalo 
promoveu, ontem (31), 
reunião no Clube Mauá 
para orientar os contem-
plados pelo Programa 
Casa Verde e Amarela 
(antigo “Minha Casa 
Minha Vida”), que rece-
berão unidades do em-
preendimento Campo 
Belo I e II.

Na ocasião, foi des-
tacada a importância 
da entrega das 500 uni-
dades e da creche, que 
ficará a 300 metros do 
condomínio. O encontro 
também tratou de agen-
damento de vistorias, 
assinaturas de contratos 
e sorteios de unidades. O 
prefeito Capitão Nelson 
esteve no local e garan-
tiu que a missão dessa 
gestão é melhorar a vida 
dos gonçalenses.

Campo Belo: 
reunião

Encontro 
aconteceu na 
Associação 
dos Moradores 
e Amigos da 
localidade

A intervenção, que está perto de ser 
concluída,  foi muito esperada pelos 
moradores da região
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 Dez ministros deixam cargos 
para poder disputar eleições
Presidente Jair Bolsonaro já deu posse aos substitutos. Saíram três mulheres e entrou apenas uma

Tomaram posse na manhã 
de ontem (31) os novos mi-
nistros do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, durante 
cerimônia no Palácio do 
Planalto. Os decretos com as 
exonerações a pedido dos mi-
nistros, entre eles Braga Neto, 
da Defesa, cotado para ser o 
vice de Bolsonaro na chapa, 
foram publicados no Diário 
Oficial da União (DOU). A 
saída abre aos que deixaram 
as funções a possibilidade de 
se candidatarem a cargos pú-
blicos nas próximas eleições.

Durante a cerimônia, Bol-
sonaro agradeceu aos que 
deixaram os cargos e desejou 
boa sorte aos novos ocupan-
tes da Esplanada.

“Até perguntei:  vocês 
têm certeza dessa decisão  
de assumir? Porque não é fá-
cil, serão olhados com lupa”, 
disse Bolsonaro que infor-
mou já ter se reunido com os 
novos ministros há dois dias.

Quem é quem
No Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações, o mi-
nistro Marcos César Pontes 
passou o cargo para Paulo 
César Rezende Alvim. Ao 
prestar contas da sua atuação 
frente à pasta, Pontes desta-
cou como uma das realiza-
ções a produção nacional de 
vacinas contra doenças como 
a covid-19, a febre-amarela, 
dengue e chicungunya.

“A partir desse ano, o Bra-

sil passa a ser independente 
desde o conceito até a pro-
dução de vacinas nacionais, 
não só para a covid, mas 
também para as próximas 
pandemias e para doenças 
negligenciadas como febre-

-amarela, dengue e chikun-
gunya”, disse.

Já Rogério Marinho dei-
xou o Ministério do Desen-
volvimento Regional, pasta 
que terá à frente Daniel de 
Oliveira Duarte Ferreira.

O Ministério do Turismo 
será comandado por Carlos 
Alberto Gomes de Brito, que 
substitui Gilson Machado.

O Ministério da Cidadania 
ficará a cargo de Ronaldo 
Vieira Bento, que assume o 

cargo no lugar de João Roma.
Damares Alves deixa o 

Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, que será comandado 
agora por Cristiane Rodri-
gues Britto.

No Ministério do Trabalho 
e Previdência, Onyx Loren-
zoni foi substituído por José 
Carlos Oliveira.

Já no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento, a ministra Tereza 
Cristina dá lugar a Marcos 
Montes Cordeiro. Ao discur-
sar, a ex-ministra lembrou 
que a pandemia do novo co-
ronavírus gerou um desafio 
para o agronegócio brasileiro, 
que teve de se adaptar para 
manter a produção.

“O agronegócio foi colo-
cado à prova. Ele se adap-
tou, criou protocolos para 
permitir a manutenção dos 
serviços, a produção, a co-
mercialização dos produtos 
e ciente da importância do 
abastecimento. Esse gover-
no protegeu essa atividade”, 
disse.

No Ministério da Infraes-
trutura, sai Tarcísio Gomes de 
Freitas e entra em seu lugar 
Marcelo Sampaio. Ao se des-
pedir, Tarcísio disse que com 
as ações da pasta, a matriz 
de transporte no país será 
mais equilibrada no futuro, 
com menor custo do frete de 
mercadorias.

“A gente vai ter, no futuro, 
uma matriz de transportes 
muito mais equilibrada, com 
a participação muito maior 
da navegação de interior, da 
navegação de cabotagem, 
do transporte ferroviário, 
que vai dobrar a participa-
ção, teremos uma oferta de 
transporte muito maior”, 
discursou.

Quem também se despe-
diu do cargo foi a ministra da 
Secretaria de Governo, Flávia 
Arruda, que dá lugar a Célio 
Faria Júnior. A ex-ministra 
volta a ocupar sua vaga como 
deputada federal.

Ao se despedir da pasta, 
Flávia Arruda agradeceu aos 
líderes partidários da base 
aliada, os líderes do governo 
e os presidentes da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), e do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), “sem 
os quais teria sido impossível 
a aprovação de matérias im-
portantes e polêmicas que 
foram fundamentais para 
ajudar o Brasil a atravessar 
esses tempos de turbulência”, 
disse.

Até o momento, 
apenas Cristiane 
Britto, que 
substitui 
Damares, está 
no Ministério
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 Bolsonaro com Cristiane Rodrigues Britto, a nova ministra da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Daniel Silveira 
coloca tornozeleira
O deputado federal Daniel 
Silveira (União Brasil-RJ) 
compareceu ontem à Su-
perintendência da Polícia 
Federal (PF) no Distrito Fe-
deral para cumprir a decisão 
que determinou a colocação 
de tornozeleira eletrônica, 
imposta pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes.

Desde a semana pas-
sada, o parlamentar e o 
ministro travam uma queda 
de braço pela colocação da 
tornozeleira. 

Ontem (30), diante do 
reiterado descumprimen-
to da medida, o ministro 
fixou multa diária de R$ 
15 mil e mandou bloquear 
todas as contas bancárias 
do deputado para garantir 
o pagamento.

Na sexta-feira (25), o 
ministro determinou que o 
parlamentar voltasse a usar 
tornozeleira e o proibiu de 
deixar o Rio de Janeiro, ex-
ceto para idas a Brasília. Mas 
a PF e a Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Seap) não conseguiram 
cumprir a medida.

A decisão a favor do mo-
nitoramento foi motivada 
por um pedido da Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR). Em manifestação 
enviada ao STF, a subpro-
curadora Lindôra Araújo 

argumentou que Silvei-
ra continua a apresentar 
“comportamento delitivo” 
ao proferir, em público, 
“inúmeras ofensas” contra 
ministros do Supremo e ao 
próprio tribunal.

Defesa - A defesa do de-
putado Daniel Silveira alega 
que o parlamentar não pode 
ser alvo de medidas que 
possam restringir o man-
dato, conforme foi decidido 
pela Corte no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade 5.526, em 2017.

De acordo com os ad-
vogados, nos casos de me-
didas judiciais que tenham 
impacto no mandato par-
lamentar, a decisão precisa 
ser votada pela Câmara dos 
Deputados no prazo de 24 
horas, como ocorre nos ca-
sos de prisão.

No entanto, Moraes não 
submeteu sua decisão ao 
Congresso por entender 
que a medida não interfere 
no mandato do deputado.

Comissão pode criar CPI para 
investigar denúncias no MEC
A Comissão de Educação do 
Senado debateu nesta quin-
ta-feira (31) a criação de uma 
comissão parlamentar de in-
quérito (CPI) que apure as de-
núncias de tráfico de influência 
no Ministério da Educação 
(MEC). A discussão ocorreu 
após o não comparecimento do 
ex-ministro Milton Ribeiro, que 
já havia confirmado a presença 
na audiência.

Segundo o presidente da 
comissão, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), não houve 
justificativa para ausência do 
ex-ministro.

“No meu entender, o mais 
grave é que não deu nenhuma 
satisfação a esta comissão. A 
maneira cortês, urbana com 
que sempre foi tratado nesta 
comissão merecia dele pelo 

menos uma distinção, um tele-
fonema, um e-mail justificando 
sua ausência. Os fatos que nos 
trouxeram até aqui hoje são 
fatos graves. Vão contra todos 
os princípios que regem a admi-
nistração pública”, disse.

Para o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), a ausência 
“equivale a uma assimilação 
de culpa”.

“Este Senado não pode e 
não será desmoralizado. Não 
restará, diante deste gravíssimo 
desrespeito, senão a instalação 
de uma CPI”, disse Randolfe, 
um dos autores do requerimen-
to para que Ribeiro prestasse 
informações.

Requerimentos
Com a ausência de Ribei-

ro, foram aprovados requeri-
mentos para ouvir o ministro 

interino, Victor Godoy Veiga, 
e prefeitos de municípios que 
teriam recebido propostas de 
participação em um esquema 
de corrupção na pasta. Ao todo, 
os requerimentos citam 12 
prefeitos, mas nem todos ne-
cessariamente serão chamados. 
A previsão é que sejam ouvidos 
em duas reuniões na próxi-
ma semana, nos dias 5 e 7 de  
abril.

Também foi aprovada a 
convocação do ministro da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU), Wagner Rosário, para 
falar sobre indícios e irregulari-
dades apontados pela CGU no 
MEC, quanto ao processo de 
liberação de verbas do Fundo 
Nacional do Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e em 
eventos da pasta.

Investigação
Milton Ribeiro pediu exonera-
ção do cargo na segunda-feira 
(28) após abertura de inquérito 
pela Polícia Federal (PF) para 
investigar o ministro. A medida 
foi autorizada pela ministra do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia. A investigação 
foi aberta após a publicação 
de matérias na imprensa sobre 
suposto favorecimento na libe-
ração de recursos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), órgão ligado 
ao Ministério da Educação.

Na segunda-feira (21), uma 
reportagem do jornal Folha de 
S.Paulo divulgou um áudio em 
que Milton Ribeiro diz favore-
cer, a pedido do presidente Jair 
Bolsonaro, prefeituras de muni-
cípios ligados a dois pastores.

Discussão ocorreu após o não comparecimento do ex-ministro Milton Ribeiro

Ex-ministro deixou o Podemos e aceitou convite do partido União Brasil

Sérgio Moro desiste de 
concorrer à presidência

O ex-ministro da Justiça e Se-
gurança Pública Sergio Moro 
anunciou ontem (31) que 
desistiu de se candidatar à 
Presidência da República no 
pleito deste ano. Em nota, ele 
informou que aceitou convi-
te do presidente nacional do 
União Brasil, Luciano Bivar, 
para se filiar ao partido.

“A troca de legenda foi 
comunicada à direção do 
Podemos, a quem agradeço 
todo o apoio. Para ingressar 
no novo partido, abro mão, 
nesse momento, da pré-can-
didatura presidencial e serei 
um soldado da democracia 
para recuperar o sonho de 

um Brasil melhor.”
Sergio Moro se filiou ao 

Podemos no dia 10 de no-
vembro de 2021. O ato ocor-
reu em Brasília, em evento 

para cerca de 2 mil pessoas. 
Até o fechamento da edição, 
o Podemos ainda não ha-
via divulgado nota sobre a  
saída.

Mais de 21 anos após 
o anúncio do desco-
brimento da sequência 
genética dos humanos, 
a coalizão do Projeto do 
Genoma Humano pu-
blicou ontem (31) artigo 
científico revisado por 
pares que estabelece o 
primeiro mapa genético 
totalmente completo da 
espécie humana.

Até 2021, cerca de 
92% do código genético 
humano era conhecido. 
Segundo os autores do 
estudo, publicado na re-
vista científica Science, 
as novas informações 
trazem dados importan-
tes sobre doenças e ca-
racterísticas evolutivas 
da raça humana.

Mapeamento 
genético

Deputado 
federal cumpriu 
a decisão 
do Supremo 
Tribunal 
Federal

O Ministério das Rela-
ções Exteriores (MRE) 
informou que foi assi-
nado ontem um memo-
rando de entendimento 
entre o Brasil e o gover-
no da Austrália sobre 
a emissão de vistos de 
trabalho e férias para 
estudantes brasileiros 
que fazem ou preten-
dem fazer intercâmbio 

naquele país da Oceania. 
Segundo o Itamaraty, 
a partir do 1º de julho 
deste ano, quando en-
trará em vigor, o docu-
mento permitirá que, 
anualmente, 500 jovens 
brasileiros entre 18 e 30 
anos permaneçam na 
Austrália por até 12 me-
ses, com a possibilidade 
de trabalhar e estudar.

Visto de trabalho para a Austrália

 Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

 Sergio Moro vai ser candidato a deputado federal em São Paulo
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Gabigol 
convoca 
torcida para 
sábado

O Flamengo 
vai em bus-
ca do inédito 
tetracampeo-
nato estadual 
a m a n h ã , 

diante do Fluminense, no 
Maracanã. No entanto, os 
rubro-negros viram o adver-
sário abrir vantagem após a 
derrota por 2 a 0 no duelo 
de ida, na noite da última 
quarta-feira.

O atacante Gabigol tra-
tou de manter o otimismo 
e utilizou as redes sociais 
para agitar a torcida. O joga-
dor postou mensagem em 
que se mostra confiante na 
virada.

“Hoje é um novo dia, 
amanhã é um novo dia e 
SÁBADO É UM NOVO DIA! 
Vamos Juntos, Nação. #Eua-
creditoMengão”, escreveu 
em seu perfil no Twitter.

O Rubro-Negro precisa 
vencer por três gols de di-
ferença para conquistar o 
título. Caso vença por dois 
gols, a decisão será definida 
nos pênaltis.

Vitinho - O Flamengo 
confirmou que Vitinho so-
freu uma lesão na região 
posterior da coxa direita. O 
meia foi substituído ainda no 
primeiro tempo do Fla-Flu.

“O atleta Vitinho realizou 
exame, que constatou lesão 
na região posterior da coxa 
direita”, informou o clube.

Além disso, o Flamen-
go também informou que 
Fabrício Bruno sofreu uma 
pancada no pé esquerdo. 
O zagueiro deixou o campo 
aos 36 minutos do segundo 
tempo.

Tricolor pode perder para o Fla até por 1 a 0 que leva título estadual

Cano pede pés no chão 
após vitória no clássico

O Fluminense 
está perto da 
conquista do 
C a m p e o n a t o 
Carioca. Os tri-
colores derro-

taram o Flamengo no jogo de 
ida da final, na noite da última 
quarta-feira, por 2 a 0.

No entanto, o clima ainda 
é de humildade nas Laran-
jeiras. O argentino Germán 
Cano, autor dos dois gols, 
lembrou da eliminação para 
o Olimpia-PAR, na Taça Li-
bertadores, quando o Tricolor 
tinha a mesma vantagem.

“Já aprendi com isso. Meus 
companheiros já aprende-
ram. Agora tem que tomar 
mais confiança. Sabemos 
que não fizemos bons jogos 
contra Olimpia e Botafogo. 

Sabemos disso. E sabemos 
que isso serve para não acon-
tecer mais à frente. Trabalhar 
junto, ficar mais com a bola, 
ter mais confiança com a 
bola, criar mais situações de 
gol. Estamos trabalhando 
para continuar melhorando. 
Isso já passou. É olhar para 
frente, para sábado. E sairmos 
como ontem, com dedicação, 
com energia positiva. Sabe-

mos que será um jogo muito 
difícil”, disse ao “Sportv”.

Mesmo assim, Cano afir-
mou que a vantagem é muito 
boa para a decisão.

“O resultado foi ótimo 
para nós. Temos que melho-
rar muito. Todo mundo sabe 
disso. Mas foi um jogo muito 
aguerrido, muito travado. Eles 
ficaram quase sempre com a 
bola. Isso dificultou jogarmos 
um pouco mais. No segundo 
tempo fizemos um grande 
trabalho e pudemos matar o 
jogo em dois contra-ataques 
que pudemos fazer o gol”, 
declarou.

O Fluminense tenta aca-
bar com o jejum de títulos 
no Campeonato Carioca. Os 
tricolores não levam a taça do 
Estadual desde 2012.

Mailson Santana / Fluminense

Germán Cano foi o grande nome da vitória tricolor sobre o Flamengo no primeiro jogo das finais do Carioca-2022

Argentino 
reconheceu que 
vantagem sobre 
o rival rubro-
negro deixa o Flu 
perto do título

Botafogo apresenta 
atacante Victor Sá

Vasco pode anunciar 
reforço para o ataque

O Botafogo 
a p re s e n t o u 
mais um re-
forço para a 
t e m p o r a d a 
ontem. O ata-

cante Victor Sá chega para 
ser mais uma opção no 
setor ofensivo para o Cam-
peonato Brasileiro.

O jogador estava no 
futebol árabe e assinou 
contrato até 2025.  Na  
entrevista coletiva, Victor 
Sá exaltou o projeto do 
clube.

“Estou muito feliz de 
estar aqui. É um novo de-
safio na minha vida, uma 
oportunidade incrível para 
mim e toda minha família. 
O que mais me atraiu foi 
o projeto e todo o profis-
sionalismo do Botafogo. 
Tenho certeza de que serão 
anos de sucesso para gen-

O  Va s c o  v a i 
anunciar nos 
próximos dias 
mais um refor-
ço para a tem-
porada. Trata-
-se do atacante 

Zé Vitor, que estava no 
Marcílio Dias-SC.

O jogador de 23 anos 
marcou nove gols no Cam-
peonato Catarinense desta 
temporada. Zé Vitor vai 
assinar contrato em defi-
nitivo com o Vasco, com 
o clube de Santa Catarina 
mantendo um percentual 
dos direitos econômicos.

te”, disse.
Victor Sá também falou 

sobre suas primeiras im-
pressões do técnico Luís 
Castro.

“O que ele vem tentan-
do fazer desde o início é o 
estilo europeu de impo-
sição, pressionar desde o 
início, manter a posse de 
bola. Gosto deste estilo, 
porque joguei muito tem-
po na Europa. Sempre fui o 
jogador que quebra linhas, 
do um contra um. Na Eu-
ropa, isso não é tão fácil 
de achar. Por isso, acho 
que posso me encaixar 
muito bem no esquema”, 
declarou.

O atacante deve fazer 
sua estreia na primeira ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro. O Botafogo recebe 
o Corinthians, no dia 10 de 
abril, no Nilton Santos.

A tendência é a de que 
ele chegue para ser uma 
opção a Raniel no comando 
do ataque cruzmaltino. O 
atacante deve chegar nos 
próximos dias para realizar 
exames médicos e assinar 
contrato.

A diretoria do Vasco 
ainda segue em busca de 
reforços para a Série B. O 
clube deve confirmar o 
lateral-direito Gabriel Dias 
e os atacantes Erick e do 
uruguaio Carlos de Pena. 
A chegada de um zagueiro 
ainda é considerada uma 
prioridade.


