
Consignado para servidor 
federal sobe para 40%

Bolsonaro publica medida provisória que aumenta limite de crédito para funcionário público federal
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Corte de ligações clandestinas foi realizada ao longo de todo o dia, no maior calçadão comercial do município em Alcântara. As ações contra os gatos continuarão a ser realizadas nos próximos dias

 Renan Otto/Divulgação

Niterói monta 
esquema para 
parada gay

Bolsa para 
estudantes gays 
gera polêmica
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São Gonçalo: celeiro de empregos
Cidade sobe no ranking e fica atrás apenas da capital em trabalho com carteira assinada
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São Gonçalo 
promove caça 
aos ‘gatos’
A Prefeitura de São Gonçalo e a Enel 
deram início a uma série de ações 
para remoção de pontos clandes-
tinos de energia em áreas comer-
ciais. Ontem, o alvo foi o maior 
calçadão comercial do município 
- espaço que liga as ruas Yolanda 
Saad Abuzaid e João Caetano, uti-
lizadas para ocupação de vendedo-
res informais - em Alcântara. Além 
de coibir o furto, o objetivo tam-
bém é diminuir a poluição visual, 
impedindo que os fios clandestinos 
afetem a estrutura dos postes de 
energia, acarretando acidentes. As 
ações continuarão sendo realiza-
das nos próximos dias.
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CULTURA

A obra e da vida do cantor e compositor Belchior serão revividas 
no espetáculo “Belchior: Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano 
Eu Não Morro – O Musical” na Sala Nelson Pereira dos Santos, 
em Niterói, de sexta a domingo.

Ivana Mascarenhas/Divulgação

Musical faz recorte de sua juventude, formado por trechos de entrevistas do cantor

Vida e obra de Belchior no palco Ganso avisa que quer ficar no Flu
Camisa 10 tricolor deixa para trás polêmica após elogiar o Santos, 
equipe onde iniciou a carreira e garantiu que deseja renovar con-
trato com o Fluminense que se encerra no fim da próxima tempo-
rada. Meia revelou que filhos já se tornaram torcedores do clube.
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ESPORTES
Marcelo Gonçalves / Fluminense

Ganso é um dos principais nomes do Tricolor que faz grande campanha no Brasileirão

CIDADES\PÁG. 3

www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.675  |  R$ 2,00

Niterói, sexta-feira,5 de agosto de 2022
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline



Cidades2 Sexta-feira, 5/8/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Visconde de Itaboraí, 166 - sala 702B - Centro - Niterói/RJ

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

A culpa é de quem?
A Prefeitura de Niterói investe em ciclovias, ciclofaixas e 
afins, mas deveria investir também na educação dos ci-
clistas. Em locais onde não há faixas destinadas a eles, os 
ciclistas trafegam pela contramão, na pista da esquerda, 
sobre a calçada e cometem muitas outras aberrações no 
trânsito. Depois acabam atropelados e jogam a culpa nos 
motoristas.
Fabrício Gomes

Até quando?
Ruas sujas, população de rua por todo canto, dependentes 
químicos assaltando para sustentar o vício, engarra-
famentos, praças cercadas e mal conservadas, falta de 
opções de lazer. Esta é a realidade enfrentada pelos mora-
dores do Centro de Niterói, onde sair de casa à noite é mais 
perigoso do que andar sem máscara em plena pandemia.
Ruth Menezes

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.

Belchior: vida e obra 
revividas no palco
A obra e a vida do cantor 
e compositor Belchior se-
rão revividas no espetáculo 
“Belchior: Ano Passado Eu 
Morri, Mas Esse Ano Eu Não 
Morro – O Musical”, na Sala 
Nelson Pereira dos Santos, 
neste fim de semana.

O musical faz um re-
corte de sua juventude por 
meio de uma dramaturgia 
formada por trechos de en-
trevistas do próprio cantor, 
que é interpretado por Pablo 
Paleologo, enquanto Bruno 

Suzano interpreta o Cida-
dão Comum, personagem 
recorrente nas canções de 
Belchior e, de certa forma, 
seu alter ego. 

No repertório estão su-
cessos como: “Alucinação”, 
“Apenas Um Rapaz Latino 
Americano”, “A Palo Seco”, 
“Como Nossos Pais”, entre 
outros sucessos.

Apresentações: sexta e 
sábado, às 20h; e domingo, 
às 19h. Ingresso: R$80 (intei-
ra), no site Sympla. 

CULTURA

‘A Flecha’
Jogos, maracatu, forró e 
recreação para crianças. 
Um espaço único com tan-
tas opções de lazer no “A 
Flecha”, encontro de feiras 
que o Centro de Artes UFF 
realiza neste sábado e do-
mingo. O evento cultural 
gratuito acontece, das 10h às 
18h, na Galeria de Arte UFF 
e nos jardins da Reitoria da 
UFF, em Icaraí. O encontro 
tem como objetivo divulgar 
o trabalho de empreende-
dorismo feminino da Rede 
Colmeia.

LANÇAMENTO – No sábado, das 11h às 13h, vai ter o 
lançamento do livro “Terrae Brasilis”, de Wander Lou-
renço, com uma sessão de autógrafos e debate com 
o autor, no Solar do Jambeiro. A obra é um romance, 
que revisita temáticas da formação histórica brasileira 
desde a Capitania do Grão-Pará e Maranhão até a São 
Sebastião do Rio de Janeiro.  

ESPRAIADO – Neste sábado e domingo, das 9h às 17h, 
acontece mais uma edição do Espraiado de Portas 
Abertas, em Maricá, com muita música, comida de 
qualidade e artesanato, em vários estabelecimentos 
do bairro rural. Moradores e visitantes poderão parti-
cipar de visitas gratuitas da Capela de São Jorge até a 
Fazenda Joaquín Piñero. 

Ivana Mascarenhas/Divulgação

Musical faz recorte de sua juventude, formado por trechos de entrevistas

Divulgação

Encontro acontece no Centro de 

Artes UFF, neste sábado e domingo
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Aqua Rio ganha novos habitantes

Trazidos diretamente da 
Indonésia para o AquaRio 
em 2016, os tubarões da 
espécie galha-branca-
-de-recife ( Triaenodon 
obesus) tiveram seus pri-

Divulgação meiros filhotes! As crias 
são um macho e uma 
fêmea, nascidos em 7 de 
março e 7 de maio. 
Os  pequenos galhas -
-brancas-de-refice são 
os primeiros da espécie 
a nascerem em aquários 
no Brasil. Esse tipo de 
tubarão é mais comum 
na região Indo-Pacífico e 
está em risco elevado de 
extinção na natureza em 
um futuro bem próximo. 
“Ao reproduzir tubarões 
galhas-branca-de-recife, 
estamos gerando dados 
que são importantes para 
compreendermos mais 
sobre esta espécie e, as-
sim, podermos atuar em 
sua conservação”, explica 
Rafael Franco, biólogo 
marinho e responsável 
técnico do Aquário Ma-
rinho do Rio. 

Fórum de Cultura 
sob nova direção
O Fórum Estadual de Secretá-
rios e Dirigentes Municipais 
de Cultura do Rio de Janeiro 
elegeu, na tarde de quar-
ta-feira (3), sua nova mesa 
diretora. Por unanimidade, 
gestores culturais de todo o 
estado aprovaram o nome do 
secretário das Culturas de Ni-
terói, Alexandre Santini, para 
presidir o grupo no próximo 
biênio.
O Fórum tem como objetivo 
promover a integração dos 
gestores culturais de todo o 
Rio de Janeiro, para elaborar 
propostas e estratégias rela-
cionadas a políticas culturais, 
tanto a nível estadual, quanto 
nacional. Entre as atividades 
desenvolvidas pelo Fórum 
estão os debates sobre leis de 
fomento à cultura, os desafios 
da democratização do acesso 
à cultura nos municípios, a 
promoção da igualdade racial 
e diversidade, entre outras 
frentes relevantes para o setor 
cultural. 

POR JEFFERSON LEMOS

Mutirão pela população de rua

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social, em 
parceria com o Tribunal 
de Justiça Federal do Rio 
de Janeiro, participa do 
mutirão com mais de 30 
serviços com foco na po-
pulação de rua. 

A ação teve início na 
quarta-feira (3) e segue 

Divulgação

hoje (5), das 9h às 15h, na 
Catedral Metropolitana de 
São Sebastião do Rio de 
Janeiro. O evento é aberto 
ao púbico e todas as ações 
são gratuitas. 

A Fundação Santa Ca-
brini (FSC) está entre as 
instituições parceiras do 
evento. 

Janones sai da disputa

O deputado federal André 
Janones (Avante-MG) ofi-
cializou ontem (4) que saiu 
da disputa à Presidência 
da República para apoiar 
o ex-presidente Lula (PT). 
O anúncio foi feito duran-
te transmissão nas redes 
sociais do parlamentar, ao 
lado do ex-presidente. 
“Lula está encampando 
as nossas propostas pelo 

Divulgação / Ricardo Stuckert 

auxílio. Vocês sabem que 
o Auxílio Emergencial foi 
a grande marca do nosso 
mandato até aqui, a luta 
para que o o auxílio perma-
necesse em R$ 600”, afir-
mou Janones, ao justificar a 
desistência e o novo apoio. 
Segundo ele, ao retirar a 
candidatura, ela se unifica 
e passa a ser representada 
pela candidatura de Lula. 

Panorama RJPanorama RJ

A Prefeitura do Rio terá de 
dar explicações à Câmara 
Municipal sobre a imple-
mentação do projeto Edu-
cação para Todes, um curso 
de reforço escolar exclusivo 
para o público LGBT, com 
bolsa-auxílio mensal de R$ 
600 para os alunos, enquan-
to faltam estagiários para 
acompanhar crianças com 
Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA) na rede pública de 
ensino. O vereador Chagas 

Bola (União) cobra explica-
ções à Secretaria Municipal 
de Educação através de re-
querimentos de informa-
ções. Além de bolsa-auxílio 
mensal, os alunos “trans, 
travestis, não-binaries (sic) 
e transmasculines” recebem 
material didático, lanche e 
vale-transporte, segundo a 
Coordenadoria de Diversi-
dade Sexual da Prefeitura 
do Rio, que programou o 
início das aulas para esse 

‘Aberração linguística e discriminação’
Divulgação

O Instituto Superior da Afac 
(Isafac), faculdade da Asso-
ciação Fluminense de Am-
paro aos Cegos, em Niterói, 
já iniciou o planejamento 
para realizar seu primei-
ro vestibular em Terapia 
Ocupacional, o que deverá 
acontecer em janeiro de 
2023. Ontem (4), o Minis-
tério da Educação publicou 

Isafac: vestibular em janeiro
Divulgação

mês de agosto. O objetivo é dar 
acesso ao ensino fundamental 
com certificado de conclusão a 
trans e travestis. Para o vereador 
Chagas Bola, é inaceitável a pre-
feitura discriminar estudantes, 
favorecendo grupos enquanto 
alunos autistas têm o aprendi-
zado dificultado por conta da 
falta de estagiários que acompa-
nham os estudantes durante as 
aulas. Chagas Bola também cri-
ticou o uso da linguagem neutra 
em banners para promover o 
curso LGBT. “As crianças autistas 
estão sem o acompanhamento 
adequado enquanto a prefeitura 
gasta dinheiro até para empo-
brecer o português. Em qual di-
cionário existe a palavra todes? 
É uma aberração linguística”, 
afirma o vereador Chagas Bola. 
Em entrevista à Revista Oeste, 
a professora de língua portu-
guesa Cíntia Chagas disse que 
a linguagem neutra discrimina 
pessoas ao excluir 43 milhões 
de disléxicos no Brasil, impondo 
mais uma barreira a um público 
que já sofre com dificuldades de 
aprendizagem. 

a portaria autorizando a 
realização do curso. O cre-
denciamento do Isafac já 
havia ocorrido em julho com 
conceito quatro, na escala 
de zero a cinco estabelecida 
pelo Ministério para o seu 
funcionamento. A pasta 
acatou o parecer da Câma-
ra de Educação Superior, 
dado em fevereiro deste ano, 
após avaliação positiva do 
próprio instituto, em 2019, 
e do curso propriamente 
dito, em outubro de 2021. A 
pandemia acabou atrasando 
o processo, que agora está 
finalizado. Ele será o único 
curso de bacharelado em 
Terapia Ocupacional em 
funcionamento, em Niterói. 
A ideia, porém, é que o Isafac 
ofereça ainda pós-gradua-
ção e ensinamentos de ex-
tensão nas áreas de saúde, 
educação especial e afins. 
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Jerominho é morto a 
tiros na Zona Oeste
O ex-vereador do Rio e ex-
-policial civil Jerônimo Gui-
marães Filho, o Jerominho, 
foi morto a tiros ontem (4), 
quando passava de carro 
pela Estrada Guandu do 
Sapê, em Campo Grande, 
Zona Oeste do Rio. Os au-
tores dos disparos foram 
três homens que desceram 
de um carro branco. Ao vo-
lante, ficou outro homem, 
que deu cobertura à ação. 
Ele levou dois tiros: um 
na perna e outro no tórax 
e foi levado até o Hospital 
Oeste D’Or, por pessoas que 
estavam no local, mas não 
resistiu e morreu.

Jerominho estava acom-
panhado do cunhado, que 
também ficou ferido, foi 
socorrido por equipe do 
Corpo de Bombeiros e le-
vado para o Hospital Mu-
nicipal Rocha Faria, no 
mesmo bairro. Segundo 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, o estado de saúde 
dele é grave.

Milícia - Jerominho e o 
irmão Natalino Guimarães, 
que foi deputado estadual 
e também policial civil, fi-
caram presos entre 2007 e 
2018 e são apontados como 
fundadores da primeira 
milícia do Rio, a Liga da Jus-
tiça, criada na Zona Oeste. 
De acordo com a Polícia 
Civil, o grupo é acusado de 
homicídios, extorsões e co-
mércio irregular na venda 
de água e botijões de gás.

Em dezembro do ano 
passado, Jerominho foi 
novamente preso durante 
operação da Polícia Civil, 
acusado de ser responsável 
por extorsões sofridas por 
motoristas de transporte al-
ternativo em Campo Gran-
de. A prisão, no entanto, 
foi revogada uma semana 
depois, porque a sentença 
foi expedida em relação ao 
mesmo processo em que 
ele já havia cumprido pena 
em presídio federal, junto 
com o irmão Natalino.

Petrópolis: preso 
filho de contraventor
Uma operação da Polícia Fe-
deral e do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco), do 
Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ), 
prendeu ontem (4) Gustavo 
de Andrade, filho do contra-
ventor Rogério de Andrade.

Segundo o MPRJ, Gustavo 
e o pai estavam juntos em 
uma casa no Condomínio 
Vale do Sossego, em Itaipava, 
bairro nobre de Petrópolis, 
na Região Serrana do Rio.

Gustavo de Andrade esta-
va foragido desde a Operação 
Calígula, deflagrada em maio 
deste ano. Procurada pela 
Agência Brasil, a defesa do 
acusado afirmou que a prisão 
é ilegal e será combatida nos 
tribunais. 

Ordem de prisão - A pro-
motoria também chegou a 
obter uma ordem de prisão 
contra Rogério de Andrade 
na 1ª Vara Criminal Especia-
lizada do Tribunal de Justiça 
do Rio, mas a decisão foi 

revogada na última segun-
da-feira (1º) pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal, 
Nunes Marques, que deferiu 
medida cautelar pedida pela 
defesa. 

O MPRJ afirma que Rogé-
rio de Andrade e Gustavo de 
Andrade comandam uma es-
trutura criminosa organizada 
voltada à exploração de jogos 
de azar não apenas no Rio 
de Janeiro, mas em diversos 
outros estados.

Segundo a promotoria, 
as atividades do grupo se 
baseariam na corrupção de 
agentes públicos e no em-
prego de violência contra 
concorrentes e desafetos, 
sendo a organização crimi-
nosa suspeita da prática de  
homicídios.

Parada do Orgulho LGBTAQIA+ 
terá esquema especial de trânsito
A Prefeitura de Niterói, através 
da Niterói Transporte e Trân-
sito (NitTrans), preparou um 
esquema especial de trânsito 
para a 16ª edição da Parada do 
Orgulho LGBTQIA+ de Niterói, 
que acontece neste domingo 
(7) na Praia de Icaraí.  Para 
atender o público esperado 
este ano, entre 60 a 80 mil 
pessoas, haverá proibição de 
estacionamento, interdições e 
implantação de faixas reversí-
veis a fim de garantir a fluidez 
do trânsito na cidade. A saída 
da marcha está prevista para 
às 17h, em frente à reitoria da 
UFF, com a participação de 
quatro trios elétricos. 

Será proibido estacionar 
na Rua Miguel de Frias, em 
ambos os lados, entre a Av. 
Alberto Francisco Torres e a 

Rua Gavião Peixoto. Nas ruas 
Álvares de Azevedo e Mariz e 
Barros, o estacionamento será 
proibido entre a Av. Alberto 
Francisco Torres e a Rua Ator 
Paulo Gustavo. As proibições 
começam às 22h do sábado 
(6) e se estendem até as 21h do 
domingo 7.

A Rua Miguel de Frias re-
ceberá a concentração para o 
desfile a partir das 13h, e ficará 
interditada ao trânsito entre a 
Praia de Icaraí e a Rua Gavião 
Peixoto, até as 17h no dia 7. Já 
a Rua Tavares de Macedo terá 
o trânsito interditado no trecho 
entre as Ruas Álvares de Azeve-
do e Miguel de Frias, das 13h às 
17h no dia do evento. A Praia de 
Icaraí ficará interditada entre 
a Álvares de Azevedo e a Rua 
Mariz e Barros entre 17h e 22h.

As ruas General Pereira da 
Silva, Presidente Backer, Otávio 
Carneiro, Belizário Augusto, 
Lopes Trovão e Oswaldo Cruz, 
perpendiculares à Praia de 
Icaraí, ficarão interditadas 
ao trânsito, entre 17h e 22h. 
Ao todo, 15 operadores de  
trânsito estarão posicionados 
nos pontos de conflito para 
realizarem o ordenamento do 
trânsito.

Durante a interdição da Rua 
Miguel de Frias, os ônibus que 
seguem em direção ao Centro, 
via Ingá, deverão acessar a 
Rua São Sebastião por meio 
da Rua Fagundes Varela. Serão 
montadas duas faixas reversí-
veis, contíguas à ciclofaixa, na 
Avenida Roberto Silveira, entre 
13h e 22h, trecho entre a Rua 
Domingues de Sá e a interse-

ção da Rua Marquês do Paraná 
com a Rua Miguel de Frias. 

Apoio - O evento será reali-
zado neste domingo após dois 
anos de interrupção devido à 
pandemia da Covid-19. Com o 
Tema “Bota um cropped, reaja 
e vote!”, a parada quer chamar 
a atenção, segundo seus orga-
nizadores, para a “importân-
cia do voto para a defesa da 
democracia e do estado laico”. 
O evento tem apoio da Coorde-
nadoria de Defesa dos Direitos 
Difusos e Enfrentamento à 
Intolerância Religiosa (Codir), 
da Secretaria Municipal das 
Culturas, da Fundação de Arte 
de Niterói, da Clin, da Secon-
ser, da Secretaria de Ordem 
Pública de Niterói (Seop) e da 
NitTrans.

 Evento será domingo, na Praia de Icaraí, e deve reunir entre 60 mil e 80 mil 

Petrobras: 
diesel mais 
barato para 
distribuidor
O preço médio de venda 
de diesel A da Petrobras 
para as distribuidoras 
passará a partir de hoje 
de R$ 5,61 para R$ 5,41 
por litro, redução de R$ 
0,20 por litro. Segundo a 
empresa, considerando 
a mistura obrigatória de 
90% de diesel A e 10% de 
biodiesel para a composi-
ção do diesel comerciali-
zado nos postos, a parcela 
da Petrobras no preço ao 
consumidor passará de R$ 
5,05, em média, para R$ 
4,87 a cada litro vendido 
na bomba. “Essa redução 
acompanha a evolução 
dos preços de referência, 
que se estabilizaram em 
patamar inferior para o 
diesel, e é coerente com 
a prática de preços da 
Petrobras, que busca o 
equilíbrio dos seus preços 
com o mercado global,”, 
diz a companhia.

Serão aplicadas doses contra covid-19, gripe, sarampo e poliomielite

Niterói terá mais um Dia D de 
vacinação em 20 de agosto
A Prefeitura de Niterói vai 
realizar, no próximo dia 20, 
mais um Dia D de vacinação 
contra a covid-19 e outras 
doenças como gripe, sarampo 
e poliomielite. O objetivo é re-
forçar ainda mais a cobertura 
vacinal na cidade em todas 
as faixas etárias. Em relação 
à Covid, o Município está 
aplicando a segunda dose de 
reforço para pessoas com 18 
anos ou mais. No dia 21 de 
julho, Niterói começou a imu-
nizar crianças de 3 e 4 anos 
com a vacina Coronavac. As 
crianças de 5 a 12 anos estão 
recebendo a segunda dose 
com as vacinas Coronavac e 
Pfizer.

Em relação às outras doen-
ças, a Prefeitura vai começar, 
na próxima segunda-feira 
(8), uma multivacinação com 
imunização contra  gripe, 
sarampo e poliomielite. O 
objetivo do Município, ao 
marcar o próximo Dia D de 

vacinação para 20 deste mês, 
é aumentar ainda mais a pro-
teção da população.

Em pronunciamento nas 
redes sociais do Município, o 
prefeito Axel Grael destacou 
que as crianças podem tomar 
a vacina contra a Covid junto 

com as imunizações contra 
outras doenças.

“É recomendável e fun-
damental que essas crianças 
tomem todas as imunizações 
do calendário vacinal, não 
apenas as aplicações contra 
a covid”, afirmou o prefeito.

Divulgação

Objetivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal para todas as idades

Medida provisória que aumenta limite do crédito foi publicada ontem no D.O

Margem do consignado para 
servidor federal vai a 40%
O governo federal editou uma 
medida provisória que au-
menta para 40% da remune-
ração mensal, o percentual 
máximo para a contratação de 
empréstimos consignados por 
servidores públicos federais.

A Medida Provisória nº 
1.132 foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem 
(4). Ela aumenta para 40% a 
“margem do crédito de consig-
nações facultativas em folha 
de pagamento de servidores 
públicos federais, sendo 5% 
reservados exclusivamente 
para amortização de despesas 
de cartão de crédito”, confor-
me informa a Secretaria-Geral 
da Presidência da República.

A MP prevê também que, 
quando não houver definição 
de percentual maior em nor-
mas específicas, esse limite 
de 40% será aplicado como 
percentual máximo a ser “des-
contado automaticamente de 
remuneração, de soldo ou de 
benefício previdenciário”.

A medida vale para milita-
res da ativa e da inatividade 
remunerada das Forças Arma-
das, do Distrito Federal e dos 
ex-territórios federais; para 
servidores públicos federais 
inativos; para empregados 
públicos federais da admi-
nistração direta, autárquica e 

fundacional; e para pensionis-
tas servidores e militares das 
Forças Armadas, do Distrito 
Federal e dos ex-territórios.

Riscos - O acesso a esse 
crédito, no entanto, pode re-
presentar risco, caso não seja 
feito com responsabilidade. O 
alerta é do membro do Conse-
lho Regional de Economia do 
Distrito Federal e professor da 

Universidade de Brasília (UnB) 
Newton Marques.

“No caso específico dos 
servidores públicos, o risco é 
grande porque o crédito pode 
ser entendido como dinheiro 
extra para complementar uma 
renda que está defasada há 
anos. Em um cenário onde 
o custo de vida está cada vez 
mais alto, é arriscado com-
prometer um percentual tão 

alto de salários que ainda 
não foram depositados”, diz o 
professor.

Marques, no entanto, diz 
que nos casos em que os ser-
vidores estejam endividados 
com cartão de crédito ou no 
cheque especial o empréstimo 
consignado pode ser uma al-
ternativa de “substituir dívidas 
a juros extremamente altos 
por dívidas a juros altos”.

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Hora das contas: percentual automaticamente descontado do salário pode ser um risco para a vida financeira 

Mercado tranquilo 
após alta da Selic
As expectativas de desace-
leração na economia dos 
Estados Unidos e as indica-
ções de que o Banco Central 
(BC) está perto de encerrar 
o ciclo de alta nos juros fi-
zeram o mercado financeiro 
ter um dia de tranquilidade. 
O dólar caiu e voltou a apro-
ximar-se de R$ 5,2. A bolsa 
de valores subiu mais de 2% 
e atingiu o nível mais alto 
em quase dois meses.

O dólar comercial en-
cerrou a quinta-feira (4) 
vendido a R$ 5,22, com 
queda de R$ 0,058 (-1,09%). 
A cotação iniciou o dia em 
alta, mas inverteu a ten-
dência seguindo o mercado 
internacional, até encerrar 
próxima das mínimas do 
dia.

Aesar da queda de on-
tem, o dólar ainda acumula 
alta de 0,89% na semana. 
Na última sexta-feira (29), a 
divisa estava sendo vendida 
a R$ 5,174.

O Mercado de ações teve 
mais um dia de fortes ga-
nhos. O índice Ibovespa, 
da B3, fechou aos 105.892 
pontos, com alta de 2,04%. 
Impulsionada pela divulga-
ção de lucros de empresas 
acima do previsto e pela 
aposta no fim das altas 
na Selic (juros básicos da 
economia), a bolsa fechou 
no maior patamar desde 9 
de junho.

Após o fim da reunião do 
Comitê de Política Monetá-

ria (Copom), que aumentou 
a Selic para 13,75% ao ano, 
o Banco Central emitiu 
um comunicado em que 
admite que aumentará os 
juros para 14% ao ano na 
próxima reunião, no fim de 
setembro, devendo encer-
rar o ciclo de alta nos juros 
básicos, que sobem desde 
março do ano passado. 
As apostas no fim da alta 
de juros favorecem a bol-
sa de valores, porque isso 
estimula os investidores a 
buscarem investimentos 
de maior risco, como ações.

Além do impulso inter-
no, o mercado financeiro 
contou com a ajuda do 
exterior nesta quinta-feira. 
O dólar caiu em todo o pla-
neta, com base na expecta-
tiva de divulgação de dados 
de emprego nos Estados 
Unidos hoje (5). Caso o 
mercado de trabalho nos 
Estados Unidos desacelere, 
aumentam as chances de 
que o Federal Reserve (Fed, 
Banco Central norte-ame-
ricano) comece a reduzir 
os juros básicos em 2023.

Gustavo de 
Andrade é filho 
de Rogério de 
Andrade

Dólar cai e 
bolsa de valores 
atinge o nível 
mais alto em 
quase dois 
meses
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Porque é importante a 
psicologia nos dias atuais?

Por Mariana Rohen*

O psicólogo é o agente facili-
tador que orienta o paciente 
a se conduzir ao equilíbrio 
emocional nas diversas áreas 
da sua vida. É o profissional 
que estuda o comportamen-
to e as suas funções mentais, 
psíquicas, emoções e com-
portamentos de um sujeito. 
Uma pessoa com regulação 
emocional é a que consegue 
analisar, calcular e refletir 
sobre acontecimentos do 
mundo ou consigo, bem 
como, nas emoções e ainda, 
responder as experiências 
vivenciadas de uma maneira 
funcional.

Em outras palavras, é 
conseguir manter-se sereno 
diante de uma situação es-
tressora e aversiva, conseguir 
tolerar, suportar e lidar de 
uma forma funcional (que 
não traga prejuízos a si, ao 
outro e ao mundo) com o 
desconforto emocional.

Nos dias atuais, vemos 
indivíduos que lidam com 
experiências estressantes 
diariamente, e com isso, 
vivenciam emoções com 
intensidade crescente (o 
que por si só pode ser causa 
de estresse).  À medida que 
as emoções surgem, formas 
problemáticas de lidar com 
essas situações podem de-
terminar se essas experiên-
cias estressantes vão levá-los 
a novos comportamentos 
problemáticos. O terapeu-

ta cognitivo e comporta-
mental ajuda o paciente 
a compreender esse ciclo, 
ressignificar e aderir novas 
estratégias comportamen-
tais úteis e duradouras. De-
finimos desregulação emo-
cional como a dificuldade 
ou inabilidade de lidar com 
as experiências ou processar 
as emoções. O problema não 
é sentir uma emoção e sim a 
nossa capacidade de reco-
nhece-la, aceita-la e usa-la 
quando possível e continuar 
a funcionar apesar ou com 
ela. Não existe saúde sem 
saúde mental, pois a doença 
mental afeta o ser humano 
como um todo, podendo até 
mesmo paralisar e ser inca-
pacitante para o paciente. 
Entretanto, a felicidade pode 
ser uma questão de habili-
dade e com a ajuda de pro-
fissionais podemos juntos 
ajudar o paciente. Caso seja 
necessário, procure ajuda. 

OPINIÃO

*Mariana Rohen é especialista em Terapia Cognitivo e Comportamental (PUC). 
Possui cursos na área de luto, Terapia Cognitiva Sexual, Regulação Emocional, 
Terapia de Autocompaixão, Terapia de Aceitação e Compromisso e treina-
mentos em Mindfulness. Realiza atendimentos clínicos on-line para crianças, 
adolescentes e adultos.  Tem ainda experiência com pacientes com transtor-
no alimentar, TAG (Transtorno de ansiedade generalizada), TOC (Transtorno 
obsessivo compulsivo), TEPT (Transtorno de estresse pós traumático), Trans-
torno de Pânico, Fobias específicas/ social, Transtorno depressivo e Burnout.

Divulgação

 A Prefeitura de Niterói 
vai promover, através 
da Secretaria Municipal 
do Idoso, palestra de 
conscientização com o 
tema “Crimes contra o 
idoso: garantias e como 
proceder”, hoje (5), às 
10h, no auditório da Se-
cretaria, na Praça Fonse-
ca Ramos, no Centro. “A 
informação é essencial 
para que o idoso consi-
ga reconhecer quando 
algum crime está sendo 
cometido contra ele. 
Vamos abordar tam-
bém a legislação, a Lei 
10.741/03, que prevê os 
direitos dos idosos na 
Constituição”, explica o 
secretário, José Antônio 
Fernandez, o Zaf.

Proteção 
ao idoso

Ligações clandestinas de luz 
são removidas em S. Gonçalo

A Subsecretaria de Fiscali-
zação de Posturas da Pre-
feitura de São Gonçalo deu 
início a uma série de ações 
para remoção de pontos 
clandestinos de energia em 
áreas comerciais. Na ma-
nhã desta quinta-feira (4), 
fiscais de controle urbano, 
em conjunto com técnicos 
da distribuidora de ener-
gia elétrica Enel, retiraram 
25 ligações irregulares no  
espaço comercial de Alcân-
tara.

A ação foi realizada ao 
longo de todo o dia, no maior 
calçadão comercial do mu-
nicípio - espaço que liga as 
ruas Yolanda Saad Abuzaid e 
João Caetano, utilizadas para 
ocupação de vendedores 
informais.

Após a operação, o espaço 
destinado aos profissionais 
autônomos ficará ainda mais 
organizado, melhorando 
o aspecto do maior centro 
comercial da cidade. As ati-
vidades também contribuem 
para diminuir a poluição 

visual, impedindo que os fios 
clandestinos afetem a estru-
tura dos postes de energia, 
acarretando acidentes.

O subsecretário de Fisca-
lização de Posturas, Rogério 
Abreu, contou que essas 
ações são uma forma de so-

lucionar as questões de fia-
ção espalhadas pela cidade.

“O intuito é remover li-
gações clandestinas que são 
fixadas em espaços comer-
ciais. Esse é um meio que en-
contramos para solucionar 
também essas questões de 

fios espalhados pela cidade, 
que acabam gerando polui-
ção visual e apresentando 
riscos à vida da população”, 
afirmou o subsecretário.

As ações continuarão 
sendo realizadas nos próxi-
mos dias.

No Alcântara, foram retiradas 25 ligações irregulares conhecidas como ‘gatos’
 Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Corte de ligações clandestinas foi realizada ao longo de todo o dia, no maior calçadão comercial do município

Município ficou em segundo lugar no Estado, no ranking do primeiro semestre

Geração de empregos 
formais cresce em SG
Um levantamento mostra que 
São Gonçalo segue avançan-
do em contratações de em-
pregos formais. No primeiro 
semestre deste ano, o muni-
cípio registrou 1.046 novos 
postos de trabalho formal, 
conforme dados divulgados 
pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged). São Gonçalo ficou 
na segunda colocação de ge-
ração de empregos em todo o 
Estado, ficando atrás apenas 
da capital. 

O resultado consta da mais 
recente atualização do painel 
do estudo Retratos Regionais, 
da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Firjan), publicada com 
base nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Novo Caged), 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência.

“Seguimos tralhando para 
gerar um ambiente favorável 
para todos os empresários 
da nossa cidade e para aque-
les que desejam abrir um 
negócio em São Gonçalo, 
pois entendemos que assim 
iremos continuar avançando 
na criação de empregos, po-
dendo fechar com um saldo 
positivo nesse quesito a cada 
semestre”, declarou o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Márcio Picanço. 

O secretário também des-
tacou que, em maio deste 
ano, o município foi incluído 
em uma lei que reduz para 
apenas 2%, por até 25 anos, 
a alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) para as 
empresas que se instalarem 
na cidade, fato que, segundo 
ele, pode atrair ainda mais 
empresas para a cidade e 
consequentemente mais em-

pregos formais.
Apostando no crescimen-

to econômico da cidade, os 
empresários gonçalenses 
Rafael Vieira e Bruno Falbo 
criaram a Near Work, um es-
paço de coworking, totalmen-
te equipado, que chega a São 
Gonçalo com a ideia de ser o 
primeiro local privado para 
promover o empreendedoris-
mo na cidade. A empresa, que 
gera diretamente sete empre-

go formais, surge para ofere-
cer espaços compartilhados 
de trabalho, além de serviços 
voltados ao desenvolvimento 
de novos negócios, amplian-
do ainda mais o número de 
empresas e empreendedores 
na cidade.

“Estamos muito animados 
e esperançosos em empreen-
der na cidade. Acreditamos 
que a frase ‘nem parece São 
Gonçalo’ deve ser abolida, 
por isso fizemos questão de 
investir em um espaço que 
deve ser a nova cara da cida-
de. Já estamos há um tempo 
observando os investimentos 
em infraestrutura e seguran-
ça que têm sido feitos pela 
Prefeitura e acreditamos que 
quem não está investindo na 
cidade está perdendo tempo e 
dinheiro”, disse Rafael Vieira. 

Incentivos - A Casa do Em-
preendedor, no Centro, tem 
funcionado como um grande 
instrumento para promover a 
abertura de negócios no mu-
nicípio. No primeiro semes-
tre deste ano, São Gonçalo 
apresenta o número de 346 
novos microempreendedores 
individuais (MEIs) abertos, o 
que representa um aumento 
de 40% em relação ao mesmo 
período no ano passado, am-
pliando o número de postos 
de trabalho na cidade.

Divulgação

Nova lei de redução no ICMS pode atrair ainda mais empresas para a cidade

OAB de Niterói comemora 
o ‘Mês da Advocacia’
A OAB Niterói, presidida por 
Pedro Gomes, comemora 
o “Mês da Advocacia” com 
uma programação diversifi-
cada em agosto.

O roteiro inclui a “Ca-
minhada da Advocacia pela 
Paz”, no dia 6; Ação Social no 
Centro da cidade e “Encon-
tro das Artes”, com exposi-
ção de fotos, homenagem 
póstuma a Antonio José 
Barbosa da Silva e Marlene 
Salgado de Oliveira e di-
versos advogados,  e apre-
sentação do Coral da OAB 
Niterói e convidados, no dia 
9, na Sala Nelson Pereira dos 
Santos; palestras ligadas a 
temas jurídicos, entrega de 
carteiras da Ordem, trilha 
no Parque da Cidade, dia 

28; e a exposição “Africani-
dades: Encontros, diálogos 
e memórias”, no Salão Nobre 
da entidade, encerrando a  
programação em 29 de agos-
to.

A Festa da Advocacia será 
no dia 12, a partir das 20h, no 
Praia Clube São Francisco, 
com direito a bufê, bebidas, 
DJ e banda. Os convites, no 
valor de R$ 120, podem ser 
adquiridos na tesouraria da 
entidade.

A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Secre-
taria de Gestão Integra-
da e Projetos Especiais 
(Semgipe), a Secretaria 
Municipal de Desen-
volvimento Urbano e 
a Secretaria de Estado 
das Cidades do Estado 
do Rio de Janeiro (Secid) 
realizaram, na noite da 
última terça-feira (3), 
uma audiência pública 
no bairro Vista Alegre, 
no Ciep 239- Professora 
Elza Vianna Fialho, para 
debater com morado-
res da região sobre as 
futuras intervenções 
que irão beneficiar ruas 
em Vista Alegre, Ma-
rambaia e Jardim Bom 
Retiro.

Audiência 
pública

Programação 
especial acontece 
durante todo 
mês de agosto

Estamos com você, mesmo à distância.

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

Dia: 09/08/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Noronha Torrezão - Santa Rosa - Cubango - Niterói 17940651
13:00 às 17:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 17943519
13:00 às 17:00 Rua São Lourenço - São Lourenço - Niterói 17943519
13:00 às 17:00 Rua Caminho V São Lourenço - São Lourenço - Niterói 17943519

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Rua Alberto Boquipani - Mutondo - Trindade - Alcântara - São Gonçalo 17943081
08:30 às 12:00 Travessa Margarida - Trindade - São Gonçalo 17943081
13:00 às 17:00 Estrada Serrinha de Cordeiro - Santa Izabel - São Gonçalo 17943301
13:00 às 17:00 Rua Chácara - Santa Izabel - São Gonçalo 17943301
13:00 às 17:00 Rua Agnaldo S. Rocha - Coelho - São Gonçalo 17945971
13:00 às 17:00 Rua Aldeia de Matos - Jardim Catarina - São Gonçalo 17945971
13:00 às 17:00 Rua Anastácio Rosa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17945971
13:00 às 17:00 Rua Ferreira Borges - Jardim Catarina - São Gonçalo 17945971
13:00 às 17:00 Rua Miguel Grinka - Jardim Catarina - São Gonçalo 17945971
13:00 às 17:00 Rua Navarro da Costa - Jardim Alcântara - São Gonçalo 17945971
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Touquet - Jardim Catarina - São Gonçalo 17945971
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17945971
13:00 às 17:00 Rua Piracanjuba - Jardim Catarina - São Gonçalo 17945971
14:15 às 18:00 Estrada Pacheco - Lagoinha - Amendoeira - Pacheco - Paciência 17946327
14:15 às 18:00 Rua Raimundo Nonato Vieira - Pacheco - São Gonçalo 17946327
14:15 às 18:00 Rua Zelia de Souza - Lagoinha - São Gonçalo 17946327

MARICÁ
09:00 às 13:00 Ruas 30, 31 - Inoã - Maricá 17951113
13:00 às 17:00 Rua Horto - Jaconé - Estrada de Jaconé - Maricá 17946955
15:00 às 17:00 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá 17951481
15:00 às 17:00 Rua Central - Praia Lagoas-Co - Guaratiba - Cordeirinho - Maricá 17951481
15:00 às 17:00 Estrada Cordeirinho - Cordeirinho Maricá - Maricá 17951481
15:00 às 17:00 Ruas 78, 79 - Cordeirinho - Praia Lagoas-Co - Guaratiba - Centro - 

Ponta Negra - Maricá 
17951481

15:00 às 17:00 Rua Geraldo Resende Leite - Cordeirinho - Maricá 17951481
15:00 às 17:00 Rua Victor Frederico Kastrup - Cordeirinho - Maricá 17951481
Dia: 10/08/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Estrada Amaral Peixoto - Rio do Ouro - Niterói 17948645
13:00 às 17:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Niterói 17952451
13:00 às 17:00 Rua General Rondon - São Francisco - Niterói 17952451
13:00 às 17:00 Rua Olavo Bastos - São Francisco - Niterói 17952451
13:00 às 17:00 Rua Timbiras - São Francisco - Niterói 17952451
13:00 às 17:00 Rua Doutor Armando Lopes - Charitas - Niterói 17952651
13:00 às 17:00 Ruas D, F, G, L - Charitas - Niterói 17952651
13:00 às 17:00 Estrada Aústria - Várzea das Moças - Niterói 17966721
13:00 às 17:00 Estrada Grécia - Várzea das Moças - Niterói 17966721
13:00 às 17:00 Estrada Hungria - Várzea das Moças - Niterói 17966721
13:00 às 17:00 Estrada Turquia - Várzea das Moças - Niterói 17966721

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Várzea Moças - São Gonçalo 17948645
13:00 às 17:00 Rua Aústria - Rio do Ouro - São Gonçalo 17948645
13:00 às 17:00 Avenida José Lopes Raposo - Colubandê - São Gonçalo 17951335
13:00 às 17:00 Rua 21 de Fevereiro - Arsenal - São Gonçalo 17951335
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Gonçalo de Paiva Gomes - Jockey Club 17951335
13:00 às 17:00 Rua Marco A. Lima Chagas - Arsenal - São Gonçalo 17951335
13:00 às 17:00 Rua Moizes Batista - Arsenal - São Gonçalo 17951335
13:00 às 17:00 Rua Tereza Lopes - Arsenal - São Gonçalo 17951335
13:00 às 17:00 Rua Antônio Lucas - Arsenal - São Gonçalo 17951403
13:00 às 17:00 Rua Cisplatina - Jardim República - São Gonçalo 17951403
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Oto Unger - Jockey Club - São Gonçalo 17951403
13:00 às 17:00 Rua José de Melo Pires - Jockey Club - São Gonçalo 17951403
13:00 às 17:00 Rua Magestic - Arsenal - São Gonçalo 17951403
13:00 às 17:00 Rua Marieta Billes - Arsenal - São Gonçalo 17951403
13:00 às 17:00 Estrada Sabonete - Arsenal - São Gonçalo 17951447
13:00 às 17:00 Rua Damiana da Cunha - Arsenal - São Gonçalo 17951447
13:00 às 17:00 Rua Ercílio Menezes - Arsenal - São Gonçalo 17951447
13:00 às 17:00 Rua Idalina Ramos - Arsenal - São Gonçalo 17951447
13:00 às 17:00 Rua Laercio Xavier Mendonça - Arsenal - São Gonçalo 17951447
13:00 às 17:00 Rua Ledo Ivo - Arsenal - São Gonçalo 17951447
13:30 às 17:30 Avenida Alb Imperato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17952323
13:30 às 17:30 Rua Pândia Calógeras - Jardim Catarina - São Gonçalo 17952323

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Carlos Mariguella - Chácara de Inoã - Maricá 17952281
13:00 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 17952281
13:00 às 17:00 Ruas 6, 7 - Jardim Inoã - Maricá 17952281
13:00 às 17:00 Travessa Flamengo - Jardim Inoã - Maricá 17952281
13:00 às 17:00 Travessa Gaúcho - Jardim Inoã - Maricá 17952281

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Denise Appolinaria dos Reis Oliveira - Juiz 
Titular do Cartório da 1ª Vara Cível da Regional de Alcântara, RJ, FAZ SABER aos que o presente 
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Osório Costa, S/N 3º andar CEP: 24744-680 - Colubamdê - São Gonçalo - RJ Tel.: 
27029309 e-mail: alc01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção 
de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0045630-43.2015.8.19.0004, movida por AMPLA 
ENERGIA E SERVIÇOS S.A., em face de CRISTIANE CALAZANS NASCIMENTO, objetivando a 
citação por edital, com prazo de 20 dias. A parte ré deverá ser intimada para, querendo, apresentar 
contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, sem prejuízo da nomeação de curador especial. 
Assim, pelo presente edital CITA a ré CRISTIANE CALAZANS NASCIMENTO, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, 
querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, 
CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo, quatro dias do mês de julho de 
2022. Eu, Nadia Elisa Deccache Lino de Andrade - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/19717, 
digitei. E eu, Cristiana Bailly Magalhães - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/31023, o subscrevo.
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Esportes

Portugueses 
querem tirar 
MT de São 
Januário

O Vasco segue 
em busca de 
reforços para 
a sequência 
da tempora-
da. No entan-

to, o clube vem negocian-
do alguns atletas para abrir 
espaço na folha salarial 
para os novos nomes.

Até o momento, os 
meias Isaque, Vitinho e 
Bruno Nazário, além do 
atacante Getúlio, deixa-
ram o clube nesta janela 
de transferências. Outro 
jogador do elenco pode 
estar de saída.

Trata-se do meia MT. 
Segundo informações, o 
jovem jogador recebeu 
proposta do Santa Clara-
-POR.

MT já havia despertado 
o interesse do Goiás. No 
entanto, os goianos não 
chegaram a um acordo 
com os vascaínos.

O meia vem atuando 
pouco pelo Vasco na tem-
porada. MT chegou a en-
trar nos minutos finais 
contra o CRB, na última 
semana.

Cirurgia - O Vasco vai 
ter um importante desfal-
que para a sequência da 
temporada. Isso porque 
o clube informou que o 
lateral-direito Gabriel Dias 
terá que operar o joelho.

Gabriel Dias vinha so-
frendo com uma tendinite 
patelar. O jogador tentou o 
tratamento conservador, 
mas as fortes dores fizeram 
o departamento médico 
optar pela cirurgia.

Apoiador afirmou ontem que deseja permanecer nas Laranjeiras

Ganso celebra fase no Flu 
e fala sobre renovação

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Paulo Henrique Ganso concedeu entrevista coletiva ontem onde falou sobre atual momento tricolor no Brasileirão

O meia Paulo 
Henrique Gan-
so exaltou on-
tem seu bom 
momento com 
a camisa do Flu-

minense. O Tricolor está no G-4 
do Campeonato Brasileiro e 
nas quartas de final da Copa do 
Brasil, com o camisa 10 sendo 
protagonista.

“É um momento muito 
bom não só meu. Eu acho que 
do clube em si, de toda equipe. 
Depois de muito tempo conse-
guimos ser campeões cariocas. 
Estamos na disputa pelo título 
do Campeonato Brasileiro. 
Ainda tem a Copa do Brasil que 
demos o primeiro passo. Acho 
que é o melhor momento, 
tanto para mim, quanto para 
o clube no geral”, disse durante 
entrevista coletiva.

Ganso revelou que conver-
sou com os torcedores após o 
empate com o Santos. Os trico-
lores pediram a renovação de 
seu contrato, que vai até o fim 
da próxima temporada.

“Eu brinquei ali, mas de 
repente, né? Se o Mário esti-
ver vendo a coletiva aí... Sem 
dúvidas, espero que tenha-
mos uma conversa e a ideia é 
que aconteça uma renovação. 
Tudo depende do momento 
do clube, como vai terminar a 
temporada e do que passa na 
cabeça do presidente do Flu-
minense”, declarou, aos risos.

O apoiador aproveitou para 
colocar um ponto final na po-
lêmica envolvendo o Santos na 
semana passada, quando, após 
o jogo na Vila Belmiro, falou do 
seu carinho pelo time paulista.

“Normal alguns torcedores 

saírem chateados, sai vesti-
do com a camisa do Santos. 
Fiz a comemoração. Foi uma 
homenagem para a torcida. 
Eu fiz o meu papel dentro de 
campo. Peguei a bola, fiz o gol. 
Eu sou muito grato ao clube 
que me revelou para o futebol 
brasileiro e mundial. Só agra-
deci. O carinho que tenho pelo 
Fluminense é enorme. Meus 
filhos são apaixonados. O En-
rico, então, apaixonado pelo 
Fluminense. Foi um jogo só. 
As torcidas são até amigas. Isso 
já passou. Pensar para frente, 
pensar no Cuiabá, e parar de 
perdemos pontos”, disse.

O Fluminense se prepara 
para o confronto do próximo 
domingo, contra o Cuiabá, 
pelo Campeonato Brasileiro, 
no Maracanã, às 16 horas (de 
Brasília).

Marcos Braz adota 
cautela sobre Oscar

Lateral aposta na 
força do Botafogo

Na última se-
mana surgi-
ram rumores 
sobre a vinda 
do meia Oscar, 
atualmente no 

Shangai Port, da China, ao Fla-
mengo. Ontem, na entrevista 
coletiva para a apresentação 
do volante Pulgar, o vice-presi-
dente Marcos Braz falou aber-
tamente sobre a possibilidade 
da vinda do brasileiro.

O dirigente foi questiona-
do sobre a situação de Oscar, 
que comunicou seu retorno 
ao Brasil até o fim do ano. O 
meia deixou o país em 2012, 
quando foi transferido do 
Internacional para o Chelsea, 
da Inglaterra.

“Temos uma situação em 

O lateral Da-
niel Borges, 
do Botafogo, 
projetou a re-
cuperação dos 
alvinegros no 

returno do Campeonato Bra-
sileiro. A equipe tem realizado 
uma campanha irregular na 
competição e ocupa a parte in-
ferior da tabela até o momento.

Os cariocas se preparam 
para encarar o Ceará, amanhã, 
no estádio Nilton Santos. Da-
niel Borges destacou a semana 
de treinos visando esta partida.

“Mais uma semana de 
muita intensidade, trabalho e 
preparo. Temos um turno pela 
frente, temos que recuperar 
os pontos que perdemos no 
primeiro. Essa semana não é 

relação ao Oscar. Deixar claro 
que ainda não tem nada. O Fla-
mengo jamais teve qualquer 
negociação com o clube chi-
nês. Respeitamos o Shanghai e 
muito. A gente respeita a histó-
ria do Oscar no Shanghai. Por 
respeitar e estar sempre atento 
a isso, o Flamengo vai aguardar 
até onde achar confortável e 
possível para que se tenha a 
liberação, para que possamos 
definir a contratação. Ainda 
não tem nada, o jogador nem 
sequer tem a liberação para 
treinar”, explicou.

Marcos Braz admitiu que 
neste momento o Flamengo 
pensa em assinar um vínculo 
até o fim do ano com o joga-
dor, que completa 31 anos em 
setembro.

diferente. Temos nos prepa-
rado. O pessoal voltando do 
departamento médico tem 
qualificado o elenco e isso 
nos ajuda para as próximas 
partidas”, explicou.

O jogador ressaltou a ne-
cessidade do bom resultado 
para o Botafogo neste fim de 
semana. Caso saia derrotada, 
a equipe pode perder até três 
posições e terminar a rodada 
na 15ª posição.

“Precisamos vencer. Só 
vamos conseguir nos manter 
estáveis somando pontos. 
O primeiro passo é voltar a 
pontuar sábado. Precisamos 
voltar a conquistar a confiança 
da torcida, para termos uma 
confiança melhor dentro de 
campo”.


