
Rio: Cartão Recomeçar vai 
beneficiar 20 mil famílias 

Vítimas de fortes chuvas vão receber benefício de R$ 3 mil, pago em parcela única, para adquirir bens

DECRETO REGULAMENTA AUXÍLIO
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Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Gonçalo está permitindo que o município consiga asfaltar várias ruas em muitos bairros. Atualmente, a Av. 18 do Forte passa por recapeamento

Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo: 
cidade segue 
asfaltando ruas
O programa Asfalta São Gonça-
lo já recapeou mais de 15 ruas e 
importantes corredores das 54 
vias que constam no cronogra-
ma. No trabalho, as ruas são fre-
sadas, retirando o antigo asfalto 
para colocação de uma nova ca-
mada. Atualmente, a Avenida 18 
do Forte, que vai do Centro até o 
bairro Mutuá, está passando pelo 
processo de fresagem e recapea-
mento. O Programa é uma parce-
ria entre a Prefeitura e o DER-RJ, 
que fornece os insumos para que 
o asfalto seja produzido na usina 
da cidade. As obras tiveram início 
em abril do ano passado e estão 
dando um banho de asfalto em 
todo o município.

CIDADES\PÁG. 3

Anvisa aprova 
medicamento 
contra a covid

CIDADES\PÁG. 5

Vertente
futurista
nos Correios
A partir de sábado, Diego 
Moura estreia “Um dedo 
de arte: do digital ao orgâ-
nico”, em Niterói.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Diego Moura ganha as paredes do 
Espaço Cultural Correios de Niterói

O experiente zagueiro Joel Carli foi liberado pelo departamento médico 
do Botafogo para voltar aos treinos e deve reaparecer na equipe contra 
o Fla, no próximo domingo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

PÁG. 8

ESPORTES

Fernando 
Diniz exalta 
‘novo Flu’
Treinador, que esteve no 
Fluminense em 2019, come-
morou a melhoria encontra-
da na estrutura do clube.

Mailson Santana / Fluminense

Fernando Diniz lembrou que em sua 
1ª passagem os salários atrasavam

Vitor Silva / Botafogo

Zagueiro argentino Joel Carli deve virar opção para o duelo contra o Flamengo no próximo domingo

Xerife volta para o clássico

Procon notifica 
grandes do 
e-commerce

PANORAMA\PÁG. 2

Flordelis quer ser julgada no Rio
Tribunal de Justiça já negou irregularidades contra juíza apontadas pela defesa

PÁG. 4
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Crime não pode ficar impune
Fiquei horrorizada com a notícia de que estão envene-
nando gatos em São Francisco. É muita maldade com os 
animais. A polícia tem levar essa investigação a sério e 
chegar logo aos culpados. Esse crime não pode ficar impu-
ne. Imagino o sofrimento que esses bichinhos passaram. 
Quem fez isso com eles merece estar atrás das grades.
Jaqueline Bastos

Tudo muito caro
Um absurdo o preço da gasolina, do gás de cozinha, da 
energia elétrica, dos remédios e dos alimentos. E olha que 
estamos em ano eleitoral. Imagino o que vamos enfrentar 
após o pleito. Não vai dar para sobreviver com o salário. O 
número de calotes só vai aumentar.
Carlos 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.

‘Um dedo de arte’ nos 
Correios de Niterói
A partir de sábado, o univer-
so pop, surreal e futurista do 
artista visual Diego Moura 
ganha as paredes do Espaço 
Cultural Correios, no Centro 
de Niterói, com a mostra 
“Um dedo de arte: do digital 
ao orgânico”, com curadoria 
de Angelina Accet. 

Com uma forte identi-
dade artística construída 
através de uma técnica ino-
vadora que combina o estu-
do digital de cores e formas 
com a produção orgânica 

de telas, Moura pretende 
hipnotizar o público com 
trabalhos inéditos, em que 
pela primeira vez apresenta 
sua vertente futurista, com 
duas obras da série “Car-
naval”. 

A mostra fica em car-
taz até o dia 18 junho e a 
visitação pode ser feita de 
segunda a sexta, das 11h às 
18h, e aos sábados, das 13h 
às 17h. A entrada é franca. 
Endereço: Av. Rio Visconde 
do Rio Branco, 481.

CULTURA

‘A história é uma istória’

O clássico “A História É Uma 
Istória”, de Millôr Fernandes, 
está de volta em nova mon-
tagem, pelas mãos do diretor 
Ernesto Piccolo. Com estreia 
marcada para, esta quinta, no 
Teatro II do Sesc Tijuca (Rua 
Barão de Mesquita, 539), a co-
média traz ao palco, de forma 
descontraída, uma linha do 
tempo da pré-história até os 
dias atuais. A temporada se-
gue até 29, de quinta a sábado, 
às 19h; e aos domingos, às 18h. 
O ingresso custa R$30.

‘NUANG’ – Após sucesso nas temporadas em An-
gola, Niterói e Santa Teresa, no Rio, o infantojuvenil 
“NUANG - Caminhos da liberdade”, estreia no Teatro 
do Sesc Jacarepaguá. No sábado, às 16h, e no domingo, 
às 11h, o espetáculo conta a história de uma menina 
africana nascida no Reino de Uthando que reconhece 
os seus valores apesar do racismo. Ingresso: R$ 20.

OTTO – As teclas abrem terreno, acompanhadas di-
retamente por percussão, baixo e bateria. O groove, 
intenso, remete às incursões setentistas de Serge 
Gainsbourg, ainda mais porque Otto abre seu novo 
disco cantando em francês. “Canicule” refere-se a um 
fenômeno chamado “canícula”, que designa períodos 
de ondas de calor. Nas plataformas digitais.

Divulgação

 Diego Moura ganha as paredes do Espaço Cultural, no Centro de Niterói

Divulgação

Clássico de Millôr Fernandes está de 

volta no Sesc Tijuca, até o dia 29

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

Isenção de taxa durante calamidade

A Alerj aprovou ontem, em 
primeira discussão, o PL 
5770/2022, que propõe isen-
ção da taxa de incêndio para 
as moradias beneficiadas 
pelo aluguel social nos muni-
cípios que decretaram estado 
de calamidade por causa das 
fortes chuvas que caíram no 
início de 2022. A proposta 

Divulgação

apresentada pelo líder do 
PTB, deputado Marcus Viní-
cius, recebeu quatro emen-
das, e terá de ser analisada no-
vamente por comissões. Ape-
sar de algumas tentativas de 
extingui-la, a taxa de incêndio 
do Fundo Especial do Corpo 
de Bombeiros (Funesbom) 
continua exigível no Rio. 

Grandes na mira 
do Procon

CPI: colegiado 
está definido

O Procon Estadual está desde 
a última sexta (29) fiscalizando 
lojas online atrás de  publicida-
de enganosa e de exposição de 
preços que não condizem com 
o valor real ao final da compra. 
Grandes nomes do e-com-
merce como Magazine Luiza, 
Americanas.com, Casa&Video, 
C&A, O Boticário, Baggagio 
e Samsung foram alguns dos 
sites fiscalizados e que apre-
sentaram irregularidades. Por 
este motivo serão notificadas 
para que se adequem às nor-
mas consumeristas. “Como 
no próximo domingo será 
comemorado o dia das mães 
e efetuar compras pela inter-
net já virou hábito de muitos 
consumidores fluminenses, 
determinei que fossem feitas 
fiscalizações nos grandes sites 
para que preventivamente 
regularizem eventuais publi-
cidades em desacordo com as 
normas consumeristas”, expli-
cou o presidente da autarquia, 
Cássio Coelho.

Foi publicada ontem a com-
posição da CPI da Alerj que 
vai investigar o crescimento 
da dívida pública do estado. 
A comissão será instalada na 
próxima quarta (11) e terá 
como presidente o deputado 
Luiz Paulo (PSD). Ela vai exa-
minar os atos e fatos geradores 
da dívida pública, analisando 
o seu histórico, a consolida-
ção de cada negociação pelo 
Governo Federal, estudar e 
buscar um parâmetro para 
os fatores de correção, e atua-
lização incidentes desde a 
promulgação da Constituição 
Estadual. Fazem parte também 
do colegiado como membros 
efetivos os deputados Martha 
Rocha (PDT), Dani Montei-
ro (PSOL), Waldeck Carneiro 
(PSB), Rodrigo Amorim (PTB), 
Rodrigo Bacellar (PL) e Márcio 
Canella (União Brasil). Como 
suplentes, os deputados Adria-
na Balthazar (PSD), Anderson 
Moraes (PL) e Eliomar Coelho 
(PSB). 

POR JEFFERSON LEMOS

Vereadora comemora novas leis

Dois projetos de lei da verea-
dora Andrea Cunha foram 
sancionados pelo prefeito 
Fabiano Horta esta semana: 
a Lei 3.147/22, que institui 
a “Semana do Festival de 
Cinema, Vídeo e Audiovisual 
Henfil”; e a Lei 3.148/22, que 
inclui no calendário oficial 
de Maricá eventos come-
morativos do aniversário da 

Katito Carvalho/Divulgação

cidade a “Gincana Nacional 
de Pintura”, que completou 
sua trigésima primeira edi-
ção em junho de 2019.

“A gincana já faz parte da 
história cultural de Maricá, 
mas em alguns anos deixou 
de acontecer. Então, agora, 
uma vez que se torna lei e 
entra oficialmente para o ca-
lendário de eventos, deixa de 
correr esse risco de, por um 
motivo ou outro, não vir a 
ocorrer, não levando em con-
ta problemas como a pan-
demia, é claro”, comenta a 
vereadora. Andréa aproveita 
para explicar que, em relação 
à semana do cinema, não foi 
estipulado ainda um período 
do ano para ser realizada, vai 
depender de acertos ou ade-
quações da prefeitura com 
seu próprio planejamento 
de festividades. 

Acalmando os ânimos em Brasília

Um dia depois de se reunir 
com o presidente do STF, 
Luiz Fux, o presidente do 
Congresso, senador Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
voltou a defender (4) o 
diálogo e a harmonia entre 
os Poderes. Ontem, ele se 
reuniu com o presidente do 
Superior Tribunal Militar 
(STM), ministro Luís Carlos 
Gomes Mattos, na resi-

 Pedro Gontijo/Agência Senado

dência oficial do Senado, 
em Brasília. Apesar de não 
ter sido registrado oficial-
mente em sua agenda, pelo 
Twitter Pacheco postou 
uma foto e comentou o en-
contro. “Esse alinhamento, 
necessário para o processo 
de pacificação social, só é 
possível por meio do diálo-
go”, destacou Pacheco, em 
tom conciliador. 

Panorama RJPanorama RJ

A Unidos do Viradouro, ter-
ceira colocada do Grupo 
Especial do carnaval do Rio 
deste ano, foi declarada patri-
mônio cultural e imaterial de 
Niterói através do PL 47/2022, 
do vereador Binho Guima-
rães (PDT), que foi aprovado 
ontem por unanimidade 
na Câmara. “A Unidos do 
Viradouro há décadas de-
sempenha uma importante 

função social em Niterói e 
toda região, com viés econô-
mico, social, mas sobretudo 
cultural. Reconhecê-la legal-
mente como patrimônio de 
nossa cidade vem ao encon-
tro do momento de resgate e 
reestruturação vivenciados 
na agremiação ao longo dos 
últimos anos, com resultados 
de destaque no carnaval”, 
explicou Binho Guimarães. 

Viradouro é patrimônio de Niterói
Sergio Bonelli/Divulgação

O secretário estadual de Pla-
nejamento e Gestão, Nelson 
Rocha, recebeu a Medalha 
Tiradentes da Alerj, na noite 
desta terça (3). A maior hon-
raria da Casa foi concedida 
ao contador por iniciativa 
do deputado Rosenverg Reis 
(MDB). “O Nelson Rocha 
tem trabalhado firme na 
recuperação do Estado. Fez 
uma excelente gestão na se-

cretaria de Fazenda e, agora, 
segue contribuindo com o 
governador Cláudio Castro 
na Seplag. Tem um jeito 
simples e um currículo tão 
maravilhoso que faz mul-
tinacionais formarem fila 
para tê-lo. Mas ainda bem 
que é apaixonado pela causa 
pública, porque o estado 
precisa dele”, elogiou Rosen-
verg Reis. 

‘Jeito simples e currículo maravilhoso’
 Renan Domingos
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Justiça Eleitoral realizou mais de 1,1 milhão de atendimentos nas últimas horas antes do fim do prazo

Corrida para poder ir às urnas
O aumento no número de 
atendimentos registrados 
pelo site do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) para 
solicitação virtual de títulos 
de eleitor e requerimentos de 
alistamento eleitoral (RAEs) 
nos cartórios, na reta final 
do cadastramento, levaram 
o TSE a tirar do ar, tempora-
riamente, alguns serviços que 
não impactam a retirada do 
título ou a regularização do 
registro do eleitor.”

De acordo com o tribunal, 
mais de 1,1 milhão de aten-
dimentos a eleitores foram 
feitos em 36 horas por meio 
dos sistemas Título Net e Elo. 
O prazo terminou ontem. “Ao 
todo, até as 15h de terça (3), 
foram 640 mil solicitações 
realizadas de forma virtual 
(Título Net) e 527 mil requeri-
mentos de alistamentos elei-
torais (RAEs) nos cartórios 
(sistema Elo), o que totaliza 
1,167 milhão de atendimen-
tos em 36 horas”, informou 
o TSE.

Entre os serviços que po-
dem ser acessados via Título 
Net estão requerimento da 
primeira via do título (alista-
mento), mudança de domi-
cílio eleitoral (transferência), 
alteração de dados pessoais e 
local de votação para eleito-
res com mobilidade reduzida, 
além da revisão para regulari-

zação da inscrição cancelada.
“Por conta do alto volume 

de solicitações na reta final, 

antes do fechamento do ca-
dastro de eleitores, a Justiça 
Eleitoral ( JE) priorizará os 

atendimentos no Título Net 
e no sistema Elo. Assim, ser-
viços como os do aplicativo 

eleitor, estarão fora do ar até 
o dia 5 de maio”, justificou o 
tribunal.

Ainda segundo o TSE, so-
licitações de emissão, trans-
ferência ou regularização do 
título feitas até as 23h59 de 
quarta-feira (4) terão os pe-
didos analisados e decididos 
em tempo hábil pela Justiça 
Eleitoral.

“O andamento da solicita-
ção pode ser acompanhado 
pela internet na página do 
TSE”, acrescenta o tribunal, 
ao informar que os reque-
rimentos apresentados até 
esta data serão examinados 
e respondidos no prazo de 
um mês, e que não serão 
permitidas emissões, trans-
ferências e mudanças de 
cadastro eleitoral a partir de 
quinta-feira (5).

O TSE informou que di-
vulgará pela internet, em 11 
de julho, o quantitativo final 
de eleitoras e eleitores aptos 
a votar em cada município.

TSE precisou 
tirar do ar 
alguns outros 
serviços para 
dar conta da 
demanda

Divulgação/ Agência Brasil

Solicitações de emissão, transferência ou regularização do título feitas até as 23h59 de quarta-feira (4) terão os pedidos analisados e decididos em tempo hábil 

Itaboraí faz entrega 
da Moeda Social
O Programa Social Moeda 
Pedra Bonita já tem data 
para beneficiar as primeiras 
5 mil famílias em situa-
ção de vulnerabilidade do 
município. A Prefeitura de 
Itaboraí realizará a entrega 
dos cartões no próximo dia 
19 de maio. O evento com 
as famílias está previsto 
para acontecer no CIEP 130 
- Doutor Elias de Miranda 
Saraiva, localizado na Ave-
nida 22 de maio, na altura 
do Rio Várzea, às 8h.

Para que os beneficiá-
rios possam conferir se 
estão aptos para receber a 
Moeda Social, a Prefeitura 
disponibilizou um site de 
consulta (http://moedaso-
cialconsulta.ib.itaborai.rj.
gov.br). Para as pessoas que 
estão com o Cadastro Único 
atualizado, basta inserir o 
nome completo e o número 
do NIS. Após a consulta, se 
estiver apto, o beneficiário 
deve comparecer ao even-
to no dia 19 de maio, para 
efetuar a retirada do seu 

cartão magnético, portando 
documento de identidade e  
CPF.

As pessoas que não tive-
rem como acessar o link de 
sua residência, basta ir até 
o Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 
mais próximo para efetuar 
a consulta. O nome ‘Moeda 
Pedra Bonita’ foi designado 
em alusão ao significado 
de ‘Itaboraí’ na língua Tupi 
“Rio da Pedra Bonita”.

Niterói sedia 
Encontro 
sobre Meio 
Ambiente
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou, ontem 
(4), da abertura do 16º 
Encontro da Associação 
Nacional de Municípios 
e Meio Ambiente (Anam-
ma - RJ). A cidade está 
sediando o evento, que 
segue até quinta-feira (5), 
na Sala Nelson Pereira 
dos Santos. Com o tema 
“Os Municípios: Ação Lo-
cal Sustentável – Planeta 
Saúde’’, o encontro reúne 
representantes de órgãos 
ambientais estaduais e 
municipais. O objetivo é 
debater a implementação 
de políticas públicas am-
bientais que preservem 
os recursos e melhorem 
a qualidade de vida dos 
cidadãos.

Durante sua apresenta-
ção, o prefeito Axel Grael 
destacou as iniciativas 
e projetos realizados na 
cidade nos últimos anos.

Comunicador passou mal quando caminhava na Praia de Icaraí

Jornalista Júlio Vasco morre 
aos 58 anos de idade

O comunicador e jornalista ni-
teroiense Júlio Vasco Guimarães 
da Costa faleceu na manhã des-
ta quarta-feira (4) aos 58 anos 
de idade. O intelectual passou 
mal quando caminhava com a 
esposa, Sandra Duarte, editora 
executiva de O FLUMINENSE, 
na orla da Praia de Icaraí, na 
Zona Sul de Niterói. Ele faleceu 
antes que o socorro chegasse. 
O Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais do Estado do Rio de 
Janeiro emitiu uma nota oficial 
lamentando a morte.

“O Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado do Rio 
de Janeiro comunica e lamen-
ta a morte do jornalista Júlio 
Vasco, aos 58 anos. Ele era um 
profissional de Jornalismo e 
um intelectual muito querido 
e respeitado em Niterói e no 
Estado do Rio de Janeiro. Por 
onde passou deixou a marca do 

seu talento, da sua inteligência 
e ética. Nossos sentimentos, 
do Sindicato e todos diretores 
a sua família, a Sandra Duarte 
e o filho Arthur”.

O velório acontece nesta 
quinta-feira (5) às 12h45, na 
Capela 3 do Cemitério Parque 
da Colina, em Pendotiba. O 
sepultamento será às 14h45.

Reprodução / Rede Social

Querido e respeitado, Júlio deixa a mulher, Sandra Duarte, e o filho Arthur

Asfalta São Gonçalo, uma parceria com governo estadual, garante obras importantes para o município

Um ano de banho de pavimentação
Há um ano levando asfalto a 
diversos pontos da cidade, o 
programa Asfalta São Gonçalo 
já recapeou mais de 15 ruas e 
importantes corredores viários 
das 54 previstas. No trabalho, 
as ruas são fresadas, retirando 
o antigo asfalto para colocação 
de uma nova camada.

O Programa Asfalta São 
Gonçalo é uma parceria entre 
a Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, com 
o Governo do Estado, através 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem do Rio de Janeiro 
(DER-RJ).

As obras tiveram início em 
abril do ano passado e estão 
dando um banho de asfalto em 
toda a cidade. O DER fornece 
os insumos para que o asfalto 
seja produzido na Usina da 
cidade.

Para o prefeito Capitão Nel-
son, essa parceria está trazendo 

oportunidades de mudanças 
para a cidade que vão fazer 
o gonçalense se orgulhar de 
morar no município.

“Estamos realizando diver-
sas obras. O gonçalense precisa 
ter a sua dignidade recuperada. 
Eu quero que o cidadão se or-
gulhe de dizer que é gonçalense 
e que mora aqui. Porque esta-
mos batalhando para dar à po-
pulação aquilo que ela merece, 
que é qualidade de vida”, disse 
o prefeito.

Atualmente, a Avenida 18 
do Forte, que vai do Centro até 
o bairro Mutuá, está passando 
pelo processo de fresagem e 
recapeamento. Segundo os 
moradores e comerciantes, 
uma obra importante pelo 
grande movimento de veículos 
que a via recebe.

“Aqui não para de passar 
carro, caminhão, moto. Tem a 
delegacia, muitos comércios 
e a via sai na BR-101, então o 

movimento é muito grande 
durante dia e noite. Merece 
essa atenção mesmo. Renovar 
o asfalto todo. Está ficando 

igual a um tapete”, diz Gutierrez 
Castro, de 54 anos, que é co-
merciante no bairro há 26 anos.

Assim que o novo asfalto 

é colocado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, a 
Secretaria Municipal de Trans-
portes leva suas equipes às 

ruas para realizar a pintura da 
sinalização horizontal. Todo o 
trabalho é executado em ho-
rários noturnos.

“A sinalização horizontal é 
fundamental para o ordena-
mento no trânsito e segurança 
dos condutores. Todo o serviço 
é executado durante a noite e a 
madrugada por determinação 
do Prefeito Capitão Nelson, 
com objetivo de minimizar os 
impactos para os motoristas 
que trafegam na cidade”, disse 
o secretário de Transportes, 
Fábio Lemos.

Divulgação

As obras tiveram início em abril do ano passado e seguem avançando por toda a cidade, levando qualidade de vida

Secretaria de 
Transportes 
já prepara a 
pintura da 
sinalização 
horizontal

   Obituário

e-Título, que não impactam 
a retirada do título ou a re-
gularização do registro do 

Primeiras 5 
mil famílias 
em situação de 
vulnerabilidade 
no município 
começam a 
receber cartões 
no próximo dia 
19 de maio
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Estado lança benefício para 
as vítimas de fortes chuvas
Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, dará suporte a 20 mil famílias que perderam seus bens

O Governo do Estado publi-
cou, nesta terça-feira (03/05), 
decreto que regulamenta 
mais um auxílio para vítimas 
de fortes chuvas no Rio de 
Janeiro. O Cartão Recomeçar, 
no valor de R$ 3 mil e pago 
em parcela única, é desti-
nado à população de baixa 
renda atingida por desas-
tres naturais decorrentes de 
enchentes, deslizamentos, 
desabamentos e incêndios. 
O benefício estadual tem o 
objetivo de cobrir despesas 
com mobiliário residencial, 
eletrodomésticos e mate-
riais de construção. Cerca 
de 20 mil famílias do esta-
do devem ser beneficiadas,  
segundo o Executivo flumi-
nense.

“Esta é mais uma ação 
que resulta da escuta da 
população. Posso imaginar a 
dor de quem perde uma casa 
e o que conquistou ao longo 
de uma vida. Por isso, cria-
mos o cartão Recomeçar, que 
simboliza um alento para 
as vítimas. O compromisso 
desta gestão é de auxiliar 
quem mais precisa”, disse o 
governador Cláudio Castro.

O benefício é oferecido na 
forma de um cartão de débi-
to por meio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, 
emitido pelo Banco do Brasil, 
para a compra dos itens em 
lojas específicas. Vale lem-

brar que o cartão só estará 
habilitado para uso após 72 
horas da entrega. Outro cri-
tério estabelecido no decreto 
é estar com o Cadastro Único 
(CadÚnico) atualizado. Não 
haverá, ainda, a possibilida-

de de retirada do dinheiro 
em espécie.

As famílias fluminenses 
receberão o auxílio mediante 
a decretação, por parte dos 
municípios, dos estados ca-
lamidade e/ou emergência 

e posterior homologação do 
Governo do Estado. Além 
disso, as cidades deverão 
firmar um termo de coo-
peração para que o cadas-
tramento das famílias e os 
dados das beneficiárias do 

Cartão Recomeçar sejam 
gerados pelos municípios 
afetados. Ao Governo do 
Estado, caberá o pagamento 
dos benefícios.

O beneficiário poderá 
comprar materiais de cons-

trução em geral, mobiliário 
residencial e eletrodomésti-
cos (geladeira, freezer, con-
dicionador de ar, lava-lou-
ças, lavadora de roupas, se-
cadoras, forno micro-ondas, 
entre outros).

Divulgação

O benefício estadual tem o objetivo de cobrir despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção. O governador Cláudio Castro ressaltou a importância da iniciativa 

Deputado 
se recusa 
a usar 
tornozeleira
O deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ) se recu-
sou hoje (4) a ser intimado 
sobre a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
determinou a manutenção 
do monitoramento por tor-
nozeleira eletrônica.

Nesta terça-feira (3), 
além determinar que o de-
putado continue usando o 
equipamento, o ministro 
Alexandre de Moraes apli-
cou multa de R$ 405 mil 
pelo desuso da tornozeleira 
eletrônica, o bloqueio das 
contas bancárias do depu-
tado e o envio de ofício ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, 
para que seja feito o des-
conto do valor no salário do 
parlamentar.

Em documento anexado 
ao processo que trata das 
cautelares, uma oficial de 
Justiça do STF informou 
que foi à Câmara dos De-
putados na manhã de hoje 
para intimar o deputado, 
que se recusou a receber o 
mandado com decisão de 
Moraes.

“Ao encontrá-lo e me 
identificar como oficial de 
Justiça do STF - ele se recu-
sou a receber o mandado e 
ainda afirmou que não vai 
mais usar tornozeleira, pois 
está cumprindo o decreto 
do Presidente da República. 
Devolvo o presente manda-
do, submetendo esta certi-
dão à apreciação superior”, 
escreveu a oficial ao devol-
ver o mandado ao ministro 
Alexandre de Moraes.

Além da pena de prisão, 
o deputado foi condenado 
pelo STF a perda do manda-
to, a suspensão temporária 
dos direitos políticos e ao 
pagamento R$ 200 mil de 
multa pela condenação. 
No entanto, as penas não 
serão cumpridas imediata-
mente porque ainda cabe 
recurso.

Segundo a Sepol, foram encontradas 97 pistolas e 13 armas longas sem notas fiscais

Comércio ilegal de armas no Rio

A Delegacia Especializada em 
Armas, Munições e Explo-
sivos (Desarme), da Polícia 
Civil do Rio de Janeiro, ins-
taurou inquérito para apurar 
comércio ilegal de armas de 
fogo que estaria ocorrendo 
em uma loja especializada 
de Niterói.

Em uma operação realiza-
da na terça-feira (3), agentes 
da Desarme e integrantes do 
Exército apreenderam 110 ar-
mas. Segundo a Secretaria de 
Estado de Polícia Civil do Rio 
(Sepol), foram encontradas 
97 pistolas e 13 armas longas 
sem notas fiscais.

Exército - O Comando Mi-
litar do Leste (CML) informou 

que a Operação Interagências 
tem o “objetivo de combater 
eventuais irregularidades 
relacionadas a produtos con-
trolados pelo Exército”.

Segundo a Sepol, a loja 
está com o Certificado de 
Registro (CR) suspenso desde 
o ano passado. A secretaria 
informou, ainda, que, após 

uma apreensão de armas 
feita pela Polícia Federal, a 
loja teve uma filial fechada 
em Cabo Frio, na Região dos 
Lagos.

Para agentes da Desar-
me, “o estabelecimento não 
poderia comercializar novas 
armas, apenas entregar as 
que foram vendidas antes da 
suspensão do Certificado de 
Registro”.

Um funcionário da loja já 
prestou depoimento na dele-
gacia. “Os gerentes e os sócios 
do estabelecimento serão 
intimados a depor e deverão 
apresentar a documentação 
relativa à compra e venda das 
armas”, completou a Sepol.

Caso Flordelis: TJ nega 
irregularidades de juíza

O Tribunal de Justiça (TJ) ne-
gou, nesta quarta-feira (4), 
que a juíza Nearis dos Santos 
Arce tenha praticado irregu-
laridades, conforme alegado 
pela defesa da ex-deputada 
Flordelis dos Santos de Souza. 
Os advogados da ex-deputada 
pedem a suspensão do julga-
mento, marcado para o dia 6 de 
junho, e a suspeição de Nearis, 
por ela ter se reunido com os 
jurados do caso.

Os advogados, que tam-
bém pedem a transferência 
do julgamento de Niterói para 
o Rio de Janeiro, ingressaram 
na terça (3) com os pedidos 
no Tribunal de Justiça. Flor-
delis é acusada de ter partici-
pado, juntamente com alguns 
de seus filhos, do assassinato 
de seu marido, o pastor An-

derson do Carmo, em junho 
de 2019.

“No dia 25 de abril de 2022, 
a juíza presidente reuniu os 
potenciais jurados do caso, 
no salão de tribunal do júri 
da Comarca. No entanto, a 
magistrada proibiu a partici-
pação e permanência de um 
dos defensores das acusadas, 
informando, por intermédio 
de sua assessoria, que não 
permitiria sua entrada sob 
o argumento de que cau-
saria constrangimento aos 
jurados” relatou a defesa de 
Flordelis.

Os advogados pedem a 
suspeição da juíza por este 
fato e porque ela, na opi-
nião deles, teria expressado 
juízo de valor sobre o crime, 
em julgamento anterior, dos 

filhos da pastora, também 
incriminados pelo homicídio.

“Assim, resta comprova-
da a pré-disposição e par-
cialidade da magistrada a 
partir de suas próprias pa-
lavras, o que inviabiliza que 
o julgamento transcorra de 
maneira tranquila e em equi-
líbrio entre as partes, bem 
como, o comprometimento 
da parcialidade dos jura-
dos, pois a juíza conversou 
com estes a portas fechadas, 
inclusive com a proibição 
expressa da participação do 
advogado que estava presen-
te no ato, causando prejuízo 
à defesa”, sustentaram os  
advogados.

Ato rotineiro - Procurado, 
o TJ disse que se reunir com o 

corpo de jurados é um ato ro-
tineiro, quando um novo gru-
po começa o serviço do júri. 
Ainda segundo a nota não 
foi permitida a participação 
dos advogados de Flordelis 
por não haver previsão da lei 
neste sentido.

Desaforamento - Os ad-
vogados da ex-deputada 
também querem o desafora-
mento do julgamento, trans-
ferindo de Niterói para o Rio 
de Janeiro, por considerarem 
que os jurados niteroienses 
estejam contaminados pela 
opinião pública favorável 
à condenação da pastora. 
O Tribunal de Justiça ainda 
não se pronunciou sobre 
essa demanda da defesa de 
Flordelis.

Defesa pede transferência do julgamento para o Rio de Janeiro

O Ministério da Educa-
ção (MEC) prorrogou 
para o dia 26 de maio 
o prazo para a convo-
cação dos candidatos 
inscritos na lista de 
espera para o primei-
ro processo seletivo 
de 2022 do Fundo de 
Financiamento Estu-
dantil (Fies).

O prazo se encerra-
ria nesta quarta-feira 
(4). O edital com a pror-
rogação foi publicado 
no Diário Oficial da 
União (DOU) de ontem.

Segundo o MEC, a 
ampliação de prazo 
ocorre para garantir 
uma maior ocupação 
das vagas ofertadas.

Fo ra m  o f e r t a d a s 
66,5 mil vagas no pri-
meiro processo seletivo 
de 2022 do Fies e, para 
todo o ano de 2022, 
serão 110 mil vagas, 
conforme o Ministério 
da Educação.

Lista do Fies 
prorrogada

Comércio ilegal 
de armas de 
fogo estaria 
ocorrendo em 
uma loja de 
Niterói

 Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Civil investiga o comércio ilegal de armas no Estado do Rio 
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Petrobras: US$ 5,5 bilhões 
para investir em exploração
Empresa colocará em produção 15 navios-plataforma para atividades nos próximos 5 anos

A Petrobras vai investir US$ 
5,5 bilhões em atividades 
exploratórias nos próximos 
cinco anos. A informação foi 
dada ontem (4) pelo geren-
te-executivo de Estratégia da 
empresa, Eduardo Bordieri, 
durante o painel Petrobras 
perspectives on O&G dou-
ble resilience, realizado no 
Annual Breakfast Offshore 
da Brazil-Texas Chamber 
of Commerce (Bratecc), em 
Houston, no Texas, Estados 
Unidos. Ele disse que a in-
tensificação do esforço ex-
ploratório da empresa deriva 
das recentes descobertas de 
petróleo na região do pré-sal, 
nas áreas de Alto de Cabo 
Frio Central e Aram.

Do total de investimen-
tos programados pelo Plano 
Estratégico da Petrobras em 
novas fronteiras explora-
tórias, 58% serão destina-
dos às Bacias do Sudeste  
(incluindo os prospectos 
do pré-sal); 38% à Margem 
Equatorial; e 2% às demais 
áreas.

“Todos os investimentos 
da Petrobras buscam a dupla 
resiliência: tanto econômica 
(considerando projetos viá-
veis do ponto de vista finan-
ceiro com o preço do Brent 
a US$ 35 no longo prazo), 
quanto ambiental (projetos 
com baixa emissão de carbo-
no)”, explicou Bordieri.

Redução do tempo - Em 
sua palestra, ele destacou a 
redução significativa no tem-
po de construção de poços no 
pré-sal, com a manutenção 
de segurança operacional. 
Entre 2018 e 2021, a compa-
nhia reduziu esse prazo de 
100 dias para menos de 70 

dias, em média.
A Petrobras quer inten-

sificar esses esforços para 
alcançar, até 2024, redução 
de 14% nesse prazo, para o 
qual contribuirá o programa 
de eficiência em perfuração 
e completação da empresa, 
além da utilização de novos 

modelos de configuração de 
poços, mais rápidos e otimi-
zados.

Bordieri sinalizou que 
toda redução de tempo de 
construção de poços é sinô-
nimo de preservação de segu-
rança operacional e redução 
de custos associada à geração 

de valor.
“Para se ter ideia, a ativi-

dade de poços responde por 
cerca de 30% dos investimen-
tos na área de exploração e 
produção. Por isso, persegui-
mos os melhores resultados 
nessa atividade, preservando 
a segurança e otimizando 

a configuração de poços da 
forma mais rápida e eficiente 
possível, sempre de acordo 
com as melhores práticas 
de segurança da indústria”, 
afirmou.

Nos próximos cinco anos, 
a Petrobras vai colocar em 
produção 15 navios-platafor-
ma, do tipo sistema flutuante 
de produção, armazenagem 
e transferência de petróleo 
(FPSO, na sigla em inglês). 
Desse total, dez navios pla-
taformas serão instalados no 
pré-sal e cinco no pós-sal. 
A companhia já colocou em 
operação 32 FPSOs ao longo 
de sua história mais recente, 
o que constitui um recorde na 
indústria do petróleo.

“Hoje, a Petrobras é líder 
na operação de FPSOs no 
mundo e é a empresa que 
instalará o maior número de 
plataformas desse tipo nos 
próximos cinco anos, gerando 
valor para os nossos públicos 
de interesse”, assegurou o 
executivo.

Atividade de 
poços responde 
por cerca de 
30% na área de 
exploração e 
produção

 Andre Ribeiro / Banco de Imagens Petrobras

Do total de investimentos programados pelo Plano Estratégico da Petrobras em novas fronteiras exploratórias, 58% serão destinados às Bacias do Sudeste

C-19: Anvisa aprova 
uso de medicamento
A diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
aprovou nesta quarta-feira 
(4) o uso emergencial do 
medicamento molnupiravir, 
da empresa Merck Sharp & 
Dohme (MSD), para trata-
mento da covid-19.

O molnupiravir  é um 
medicamento antiviral de 
uso oral que, nos ensaios 
clínicos, mostrou efeitos 
benéficos a pacientes adul-
tos leves e moderados, com 
capacidade de reduzir os 
casos de hospitalização e 
mortes. De uso domiciliar, 
ele funciona para reduzir as 
chances do vírus Sars-CoV-2 
se multiplicar e se reprodu-
zir no corpo.

O medicamento já está 

Versão digital 
proporcionará 
uma maior 
transparência

Ministério do Trabalho lança 
portal sobre o FGTS Digital
O Ministério do Trabalho e 
Previdência lançou ontem 
(4) um portal com informa-
ções sobre a versão digital do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. O FGTS Digital 
é um conjunto de sistemas 
integrados que vai gerenciar 
os processos relacionados 
ao cumprimento da obri-
gação de recolhimento do  
FGTS.

A expectativa do governo 
é de que as funcionalidades 
do FGTS Digital comecem a 
operar ainda este ano.

O portal contém notícias 
e informações para que os 
usuários que venham a utili-
zar o serviço se familiarizem 
mais facilmente com o novo 
ambiente digital. Além de 
informações sobre o FGTS 
Digital, a página apresen-

tará, entre outros serviços, 
legislações consideradas 
pertinentes, perguntas e 
respostas frequentes e canais 
de contato.

O portal com o material 
explicativo do FGTS Digital 
pode ser acessado no site 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência.

A nova plataforma dimi-
nuirá o tempo gasto pelas 
empresas para cumprirem 
suas obrigações, uma vez 
que fará uso da base de da-
dos do eSocial e os débitos 
já serão individualizados 
desde a origem, utilizando o 
CPF como um dos elementos 
essenciais de identificação 
do trabalhador.

De acordo com o sub-
secretário de Inspeção do 
Trabalho, Rômulo Machado, 

“estudos indicam a redução 
de cerca de 36 horas men-
sais no tempo gasto somen-
te com o recolhimento do 
FGTS”. Tempo que, segundo 
ele, “resultará em ganho de 
produtividade”.

Durante o evento de lan-
çamento do portal, o presi-
dente do Conselho Curador 
do FGTS e secretário-execu-
tivo adjunto do ministério, 
Ricardo Moreira, disse que 
o FGTS Digital vai reduzir a 
cobrança de inadimplências.

“Hoje temos uma cobran-

ça que pode ser aperfeiçoada 
e trazê-la para dentro de um 
prazo prescricional. Vamos 
sair do prazo de 5 anos, para 
trazer essa arrecadação com 
inadimplência para um pra-
zo mais rápido. Trata-se de 
uma ferramenta importante 
para manter a sustentabi-
lidade do fundo que pro-
porcionará, ao trabalhador, 
maior transparência para 
fiscalização dos contratos 
de trabalho e para o reco-
lhimento do FGTS para o 
fundo”, disse.

A forma escolhida para o 
pagamento do FGTS pelas 
empresas será o PIX. Guias 
de pagamentos do FGTS po-
derão ser emitidas no portal 
do FGTS Digital ou na pró-
pria tela do ambiente virtual 
do eSocial.

Expectativa é que novas funcionalidades sejam disponibilizadas neste ano

em uso em 17 países e foi 
aprovado pelas agências 
regulatórias nos Estados 
Unidos, na Europa, no Ja-
pão, no Reino Unido, na 
Austrália e também pela Or-
ganização Mundial da Saúde  
(OMS).

A diretora Meiruze Frei-
tas, relatora do processo, 
ressaltou a importância de 
opções terapêuticas para 
determinadas condições 
clínicas, especialmente em 
indivíduos que, por várias 
razões, têm alto risco de 
desenvolver as formas gra-
ves de covid-19. A diretora 
alertou que o molnupira-
vir não substitui a vacina, 
que continua sendo a me-
lhor opção para prevenir a  
doença.

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: 08/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói 17276553
13:00 às 17:00 Rua General Pereira da Silva - Icaraí - Niterói 17358571
13:00 às 17:00 Rua Herotides Oliveira - Santa Rosa - Niterói 17359101
13:00 às 17:00 Rua João Pessoa - Santa Rosa - Niterói 17359101
13:00 às 17:00 Rua Lopes Trovão - Santa Rosa - Niterói 17359101
13:00 às 17:00 Rua Nóbrega - Santa Rosa - Niterói 17359101
13:00 às 17:00 Rua Paulo Cezar - Santa Rosa - Niterói 17359101

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Governador Macedo Soares - Porto da Pedra - Boa Vista 17358805
13:00 às 17:00 Avenida Frederico Marques - Porto da Pedra - São Gonçalo 17358805
13:00 às 17:00 Rua Abílio José de Matos - Porto da Pedra - São Gonçalo 17358805
13:00 às 17:00 Rua Alfredo Azamour - Porto da Pedra - São Gonçalo 17358805
13:00 às 17:00 Rua Frederico Marques - Boa Vista - São Gonçalo 17358805
13:00 às 17:00 Rua Natal - Porto da Pedra - São Gonçalo 17358805
Dia: 09/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Rua Professora Lilian Lemos Mercadette - Fonseca - Niterói 17298415
09:00 às 12:00 Travessa João Belo - Fonseca - Niterói 17298415
13:30 às 17:30 Ruas 1, 5, 6, 7 - Morro Mic - Ilha da Conceição - Niterói 17393227
13:30 às 17:30 Rua Esperança - Ilha da Conceição - Niterói 17393227
13:30 às 17:30 Rua Felipe Augusto - Capela - Ilha da Conceição - Niterói 17393227
13:30 às 17:30 Travessa Crispim - Ilha da Conceição - Niterói 17393227
13:30 às 17:30 Travessa Jurema - Ilha da Conceição - Niterói 17393227
13:30 às 17:30 Travessa Passos - Ilha da Conceição - Niterói 17393227
13:30 às 17:30 Travessa Wellington Viana de Oliveira - Ilha da Conceição - Niterói 17393227
14:00 às 18:00 Avenida Central - Serra Grande - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Avenida das Esmeraldas - Itaipu - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Avenida José Cortes Junior - Itaipu - Serra Grande - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Estrada Canto Galo - Trailler - Serra Grande - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Estrada do Engenho do Mato - Servidão II - Engenho do Mato 17366499
14:00 às 18:00 Estrada Alcebíades Pinto - Serra Grande - Engenho do Mato - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Jardim Ubá - Engenho do Mato - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Rua 1 - Ubá II - Engenho do Mato - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Rua 38 - Maravista - Serra Grande - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Rua 8 - Loteamento Soter - Serra Grande - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Rua Desembargador Ronald Souza - Engenho do Mato - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Rua dos Brilhantes - Serra Grande - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Rua dos Cristais - Serra Grande - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Rua Hilário Ferreira de Souza - Serra Grande - Niterói 17366499
14:00 às 18:00 Rua Projetada - Engenho do Mato - Niterói 17366499

SÃO GONÇALO 
09:00 às 17:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 17363885
13:00 às 17:00 Rua Agnaldo S. Rocha - Coelho - São Gonçalo 17362655
13:00 às 17:00 Rua Aldea de Matos - Jardim Catarina - São Gonçalo 17362655
13:00 às 17:00 Rua Anastácio Rosa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17362655
13:00 às 17:00 Rua Ferreira Borges - Jardim Catarina - São Gonçalo 17362655
13:00 às 17:00 Rua Miguel Grinka - Jardim Catarina - São Gonçalo 17362655
13:00 às 17:00 Rua Navaro Costa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17362655
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Toukuct - Jardim Catarina - São Gonçalo 17362655
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17362655
13:00 às 17:00 Rua Piracanjuba - Jardim Catarina - São Gonçalo 17362655

MARICÁ
09:00 às 12:30 Avenida Nossa Senhora do Amparo - Praça Cinco - Centro - Araçatiba -

Jardim Atlântico - Maricá 
17366239

09:00 às 12:30 Rua Alferes Gomes - Centro - Maricá 17366239
09:00 às 12:30 Rua Domício da Gama - Centro - Maricá 17366239
09:00 às 12:30 Rua Ivan Mundim - Centro - Maricá 17366239
09:00 às 12:30 Rua Mário Lourenço Vieira Dantas - Boa Vista - Maricá 17366239
09:00 às 12:30 Rua Pereira Neves - Centro - Maricá 17366239
10:00 às 13:00 Ruas 37, 116, 140, 141 - Jardim Atlântico - Maricá 17366411
10:00 às 13:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico - Maricá 17366411
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Itaipuaçu - Barroco - Maricá 17366375
13:00 às 17:00 Avenida Zumbi dos Palmares - Itaipuaçu - Maricá 17366375
13:00 às 17:00 Rua 57 - Itaipuaçu - Maricá 17366375
13:00 às 17:00 Rua das Papoulas - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 17366375
13:00 às 17:00 Rua das Orquídeas - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 17366375
13:00 às 17:00 Rua das Rosas - Itaipuaçu - Santo Antônio - Maricá 17366375
13:00 às 17:00 Rua Zumbi dos Palmares - Barroco - Maricá 17366375
13:00 às 17:00 Estrada dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 17393265
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Itaipuaçu - Maricá 17393265
13:00 às 17:00 Ruas H, L, M, Y, Z - Estrada dos Cajueiros - Itaipuaçu - Cajueiros - 

Lot Portal dos Cajueiro - Maricá 
17393265

13:00 às 17:00 Travessa 02 - Cajueiros - Maricá 17393265
13:00 às 17:00 Condomínio Carlos Alberto Soares (MCMV - Inoã) - Bosque Fundo 17411461
13:00 às 17:00 Estrada Bosque Fundo - Bosque Fundo - Maricá 17411461
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Vasco 
estipula data 
para venda 
da SAF

A Assembleia 
Geral do Vas-
co aprovou as 
mudanças no 
estatuto e com 
isso, o clube 
se adequou à 

venda da SAF. A diretoria do 
Vasco já tem um acerto com 
a 777 Partners, que deve 
fazer uma oferta vinculante 
nos próximos dias para dar 
prosseguimento a compra. 
Dessa maneira, a direção 
cruzmaltina espera que a 
venda seja sacramentada até 
o fim de junho.

Caso o prazo esteja corre-
to, o Vasco espera um aporte 
financeiro da 777 Partners já 
na próxima janela de trans-
ferências.

O objetivo será reforçar o 
elenco visando o acesso para 
a Série A. A 777 Partners irá 
investir R$ 700 milhões e terá 
o controle de 70% das ações 
da SAF do clube.

Liga - O presidente cruz-
maltino, Jorge Salgado, não 
quis assinar o documento 
com estatuto para criação da 
liga nacional, porque disse 
que só tomará uma decisão 
com o aval da 777 Partners.

“Estive na reunião para 
discutir o futuro do futebol 
brasileiro. Existe um con-
senso entre os clubes de que 
a liga é o caminho. Estamos 
estudando todos os detalhes 
junto com a 777 Partners 
para a adesão do Vasco. No 
dia 12 de maio, na CBF, tere-
mos uma nova reunião com 
todos os clubes. Acreditamos 
num grande entendimento 
em benefício dos clubes e do 
futebol”, declarou.

Zagueiro tem chances de enfrentar o Flamengo no próximo domingo

Joel Carli volta aos 
treinos no Botafogo

O Botafogo ini-
ciou a prepara-
ção visando o 
clássico contra 
o  Fl a m e n g o, 
neste domingo, 

às 11 horas (de Brasília). A 
partida é válida pelo Campeo-
nato Brasileiro e vai acontecer 
no Estádio Mané Garrincha.

O técnico Luís Castro ga-
nhou um desfalque para a 
partida. Isso porque o za-
gueiro Philipe Sampaio sofreu 
uma lesão no ligamento do 
joelho contra o Juventude e 
está descartado do confronto.

De acordo com o departa-
mento médico do Botafogo, 
Sampaio não vai precisar de 
cirurgia. O tratamento será 
conservador, mas não há 

uma previsão de retorno aos 
gramados.

Por outro lado, o expe-
riente Joel Carli foi liberado 
para treinar com o elenco. 
O argentino se recuperou de 
lesão e pode reforçar a equipe 
no clássico.

A zaga é um problema para 
Luís Castro, que não terá tam-
bém Kanu. O jogador ainda se 

recupera de lesão muscular e 
está vetado para o clássico.

O treinador Botafoguen-
se projetou o que espera do 
clássico.”Todos os clássicos 
são apaixonantes. Flamengo e 
Botafogo é um clássico como 
todos os outros. Geram mui-
tas ilusões, muitas frustra-
ções, alegria, tristeza. Futebol 
é isso. Com certeza vai ser um 
clássico cheio de paixão. Ago-
ra, o que vai acontecer até lá, 
não sabemos. Não sabemos 
como será a semana, tem 
desgaste físico. Não sabemos 
com quem poderemos contar. 
Mas a emoção do jogo, sem-
pre fantástica. Jogar clássico 
é ótimo para nós treinado-
res. São jogos apaixonantes”,  
projetou.

 Vitor Silva / Botafogo

O argentino Joel Carli foi liberado pelos médicos para voltar aos treinos visando o clássico do fim de semana

Zagueiro 
argentino deve 
ser mais uma 
opção alvinegra 
no duelo de 
domingo

Diniz vê momento 
diferente em retorno

Real Madrid está na 
final da Champions

O Fluminen-
se entrou em 
campo nesta 
quarta-feira, 
contra o Ju-
nior Barran-

quilla-COL, no Maracanã e 
o confronto marcou a estreia 
do técnico Fernando Diniz. 
O comandante retornou ao 
clube carioca após passagem 
em 2019.

Diniz falou sobre o re-
torno e vê o Fluminense em 
situação diferente de sua 
primeira passagem.

“Momento bem diferen-
te. Vivíamos com quatro, cin-
co meses de salário atrasado, 
pessoas pensando em fazer 
greve, estrutura deficiente. 
Muitos problemas. Mesmo 
assim, naquela época traba-

Nesta quarta-feira, Real 
Madrid e Manchester City 
se enfrentaram pelo jogo de 
volta da semifinal da Liga 
dos Campeões. No San-
tiago Bernabéu, o time de  
Pep Guardiola abriu o pla-
car com Mahrez, mas Ro-
drygo fez dois gols nos 
acréscimos do tempo regu-
lamentar, virando o jogo, e 
mandou a decisão para a 
prorrogação.

A virada foi em um mo-
mento crítico, onde o time 
espanhol não parecia mais 
ter forças para mudar o 
placar contra os ingleses. 
Em menos de 3 minutos, o 
brasileiro conseguiu mos-
trar seu poder de decisão 

lhamos com muita dignida-
de. Sempre teve um carinho 
grande do torcedor comigo 
e meu com eles. Uma alegria 
grande poder voltar”, disse.

Fernando Diniz vai ten-
tar melhorar a campanha 
que teve com o Fluminen-
se na Sul-Americana. Em 
2019, os tricolores chegaram 
às quartas de final, quan-
do foram eliminados pelo  
Corinthians.

e manteve os merengues 
vivos na disputa.

Nos minutos extras, o 
provável melhor jogador do 
mundo apareceu. Benzema 
marcou de pênalti o tercei-
ro dos espanhóis. O lance 
foi considerado duvidoso 
para os especialistas. Após 
mais um tento marcado, os 
comandados de Carlo An-
celotti carimbaram a vaga 
para a final.

Agora, o Real Madrid 
terá o Liverpool, que pas-
sou pelo Villarreal pelo 
placar agregado de 5 a 2, na 
grande decisão. A partida 
será realizada no dia 28 de 
maio, no Stade de France, 
em Paris.

Treinador 
celebra 
estrutura 
encontrada na 
volta ao Flu 


