
Ibama denunciado por 
maus tratos a animais

Bichos mortos apodreciam sobre fezes dos vivos que ainda tinham forças para resistir, contou policial

CENTENAS DE MORTES EM CENTRO DE TRIAGEM
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A prefeitura de Niterói informou que a recuperação do estoque de areia da Praia de Piratininga, que foi levado pelas fortes ressacas, será realizada após as obras de recuperação do muro 

Douglas Macedo/Divulgação

Flordelis vai a 
julgamento no 
dia 6 de junho

Rio: OAB aprova 
só 18 dos 117 
cursos de Direito

CIDADES\PÁG. 3

UFF: 8ª do País em empregabilidade
Instituição de ensino é destaque em levantamento entre quase 20 mil universidades no mundo
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Piratininga: 
vistoria no 
calçadão
O prefeito de Niterói, Axel Grael, 
vistoriou ontem as obras de recu-
peração do calçadão de Piratinin-
ga. O trabalho acontece no trecho 
entre as ruas Jornalista Umbelino 
Silva e João Gomes da Silva. Nesta 
área está sendo construída uma 
contenção com cortina atiranta-
da e estacas hélices. A obra tem 
investimento de R$ 7,8 milhões. 
Acompanhado do secretário mu-
nicipal de Obras, Vicente Tempe-
rini, e do presidente da Emusa, 
Paulo Cesar Carrera, o prefeito 
conversou com moradores e co-
merciantes do bairro sobre o an-
damento das intervenções.
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PÁG. 2

CULTURA

O centenário da Semana de Arte Moderna será comemorado  na 
Casa de Cultura de Maricá com a exposição “Canto porque Resis-
to”, de 1º/5 a 30/7, reunindo 27 obras contemporâneas e experi-
mentais de cinco artistas consagrados, moradores da cidade.

Divulgação

 Jarbas Lopes integra a exposição “Canto porque Resisto” na Casa de Cultura 

Arte moderna em Maricá Abel dá adeus ao Fluminense
Pressionado pelos maus resultados e muito criticado pela torcida, 
o técnico Abel Braga anunciou ontem sua saída do Fluminense. 
Contratado no início da temporada, o experiente treinador fracas-
sou no projeto Libertadores, mas levantou o troféu do Carioca.

PÁG. 6

ESPORTES
Mailson Santana / Fluminense

Técnico Abel Braga encerrou ontem mais uma passagem pelo Tricolor das Laranjeiras
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Expectativa para obras
Já estamos nos aproximando do meio do ano e até agora 
não começaram as prometidas obras da Alameda São 
Boaventura, que segundo foi divulgado ganhará fiação 
subterrânea, ciclovia e revitalização do corredor viário. 
Será que vão sair do papel ainda este ano? Ou vão ficar 
apenas na promessa, como sempre.
Paula Mansur

Selva de pedra
O posto de combustíveis do Largo do Marrão fechou para 
dar lugar a um empreendimento imobiliário. Será que vão 
permitir a construção de mais um edifício? O bairro já 
convive com engarrafamentos constantes, alagamentos 
e não suporta mais crescimento antes de uma solução de 
infraestrutura e mobilidade.
Luiz Martins

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.

Em Maricá, ‘Canto 
porque Resisto’
O centenário da Semana de 
Arte Moderna será come-
morado  na Casa de Cultura 
de Maricá com a exposição 
“Canto porque Resisto”, de 
1º/05 a 30/07, reunindo 27 
obras contemporâneas e 
experimentais de cinco ar-
tistas consagrados, morado-
res da cidade, cujas carreiras 
foram sucesso dentro e fora 
do Brasil em importantes 
museus e galerias.

Os trabalhos de Bill Lun-
dberg, Edmilson Nunes , Jar-

bas Lopes, Marcos Cardoso 
e Regina Vater ocuparão não 
somente os ambientes da 
Casa de Cultura, como tam-
bém sua fachada e entorno, 
compondo um projeto inau-
gural de arte contemporâ-
nea para a cidade.

A visitação acontece se-
gunda, terça e quinta, das 
10h às 16h; quarta e sexta, 
das 12h às 20h; sábado, das 
9h às 16h, e aos domingos, 
das 10h às 13h. A entrada é 
gratuita. 

CULTURA

Carequinha
O palco do Teatro Municipal 
de São Gonçalo será trans-
formado em um verdadeiro 
picadeiro para receber o 
espetáculo “Sarau Carequi-
nha”, nesta sexta, às 19h30. 
A peça, da companhia CG2 
Arte, conta a história da vida 
do artista que dá nome ao 
Teatro Municipal, o grande 
George Savalla Gomes, mais 
conhecido como Palhaço 
Carequinha. O ingresso cus-
ta R$60, no site Sympla. O 
Teatro fica na Rua Dr. Feli-
ciano Sodré, 100, no Centro.

FÁBIO PORCHAT – O comediante Fábio Porchat en-
cerra a temporada de “Histórias do Porchat”, neste 
fim de semana, na Sala Nelson Pereira dos Santos. As 
apresentações acontecem nesta sexta e sábado, às 
20h; e no domingo, às 19h. Os ingressos custam R$80 
(sexta) e R$100 (sábado e domingo) e estão à venda 
no site Sympla.

‘FLOR ESSÊNCIA’ - A médica radiologista e fotógrafa 
Fátima Marchi recorreu ao mamógrafo para retratar o 
que chama de flores-pacientes e mostrar a importância 
da identificação dos sinais que permitem a descoberta 
do câncer de mama ainda na fase inicial. O resultado 
pode ser conferido no Centro Cultural Correios, na 
exposição “Flor Essência”.

Divulgação

Exposição apresenta 27 obras de cinco artistas consagrados

Divulgação

Nesta sexta, às 19h30, tem  “Sarau 

Carequinha”, no Municipal de SG 

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

Mais fácil de prestar contas

Em tempos de polêmica 
envolvendo a Lei Rouanet, 
em âmbito estadual a Alerj 
aprovou em segunda dis-
cussão, nesta quarta (27), 
o PL 4.785/21, de autoria 
original do deputado Carlos 
Minc (PSB), que simplifica os 
procedimentos para análise 
do processo de prestação de 
contas dos projetos culturais 
financiados com recursos 
públicos estaduais de fomen-
to direto ou indireto. O proje-
to segue para sanção ou veto 
do governador Cláudio Cas-

 Priscila Rabello/Alerj tro. De acordo com a propos-
ta, todo o acompanhamento 
da prestação de contas deve 
ser feito através de um sis-
tema eletrônico, contendo 
o orçamento executado, o 
resumo do projeto e os seus 
objetivos. O texto também 
prevê que poderão ser rea-
lizados sorteios periódicos 
para avaliação orçamentá-
ria, processual, financeira e 
contábil, selecionando pelo 
menos 5% do número to-
tal de projetos culturais na 
fase da prestação de contas. 
“Há tanta burocracia que as 
prestações de contas têm mi-
lhares de páginas e demoram 
anos para serem aprovadas. 
A secretaria de Cultura fica 
entupida! Esse procedimento 
que propusemos é similar ao 
que é feito nacional”, expli-
cou o deputado Carlos Minc 
(PSB) em plenário.

Governador visita 
hoje Petrópolis

Music Hall terá 
encontro do PT

O governador Cláudio Castro 
vai a Petrópolis nesta sexta (29) 
para acompanhar as ações do 
Estado que visam a reconstru-
ção da cidade após as fortes 
chuvas de fevereiro e março 
deste ano. Entre as atividades, 
Castro visitará as obras emer-
genciais que estão sendo exe-
cutadas por meio da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
e Obras. Na sequência, ele se 
reúne com o prefeito Rubens 
Bomtempo na prefeitura. Após 
o encontro, o governador con-
cede uma coletiva de imprensa 
para anunciar o acordo com o 
município para pagamento do 
Aluguel Social às famílias que 
foram vítimas das enchentes. 
Nesta semana, deputados da 
Comissão Especial da Alerj 
criada para acompanhar e 
fiscalizar os desdobramentos 
da tragédia em Petrópolis leva-
ram um “bolo” dos secretários 
municipais convocados para 
prestar esclarecimentos sobre 
o atraso na ajuda às vítimas.

O PT realiza neste sábado 
(30) o “Grande Encontro 
Defesa do Rio” para o lan-
çamento da pré-candida-
tura do deputado André  
Ceciliano ao Senado, que 
promete reunir grande nú-
mero de prefeitos, verea-
dores, deputados federais 
e estaduais. O evento acon-
tece na casa de shows Mu-
sic Hall (antiga Via Show), 
na Via Dutra, em São João 
de Meriti, das 10h às 13h. 
“Quero aproveitar o evento 
para fazer uma grande pres-
tação de contas do nosso 
trabalho, na Alerj. Mos-
trar como o Estado estava, 
em 2017, quando assumi, 
primeiro interinamente, a 
presidência do Parlamento 
Fluminense, e como ajuda-
mos na condução da crise. 
E também avaliar qual a 
situação do estado hoje e 
qual a direção que devemos 
ir, a partir de agora”, explica 
o deputado.

POR JEFFERSON LEMOS

Rio pode ter novo sistema de alerta

A deputada Célia Jordão (PL) 
protocolou um projeto de lei 
na Alerj que obriga as explo-
radoras de serviço móvel a 
transmitirem gratuitamente 
alertas à população sobre 
risco de desastre no estado. 
O alerta deverá ser envia-
do via Sistema de Difusão 
Celular (Cell Broadcast), já 
amplamente utilizado em 

Divulgação outros países e que não de-
manda cadastro prévio do 
usuário nem boa qualidade 
de internet. “Por mais que as 
cidades invistam na instala-
ção de sirenes em áreas de 
risco, o SMS ainda é o princi-
pal meio de envio de alertas 
antecipados utilizado pela 
Defesa Civil. No entanto, 
neste caso, é preciso que 
o usuário se cadastre para 
recebê-los. Além de não 
demandar cadastro prévio, 
o que é fundamental para 
atender cidades com grande 
população flutuante, como 
Angra dos Reis e Petrópolis,  
por exemplo, o alerta pelo 
Sistema de Difusão Celular 
emite um toque exclusivo e 
exige interação do usuário 
para desligar, garantindo 
que a mensagem realmente 
será recebida¨, ressalta a 
deputada.

Novo faz evento em Cabo Frio

Neste domingo (1º), o de-
putado federal e pré-candi-
dato ao governo do Estado 
do Rio pelo Novo, Paulo Ga-
nime, participará do lança-
mento de pré-candidaturas 
do partido em Cabo Frio. 
O evento acontecerá na 
Pousada Dom Fernandes, 
às 16h, onde serão lança-
das as pré-candidaturas 
de Leonardo Antunes, a 

Divulgação

deputado estadual, e Tiago 
Fernandes, que é de Rio 
Bonito, a deputado federal. 
Além de Paulo Ganime, 
que já oficializou sua pré-
-candidatura ao governo do 
estado do Rio de Janeiro no 
último dia 19 de março, o 
pré-lançamento terá a par-
ticipação de Cristina Rando, 
vice-presidente estadual do 
NOVO Rio de Janeiro. 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj acabou de aprovar 
ontem, em discussão única, 
uma lei para dar legalidade 
a outras leis aprovadas an-
teriormente. É que só com 
a aprovação, ontem, do PL 
1.130/19, do deputado Luiz 
Paulo (PSD), está assegu-
rada legalmente ao Poder 
Legislativo a instauração do 
processo de declaração de 
patrimônio cultural imate-
rial do Estado do Rio. Mesmo 
assim o texto ainda precisa 
ser sancionado pelo gover-
nador ou promulgado pela 

Casa, caso seja vetado por 
Cláudio Castro. A questão é 
que atualmente, segundo a 
lei vigente, só podem instau-
rar o processo a Secretaria de 
Estado de Cultura, o Conse-
lho Estadual de Cultura e as 
entidades e associações civis 
dotadas de personalidade 
jurídica própria. “A Alerj já 
aprova leis sobre o tema. O 
projeto é somente para dar 
validade legal ao que este 
parlamento já pratica há 
muito tempo”, explicou Luiz 
Paulo. 

Alerj: agora é para fazer valer
Divulgação/Alerj

Criada no Rio de Janeiro 
em 2005, a rede Bodytech 
investe na retomada com 
a flexibilização para conti-
nuar sua expansão e inau-
gura do lado de cá da poça, 
na próxima segunda-feira 
(2), sua mais nova acade-
mia em Niterói. A unidade 

Santa Rosa, antiga Fórmula, 
terá uma área de 900 me-
tros quadrados, salão de 
musculação e funcional, 
além de duas salas para 
aulas coletivas como: Cross 
Training, Muay Tai, Dança, 
Move Up e Yoga. A capaci-
dade é para 1,3 mil alunos. 

Rede faz aposta em Niterói
Divulgação
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Instituição é a oitava do Brasil em levantamento feito entre quase 20 mil universidades de todo mundo

UFF: destaque em empregabilidade
A Universidade Federal Flu-
minense (UFF) foi classifi ca-
da como a oitava colocada do 
Brasil no critério de Emprega-
bilidade do ranking do Center 
for World University Rankings 
(CWUR), divulgado em 25 de 
abril. Para a edição de 2022, 
foram analisadas 19.788 ins-
tituições de todo o mundo.

Segundo levantamento 
do Núcleo Institucional de 
Dados Integrados da UFF, a 
universidade figurou tam-
bém como a 21ª colocada 
no ranking nacional entre 
57 instituições universitárias 
brasileiras. Manteve posição 
similar nos últimos anos, 
além de ter avançado duas 
posições nos últimos dois 
anos no quesito Empregabi-
lidade.

De acordo com a pró-rei-
tora de graduação Alexandra 
Anastácio, “esse ranking de-
monstra que a UFF não se 
restringe somente a fomentar 
o ingresso de quase 10.000 es-
tudantes por ano, nos mais de 
130 cursos de graduação, mas 
busca implementar ações 
que permitam ao estudante a 
obtenção de uma vaga de em-
prego, bem como, responder 

às demandas de desenvolvi-
mento científico, cultural, 
tecnológico e econômico 
dentro e fora do país”.

O CWUR, autor do estudo, 
é uma consultoria dos Emira-
dos Árabes que, desde 2012, 
produz um ranking conside-
rado pioneiro e amplo por 
analisar quatro indicadores 
com diferentes realidades e 
proporções para a defi nição 
do resultado fi nal.

Os quatro indicadores do 
CWUR são: Educação, que in-

dica a proporção de ex-alunos 
que atuam em posições de 
destaque em instituições aca-
dêmicas (25%); Empregabili-
dade, que aponta a proporção 
de ex-alunos que ocupam um 
lugar de relevância no setor 
empresarial (25%); Qualidade 
do corpo docente, que aborda 
a proporção de docentes que 
obtiveram distinções aca-
dêmicas (10%); e Pesquisa, 
medido pela qualidade da 
produção científi ca da insti-
tuição (40%).

Divulgação

UFF: indicador empregabilidade aponta proporção de ex-alunos que ocupam lugar de relevância no setor empresarial

Piratininga: obras 
avançam no calçadão
As obras de estabilização e 
recuperação do calçadão de 
Piratininga seguem avan-
çando. As intervenções trarão 
uma solução para proteger o 
local das fortes ressacas que 
ocasionaram a diminuição 
da faixa de areia. O trabalho 
acontece no trecho entre as 
ruas Jornalista Umbelino 
Silva e João Gomes da Silva. 
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, vistoriou ontem (28) 
as obras.

Nesta área, está sendo 
construída uma contenção 
com cortina atirantada e 
estacas hélices. A obra tem 
investimento de R$ 7,8 mi-
lhões. Também será realizado 
um trabalho de paisagismo 
e construído mais um posto 
salva-vidas. Acompanhado 
do secretário municipal de 
Obras, Vicente Temperini, e 
do presidente da Emusa, Pau-
lo Cesar Carrera, o prefeito 
conversou com moradores 
e comerciantes do bairro 
sobre o andamento das in-
tervenções.

“Este era um problema 
antigo que ocorria neste tre-
cho em função das ressa-
cas. A obra, que era muito 
esperada por moradores e 
comerciantes da orla, está 
avançando conforme o cro-
nograma previsto e trará 
muitos benefícios. As inter-
venções trarão uma solução 

para proteger o calçadão das 
fortes ressacas que ocasiona-
ram a diminuição da faixa de 
areia, através da tecnologia 
inovadora de contenção com 
cortina atirantada e estacas 
hélice”, enfatizou Axel.

Morador de Piratininga 
e proprietário de um dos 
quiosques mais antigos da 
orla, Jorge Ximenes lembra 
a intervenção é uma antiga 
reivindicação de moradores 
e comerciantes locais.

“Estamos acompanhando 
de perto a obra e estamos 
vendo que o trabalho está 
sendo feito de forma correta. 
Como morador e comercian-
te do bairro há 37 anos, estou 
satisfeito e aliviado. Esta é 
uma obra muito necessária 
para esta área”, diz Ximenes  

A Coordenação do Pro-
grama Região Oceânica Sus-
tentável (PRO Sustentável) 
fez estudos sobre a dinâmica 
costeira, com ênfase na so-
lução estrutural, para conter 
os fenômenos que causam a 
erosão da praia e frequentes 
desabamentos do calçadão 
durante as ressacas. Os estu-
dos apontaram que a melhor 
decisão técnica e econômica 
seria a implantação da re-
posição do estoque de areia 
na Praia de Piratininga e um 
muro de contenção até que 
se recupere toda a faixa de 
areia.

Divulgação

Plenária Regional de Economia Solidária Metropolitana 3 aconteceu no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói
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Gráfi co 1: composição de quesitos do ranking CWUR.- Fonte: traduzido e adaptado 
pela DAI/CCI/SCS a partir do original, em inglês (https://cwur.org/2022-23.php).

Entre os 117 existentes no Estado, Selo da Ordem dos Advogados aponta 18 que atendem requisitos de qualidade

OAB avalia cursos de Direito no RJ
A 7ª edição do Selo OAB Re-
comenda, em 2022, avalizou 
que 18 cursos de direito, entre 
os 117 em funcionamento em 
todo o estado do Rio de Janei-
ro, segundo dados do Minis-
tério da Educação, atendem 
aos requisitos mínimos de 
qualidade avaliados pela Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB). A chancela busca des-
tacar os cursos jurídicos que, 
efetivamente, têm qualidade 
no país.

O Selo foi criado com o in-
tuito de colaborar com a for-
mação de futuros advogados, 
uma vez que a má qualidade 
do ensino tem impacto direto 
na carreira e no exercício pro-
fi ssional. O refl exo da baixa 
qualidade da maior parte dos 
cursos repercute na baixa taxa 

média de aprovação dos ba-
charéis em direito no Exame 
da Ordem, cerca de 15%.

 Para o presidente nacional 
da OAB, Beto Simonetti, que 
presidiu a Comissão Especial 
para Elaboração da 7ª Edição 
do Selo OAB Recomenda, os 
números revelam a necessi-
dade de frear a proliferação 
desenfreada de cursos de 
direito e a ampliação irres-
ponsável de vagas naqueles 
já existentes.

“É uma importante tarefa 
cumprir o papel de guiar o 
controle de qualidade das 
instituições que formam os 
profissionais jurídicos. O 
que se busca, na parte teó-
rica, é o estabelecimento de 
critérios objetivos e precisos 
para determinar os melhores 

cursos. Dessa forma, na parte 
prática, protegemos a própria 
sociedade e o cidadão contra 
abusos e injustiças que lhes 
venham a prejudicar”, aponta 
Simonetti.

Selo OAB- Criado em 7 de 
dezembro de 1999, o Selo OAB 
Recomenda chegou à 7ª edi-
ção (2022) com o desafi o de 
avaliar 1.896 cursos de direito. 
Junto com o Exame de Ordem 
Unifi cado (EOU), a chancela 
é um dos instrumentos fun-
damentais para a garantia da 
qualifi cação dos profi ssionais 
de direito no Brasil.

Nas primeiras edições, o 
Selo OAB, que é realizado a 
cada triênio nas gestões da 
diretoria nacional, levava 
em consideração apenas o 
percentual de aprovação dos 

bacharéis egressos das insti-
tuições que ofertam o curso 
de direito, em relação ao total 
de participantes presentes 
nos Exames da OAB. Na épo-
ca, ainda não existia o Exame 
de Ordem Unifi cado. Dessa 
forma, a primeira edição, em 
2001, contemplou com o Selo 
52 cursos entre os 380 existen-
tes à época.

Na edição atual, a metodo-
logia estabeleceu como crité-
rios mínimos a participação 
de estudantes desses cursos 
em pelo menos três dos últi-
mos cinco Exames de Ordem 
e um total mínimo de 60 
participantes presentes nas 
cinco últimas provas, além 
da nota do Enade de 2018. 
A aplicação dos critérios re-
sultou na admissibilidade de 

1.255 cursos de direito, consi-
derado os 1.896 existentes no 
Brasil.

Os cursos recomendados:

Universidade Veiga de Almei-
da - UVA - Cabo Frio
Universidade Cândido Men-
des - UCAM - Campos Dos 
Goytacazes
Centro Universitário Reden-
tor - FACREDENTOR - Ita-
peruna
Universidade Federal Flumi-
nense - UFF - Macaé
Universidade Federal Flumi-
nense - UFF - Niterói
Universidade Estácio de Sá - 
UNESA - Nova Friburgo
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro - UFRRJ - 
Nova Iguaçu

Universidade Católica de 
Petrópolis - UCP - Petrópolis
Escola de Direito do Rio de 
Janeiro - Direito Rio - Rio de 
Janeiro
Centro Universitário IBMEC 
- Unidade Centro - Rio de 
Janeiro
Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro - PUC 
- Rio de Janeiro
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro - UERJ - Rio 
de Janeiro
Universidade Federal do Es-
tado do Rio de Janeiro - UNI-
RIO - Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - UFRJ - Rio de 
Janeiro
Universidade Veiga de Almei-
da - UVA - Campus Barra da 
Tijuca - Rio de Janeiro.

Niterói sedia Plenária Regional 
de Economia Solidária

A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e 
Economia Solidária, partici-
pou da Plenária Regional de 
Economia Solidária Metro-
politana 3, quarta-feira (27), 
no Caminho Niemeyer. A 
SMASES, junto com o Fórum 
de Economia Solidária de Ni-
terói, participam da comissão 
organizadora do evento com 
representantes dos municí-
pios de Maricá, São Gonçalo, 
Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito. 
A plenária é voltada para ges-
tores públicos, entidades de 
apoio e empreendimentos e 
reuniu mais de 150 pessoas. 
A atividade também con-
tou com a participação do 
grupo de maracatu Baque 
Mulher.

“Sediar a Plenária Regional 
de Economia Solidária tem 
um simbolismo importante. 
Primeiro por ter um movi-
mento social forte e represen-
tativo, segundo porque temos 
muitas ações que fortalecem 
esse segmento produtivo e 
econômico e estamos tra-
balhando pra avançar ainda 
mais”, destacou o secretário 
de Assistência Social e Econo-

mia Solidária, Elton Teixeira.
A atividade reuniu repre-

sentantes de trabalhadores, 
empreendimentos e gestores, 
além de autoridades para 
discutir e elaborar um texto 
básico de reivindicações e 
propostas do movimento 
de economia solidária para 
integrar as ações nos muni-

cípios do Estado do Rio de 
Janeiro, além de encaminhar 
propostas para a VI Plenária 
Nacional, que vai ocorrer em 
julho, em Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul, organizada 
pelo Fórum Brasileiro de Eco-
nomia Solidária (FBES).

Foram eleitos 20 delegados 
que vão compor a delegação 

do Leste Fluminense na etapa 
estadual. Niterói já executa 
diversas políticas públicas de 
fomento à Economia Solidá-
ria, com um marco regulató-
rio aprovado em janeiro de 
2020, conta com programa de 
moeda social, banco comuni-
tário, centro de referência e 
conselho municipal.

Encontro reuniu representantes de trabalhadores, empreendimentos e gestores
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MPF: Ibama e ex-dirigentes 
acusados de maltratar animais
Falta de tratadores resultou na morte de 1.822 bichos custodiados em Centro de Triagem de Seropédica

O Ministério Público Federal 
no Rio de Janeiro (MPF) de-
nunciou o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais (Ibama), o ex-
-superintendente Alexandre 
Dias da Cruz e o ex-chefe da 
Divisão Técnica do órgão no 
Rio de Janeiro, Roberto Huet 
Souza, por maus tratos causa-
dos a 900 animais custodiados 
no Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres (Cetas), em Se-
ropédica, região metropolita-
na do Rio. Segundo consta da 
ação penal do MPF, a omissão 
e o desprezo dos denunciados 
com a saúde e o bem-estar dos 
animais que estavam sob sua 
responsabilidade culminaram 
na interrupção, por 85 dias, do 
contrato dos dez tratadores 
que auxiliavam na limpeza e 
alimentação dos animais. A 
situação causou maus tratos 
a, pelo menos, 900 animais e a 
morte de centenas de outros, 
entre os meses de novembro 
de 2020 e fevereiro de 2021.

A denúncia do MPF está 
baseada em inquérito e lau-
do da Polícia Federal, que 
atestou que “a falta de higiene 
das instalações e a deteriora-
ção ambiental decorrente do 
acúmulo de excrementos e 
restos de alimentos nos locais 
favoreceram a disseminação 
de eventuais vírus, bactérias, 
fungos, protozoários e fez com 
que as taxas de óbito explo-

dissem.”
Segundo o laudo da PF, 

entre novembro de 2020 e fe-
vereiro de 2021, em que hou-
ve a interrupção do serviço, 
“foram contabilizadas 1.822 
mortes de animais custodia-
dos no Cetas. Este número 
representa 63% das mortes 
registradas no local entre 
janeiro de 2020 e março de 

2021”.
A ação do MPF aponta que 

a interrupção do contrato foi 
causada pela demora, por par-
te dos denunciados Alexandre 
Dias da Cruz e Roberto Huet, 
em promover a licitação e 
contratação de nova empresa 
de tratadores. A empresa que 
prestava o serviço cumpriu o 
prazo contratual e comunicou 

ao Ibama, em julho de 2020, 
com antecedência de 90 dias, 
que não prosseguiria com o 
serviço.

De acordo com a denún-
cia, Roberto Huet demorou 
36 dias para solicitar a lici-
tação, que por sua vez só foi 
concluída em fevereiro de 
2021, sete meses após o Ibama 
tomar conhecimento de que o 

contrato seria finalizado. Huet 
e o ex-superintendente do ór-
gão, Alexandre Cruz, somente 
preocuparam-se em buscar a 
contratação emergencial de 
tratadores em 9 de novembro 
de 2020, seis dias após o fim 
do contrato anterior.

O policial Fábio de Olivei-
ra, que esteve no Centro de 
Triagem no dia 23 de feve-
reiro de 2021, afirmou “já fui 
ao Cetas de Seropédica fazer 
entrega de animais e outras 
diligências pelo menos uma 
dezena de vezes e jamais vi 
uma situação tão horrível em 
relação aos animais como 
nesta diligência. Os animais 
estão sofrendo esperando 
para morrer. A remoção dos 
animais é uma questão de 
absoluta urgência para não 
continuarem seu caminho 
para a morte”.

“Na primeira baia visto-
riada existiam mais de dez 
animais mortos apodrecendo 
em cima de fezes dos animais 
vivos que ainda tem força 

para resistir. A quantidade de 
sujeira é enorme em todos os 
recintos, a água dos animais 
está completamente suja com 
restos e dejetos em seus fun-
dos. O mau cheiro predomina 
em todos os ambientes, sejam 
eles abertos ou fechados. 
Encontramos uma carcaça 
de gavião apodrecendo com 
moscas ao redor dentro de 
uma sala que é usada como 
quarentena para os animais. 
Os poleiros estão repletos de 
fezes.”

Para o MPF, os denuncia-
dos encontravam-se na posi-
ção de garantes do bem-estar 
dos animais que lhes foram 
confiados. Assim, não apenas 
poderiam, como sobretudo 
deveriam ter agido para evi-
tar a ocorrência do resultado 
constatado.

A ação do MPF ainda regis-
tra que “a conduta omissiva 
dos denunciados Ibama, Ale-
xandre e Roberto ultrapassou, 
em muito, a mera negligência 
ou imperícia na condução da 
gestão do Cetas/RJ. Como 
amplamente demonstrado 
nos autos, os denunciados 
tinham pleno conhecimento 
da situação de abandono 
e sofrimento dos animais 
custodiados, e assumiram, 
com seu comportamento 
desdenhoso e irresponsável, o 
risco de causarem o resultado 
constatado.

Animais 
morreram entre 
novembro de 
2020 e fevereiro 
de 2021: sujeira 
por toda parte

Divulgação/Ibama

Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas): denúncia está baseada em inquérito e laudo da Polícia Federal

Julgamento de Flordelis é 
adiado para o dia 6 de junho
A juíza Nearis dos Santos 
Carvalho Arce, da 3ª Vara 
Criminal de Niterói, adiou 
para o dia 6 de junho, às 
9 horas, a sessão de julga-
mento da deputada federal 
cassada Flordelis e de mais 
outros quatro réus acusados 
de envolvimento na morte 
do pastor Anderson do Car-
mo, marido da ex-deputada, 
executado a tiros no dia 16 de 
junho de 2019, na residência 
da família, em Pendotiba, 
Niterói. Designado anterior-
mente para o dia 9 de maio, 
o júri popular foi adiado  em 
razão de não haver tempo há-
bil para a juntada de todos os 
laudos exigidos pelas defesas 
dos réus. 

Além de Flordelis, tam-
bém serão julgadas sua filha 
biológica Simone dos Santos 

Rodrigues; a neta, Rayane dos 
Santos Oliveira; e os filhos 
afetivos André Luiz de Olivei-
ra e Marzy Teixeira da Silva.  

“Diante da certidão de 
fls. 32.596, que informa não 
há tempo para a juntada de 
todos os laudos exigidos pelas 
defesas, REDESIGNO a jul-
gamento de julgamento para 
cinco corréus ainda não jul-
gados para o dia 06/06/2022, 
às 09:00h”. 

Outros réus julgados e 
condenados - Em sessão de 
julgamento  que teve início 
no dia 12 de abril, se encer-
rando já na manhã do dia 13, 
o Tribunal do Júri de Niterói 
condenou outros quatro réus. 
O filho biológico de Flordelis, 
Adriano dos Santos Rodri-
gues foi condenado a quatro 

anos, seis meses e 20 dias de 
reclusão em regime inicial-
mente semiaberto por uso de 
documento ideologicamente 
falso e associação criminosa 
armada; o ex-PM Marcos Si-
queira Costa, a cinco anos e 
20 dias de reclusão em regime 
inicialmente fechado; e sua 
esposa Andrea Santos Maia, a 
quatro anos, três meses e dez 
dias de reclusão em regime 
inicialmente semiaberto. O 
filho afetivo Carlos Ubiraci 
Francisco da Silva foi conde-
nado pelo crime de associa-
ção criminosa armada a dois 
anos, dois meses e 20 dias de 
reclusão em regime inicial-
mente semiaberto. 

Em novembro de 2021, o 
Tribunal do Júri de Niterói 
condenou Flávio dos Santos 
Rodrigues, filho biológico da 

ex-deputada federal Flordelis, 
a 33 anos 2 meses e 20 dias de 
reclusão em regime inicial-
mente fechado por homicídio 
triplamente qualificado con-
sumado, porte ilegal de arma 
de fogo, uso de documento 
ideologicamente falso e asso-
ciação criminosa armada. Ele 
foi denunciado como autor 
dos disparos de arma de fogo 
que provocaram a morte do 
pastor Anderson. 

Na mesma sessão de jul-
gamento, Lucas Cezar dos 
Santos de Souza, filho adotivo 
de Flordelis, foi condenado 
por homicídio triplamente 
qualificado a nove anos de 
prisão em regime inicialmen-
te fechado. Ele foi acusado 
de ter sido o responsável por 
adquirir a arma usada no as-
sassinato do pastor.

Motivo é não haver tempo hábil para a juntada de todos os laudos exigidos

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: 03/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 17317519
09:00 às 13:00 Estrada de Itaipu - Itaipu - Niterói 17317519
09:00 às 13:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17317519
09:00 às 13:00 Rua Andorinhas - Itaipu - Niterói 17317519
09:00 às 13:00 Rua Bem Te Vi - Itaipu - Niterói 17317519
09:00 às 13:00 Rua João de Barro - Itaipu - Niterói 17317519
14:00 às 18:00 Rua Doutor Benjamin Constant - Barreto - Niterói 17318317
14:00 às 18:00 Rua Joaquim Noberto - Fonseca - Niterói 17318317
14:00 às 18:00 Rua Doutor Vitor Pestre - Fonseca - Niterói 17318317
14:00 às 18:00 Rua Luiz Nascimento Lopes - Fonseca - Niterói 17318317
14:00 às 18:00 Rua São Januário - Fonseca - Niterói 17318317
14:00 às 18:00 Travessa Laurindo de Souza - Fonseca - Niterói 17318317
14:00 às 18:00 Travessa Maria Lacerda - Fonseca - Niterói 17318317
14:00 às 18:00 Travessa Maurício Lacerda - Fonseca - Niterói 17318317
14:00 às 18:00 Travessa Santa Teresa - Fonseca - Niterói 17318317

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Augusto Queiroga - Coelho - São Gonçalo 17310989
13:00 às 17:00 Rua Diniz Raffet - Coelho - São Gonçalo 17310989
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Hugo Gonçalves - Colubandê - São Gonçalo 17311165
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Virgílio Lúcio - Colubandê - São Gonçalo 17311165
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Sebastião Ribeiro - Galpão - Colubandê 17311165
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Simão Fernandes - Colubandê - São Gonçalo 17311165

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida 1 - Costa Verde - Maricá 17317597
09:00 às 13:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 17317597
09:00 às 13:00 Avenida Felicidade Diniz da Conceição - Praia de Itaipuaçu - Maricá 17317597
09:00 às 13:00 Avenida Itaipuaçu - Recanto - Maricá 17317597
09:00 às 13:00 Avenida João Messas - Praia de Itaipuaçu - Maricá 17317597
09:00 às 13:00 Estrada de Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Maricá 17317597
09:00 às 13:00 Ruas 1, 14, 15, 16 - Costa Verde - Santo Antônio - São Bento da Lagoa 17317597
09:00 às 13:00 Rua Nossa Senhora Aparecida - Praia de Itaipuaçu - Maricá 17317597
09:00 às 13:00 Rua Nossa Senhora da Penha - Praia de Itaipuaçu - Maricá 17317597
13:00 às 17:00 Rua G - Balneário Bambuí - Maricá 17314213
13:00 às 17:00 Ruas 19, 47, 110, 147, 148 - Balneário Bambuí - Estrada Cassorotiba 

- Ponta Negra - Maricá 
17314213

13:00 às 17:00 Avenida 2 - Araçatiba - Jardim Balneário Maricá - Saco das Flores 17314269
13:00 às 17:00 Avenida São Pedro - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Ruas 2, 7, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 35 - Araçatiba - Boqueirão - Centro - 

Jardim Balneário Maricá - Manuela Village - Maricá 
17314269

13:00 às 17:00 Rua Alicia Mancu Rodrigues - Saco das Flores - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Álvares de Castro - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Boaz Velasco - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Delço da Costa Pereira - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Dolores Bezerra - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Francisco Rangel de Souza - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Hilário Antônio da Rosa - Jardim Balneário Maricá - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Moacir José Soares - Centro - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Murilo Kremer dos Santos - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Palmier Ribeiro Cabral - Araçatiba - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Rua Vitor Conceição - Saco das Flores - Maricá 17314269
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - São José - Maricá 17314361
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Praia das Amendoeiras - Maricá 17314361
13:00 às 17:00 Ruas 10, 26 - Estrada Cassorotiba - São José Imbassaí - Maricá 17314361
13:00 às 17:00 Rua Desdemona Cardoso Duarte - Lot Ouro Mar - São José de Imbassaí 17314361
13:00 às 17:00 Rua Ibiapina - Vilar de Maricá - São José Imbassaí - Maricá 17314361
13:00 às 17:00 Rua Itamaracá - Praia das Amendoeiras - Maricá 17314361
Dia: 04/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 17349007
09:00 às 13:00 Rua 1, 15, 51, 151 - Camboinhas - Niterói 17349007
09:00 às 13:00 Rua Doutor Achylles de A Oliveira - Camboinhas - Niterói 17349007
09:00 às 13:00 Rua Nilton Velmovitsky - Camboinhas - Niterói 17349007
13:00 às 17:00 Estrada Fazendinha - Badu - Niterói 17319317
13:00 às 17:00 Travessa das Flores - Badu - Niterói 17319317
13:00 às 17:00 Rua 1, 2, 3, 6 - Condomínio Vale Itaipu - Itaipu - Niterói 17320757
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Newton B Mello - Itaipu - Niterói 17320757
13:30 às 17:30 Alm São Boaventura - Fonseca - Niterói 17349545
13:30 às 17:30 Rua São Januário - Fonseca - Niterói 17349545

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Mauá - Guaxindiba - São Gonçalo 17349857
12:00 às 16:00 Estrada Guaxindiba - Guaxindiba - São Gonçalo 17349857
12:00 às 16:00 Rua Lacerda Machado - Guaxindiba - São Gonçalo 17349857
12:00 às 16:00 Rua Silva Porto - Guaxindiba - São Gonçalo 17349857
12:00 às 16:00 Rua Visconde de Mauá - Guaxindiba - São Gonçalo 17349857
12:00 às 16:00 Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 17349857
12:00 às 16:00 Rua Zilda Silvares - Guaxindiba - São Gonçalo 17349857
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Silva - Jardim Catarina - São Gonçalo 17317689
13:00 às 17:00 Rua Alves da Silva - Jardim Catarina - São Gonçalo 17317689
13:00 às 17:00 Rua Cardeal Alves Silva - Jardim Catarina - São Gonçalo 17317689
13:00 às 17:00 Rua Esmeraldas - Jardim Catarina - São Gonçalo 17317689
13:00 às 17:00 Rua Arith Lima Santos - Lagoinha - Pacheco - São Gonçalo 17317895
13:00 às 17:00 Rua Cretole Silva - Pacheco - Lagoinha - São Gonçalo 17317895
13:00 às 17:00 Rua Palmira Lima Santos - Lagoinha - Pacheco - São Gonçalo 17317895

MARICÁ
10:00 às 13:00 Avenida Arino de Sousa Mattos - Bosque Fundo - Maricá 17321163
10:00 às 13:00 Parque Bosque - Inoã - Maricá 17321163
10:00 às 13:00 Ruas 25, 26, 27, 29, 31 - Jardim Inoã - Itaipuaçu - Rodovia Amaral 

Peixoto - Inoã - Bosque Fundo - Maricá 
17321163

13:00 às 17:00 Rua A - Bananal - Estrada  Espraiado - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Estrada Bananal - Manoel Ribeiro - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Bananal - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Estrada São Bento - Bananal - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Bananal - Estrada  Espraiado - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 RJ 118 - Costa Verde - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Rua Gleba - Bananal - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Rua José Fortes da Silva - Parque Ubatiba - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Estrada  do Jaconé - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Rua São Bento - Manoel Ribeiro - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Rua Servidão - Graciena - Maricá 17320329
13:00 às 17:00 Rua Thomas José Forte Silva - Bananal - Maricá 17320329
14:00 às 18:00 Rua 10 - Bom Jardim - Condado - Maricá 17349053
14:00 às 18:00 Rua Ypê - Condado Maricá - Maricá 17349053

Maricá vai vacinar 
crianças no domingo
A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
realiza no domingo (1°de 
maio) o dia D de vacinação 
infantil contra a covid-19 
na Praça Orlando de Barros 
Pimentel, no Centro, das 9h 
às 12h, oferecendo a pri-
meira e a segunda dose dos 
imunizantes pediátricos. A 
iniciativa visa ampliar a ade-
são à vacina pela faixa etária 
de 5 a 11 anos e acontece 
em meio às comemorações 
do Dia do Trabalhador, que  
contará com diversas ativi-
dades e serviços gratuitos 
no local.

“Aproveitamos que será 
um dia com várias atrações 
para adultos e crianças, com 
brinquedos, música ao vivo, 
show de mágica e mímica, 

para incentivar ainda mais 
vacinação contra a Covid-19. 
Além disso, é uma ótima 
oportunidade aos pais e res-
ponsáveis que não podem ir 
durante a semana até uma 
unidade de saúde”, destacou 
a subsecretária da Rede de 
Atenção Ambulatorial e Saú-
de Coletiva, Claudia Rogeria 
de Lima.

Maricá já aplicou a pri-
meira dose contra a covid-19 
em mais de 11.700 crianças, 
até o último balanço divulga-
do pela Secretaria de Saúde 
em 25 de abril. O número 
corresponde a cerca de 76% 
do público estimado para a 
faixa etária vacinável. Que 
receberam a segunda dose 
pediátrica da vacina já so-
mam 5.344 crianças.
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Esportes

Vasco 
descarta 
calmaria 
após vitória

O clima no 
Vasco estava 
pesado com os 
três empates 
nos jogos ini-
ciais da Série 
B do Campeo-

nato Brasileiro. A torcida 
forçou três reuniões com 
dirigentes e elenco e chegou 
a pedir a demissão do técni-
co Zé Ricardo. No entanto, a 
vitória de 1 a 0 sobre a Ponte 
Preta deixou o clima mais 
ameno em São Januário. 
Apesar disso, o discurso no 
Vasco é o de minimizar a 
tranquilidade dada pelo 
bom resultado diante da 
Macaca.

“Nós sabemos que temos 
que trabalhar sempre com 
muito empenho, mas o bom 
resultado não nos faz deixar 
o ritmo cair. Sabemos que, 
se tivermos um tropeço no 
domingo, a pressão vai vol-
tar. Os adversários são duros, 
se preparam muito bem. 
Temos que trabalhar, como 
estamos trabalhando desde 
o início”, disse o técnico Zé 
Ricardo.

O treinador se refere ao 
duelo contra a Tombense, 
no próximo domingo, no in-
terior de Minas Gerais, pela 
quinta rodada da Série B.

“A torcida é nossa aju-
dante em casa. Mas temos 
um desafio fora de casa e não 
podemos relaxar”, acrescen-
tou o meia Gabriel Pec.

Zé Ricardo só vai definir 
nos treinos de hoje e amanhã 
a escalação do Vasco para o 
duelo contra o Tombense. 
Mas a tendência é o trei-
nador manter a base que 
derrotou a Ponte.

Pressionado pelos maus resultados, treinador pediu demissão ontem

Técnico Abel Braga pede 
o boné e deixa o Tricolor

Abel Braga não é 
mais técnico do 
Fluminense. O 
treinador deixou 
ontem o coman-
do do clube após 
o empate por 0 a 

0 contra o Unión de Santa Fé, 
pela terceira rodada da fase de 
grupos da Copa Sul-America-
na, realizado na noite da última 
terça-feira.

“O técnico Abel Braga e a 
Diretoria do Fluminense se 
reuniram esta manhã com o 
elenco para comunicar a de-
cisão, em comum acordo, de 
seguir um novo caminho. O 
técnico Abel Braga se desligou, 
hoje (28/04), do comando do 
elenco principal do futebol”, 
anunciou o clube, que ainda 
informou que Marcão coman-
dará o Marcão o time a partir 

do próximo domingo, diante 
do Coritiba.

“O técnico Marcão dirigirá 
o time a partir do próximo 
domingo. Abel é o treinador 
mais vitorioso da história do 
clube e um exemplo para todos 
nós. Sua generosidade e amor 
ao Fluminense jamais serão 
esquecidos”, acrescentou.

Abel Braga iniciou sua 
quarta passagem pelo Tricolor 
em janeiro deste ano. O técnico 
conduziu o time para o título 
do Campeonato Carioca, que 
não vinha desde 2012.

Porém, o Fluminense foi 
eliminado da Libertadores 
ainda nas fases prévias. O time 
venceu o Olimpia, do Paraguai, 
por 3 a 1 no Maracanã, mas 
perdeu por 2 a 0 fora de casa e 
acabou caindo nas penalida-
des máximas.

No Brasileirão, o time das 
Laranjeiras atualmente ocu-
pa a 13ª posição, com quatro 
pontos, uma vitória contra o 
Cuiabá, um empate diante do 
Santos e uma derrota para o 
Internacional. Já na Sul-Ame-
ricana o Fluminense figura na 
terceira colocação do grupo H, 
também com quatro pontos, 
mas vale lembrar que apenas o 
líder da chave se classifica para 
a próxima fase.

Nesta temporada pelo Flu-
minense, Abel dirigiu o time 
em 26 jogos, sendo 17 vitó-
rias, quatro empates e cinco 
derrotas. Somando as quatro 
passagens, foram 316 partidas, 
156 triunfos, 71 igualdades e 
89 reveses, com quatro títulos 
conquistados, o Brasileirão de 
2012 e os Cariocas de 2005, 
2012 e 2022.
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Apesar das últimas críticas da torcida, Abel Braga comandou o Fluminense na conquista do título carioca deste ano

Lateral está fora dos 
planos do Botafogo

Fla pode poupar 
titulares na Copa BR

O lateral-es-
querdo Jona-
than Silva não 
faz mais parte 
dos planos do 
Botafogo para 

a sequência da temporada. 
A informação ainda não foi 
oficializada pelo Glorioso, mas 
o martelo já foi batido pelo 
técnico Luís Castro e demais 
membros da comissão técnica. 
O jogador tem vínculo somen-
te até junho.

Jonathan Silva tem seus 
direitos federativos ligados ao 
Almería, da Espanha, e está 
emprestado ao Botafogo. Ele 
chegou ao clube em junho do 
ano passado, mas teve poucas 
chances na Série B, ficando a 
maior parte do tempo como 

O  t é c n i c o 
Paulo Sousa, 
d o  F l a m e n -
go, está com 
a cabeça vol-
tada para os 

jogos da Taça Libertadores 
e Campeonato Brasileiro.

Po r é m ,  a  c o m i s s ã o 
técnica também está de 
olho na Copa do Brasil e 
já pensando no tome que 
enfrentará o Altos-PI, no 
próximo domingo, às 18h, 
em Teresina.

O grande problema des-
te jogo, além de uma longa 
viagem, é a série de con-
frontos importantes, já que 
na próxima quarta-feira, o 
Rubro-Negro terá um duelo 
contra o Talleres, na Argen-

opção no banco de reservas.
O jogador, que está com 24 

anos, é cria das categorias de 
base da equipe. Surgiu com 
destaque e logo foi negocia-
do com o futebol europeu. 
Mas, no Velho Continente, não 
conseguiu ter muitas oportu-
nidades.

O Botafogo conta com Jo-
nathan Silva, Hugo e com o 
finlandês Niko Hämäläinen, 
que ainda não estreou, para 
a posição. Além disso, Marçal 
está apalavrado e se apresenta-
rá na janela de julho. Carlinhos, 
que só deve voltar aos grama-
dos em novembro, tem vínculo 
até o fim do ano. No momento 
Luís Castro tem optado por im-
provisar o lateral-direito Daniel 
Borges no setor.

tina, pela Libertadores.
A situação se agrava ain-

da mais porque no fim de 
semana seguinte, no dia 8 
de maio, pelo Brasileirão, 
será o clássico contra o Bo-
tafogo. Assim, Paulo Sousa 
não poderá preservar seus 
principais atletas.

A necessidade de pou-
par jogadores aumenta 
porque o Flamengo vem 
sofrendo com uma série de 
lesões. Só esta semana o la-
teral-direito Matheuzinho e 
o atacante Bruno Henrique 
cumpriram a última etapa 
de recuperação, enquanto 
que o zagueiro Rodrigo 
Caio e o lateral Ayrton Lu-
cas iniciaram seu período 
de transição.


