
Abertura de empresas bate 
recorde no Estado do Rio

Junta Comercial registra 5,2 mil novos estabelecimentos em um único mês, o maior número em seus 214 anos

A VIRADA DO EMPREENDEDORISMO
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Luiz Guimarães, filho do Capitão Guimarães, que também presidiu a Vila Isabel entre 1983 e 1987, é o novo presidente da escola. Ele já sonha com muitos títulos para a agremiação azul e branca do Rio
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 Niterói no 
comando da 

Vila Isabel
A Unidos de Vila Isabel, escola 

de samba que é quase sinônimo 
de seu artista mais conheci-

do, Martinho da Vila, está sob 
nova direção. Depois de passar 

quatro anos na vice-presidência, 
o niteroiense Luiz Guimarães, 

filho do Capitão Guimarães, que 
também presidiu a Vila entre 
1983 e 1987, assumiu o posto 

mais importante e promete ino-
var. Além de projetos fortes para 

a comunidade, já sonha com a 
conquista do campeonato em 

2023, sob o comando do carna-
valesco e conterrâneo Paulo Bar-
ros. Luizinho, como é conhecido 
no mundo do samba, diz que sua 

meta é transformar a Vila num 
empreendimento de sucesso.

Zona Sul: gatos 
são mortos por 
envenenamento

PANORAMA/PÁG. 2

Líder isolado do grupo H com 100% de aproveitamento, o Flamengo vi-
sita o Talleres, hoje à noite, na Argentina, buscando mais uma vitória e 
avançar antecipadamente às oitavas de final da Taça Libertadores.

PÁG. 8

‘O Alienista’ 
está em 
Niterói
O espetáculo “O Alienis-
ta”, da Cia Teatro Epigenia, 
está em cartaz de sexta a 
domingo, no Theatro Mu-
nicipal de Niterói.

PÁG.2 

CULTURA

Luciana Salvatore/Divulgação

Espetáculo fica em cartaz até o 
próximo dia 8, no Municipal

ESPORTES

Diniz estreia 
no comando 
do Tricolor
Treinador é a principal no-
vidade do Fluminense na 
decisiva partida contra o 
Junior Barranquilla, pela 
Copa Sul-Americana.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Elogiado por Fernando Diniz, Ganso 
está confirmado como titular hoje

Marcelo Cortes / Flamengo

Voltando a atravessar um bom momento, o artilheiro Gabigol volta hoje ao time do Flamengo

Objetivo do Fla é carimbar a vaga

Sine oferece 
1,6 mil vagas 
de emprego
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Centro: Praça 
das Águas terá 
feira quinzenal

CIDADES\PÁG 4 

Cabral ‘troca’ Niterói por Bangu
Flagrado recebendo regalias em presídio na Alameda, ex-governador será transferido de volta
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Barulho nas praias
O prefeito de Niterói devia tomar a mesma atitude que o 
Eduardo Paz tomou ao proibir caixas de som nas praias 
do Rio. Aqui o barulho que sai dos quiosques de Itaipu e 
Camboinhas são ensurdecedores. Isso sem falar no mau 
gosto musical que é vomitado em altos berros sobre os 
banhistas que buscam descanso e paz junto à natureza.
Cíntia Queiroz

Trânsito complicado
Alô prefeitura de Niterói! O trânsito está bastante com-
plicado em Icaraí. De dia, à tarde ou à noite o motorista 
enfrenta grandes engarrafamentos. Alguma medida 
precisa ser tomada urgentemente para acabar com esse 
caos no bairro.
Ricardo Zardo

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.

‘O Alienista’ no 
Municipal de Niterói
O espetáculo “O Alienista”,  
da Cia Teatro Epigenia, está 
em cartaz de sexta a do-
mingo, até o dia 8, no Thea-
tro Municipal de Niterói. A 
peça, uma fábula patafísica 
sobre o Cientificísmo Oxi-
dosistêmico – numa versão 
livremente inspirada no 
conto de Machado de Assis 
–, tem Rômulo Estrela no 
elenco e direção de Gustavo 
Paso.

O poder em todas as suas 
formas, o jogo da corrupção 

política, protocolos de saú-
de estapafúrdios, o absurdo 
da decadência humana, a 
falta de empatia, o massacre 
aos direitos humanos.Todas 
essas características juntas 
são familiares nos dias de 
hoje, apesar de parecerem 
distópicas. É justamente 
esse cenário distópico da 
peça. As apresentações 
acontecem sexta, às 20h, 
sábado e domingo, às 19h. O 
ingresso custa R$60 (inteira) 
no site Sympla. 

CULTURA

Toni Platão
Nesta quinta, às 20h, Toni 
Platão apresenta “O Amor 
Segundo Herbert Vianna”, 
no Manouche, no Jardim 
Botânico. O show realça a 
força das letras e melodias 
do repertório de um grande 
autor através da voz potente 
e visceral de Toni Platão. 
O ingresso custa R$60 (in-
gresso solidário - levando 
um quilo de alimento não 
perecível ou livro, a ser doa-
do para o ONG Instituto da 
Criança - e meia entrada) e 
R$120 (inteira).  

GAME BOX BB – De quinta a domingo, a carreata do 
GameBox BB estaciona no CCBB Rio, levando inte-
ratividade e diversão ao público. Estarão presentes 
na carreta gamer integrantes do SquadBB, time de 
influenciadores do Banco como, David Tavares (host 
oficial do #TamoJuntoNesseGame, plataforma de eS-
ports BB), Marcos “Alef” e Allan “Turma do Cururu”.

INAUGURAÇÃO – Adriana Calcanhoto é a atração de 
inauguração do “Soberano”, em Itaipava, na quinta, a 
partir das 20h. Mais do que uma casa de espetáculos, 
o espaço vai reunir shows, teatro e gastronomia em 
um lugar que se tornará uma das grandes referências 
brasileiras em arte e cultura. Shows de Danilo Caymmi, 
Joyce e Zélia Duncan já estão confirmados.

Luciana Salvatore/Divulgação

Espetáculo, em cartaz até domingo, tem Rômulo Estrela no elenco
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Cantor apresenta o show “O Amor 

Segundo Herbert Vianna”, no Rio

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Envenenamento de 
gatos na Zona Sul

A polícia vai investigar a mor-
te de gatos na Rua Mário Joa-
quim Santana, em São Fran-
cisco, na Zona Sul de Niterói, 
todos eles da mesma dona e 
encontrados nesta semana 
com sinais de envenenamen-
to. A moradora conta que dois 
de seus animais apareceram 
mortos junto ao seu portão 
e um na casa de um vizinho. 
Outro foi achado com vida, 
porém bastante debilitado, 
e está internado. Outros três 
estão desaparecidos e a dona 
teme que já estejam sem vida 
ou agonizando em algum lu-
gar nas redondezas, já que os 
bichanos costumam circular 
pela rua, que não é movi-
mentada. Vizinhos temem 
que seus animais também 
acabem envenenados.

O caso foi registrado na 79ª 
DP (Jurujuba) e está sendo 
acompanhado pela Comissão 
de Meio Ambiente da Câma-
ra e pela Coordenadoria de 
Proteção Animal da Prefeitu-
ra, que estiveram no local e 
vão monitorar o andamento 
das investigações. A médica 
veterinária e advogada Fer-
nanda Campista, delegada 
da Comissão de Direitos dos 
Animais da OAB de Niterói, 
também monitora o caso 
de perto. “Muitas pessoas 
não fazem denúncia quando 
tratam-se de animais. Mas 
é importante procurar uma 
delegacia, porque maus tra-
tos contra animais também é 
crime”, ressalta. 

Lançamento prestigiado

Rodeadas de personalidades 
da cultura e da política, a 
deputada estadual Adriana 
Balthazar (PSD) e a jornalista 
Elizabeth Camarão lança-
ram na sede da Fecomércio, 
na noite desta segunda (2), 
o livro ‘Mulheres que orgu-
lham o Rio’ (Editora Senac). 
O trabalho resgata a rotina 
de resiliência de 17 em-
preendedoras sociais que se 
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destacaram pelo empenho 
para melhorar a vida da 
população. “A ideia do livro 
é dar protagonismo a essas 
guerreiras que trabalham 
há anos no anonimato, mas 
fazem a diferença e estão 
deixando um legado. Que 
as histórias delas sirvam 
de inspiração para outras 
mulheres”, afirmou Adriana 
Balthazar. 

Barrigas e vidas 
em exposição

Reserva de vagas

O grupo São Francisco Hospital 
e Maternidade promove a partir 
desta quinta (5) a exposição “Ca-
sas Coloridas – onde as barrigas 
contam histórias”, para ressaltar 
a importância e a beleza da 
gravidez. As telas da artista plás-
tica Jacqueline Dalsenter são os 
corpos de 5 mulheres: Bárbara, 
Emily, Juliana, Luiza e Valesca, 
onde a artista plástica demonstra 
seu talento ao retratar como foi 
a trajetória da gestação de cada 
uma delas através da arte. Uma 
das idealizadoras do projeto, a 
publicitária Camila Carpenter, 
destaca o quanto é importante 
essa integração entre as mães e o 
hospital. A “Casas Coloridas” foi 
abraçada pelas lentes fotográfi-
cas da Isabella Ourique e Lucas 
Maroco Danni e pelo brilho da 
maquiadora Bruna Rosa. As 
obras serão expostas no café do 
hospital. A exposição também 
ficará disponível virtualmente 
para o público no site da Ma-
ternidade.

Mulheres vítimas de violência 
doméstica e em situação de 
vulnerabilidade social e de-
semprego têm direito a 30% 
das vagas dos cursos de quali-
ficação profissional da Faetec 
e dos Centros de Geração de 
Emprego e Renda. É o que 
estabelece a Lei 9662/2022, da 
deputada estadual Célia Jordão 
(PL), sancionada pelo governa-
dor Cláudio Castro (PL).

Friburgo terá novo hospital

O secretário de Estado 
de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra), Rogério Brandi, 
acompanhou na tarde des-
ta segunda (2) o ministro 
da Saúde, Marcelo Quei-
roga, e o prefeito de Nova 
Friburgo, Johnny Maycon, 
na visita ao espaço onde 
funcionará o futuro Hospi-
tal do Câncer. Brandi anun-
ciou, durante reunião com 
o ministro, que a licitação 
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estava ocorrendo durante 
a visita, com a abertura dos 
envelopes de habilitação 
das empresas que se inte-
ressaram pelo processo. 
A expectativa é que, até o 
final do mês, já se tenha 
a definição da empresa 
que ficará encarregada de 
adaptar o antigo Centro 
Adventista de Vida Sau-
dável no novo Hospital do 
Câncer de Nova Friburgo.

Panorama RJPanorama RJ

O presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), entregou 
ontem (3) ao presidente do 
TJRJ, desembargador Henri-
que Carlos Figueira, os cinco 
volumes do relatório final do 
processo de impeachment 
do ex-governador Wilson 
Witzel. O julgamento, reali-
zado pelo Tribunal Especial 
Misto (TEM), composto por 
deputados e desembarga-
dores, foi finalizado há um 
ano, em 30 de abril, com a 

cassação do mandato de Wit-
zel por crime de responsabi-
lidade por participação em 
irregularidades nos contra-
tos de Organizações Sociais 
do setor de Saúde durante 
a pandemia da covid-19. 
Além de Henique Figueira, 
integraram o Tribunal Misto 
os deputados Waldeck Car-
neiro (PSB), Chico Macha-
do (SDD), Dani Monteiro 
(PSOL), Carlos Macedo (REP) 
e Alexandre Freitas.

Impeachment em cinco volumes
Divulgação

O deputado estadual Co-
ronel Salema participou 
nesta semana do lança-
mento do projeto “Legí-
tima Defesa”. Idealizado 
pelo senador Flavio Bol-
sonaro e pelos advogados 
Paulo Klein, Antônio Car-
los Marques Fernandes e 
Gustavo Botto, o projeto 

tem o objetivo de pro-
mover a defesa técnica 
do agente de Segurança 
Pública no exercício de 
sua atividade, tanto em  
âmbito administrativo 
quanto judicial, e promo-
ver diversas ações volta-
das à humanização do 
policial.

‘Legítima Defesa’ é lançado
Divulgação

Divulgação Divulgação
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Junta Comercial do Estado contabiliza 5.200 novos registros em abril, marca histórica em seus 214 anos

Recorde na abertura de empresas
A Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro ( Jucerja) 
registrou mais um recorde 
histórico em seus 214 anos 
de existência. Contabili-
zou no mês de abril 5.200  
aberturas de empresas em 
território fluminense, nú-
mero 5,9% maior do que as 
constituições no mesmo mês 
em 2021, que totalizaram 
4.908. 

De janeiro a abril já são 
22.137 novos negócios no 
Estado, melhor marca de to-
dos os tempos da autarquia, 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Energia e Relações Inter-
nacionais (Sedeeri). No ano 
passado, no mesmo período, 
foram registradas 20.322 
empresas. O resultado atual 
representa um aumento de 
8,9% no quadrimestre. O 
total de aberturas de empre-
sas em 2021 foi o melhor da 
história, com 72.894. 

“Esse recorde simboliza 
o novo momento do Rio de 
Janeiro e reflete o compro-
misso do nosso governo 
com a desburocratização, a 
simplificação de processos 
e a melhoria contínua do 
ambiente de negócios no 
estado. Também instituímos 
uma política de seguran-
ça pública mais eficiente, 
responsável pela redução 

relevante dos índices de cri-
minalidade, e que favorece a 
atração de novos empreendi-
mentos, que geram emprego 
e renda para a população”, 
afirmou o governador Cláu-

dio Castro. 
Rio de Janeiro (2.872), Ni-

terói (343) e Duque de Caxias 
(219) foram os municípios 
que mais abriram empresas 
em abril. Já a cidade de Pe-

trópolis, fortemente atingida 
pelas chuvas em fevereiro, 
aparece na sexta colocação, 
com 123 novos negócios 
constituídos no mês. Esses 
números levam em conta as 

sociedades empresárias limi-
tadas, sociedades anônimas, 
requerimentos de empresá-
rios, cooperativas, consór-
cios e outras sociedades. 

“O governo do estado 

criou  condições para que os 
empreendedores escolhes-
sem o Rio de Janeiro para 
se instalar ou ampliar suas 
atividades e o Rio de Janeiro 
dá indícios de que baterá 
mais um recorde histórico 
em 2022”, avaliou o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Rela-
ções Internacionais, Cássio 
Coelho.

O presidente da Jucer-
ja, Sérgio Romay, lembra 
que a autarquia é a única  
Junta Comercial do país a 
usar o Biovalid, aplicativo 
para assinatura de contrato 
por reconhecimento facial, 
que, além de rápido, tem 
um custo de apenas R$ 5 por 
assinatura. 

“Nosso compromisso é 
com a modernização e des-
burocratização agilizar os 
processos e continuar faci-
litando a vida dos empreen-
dedores na abertura de novas 
empresas”, afirmou Romay.

De janeiro a abril 
já são 22.137 
novos negócios 
no Estado, 
melhor marca de 
todos os tempos

Divulgação

Os municípios que mais se destacaram na abertura de empresas em abril foram Rio de Janeiro; Niterói, na Região Metropolitana; e Duque de Caxias, na Baixada 

Ambiente Jovem: 
vagas em 5 cidades
O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do do Ambiente e Sustenta-
bilidade (Seas), abriu, esta 
semana, 250 novas vagas 
para o Ambiente Jovem, 
maior programa de Educa-
ção Ambiental do país. Com 
turmas em 40 localidades já 
em funcionamento, a inicia-
tiva abrangerá ao todo 6 mil 
jovens em todo o território 
fluminense.

Com 50 vagas em cada, 
os Núcleos de Pertencimen-
to (NUPs) com inscrições 
abertas estão localizados 
nas cidades de Arraial do 
Cabo, Búzios, Cordeiro, Ca-
choeiras de Macacu e Silva 
Jardim. Além de se tornarem 
agentes de transformação 
ambiental e social, os jovens 
contemplados pelo progra-
ma têm direito a uma bolsa-
-auxílio mensal de R$ 200. 

“Temos certeza de que 
os jovens dos 120 NUPs 
previstos nos darão muito 
orgulho, a educação é o 

melhor investimento que 
um governo pode fazer. 
Acreditamos na juventude 
e no seu papel estratégico 
na formulação de políticas 
ambientais concretas e efe-
tivas”, disse o secretário de 
Estado do Ambiente e Sus-
tentabilidade, José Ricardo 
Brito. 

Podem se inscrever no 
programa os jovens de 16 a 
24 anos que morem nas lo-
calidades dos NUPs. As ins-
crições são feitas on-line no 
site www.ambientejovem.
com.br e os selecionados 
receberão contato via e-mail 
ou WhatsApp.

Rio terá evento de 
tecnologia em 2023
Em maio de 2023, o Rio de 
Janeiro vai receber o maior 
evento global de tecnolo-
gia, que acontece todos os 
anos em Lisboa. Pela pri-
meira vez, o Web Summit 
será na América Latina, 
com a expectativa de reunir 
10 mil pessoas e empresas 
que estão redefinindo a in-
dústria de tecnologia.

O anúncio foi feito on-
tem (3), em entrevista cole-
tiva com o prefeito Eduardo 
Paes e integrantes do even-
to internacional. O Web 
Summit Rio acontece entre 
os dias 1 e 3 de maio do 
próximo ano, no RioCentro, 
além de atividades em ou-
tros locais da cidade, como 
o Museu do Amanhã.

Paes explicou que o 
evento vai consolidar o Rio 
de Janeiro como um polo 
de inovação na América 
Latina e será uma oportuni-
dade para atrair empresas, 
negócios e investimentos, 
além de qualificação para 
os jovens.

“Temos muitas inicia-
tivas conectadas com os 
propósitos do Web Summit, 
como o Porto Maravilha, 
o Impa, sabemos que o 
Rio pode ser um grande 
ambiente para as empre-
sas e atrair investimentos. 
É também uma oportu-
nidade para qualificar a  
juventude, criar novos em-
pregos. Assim, podemos 
combater a desigualdade 
e fazer uma transformação 
social na cidade e no país”, 
disse Paes.

Segundo o prefeito, não 
haverá investimento de 
dinheiro público no even-
to, que será patrocinado 
pelo Serviço Nacional de  
Aprendizagem Comercial 
(Senac). Paddy Cosgrove, 
cofundador do Web Sum-
mit, explicou que o even-
to de Lisboa não deixará 
de ser feito e que o Web 
Summit Rio deve atrair 
mais visitantes para as pró-
ximas edições na capital  
portuguesa.

Três regiões do Estado têm 
oferta de 1.604 empregos
A captação de vagas realiza-
da pela Secretaria de Estado 
de Trabalho e Renda (Setrab) 
resultou, nesta semana, na 
oferta de 1.604 vagas para 
as regiões Metropolitana, 
Médio Paraíba e Serrana do 
estado. Entre os destaques 
do Painel de Vagas estão 120 
oportunidades para empre-
gada doméstica diarista na 
Região Metropolitana, 40 
para auxiliar de limpeza na 
Região Médio Paraíba e oito 
para servente de obras, sem 
exigência de escolaridade, 
na Região Serrana. As vagas 
são disponibilizadas por 
meio do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine). 

O total de vagas na Re-
gião Metropolitana do es-
tado chega a 1.260, sendo 
613 destinadas exclusiva-

mente para pessoas com 
deficiência (PCD). Entre as 
oportunidades para ampla 
concorrência, destacam-se 
ainda 100 para motorista de 
ônibus, 30 para vendedor de 
serviços, além de chances 
para ajudante de cozinha, 
atendente de lanchonete, 
fiscal de caixa e instalador 
hidráulico. Para PCD, são 
oferecidas oportunidades, 
com salários de até R$ 7,2 

mil, para psicólogo hospi-
talar e nutricionista, entre 
várias outras. 

Na região do Médio Pa-
raíba, estão sendo oferecidas 
93 oportunidades para di-
ferentes funções, tais como 
balconista, operador de tele-
marketing, auxiliar contábil, 
entre outros. Os moradores 
de Teresópolis, na Região 
Serrana, podem concorrer 
a uma das 251 vagas dispo-
nibilizadas. Entre elas, seis 
para ajudante de motoris-
ta, cinco para ajudante de 
obras, além de oportunida-
des para vendedor, técnico 
de segurança do trabalho, 
auxiliar administrativo, en-
tre outras.

Como fazer a inscrição - 
O Sine realiza uma análise 

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

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 
ir a uma unidade do Sistema 
Nacional de Emprego le-
vando seus documentos de 
identificação civil, carteira 
de trabalho, PIS/Pasep/NIT/
NIS e CPF.

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

Maioria é para a Metropolitana, mas há também para Médio Paraíba e Serrana

Detro: 275 
multas a 
ônibus e 
vans 
O Detro-RJ aplicou 275 
multas em veículos do 
estado, em abril. Os ôni-
bus intermunicipais foram 
multados 168 vezes, as 
vans 32, além de 75 veí-
culos flagrados fazendo 
transporte irregular de 
passageiros.

As principais irregulari-
dades nos ônibus foram o 
mau estado de conserva-
ção, descumprimento do 
quadro de horários, não 
apresentação da frota para 
vistoria no período esti-
pulado, descumprimento 
de portarias e decretos e 
questões de acessibilidade. 
Já entre as vans o desvio 
de itinerário e o excesso 
de passageiros foram as 
principais irregularidades.

As cidades que mais re-
gistraram autuações foram 
Rio, Niterói, Nova Iguaçu, 
São Gonçalo, Duque de 
Caxias e Campos.

Prefeito Axel Grael participou de encontro de grupo de trabalho do G7

Niterói no Urban 7: questões 
da área urbana em debate

Niterói foi representada, nes-
ta terça-feira (3), pelo prefeito 
da cidade, Axel Grael, no 
encontro do Urban 7, grupo 
de trabalho do G7 voltado 
para debater questões da 
área urbana e das cidades. 
O G7 reúne os sete países 
democráticos mais desen-
volvidos industrialmente e 
economicamente do mundo. 
Grael, que também é vice-
-presidente de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), falou em 
nome da América Latina e foi 
o único da região a discursar 
no evento, que tem como 
tema “Abraçando o Mundo 
Urbano: Cidades, Urbaniza-
ção e Cooperação Multinível 
como Motores de Mudança 
para a Paz, Democracia e 
Sustentabilidade”.

A participação de Niterói 
no evento foi articulada pelo 
Nucleo de Relacoes Inter-

nacionais e Institucionais 
do Escritório de Gestão de 
Projetos (EGP), a convite do 
ICLEI - Governos Locais pela 
Sustentabilidade. O prefeito 
Axel Grael falou sobre a im-
portância dos governos locais 
do mundo trabalharem de 

forma coordenada para uma 
sociedade mais justa econô-
mica e socialmente e ambien-
talmente mais sustentável. 
Municípios da América Latina 
enviaram contribuições para 
a Declaração dos Prefeitos U7, 
apresentada no encontro.

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Axel falou sobre a importância de governos locais trabalharem coordenados

Interessados 
devem se 
inscrever ou 
atualizar o 
cadastro numa 
unidade do Sine

Contemplados 
pelo programa 
têm direito 
a uma bolsa 
auxílio mensal 
de R$ 200
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Amor que não 
se mede

Dom José Francisco*

“Amor igual ao teu
Eu nunca mais terei
Amor que eu nunca
vi igual
Que eu nunca mais verei
Amor que não se pede
Amor que não se mede
Que não se repete.”

Quando foi composta essa 
letra, decerto, o pensa-
mento do autor viajava 
longe do contexto em que 
hoje eu a inseri. Decerto, 
não pensou nas mães nem 
seu olhar trafegou por 
esses mares profundos, 
sempre navegados por 
poetas e filhos órfãos. 

O segundo domingo 
de maio é o Dia das Mães, 
mas também da orfan-
dade: um dia em que nos 
damos conta de ser ór-
fãos num planeta a que 
chamamos de Mãe 
Terra, do qual nas-
cemos, mas 
que só co-
n h e c e m o s 
nos peque-
nos palmos 
c o m  q u e 
medimos os 
l o c a i s  p o r 
onde transi-
tamos. 

P e n s a r 
em mãe é puxar pela 
orfandade, que nos 
constitui e que dói na 
alma, mas da qual saí-
mos sempre convictos de 
que, apesar de órfãos, ja-
mais estaremos sozinhos 
ou abandonados. 

Numa célebre passa-
gem bíblica, Isaías per-
gunta se “haverá mãe que 
possa esquecer seu bebê, 
que ainda mama, e não 
ter compaixão do filho que 
gerou? Contudo, ainda 
que houvesse, eu jamais 
me esqueceria de ti!” (Is 
49,15).

Não encontrando ou-
tra forma melhor para 
decifrar o amor sem li-

mites de Deus, o profeta 
se aconchega, decerto, 
em suas mais recônditas 
memórias afetivas, e extrai 
da profundidade dessas 
águas uma tradução do 
indizível que nos habita 
e nos mantém em pé: o 
inefável do amor. Amor 

que não se mede!
No próximo do-

mingo, será o Dia 
das Mães. 

Nem no 
ano inteiro 
c a b e r i a  o 
que os filhos 
e x p r i m e m 
n u m  d i a 
só: o amor 
que não se 
mede. Mas 
essa injusti-
ça do calen-

dário só poderá ser 
minorada por um 
excesso de reco-
nhecimento. 

De vocês viemos. 
E no dia do retorno, a 

terra abrirá seus braços 
tentando nos confortar 
como a mãe que tivemos, 
e será o máximo que ela irá 
conseguir. Há coisas que 
não cabem nas palavras. 
Amor que não se mede!

Amor igual ao teu, eu 
nunca mais terei!

Parabéns a você, Mãe!

O segundo 
domingo de 
maio é o Dia 

das Mães, mas 
também da 
orfandade

OPINIÃO

* Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

O mês de junho está 
chegando e, com ele, 
se aproxima uma das 
festividades mais espe-
radas pelos brasileiros: 
a Festa Junina. Para co-
memorar o momento 
de retomada das ativi-
dades, a Secretaria de 
Estado de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Rio 
de Janeiro (Sececrj) vai 
lançar, ainda em maio, 
o inédito edital “Arraiá 
Cultural RJ”. A chama-
da pública vai investir  
R$ 7.25 milhões na cul-
tura fluminense. 

O edital vai ser divi-
dido em duas categorias 
e contará com apresen-
tação de quadrilhas e 
festas juninas.

Regressiva 
para o Arraiá

Parceria entre SG e PRF leva qualidade de vida aos caminhoneiros

BR-101: cuidados com a 
saúde na próxima parada

A partir de uma parceria 
firmada entre a Prefeitura 
de São Gonçalo e a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
caminhoneiros que passa-
rem pelo Posto da PRF na 
BR-101, no bairro Itaúna te-
rão a oportunidade de serem 
orientados sobre cuidados 
com a própria saúde e tam-
bém terão a oportunidade de 
fazer testes e exames rápidos 
como aferição de pressão, de 
glicose, testes de infecções 
sexualmente transmissíveis 
(ISTs) e de PSA – exame de 
sangue que pode mostrar se 
o homem está com alguma 
doença na próstata. Os ser-

viços serão disponibilizados 
na Operação Saúde, que 
acontece nos dias 25 e 26 de 
maio, no posto da PRF de 
Itaúna.

Na segunda-feira (2), o 
prefeito Capitão Nelson, o 
secretário de Saúde e Defesa 
Civil, Dr. Gleison Rocha, a 
Polícia Rodoviária Federal , 
e Aline Serra, Coordenadora 
do Núcleo de Educação Per-
manente em Saúde (Neps), 
definiram os últimos deta-
lhes da Operação Saúde. A 
partir dos resultados dos 
exames, e caso haja neces-
sidade, os caminhoneiros 
da cidade de São Gonçalo 

já sairão do posto de Itaúna 
com tratamentos e consultas 
marcados. Além disso, os 
profissionais também terão 
a oportunidade de se vaci-
nar contra o coronavírus e 
terão o Cartão Saúde do Ca-
minhoneiro, para lembrar e 
acompanhar os tratamentos 
de saúde, bem como periodi-
cidade dos exames.

“Vamos definir junto à 
PRF a área para a Operação 
Saúde e organizar o mais 
rápido possível toda a es-
trutura necessária para que 
essas ações sejam realiza-
das”, disse o prefeito Capitão 
Nelson.

Niterói inicia recadastramento 
de transportes da cidade

A Prefeitura de Niterói iniciou 
as vistorias e recadastramen-
to dos transportes na cidade. 
O calendário começou com 
os táxis e, em seguida, será a 
vez dos transportes escolares 
e os coletivos. Para agendar a 
vistoria, é necessário preen-
cher o formulário disponível 
no site (www.niteroi.gov.br) 
e entregar na sede da Sub-
secretaria de Transportes e 
Trânsito (SSTT), responsável 
pelas vistorias, junto com os 
documentos pedidos para 
cada modal. A vistoria acon-
tece de segunda a sexta, 
das 9h às 16h, no Caminho 
Niemeyer, de acordo com o 
calendário que vai até no-
vembro.

Cada modal tem um for-
mulário específico e a do-
cumentação que, após ser 
entregue, será analisada pelo 
setor de fiscalização. Após 
análise, o agendamento é 
concluído e marcado pela 
SSTT. O calendário começa 
com os táxis que terão até 31 
de agosto para realizarem a 

vistoria e o recadastramento. 
Depois é a vez dos transpor-
tes escolares e outros, como 
carga e fretes, no período de 
18 a 29 de julho. A vistoria 
encerra com os coletivos, que 
terão de 01 de agosto a 31 de 
novembro para colocarem a 

documentação em dia.
Para realizar os procedi-

mentos de vistoria e recadas-
tramento é necessário entre-
gar o formulário impresso e 
preenchido, entregar toda 
documentação especificada 
no formulário, bem como 

Calendário começou com táxis e, em seguida, serão os escolares e coletivos
Luciana Carneiro/Divulgação

A vistoria acontece de segunda a sexta, das 9h às 16h, no Caminho Niemeyer, no Centro, e segue até novembro

Praça das Águas, no Centro, terá feira do Circuito Arariboia quinzenalmente

Economia Solidária ganha 
mais espaço em Niterói
A Prefeitura de Niterói abre 
mais um espaço, a partir da 
próxima sexta-feira (6), para 
os produtores da economia 
solidária comercializarem seus 
produtos. A Praça das Águas, 
no Centro de Niterói, sediará 
uma feira do Circuito Arariboia 
quinzenalmente, às sextas, de 
8h às 14hs. 

A feira contará com ao me-
nos 30 produtores de diversos 
segmentos como artesanato, 
agroecologia, alimentação, 
além da realização de rodas de 
conversas e debates.

O secretário de Assistência 
Social de Economia Solidá-
ria (SMASES), Elton Teixeira, 
destaca a importância de ter 
espaços de comercialização 
dos produtos.

“A ampliação dos espaços 
de comercialização é uma das 
maiores demandas de quem 
produz. A meta do governo é 
possibilitar que os produtores 
tenham garantido seu direito 
a venda dos produtos, bem 
como espaços para fomentar a 
economia solidária na cidade”, 
destaca o secretário.

O Circuito Arariboia é geri-
do pela SMASES, em cogestão 
com o Fórum de Economia So-
lidária de Niterói, e é composto 
de feiras que ficam localizadas 
no Centro, Icaraí, Ingá e Itaipu.

No Centro, a feira funcio-
na ao lado do Terminal João 

Goulart, na Avenida Visconde 
do Rio Branco. A feira acon-
tece de forma quinzenal, às 
quintas-feiras, e a próxima 
acontece no dia 12 de maio.  
São diversas barracas com 
produtos artesanais, trabalhos 

manuais, produtos orgânicos e 
arte popular.

A feira do Ingá fica na Praça 
César Tinoco, no Ingá e acon-
tece às quartas, das 8h às 14h.

Já a feira de Itaipu fica na 
Praça das Amendoeiras e ocor-

re aos sábados, próximo ao 
ponto final do ônibus 38, das 
8h às 18h.

E no Campo de São Bento 
o evento começa às 8h e vai 
até às 14h, todos os sábados 
do mês.

Divulgação

O Campo de São Bento, que nos fins de semana tem feira de artesanato, sedia feira do Circuito Arariboia, aos sábados 

Autismo: união de 
forças no tratamento
Com um circuito de ativida-
des montado na quadra do 
Centro de Referência Mu-
nicipal em Autismo Profes-
sora Maria José da Silva Ro-
drigues, no Gradim, o aluno 
Davi Ismael, de 7 anos, se 
diverte aprendendo e se 
desenvolvendo. Especial-
mente para as necessidades 
dele, a Fonoaudiologia e a 
Educação Física trabalham 
em conjunto, unindo forças 
para fornecer um tratamen-
to personalizado.

Além de ter um atraso 
de linguagem, Davi possui 
a apraxia, que é a dificulda-
de de articular as palavras. 
Com a fonoaudióloga Fa-
biana de Souza, ele faz uma 
estimulação para identi-
ficar primeiro as formas e 
as figuras, para tentar fazer 
a pronúncia das palavras. 

Além disso, por conta da 
hiperatividade, ele tem di-
ficuldade em ficar em sala, 
fazendo com que os atendi-
mentos sejam pensados de 
forma diferente, na quadra 
de esportes.

“Como ele gosta muito 
de atividade física e de 
bola, nós pensamos em 
fazer esse trabalho em 
conjunto com a Educação 
Física, na quadra. Ele faz 
uma atividade física e para 
um pouquinho para fazer 
uma atividade comigo. Nós 
conversamos com a mãe, 
sugerimos o trabalho desta 
forma e fomos vendo que 
estava dando muito certo. 
Mesmo ele morando longe, 
ele vem toda terça-feira, 
sem falta, para este duplo 
atendimento”, contou a 
fonoaudióloga.

 Alexandre de Sá/Divulgação

Centro de Autismo em São Gonçalo reúne uma gama de atividades

qualquer outro documento 
exigido pela fiscalização e 
também levar a declaração 
da cooperativa ou associa-
ção em que esteja inscrito 
o requerente, quanto a sua 
situação (táxi, escolar, frete 
e carga e turismo).



Cidades 5Quarta-feira, 4/5/2022 ofluminense.com.br

Valter Campanato/Arquivo/Agência Brasil

Ex-governador Sérgio Cabral estava em unidade prisional da PM, em Niterói. Ele ficará em isolamento por 10 dias

Moraes aplica multa de R$ 405 
mil ao deputado Daniel Silveira
O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes multou ontem (3) 
o deputado Daniel Silveira 
(PTB-RJ) em R$ 405 mil pelo 
descumprimento do moni-
toramento por tornozeleira 
eletrônica. 

Para cumprir a decisão, o 
ministro determinou o blo-
queio das contas bancárias 
do deputado e o envio de ofí-
cio ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), para que seja feito o 
desconto do valor no salário 
do parlamentar.

Além da multa, Moraes 
determinou ainda que Sil-
veira está proibido de usar as 
redes sociais e de conceder 
entrevistas. Continuam va-
lendo as medidas que foram 
determinadas anteriormente 
contra o deputado, como uso 

de tornozeleira eletrônica, 
proibição de se ausentar do 
Rio de Janeiro, exceto no des-
locamento para Brasília, além 
da proibição de comparecer a 
eventos públicos. 

De acordo com Moraes, 
Silveira desrespeitou as medi-
das de monitoramento por 27 
vezes ao deixar de carregar o 
equipamento. 

“As condutas do réu, que 
insiste em desrespeitar as me-
didas cautelares impostas 
nestes autos e referendadas 
pelo plenário do STF revelam 
o seu completo desprezo pelo 
Poder Judiciário, comporta-
mento verificado em diversas 
ocasiões durante o trâmite 
desta ação penal e que jus-
tificaram a fixação de multa 
diária para assegurar o devido 
cumprimento das decisões 
desta Corte”, escreveu. 

PGR - Mais cedo, a Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR) enviou  ao STF parecer 
favorável à manutenção de 
medidas cautelares contra o 
deputado federal. No docu-
mento, a vice procuradora-
-geral da República, Lindôra 
Araújo, defende que Silveira 
continue usando tornozeleira 
eletrônica, com a proibição de 
se ausentar do Rio de Janeiro, 
exceto no deslocamento para 
Brasília, além da proibição 
de comparecer a eventos pú-
blicos. 

O parecer foi motivado por 
uma decisão do relator do caso, 
ministro Alexandre de Moraes, 
que, na semana passada, pediu 
a manifestação da PGR sobre 
as cautelares e o decreto do 
presidente Jair Bolsonaro que 
concedeu graça constitucio-

nal à pena de oito anos e seis 
meses de prisão aplicada pelo 
STF ao deputado. 

Apesar do duplo pedido de 
manifestação, a procuradora 
informou que irá se manifestar 
sobre a questão do perdão da 
pena somente nas ações que 
contestam a medida e que es-
tão sob a relatoria da ministra 
Rosa Weber. 

Ontem (2), Alexandre de 
Moraes prorrogou por mais 
60 dias o inquérito aberto 
para apurar se Daniel Silveira 
cometeu o crime de desobe-
diência por ter violado o mo-
nitoramento da tornozeleira 
eletrônica. 

De acordo com o ministro, 
um relatório da Polícia Federal 
(PF) demonstrou que houve 
ocorrências não justificadas 
por fim de bateria e duas vio-
lações por área de inclusão.

Motivo é o descumprimento do monitoramento por tornozeleira eletrônica

Data-limite é amanhã, dia 4. Cadastro eleitoral fecha na quinta-feira

Título de eleitor: prazo de 
alistamento está no fim
O prazo para o alistamento 
de eleitores e a realização de 
alterações no cadastro elei-
toral – como atualização de 
endereço, inclusão de nome 
social e mudança de zona ou 
seção eleitoral, entre outros – 
está terminando. A data-limite 
é amanhã, quarta-feira (4), 
para solicitar essas operações 
a tempo de votar nas Eleições 
Gerais de 2022, previstas para 
o dia 2 de outubro.

Na quinta (5), o cadastro 
eleitoral será fechado para 
estabilização, bem como para 
iniciar os procedimentos de 
auditoria, de confecção dos 
cadernos de votação e de ge-

ração de arquivos de eleitores 
para as urnas. A suspensão dos 
alistamentos e transferências 
nos 150 dias que antecedem 
o pleito está prevista na Lei nº 
9.504/1997, artigo 91.

Por isso, é importante não 

deixar para a última hora. Des-
de segunda-feira (2) o alto fluxo 
de demandas sobrecarregou os 
sistemas da Justiça Eleitoral, 
como o Título Net, tendo sido 
registradas algumas instabili-
dades momentâneas.

Idosos com mais de 
70 anos podem pro-
curar um dos 13 locais 
de vacinação contra o 
coronavírus destina-
dos aos adultos para 
tomarem a quarta dose 
do imunizante a partir 
desta quarta-feira (4). A 
vacina pode ser aplica-
da nos idosos que têm 
mais de quatro meses 
de intervalo da dose de 
reforço (terceira dose). 
Os pontos de vacinação 
funcionam de segunda 
a sexta, das 8h às 17h. 
Aos sábados, a Clínica 
Gonçalense do Mu-
tondo e a Clínica da 
Família Dr. Zerbini, no 
Arsenal, vacinam das 
8h às 12h.

SG: 4 dose a 
partir de 70

Juiz determina a transferência de ex-governador e outros cinco presos 

Cabral vai para presídio de 
segurança máxima em Bangu
O ex-governador Sérgio Ca-
bral voltará para o Complexo 
Prisional de Gericinó, em 
Bangu. A transferência, da 
Unidade Prisional da Polícia 
Militar, no Fonseca, em Ni-
terói, foi determinada ontem 
(3) pelo juiz Bruno Monteiro 
Rulière, no exercício da com-
petência da Corregedoria do 
Sistema Prisional.

Cabral e outros cinco 
internos ficarão na Peni-
tenciária Laércio da Costa 
Pelegrino, unidade de segu-
rança máxima, conhecida 
como Bangu 1, onde deverão 
cumprir isolamento cautelar 
por 10 dias. A medida foi to-
mada depois de terem sido 
encontradas irregularida-
des na unidade da PM, que 
abriga presos integrantes da 
Polícia Militar, assim como o 
ex-governador.

Nas inspeções da Vara 
de Execuções Penais, feitas 
nos dias 24 de março e 27 
de abril, foram apreendidos 
celulares e outros materiais 
proibidos com os presos e 
tratamento diferenciado ao 
grupo alocado na ala dos 
oficiais.

De acordo com a decisão, 
também serão transferidos 
os policiais militares Mauro 
Rogério Nascimento de Je-
sus, Daniel dos Santos Beni-
tez Lopez, Marcelo Queiroz 
dos Anjos, Marcelo Baptista 
Ferreira e Cláudio Luiz Silva 
de Oliveira.

Defesa - Em nota, a defesa 
do ex-governador nega que 

tenha sido encontrada algu-
ma irregularidade na cela de 
Cabral durante a fiscalização. 

“Na revista feita na última 
semana pelo juiz responsá-
vel pela Vara de Execuções 
Penais, não foi encontrada 
qualquer irregularidade em 
sua cela, motivo pelo qual 
nenhum dos objetos encon-
trados em áreas comuns foi 

relacionado pela equipe ao 
ex-governador. Ele desco-
nhece objetos encontrados 
fora da galeria de acaute-
lamento dos oficiais. No 
momento da chegada das 
autoridades, o ex-governa-
dor estava em área comum, 
na companhia dos demais 
acautelados”, afirmou.

Também em nota, a de-

fesa do tenente-coronel 
Claudio Luiz de Oliveira, 
apontado nas irregulari-
dades, afirma não terem 
sido encontrados em sua 
cela nenhum dos materiais. 
“No momento da revista, o 
tenente-coronel se encon-
trava em ambiente comum 
com os demais acautelados”,  
completou.

Dr. Jairinho: novo 
interrogatório dia 1º
O  j u i z  D a n i e l  We r n e c k 
Cotta, da 2ª Vara Criminal 
do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TJRJ), marcou para o pró-
ximo dia 1º de junho, às 
9h30, um novo interrogató-
rio para o ex-vereador Jairo  
Souza Santos Júnior, o Dr. 
Jairinho, e de Monique Me-
deiros, acusados de serem 
responsáveis pela morte de 
Henry Borel, de 4 anos, em 
8 de março de 2021. Serão 
ouvidos também o perito le-
gista Leonardo Huber Tauil, 
que assinou o laudo de ne-
cropsia do menino, atestan-
do que ele sofreu hemorragia 
interna e laceração hepática, 
provocada por ação contun-
dente; e o assistente técnico 
Sami El Jundi, contratado 
pelos advogados do ex-par-
lamentar.  

A 7ª Câmara Criminal do 
TJRJ homologou e julgou, 
na última segunda-feira (2), 
extinto o habeas corpus, as-
sinado pelos antigos advoga-

dos de Jairinho, que atacava 
a decisão da juíza Elizabeth 
Machado Louro, do 2º Tri-
bunal do Júri, que mante-
ve a prisão preventiva dos 
acusados após a realização 
da audiência de instrução e 
julgamento.

Na decisão, o relator Mar-
cius da Costa Ferreira, des-
tacou que: “Como relatado, 
o impetrante peticionou 
requerendo a desistência do 
presente Habeas Corpus. As-
sim, evidente a perda super-
veniente do interesse de agir 
no presente Habeas Corpus, 
razão pela qual deve o feito 
ser extinto”.

Ex-vereador do 
Rio é acusado 
de ser um dos 
responsáveis 
pela morte do 
menino Henry

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Habeas corpus apresentado pela defesa de Jairinho foi julgado extinto

Divulgação/TSE

Cadastro visando eleições de outubro só pode ser feito até esta quarta-feira

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: 07/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói 17363303
13:30 às 17:30 Rua Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 17363217

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Osório Costa - Colubandê - São Gonçalo 17358259
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Fernando 
Diniz estreia 
hoje pelo 
Fluminense

Vivendo um 
momento de 
muita irregu-
laridade na 
temporada, 
o Fluminen-

se volta a campo hoje, às 
21h30, para medir forças 
com Junior Barranquilla-
-COL, pela 4ª rodada do 
grupo H da Copa Sul-Ame-
ricana. A estreia do técnico 
Fernando Diniz é o grande 
combustível de um time 
que está em situação de-
licada com apenas quatro 
pontos conquistados, em 
terceiro lugar.

O Junior lidera a chave 
com sete pontos, enquan-
to que o Unión da Argen-
tina tem cinco pontos. 
Favoritos, os argentinos 
recebem amanhã o lan-
terna Oriente Petrolero, 
que ainda não pontuou, 
aumentando a pressão 
para o Tricolor.

Fernando Diniz chega 
com a missão de dirigir 
um elenco desgastado por 
conta do excesso de com-
petições. Mas acredita que 
já está bem entrosado para 
a estreia.

“Eu vejo que o Flumi-
nense montou um time 
que tem bastante a minha 
cara. Acho um elenco mui-
to bem montado, extre-
mamente qualificado. Vou 
procurar tirar o melhor 
de cada jogador e a gente 
conseguir ter sucesso jun-
to”, disse.

O treinador não revelou 
a escalação que pretende 
mandar a campo. Mas 
deve manter a base que 
vinha atuando com Abel.

Com 100% de aproveitamento no grupo H, time visita o Talleres-ARG

Fla pode garantir vaga 
antecipada na Liberta

O Flamengo vi-
sitará o Talleres, 
hoje  à  noite, 
pela quarta ro-
dada da fase de 
grupos da Taça 

Libertadores da América. A 
partida entre os dois líderes 
do grupo H será no estádio 
Mário Alberto Kempes, em 
Córdoba, na Argentina. A bola 
irá rolar a partir das 19 horas 
(de Brasília).

Com nove pontos, o Ru-
bro-Negro está na ponta da 
tabela, seguido pelo Talleres, 
com seis, Universidad Cató-
lica-CHI, com três, e Sporting 
Cristal-PER, com zero. Para 
garantir a vaga, o Flamengo 
precisa fechar a rodada com a 
certeza de que não mais que 

um dos adversários poderá 
alcançá-lo nas duas rodadas 
restantes.

Assim, em caso de triunfo, 
o Flamengo garante a vaga se a 
Universidad Católica não ven-
cer o Sporting Cristal no outro 
jogo do grupo, em Lima. Se o 
resultado em Córdoba for um 
empate, a equipe brasileira 
ainda pode assegurar a vaga 

se o Sporting Cristal vencer a 
Católica.

No primeiro jogo entre as 
duas equipes, no Maracanã, 
o Flamengo não encontrou 
muitas dificuldades para ven-
cer por 3 a 1. Em Córdoba, 
a equipe de Pedro Caixinha 
promete endurecer, mas seu 
desempenho no Campeonato 
Argentino continua ruim.

No último sábado, jogando 
com uma equipe mista, o Tal-
leres perdeu por 3 a 0 para o 
Atlético Tucumán e tem a pior 
campanha na competição.

Para enfrentar o desafio na 
Argentina, Paulo Sousa terá a 
volta dos titulares poupados 
na partida de domingo contra 
o Altos-PI, pela Copa do Brasil, 
em Teresina.

Marcelo Cortes / Flamengo

Poupado na Copa do Brasil no último domingo, o artilheiro Gabigol volta hoje à noite contra o Talleres, na Argentina

Jogadores 
poupados no 
último domingo 
na Copa do 
Brasil voltam ao 
Flamengo hoje

Castro projeta 1º 
clássico pelo Bota

Nenê preocupa para 
partida com CSA

O Botafogo se 
prepara para o 
clássico contra 
o Flamengo, 
no próximo 
domingo, em 

Brasília. A partida é válida 
pelo Campeonato Brasileiro.

Este será o primeiro clás-
sico do Botafogo comanda-
do por Luís Castro. O portu-
guês chegou ao clube após 
a disputa do Campeonato 
Carioca.

“Todos os clássicos são 
apaixonantes. Flamengo 
e Botafogo é um clássico 
como todos os outros. Ge-
ram muitas ilusões, muitas 
frustrações, alegria, tristeza. 
Futebol é isso. Com certeza 
vai ser um clássico cheio 
de paixão. Agora, o que vai 
acontecer até lá, não sabe-
mos. Não sabemos como 

O Vasco voltou 
aos treinos on-
tem. Os cruz-
maltinos ini-
ciam a prepa-
ração visando 
o duelo contra 

o CSA, no próximo sábado, 
em São Januário, pela Série 
B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Zé Ricardo pode 
ter um grande problema para 
a partida. Isso porque o meia 
Nenê virou dúvida após sen-
tir um desconforto muscular.

Nenê deixou o grama-
do contra a Tombense com 
dores na coxa. O departa-
mento médico irá reavaliar 

será a semana, tem desgaste 
físico. Não sabemos com 
quem poderemos contar. 
Mas a emoção do jogo é 
sempre fantástica. Jogar 
clássico é ótimo para nós 
treinadores. São jogos apai-
xonantes”, projetou.

O Botafogo vai em busca 
de um bom resultado para 
se manter longe da zona de 
rebaixamento. Os alvinegros 
terminaram a quarta rodada 
na 13ª posição da Série A, 
com cinco pontos.

o jogador na reapresentação 
do elenco.

O Vasco precisa da vitória 
para seguir na briga pelo 
G-4 da segunda divisão. Um 
tropeço pode acarretar na 
demissão de Zé Ricardo, que 
vem tendo seu trabalho con-
testado pela torcida.

Alvinegro ocupa 
a 13ª colocação 
no Campeonato 
Brasileiro, com 
cinco pontos

Experiente 
apoiador 
está sentindo 
desconforto 
muscular


