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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A coordenação geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de 
Educação do Rio de Janeiro (SEPE/RJ), nos termos do estatuto da 
entidade, convoca os profissionais de educação filiados à entidade 
para assembleia geral ordinária para debater o calendário interno do 
sindicato (congresso, eleição e conferência), que será realizada, de maneira 
virtual (plataforma Zoom), às 14 horas do dia 17/04/2021. As 
informações sobre a forma de inscrição, assim como dos documentos 
necessários para tanto, estão dispostas no site da entidade 

(www.seperj.org.br).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2021.
Coordenação Geral do SEPE/RJ.

Na abertura da 6ª rodada
do Campeonato Carioca, o
Fluminense conheceu a sua
primeira derrota sob o co-
mando do técnico Roger
Machado. Fred marcou duas
vezes, mas não impediu que
o Volta Redonda vencesse
por 3 a 2, ontem, em Bacaxá,
recuperando a liderança.

— Sentimos ter que recu-
perar, correr atrás. Depois
entramos no jogo. Mas fize-
mos um primeiro tempo mui-
to ruim — lamentou Fred.

O sol forte foi um podero-
so obstáculo para as duas
equipes, mas ainda assim ti-
vemos uma primeira etapa
bastante animada na Região
dos Lagos. Contando com
força máxima, o Flu teve dez
finalizações, sendo três de-
las com perigo: uma com
Luiz Henrique, que escolheu

a opção errada na hora do
arremate; uma com Fred,
que se precipitou, e outra
com Nenê, que obrigou o go-
leiro Gabriel a se desdobrar.

Porém, o que vale é bola
na rede. E nisso o Voltaço foi
bem mais competente. Logo
aos 9 minutos, o artilheiro
João Carlos recebeu um lan-
çamento na medida, nas
costas de Frazan, matou no
peito e tocou com categoria
para abrir o placar. Aos 21,
Egídio forçou o passe para
Lucca e deu contra-ataque
para o adversário. Alef Man-
ga foi acionado, invadiu a
área em alta velocidade e
chutou com gosto, sem

chances para Marcos Felipe.
Veio a segunda etapa e os

papéis se inverteram em Ba-
caxá. O Fluzão tratou de di-
minuir o prejuízo aos 4 mi-
nutos. Martinelli cruzou ras-
teiro e encontrou Fred bem
posicionado para colocar no
fundo da rede. O oportunis-
mo do ídolo ganhou repete-
co aos 25. Após bela jogada
de Kayky, tirando o zagueiro
para dançar, Gabriel Teixei-
ra finalizou e a bola bateu na
trave. No rebote, quem é que
estava lá? O camisa 9, é cla-
ro! Fred escorou de cabeça e
chegou a 179 gols em 317 jo-
gos defendendo o Tricolor.

A partir daí, os dois times

partiram para a “trocação”
franca, se alternando com a
bola do jogo. Marcos Felipe
foi exigido algumas vezes,
saindo arrojadamente do gol.
Mas um buraco abriu-se no
meio do Flu quando Roger
colocou John Kennedy no lu-
gar de Yago, numa última
tentativa do técnico de buscar
a virada. E chance teve: Ga-
briel Teixeira recebeu sozi-
nho na área, mas chutou mas-
cado. Em seguida, Alef Man-
ga obrigou Marcos Felipe a
trabalhar novamente.

Aos 44, o time da Cidade
do Aço aprontou mais uma
vez. Alef Manga recebeu lan-
çamento longo, dominou
com estilo, tirou Frazan da
jogada e bateu colocado, co-
locando números finais ao
jogo. O líder do campeonato
mostrou nervos de aço!

Volta Redonda segura a reação do
Fluminense, vence com dois de Alef
Manga e recupera o topo da tabela
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Terceiro colo-
cado, com 9
pontos, o
Tricolor pode
sair do G-4 e
ser ultrapas-
sado por
Madureira,
Resende e
Portuguesa,
que jogam
no fim de
semana

FLUMINENSE: Marcos
Felipe; Calegari, Nino,
Frazan e Egídio;
Martinelli; Luiz Henrique
(Kayky), Nenê, Yago
Felipe (John Kennedy) e
Lucca (Gabriel Teixeira);
Fred. Técnico: Roger
Machado
VOLTA REDONDA:
Andrey; Oliveira, Heitor,
Gabriel Pereira e Luiz
Paulo; Bruno Barra e
Emerson Júnior
(Wallisson); Alef Manga,
Luciano Naninho
(Marcos Bebê) e MV
(Caio Vitorn ); João
Carlos (Luan Leite).
Técnico: Neto Colucci

CARTÕES: n Vermelho
n Amarelo ÁRBITRO:
Bruno Arleu de Araújo
GOLS: 1° tempo: João
Carlos (9min) e Alef
Manga (21min). 2°
tempo: Fred (4 min e 25
min) e Alef Manga (44
min) LOCAL: Elcyr
Resende (Bacaxá)

FLUMINENSE X VOLTA REDONDA

2x3
O Presidente do IBRM, no uso de suas atribuições, convoca todos os 
associados para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo 
dia 04 de abril de 2021, na rua Maranhão, 327, Méier - RJ, iniciando-se 
os trabalhos às 08:00, em primeira convocação, ou na falta de quórum 
necessário às 08:30 em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes para deliberarem sobre eleição para o corpo dirigente da 
Instituição.                                                                                            

ASSOCIAÇÃO BENEF. DO INSTITUTO BRASILEIRO DE REEDUCAÇÃO MOTORA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Jaime Antonio dos Santos - Presidente 
Rio de Janeiro, 27 de março de 2021.

Prezados Senhores(as) Associados(as)

O líder tem nervos de aço

O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO - CBHLSJ, instituído pelo Decreto Estadual nº 34.243,
de 04 de novembro de 2003, torna pública a alteração da data e local do Fórum Eleitoral do Processo Eleitoral
para a renovação do Plenário e da Diretoria Colegiada, para o mandato ordinário do Biênio 2021-2023. Nova
data: 06 de abril de 2021. Novo local: Reunião via videoconferência. A retificação do edital encontra-se
disponível no site www.cbhlagossaojoao.org.br. Maiores informações pelos telefones (22) 2627-8539 e (22)
98841-2358.

São Pedro da Aldeia-RJ, 26 de março de 2021
Leandro Coutinho Mattos

Diretor-Presidente

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS LAGOAS DE ARARUAMA E
SAQUAREMA E DOS RIOS SÃO JOÃO E UNA - CBHLSJ
EDITAL CBHLSJ Nº 01/2021 – ERRATA I
PROCESSO ELEITORAL DO CBH LAGOS SÃO JOÃO - BIÊNIO 2021/2023
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Em um jogo com dois
tempos bastante distintos, o
Fluminense saiu da lona,
buscou o empate e esteve
perto de conseguir a virada.
O gol no fim, porém, acabou
sendo um castigo até certo
ponto justo para o time co-
mandado por Roger Macha-
do, que analisou o resultado.

— De fato, foi um primei-
ro tempo ruim, a gente de-
morou a entrar no jogo e a
entender o sistema de jogo
do adversário, como se por-
tar para marcar e organizar.
Estávamos afundando mui-
to os jogadores na linha e
deixando poucos perto da
bola para construir. Isso
custou o placar no primeiro
tempo. Com os ajustes no in-
tervalo, conseguimos voltar
melhor, igualamos o placar,
tivemos uma bola importan-
te no fim nos pés do Biel

(Gabreil Teixeira), que não
finalizou bem. E tomamos
um gol de contra-ataque,
bola disputada pelo alto, pe-
gou nosso setor defensivo
desfavorecido. Ficam mui-

tas lições, os três pontos im-
portantes que deixamos,
mas é levantar a cabeça por-
que logo tem jogo novamen-
te — afirmou o treinador.

Na próxima terça-feira, o
Fluzão vai encarar o Vasco.
Por se tratar de um clássico,
Roger sabe que o Tricolor

precisa entrar em campo li-
gado desde o início do jogo.

— O que fica para mim é a
reação no segundo tempo,
que permitiu voltar para a
partida. A lição é entrar des-
de o primeiro tempo con-
centrado, independente-
mente do cenário — afirmou
o treinador, que escalou
quase o mesmo time que ter-
minei o último Brasileiro —
a exceção foi o zagueiro Luc-
cas Claro, lesionado.

O goleiro Marcos Felipe,
que foi muito exigido na par-
tida de ontem, espera o
aprendizado da equipe:

— A gente vinha numa
crescente. Rever o que a
gente errou, pra corrigir.
Acho que a gente está numa
fase de adaptação, todo
mundo voltando das férias.
Então é procurar acertar pra
ver o que precisa melhorar.

Roger leva ‘muitas lições’
para o clássico de terça

O meia Nenê resistiu ao forte calor e permaneceu em campo os 90 minutos da partida

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Roger Machado lamentou atitude do time no começo

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

> Reação do
time na etapa
final foi ponto
valorizado pelo
comandante


