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Rio: municípios recebem 
nova remessa de vacina

Governo também distribui kits intubação para 74 hospitais em todo o Estado

CORRIDA PARA EVITAR DESABASTECIMENTO OPINIÃO

LUSOFONIA

Língua lusa 
segue viva em 
‘novos mundos’

PÁG. 7

Divulgação

António Montenegro FiúzaDivulgação/Prefeitura de Niterói

SG: 100 dias 
de ação em 
várias frentes
Apesar da pandemia que assola 
o mundo inteiro, a Prefeitura de 
São Gonçalo avança nas ações 
para cumprir as prioridades 
traçadas pelo prefeito Capitão 
Nelson nos primeiros cem dias 
de governo. Atenção especial tem 
sido dedicada à Saúde, Educação, 
Desenvolvimento Urbano, 
Ordem Pública, Transportes e 
Desenvolvimento Econômico.

CIDADES\PÁG. 2

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson tem acompanhado de perto as intervenções na cidade

Em Niterói, a orla das praias 
da Baía de Guanabara 

começa a receber placas 
informativas sobre a 

preservação da fauna 
marinha e das aves. Trata-

se de uma iniciativa de 
educação ambiental 

desenvolvida pela Prefeitura 
de Niterói em parceria com o 
Projeto Aruanã, que estuda a 

vida das tartarugas marinhas. 
Nos próximos meses, novas 

placas serão colocadas na 
Enseada de Jurujuba e praias 

da Região Oceânica. As placas 
trazem mensagens sobre os 
riscos que a fauna corre em 
função das ações humanas.

PANORAMA\PÁG. 2

Projeto ajuda 
a preservar as 

praias de Niterói

ESPORTES

Flamengo busca 
mais um troféu 
em Brasília
Campeão brasileiro, o Fla tenta 
o 2º título seguido da Supercopa 
do Brasil contra o Palmeiras, que 
levou a Copa do Brasil de 2020.

Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol é a principal esperança de gol do Flamengo na decisão deste domingo

Bota e Flu entram 
em campo 
pelo Carioca

PÁG. 10

Metáfora 
surrealista da 
realidade
O ator Chico Diaz encena 
a peça ‘A lua vem da Ásia’, 
que ele mesmo adaptou 
do romance homônimo 
do escritor mineiro Walter 
Campos de Carvalho. 
O espetáculo tem 
transmissão on-line do 
Teatro PetraGol.

Bate-papo 
com elenco 
de O Tablado

PÁG. 10

CULTURA

Pedro Lamare / Divulgação

Ator Chico Dias volta a encenar ‘A 
lua vem da Ásia’

Fiocruz produz vacinas com insumo nacional
Primeiras doses devem ser entregues ao Ministério da Saúde em setembro, estima diretor de Bio-Manguinhos

CIDADES\PÁG. 3

São Gonçalo 
muda calendário 
de imunização

CIDADES\PÁG. 3

DER entrega 
material para 
obras em SG

CIDADES PÁG. 7

Iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura em parceria com o Projeto Aruanã para conscientizar a população da cidade

CIDADES\PÁG. 3

Protocolo define 
triagem para CTI
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CARTA DO LEITOR

Cadê a ciclovia do Fonseca?
Prometida na gestão do prefeito Rodrigo Neves, a ciclovia 
do Fonseca ainda não saiu do papel. E olha que já mudou o 
governo! Até quando vamos ser enganado pelos políticos? 
E olha que nem uma satisfação dão para a população, para 
justificar o atraso. Não se fala mais em prazos.
Júlia Andrade

Animais de rua pedem socorro
A Prefeitura de Niterói devia zelar mais pelos animais de 
rua. Em cada esquina da cidade eles são vistos com sarna, 
feridas pelo corpo e até mesmo mancando com uma das 
patas quebradas. Absurdo que até hoje não haja um projeto 
de recolhimento, tratamento e castração desses animais. 
Se isso não ocorrer, será como enxugar gelo.
Maiara Souza
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FILIADO A

Edição de sábado a terça-feira

Comércio quer 
abrir as portas
O Presidente em exercício 
da CDL (Câmara dos Lojis-
tas), Manoel Alves, e o pre-
feito Axel Grael  estiveram 
reunidos na manhã desta 
sexta-feira (9) na prefeitura 
de Niterói, com a presença 
de outros secretários, para 
dialogar a respeito do atual 
sistema de fechamento do 
comércio.

 A CDL apresentou a pro-
posta de abertura total do 
das lojas a partir desta se-
gunda-feira (12) ou, se não 
for possível realizar o ato 
com todos os setores, que 
a prefeitura sinalize uma 
abertura gradual (por seg-
mentos) pois os lojistas não 
estão aguentando mais man-
ter essa situação sem poder 
trabalhar.

O prefeito Axel Grael ou-
viu as demandas e a diretoria 
da CDL aguarda o posicio-
namento final do governo 
municipal. 

Alternativa para o lockdown

O estabelecimento de ho-
rários escalonados entre 
diferentes tipos de ativi-
dades e serviços durante a 
pandemia. É o que propõe 
o PL 3971/21, do deputado 
Anderson Moraes (PSL), 
que tramita na Alerj. Para 

Divulgação

ele, a medida evitaria de-
finir profissões essenciais 
em detrimento de outras, 
manteria o funcionamento 
da economia e empregos, 
mas com menor chance de 
aglomeração nos transpor-
tes nos horários de pico.

Placas ajudam a preservar praias
A orla das praias da Baía de Gua-
nabara está começando a rece-
ber placas informativas sobre a 
preservação da fauna marinha 
e das aves no meio ambiente. O 
projeto de educação ambiental 
é desenvolvido pela Prefeitura 
de Niterói e o Projeto Aruanã, 
que estuda a vida das tartarugas 
marinhas. Nos próximos meses, 
a iniciativa será ampliada para 
a orla da Enseada de Jurujuba e 
praias da Região Oceânica.

Na orla das praias da Baía, as 
placas trazem mensagens sobre 
os riscos que a tartaruga-verde 
corre em função do despejo ir-
regular de lixo nas areias e como 
a fauna em geral, incluindo 
as aves, são afetadas também 
pela utilização do cerol e da 
linha chilena. Já na Enseada de 
Jurujuba e na Região Oceânica, 
as placas vão alertar para a 
preservação de outras espécies 
da fauna .

Em relação à fauna mari-
nha, o projeto concentrou-se 
na tartaruga-verde, espécie 
sempre vista nas praias de 
Icaraí, São Francisco, Charitas, 
Gragoatá e Ponta D’Areia. O 
animal encontra-se em risco de 
extinção em função das amea-

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Iniciativa de conscientização é desenvolvido pela Prefeitura de Niterói com o Projeto Aruanã

Firjan comemora 
novo marco do gás
A Firjan comemorou o novo 
marco legal do gás natural, 
sancionado em lei nesta 
quinta-feira (8) pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Para a 
entidade, a nova lei permite 
um ambiente de mercado 
com maior diversificação de 
atores e abre caminho para a 
retomada da economia, com 
concretização de importan-
tes investimentos no estado 
e no país.

Para a Firjan, entre ou-
tros pontos relevantes, o 
novo marco estabelece que 
a construção, ampliação, 
operação e manutenção de 
gasodutos sejam feitos por 
regime de autorização e não 
mais por concessão. Isso 
possibilitará um mercado 
de gás aberto, ágil e compe-
titivo, destaca a federação, 
que acredita também na 
redução do preço final ao  
consumidor. 

ças ocasionadas pela ação hu-
mana, entre as quais o descarte 
irregular de resíduos dos fre-
quentadores das praias, como 
embalagens, canudos, sacos e 
copos plásticos.  Essas espécies, 
frequentemente, são vistas nas 
praias e areias da cidade e, em 
alguns casos, são socorridas 
após ficarem presas com lixo 
ou mesmo linhas chilenas . 

Foram instaladas seis placas 
sobre a ameaça à tartaru-
ga-verde nas praias da Boa 
Viagem, Flechas, Icaraí, São 
Francisco e Charitas. Uma séti-
ma placa foi colocada na Praia 
de Charitas, para conscientizar 
sobre o impacto do uso do ce-
rol e da linha chilena nas aves. 

Além de provocarem aci-
dentes com pessoas, são mui-

to prejudiciais aos pássaros 
porque eles se enroscam 
nas linhas e podem ter as 
asas dilaceradas. A maioria 
não sobrevive aos cortes e à 
queda. Charitas foi a praia 
escolhida para a instalação  
desta placa por ser um local 
onde pessoas costumam sol-
tar pipa usando este tipo de 
material. 

Prazos 
prorrogados

Sessão solene

Foi sancionada pelo gover-
nador Cláudio Castro a Lei 
9.233/21, de autoria do Poder 
Executivo, que prorroga por 
90 dias a suspensão de pena-
lidades a contribuintes com 
benefícios fiscais que tenham 
descumprido obrigações e 
metas contratuais. A suspen-
são foi determinada em 2020, 
através da Lei 9.160, por conta 
da pandemia de covid-19.

A medida ainda permite 
que o Governo do estado possa 
prorrogar esse prazo de 90 dias 
por meio de decreto. Caso seja 
aprovada, a norma passa a 
valer de forma retroativa des-
de 28 de março de 2021 - data 
prevista inicialmente para o 
término da suspensão. A nor-
ma também pode prorrogar 
a suspensão dos processos de 
perda e desenquadramento de 
benefícios e incentivos fiscais.

Na justificativa do texto, 
Cláudio Castro afirma que a 
prorrogação é necessária por 
conta da incerteza do ritmo 
de crescimento econômico 
no estado, do aumento do 
número de casos de covid-19 
e do surgimento de novas ce-
pas do coronavírus, além da 
implementação de medidas 
mais restritivas de circulação 
da população. 

Nesta segunda-feira (12), às 
19h, a Câmara de Vereadores 
de Niterói realiza sessão so-
lene em memória às vítimas 
do holocausto e pela paz. 
Este ano, devido à pandemia, 
a cerimônia será virtual. A 
cerimônia é uma homena-
gem aos 6 milhões de judeus 
que foram mortos durante 
a Segunda Guerra Mundial. 
As inscrições podem ser fei-
tas no site https://us02web.
zoom.us/j/2980769678?pw-
d=cDdOaWE1bDBiZTdKST-
N2WmpwbXN3Zz09. Após a 
inscrição, será enviado um 
e-mail de confirmação con-
tendo informações sobre 
como entrar na reunião.

Alerta contra a fome e a pobreza

A deputada Rosane Felix 
(PSD-RJ) alerta para as con-
sequências do fechamen-
to de comércios e serviços 
sem planejamento e diálogo, 
prejudicando famílias que 
perderam a única fonte de 
renda. Ela chama de catastró-

Divulgação

fico o resultado do lockdown 
e demais medidas restritivas. 

“Em nome do combate à 
pandemia, milhões de brasi-
leiros estão passando fome e 
a pobreza e miséria crescem 
em uma velocidade assusta-
dora”, argumenta. 

Panorama RJPanorama RJ

São Gonçalo com novo ritmo 
nos primeiros 100 dias
Em meio à batalha contra a 
pandemia que assola o mun-
do inteiro, a Prefeitura de São 
Gonçalo já conseguiu impor 
um novo ritmo de trabalho e 
avança nas ações para cum-
prir as prioridades traçadas 
pelo prefeito Capitão Nelson 
nos primeiros cem dias de 
governo.

Saúde, Educação, Desen-
volvimento Urbano, Ordem 
Pública, Transportes e Desen-
volvimento Econômico têm 
merecido atenção especial, 
em função das demandas 
consideradas crônicas e que 
impactam diretamente no 
dia a dia do gonçalense. Mas 
houve avanços consideráveis 
também em Cultura, com a 
entrega do Teatro Municipal, 
reformas da Casa das Artes 
e Lona Cultural do Jardim 
Catarina.

A agenda externa de vis-
torias, sem aviso prévio, se 
transformou na marca regis-
trada do prefeito, que também 
acompanha as obras espalha-
das pela cidade e comandou 
o mutirão emergencial de 
limpeza, iniciado no primeiro 
dia útil do novo governo.

“Não vamos parar en-
quanto tudo não estiver resol-

vido”, garante Capitão Nelson 
cada vez que recebe uma 
solicitação de moradores ou 
de servidores que relatam 
problemas durante as visto-
rias feitas em equipamentos 
municipais. “Há muito tra-
balho a ser feito”, sentencia o  
prefeito.

O diálogo com as demais 
esferas de governo é consi-
derado fundamental para a 
obtenção de recursos que 
possam viabilizar importan-
tes projetos para o município. 
São Gonçalo já teve garanti-
dos R$ 6 milhões para inves-
timentos em Saúde, através 
do senador Carlos Portinho 
e do deputado federal Carlos 
Jordy. Emendas parlamen-
tares do deputado federal 
Altineu Côrtes também ga-
rantiram R$ 65 milhões para 
obras de pavimentação e  
drenagem.

O município também arti-
culou a adesão ao Projeto de 
Regularização Fundiária jun-
to ao Ministério do Desenvol-
vimento Regional, que sinali-
zou com liberação de recursos 
para conclusão das obras de 
drenagem e pavimentação 
da Estrada da Meia-noite.  E 
viabilizou a pré-seleção do 

município na lista de cidades 
que terão a implantação de 
uma escola cívico-militar do 
governo federal.

Saúde - No combate à 
pandemia de covid-19, o mu-
nicípio está ampliando, a 
partir desta segunda-feira 
(12) o número de pontos de 
vacinação, para dar mais 
celeridade e aumentar o pú-
blico imunizado. Dos iniciais 
cinco locais de vacinação, São 
Gonçalo passa a contar com 
onze pontos, dos quais qua-
tro também com sistema de  
drive thru.

A Secretaria de Saúde pre-
para o aumento do número 
de leitos para pacientes de 
covid-19, através da aquisi-
ção de 50 equipamentos de 
ventilação pulmonar. Os apa-
relhos devem ser entregues na 
segunda quinzena deste mês.

Por determinação do pre-
feito, foi criado o gabinete de 
crise, para traçar as medidas 
para combater a covid.

Desenvolvimento Urba-
no – O mutirão emergencial 
de limpeza, iniciado na pri-
meira semana de governo, 
transformou-se numa ação 

permanente, com equipes 
atuando em toda a cidade. Em 
parceria com a Secretaria de 
Meio Ambiente, o município 
vem realizando limpeza de 
valões e conseguiu que o Inea 
retomasse as obras de desas-
soreamento dos rios Imboaçu 
e Marimbondo.

O município também 
retomou as obras na pra-
ça da Praia das Pedrinhas, 
que estavam paradas desde 
2020. E está trabalhando fir-
me na troca emergencial de  
lâmpadas.

Ordem Pública – Carro-
-chefe das prioridades elen-
cadas pelo prefeito Capitão 
Nelson, a Secretaria de Or-
dem Pública já atua desde a 
primeira semana de governo, 
quando iniciou as ações de 
ordenamento no centro co-
mercial do Alcântara.

A secretaria já enviou à 
Câmara de Vereadores, para 
aprovação, o Fundo Munici-
pal de Segurança. E conquis-
tou, junto ao governo esta-
dual, a expansão da Operação 
São Gonçalo Presente, com 
reforço no patrulhamento da 
cidade com 120 profissionais 
de segurança.

Com ações em diversas frentes, cidade avança nos primeiros três meses de 2021
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Foram distribuídas 195.400 mil de CoronaVac e 236.500 de Oxford/Astrazeneca aos 92 municípios

Estado entrega 431.500 doses
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) realizou, nesta 
sexta-feira (09), a 12ª entrega 
de vacinas contra Covid-19 
aos 92 municípios do estado. 
Em apenas seis horas, foram 
distribuídas 431.900 doses, 
sendo  195.400 mil de Coro-
naVac e 236.500 de Oxford/
Astrazeneca.

As cidades do Rio, Niterói, 
São Gonçalo e Maricá retira-
ram as doses em caminhões 
e vans, na Coordenação Ge-
ral de Armazenagem (CGA) 
da SES, em Niterói. Já para 
os outros 88 municípios, a 
distribuição foi realizada por 
cinco helicópteros, sendo 
dois do Governo do Estado, 
um da Secretaria de Estado 
de Polícia Civil, um do Corpo 
de Bombeiros e um da Se-
cretaria de Estado de Polícia 
Militar. 

A Subsecretaria de Vigi-
lância em Saúde (SVS) escla-
rece que segue cumprindo as 
recomendações preconiza-
das no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). De acor-
do com a Nota Técnica 297, 
divulgada pelo Ministério da 
Saúde no último dia 31.03, 
fica recomenda a vacinação 
dos “segmentos das forças de 
segurança e salvamento que 
vêm atuando diretamente 

nas ações de controle da 
pandemia”.

A nota orienta ainda que 
o quantitativo de vacinas 
destinado às forças de segu-
rança será enviado de forma 
escalonada e proporcional, 
destinado exclusivamen-
te para a vacinação destes 

grupos. As doses enviadas 
aos municípios não sofrerão 
impacto com a inclusão des-
tas categorias, uma vez que 
continuam sendo separadas 
de forma proporcional para 
cada grupo a ser vacinado.

A SES reforça a importân-
cia do Calendário Único de 

Vacinação, estabelecido em 
decreto do Governo do Es-
tado, que tem como objetivo 
unificar as ações de imuniza-
ção contra a Covid-19 e evitar 
o contágio e a propagação do 
vírus em grupos que atuam 
em ações de enfrentamento 
à pandemia.

Vacinas aplicadas - Até as 
9h desta sexta-feira (09), o 
estado registrava 1.523.538 
de pessoas vacinadas com a 
primeira dose e 433.198 com 
a segunda. O vacinômetro 
pode ser acessado pelo site: 
https://vacinacaocovid19.
saude.rj.gov.br/

Liberação de vacina - As 
vacinas contra Covid-19 do 
laboratório Oxford/Astra-
zeneca serão liberadas de 
forma mais rápida ao Estado 
do Rio de Janeiro. A partir da 
solicitação do Governo do 
Estado, a próxima remessa 
dos imunizantes produzidos 
na Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), ficará diretamente 
na capital para serem distri-
buídas aos 92 municípios. O 
pedido foi aceito pelo minis-
tro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, durante encontro com 

o secretário de Estado de 
Saúde, Carlos Alberto Cha-
ves, nesta quinta-feira (08). 
Com essa decisão, os lotes 
destinados ao Rio de Janeiro 
não precisarão mais passar 
pelo Centro de Distribuição 
do Ministério da Saúde, em 
São Paulo.

Entrega Kit intubação - 
Nesta sexta-feira (09), a SES 
realizou uma nova entrega de 
medicamentos componentes 
do chamado “kit intubação” 
a 74 unidades de saúde de 
todo o estado que atendem 
pacientes em tratamento 
de Covid-19. Entre os itens 
distribuídos, estão: atracúrio, 
propofol e morfina, medi-
cações fundamentais para 
o tratamento de pacientes 
internados em estado grave 
em UTI. Em reunião com o 
Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Estado 
do Rio e Defensoria Pública 
do Estado e da União, a SES 
informou que está entregan-
do todo o estoque de medi-
cação do “kit intubação” aos 
municípios e hospitais. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, uma nova remessa 
chega ao Rio nesta sexta-feira 
e será imediatamente distri-
buída pela SES.

A imunização 
segue avançando 
em todos os 
municípios do 
Estado do Rio de 
Janeiro

Mauricio Bazilio / Governo do Estado do Rio

Lote de vacinas chega ao Rio com um rigorosa e complexa logística para atingir os 92 municípios o mais rápido possível 

Estado do Rio em alto 
risco na pandemia
A 25ª edição do Mapa de Ris-
co da Covid-19 mostra que 
a situação da pandemia se 
encontra em risco muito alto 
(roxo) no Estado do Rio de 
Janeiro. As regiões do Médio 
Paraíba, Centro-Sul, Norte, 
Baixada Litorânea saem da 
bandeira roxa para a verme-
lha, o que aponta para uma 
melhora nos parâmetros epi-
demiológicos. As regiões da 
Baía da Ilha Grande, Noroeste 
e Metropolitana II seguem 
com bandeira vermelha (risco 
alto). Já as regiões Serrana e 
Metropolitana I estão clas-
sificadas com bandeira roxa 
(risco muito alto. A análise 
compara a semana epidemio-
lógica 12 (21 a 27 de março) 
com a 10 (7 a 13 março) de 
2021.

O estado apresentou au-
mento de 44% no número 
de óbitos e de 7% nos casos 
de internações por síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG) na comparação do 
período analisado. As taxas 
de ocupação de leitos SUS no 
estado, nesta sexta-feira (09), 
estão em 90% para leitos de 
UTI e em 75% para leitos de 
enfermaria.

 Cada bandeira representa 
um nível de risco: roxa (risco 
muito alto), vermelha (risco 

alto), laranja (risco modera-
do), amarela (risco baixo) e 
verde (risco muito baixo).

Distribuição de vacinas – A 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) realizou nesta sexta-
-feira (09.04) a 12ª entrega 
de vacinas contra Covid-19 
aos 92 municípios do estado. 
Foram distribuídas 431.500 
doses, sendo  195.400 de Co-
ronaVac e 236.500 de Oxford/
Astrazeneca.

Kit intubação - Nesta sex-
ta-feira (09), a SES realizou 
uma nova entrega de medi-
camentos do chamado “kit 
intubação” a 74 unidades 
de saúde de todo o esta-
do que atendem pacientes 
em tratamento de Covid-19. 
Entre os itens distribuídos, 
estão: atracúrio, propofol e 
morfina, medicações funda-
mentais para o tratamento 
de pacientes internados em 
estado grave em UTI. Em 
reunião com o Ministério 
Público Federal, Ministério 
Público do Estado do Rio e 
Defensoria Pública do Estado 
e da União, a SES informou 
que está entregando todo o 
estoque de medicação do “kit 
intubação” aos municípios e  
hospitais.

SG amplia 
pontos de 
vacinação 
contra covid
A Secretaria de Saúde de São 
Gonçalo vai abrir, a partir da 
próxima segunda-feira (12), 
mais três pontos de vacinação 
contra o coronavírus. Serão 
onze locais de atendimento, 
dos quais quatro terão também 
o sistema de drive thru. 

Os novos pontos serão no 
Cras de Vista Alegre, com drive 
thru,  na Umpa do Pacheco e 
no Centro de Tradições Nor-
destinas, que já atende no 
sistema drive thru e passará 
a funcionar para pedestres 
também. 

Além da ampliação dos 
pontos, São Gonçalo irá alterar 
o calendário de vacinação dos 
idosos, passando a vacinar – a 
partir da próxima segunda-fei-
ra – uma idade por dia, come-
çando com 66 anos. 

Com a mudança, o calen-
dário de vacinação da próxima 
semana, fica assim: Segunda-
-feira (12): idosos a partir de 66 
anos; Terça-feira (13): idosos a 
partir de 65 anos; Quarta-fei-
ra (14): idosos a partir de 64 
anos; Quinta-feira (15): idosos 
a partir de 63 anos; Sexta-feira 
(16): idosos a partir de 62 anos 
e Sábado (17): idosos a partir 
de 61 anos.

Segundo Fiocruz, doses com insumos próprios serão entregues ao Ministério da Saúde para distribuição

Vacina nacional em setembro
As primeiras doses de vaci-
nas produzidas com Ingre-
diente Farmacêutico Ativo 
(IFA) nacional, fabricado pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), devem ser entregues ao 
Ministério da Saúde a partir 
de setembro. A previsão é 
do diretor de Bio-Mangui-
nhos, Maurício Zuma. Ele 
participou, juntamente com 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, da assinatura de 
um memorando científico e 
tecnológico entre a Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) e a Fiocruz, na sede 
da entidade, no Rio.

“A produção de um lote 
demora pelo menos 45 dias. 
Depois tem todo o processo 

de controle de qualidade e 
caracterização. Nós vamos 
ter que produzir alguns lotes, 
para que tenha validação. A 
gente acredita que setembro e 
outubro a gente possa receber 
essa autorização da Anvisa 
e  poder liberar doses para o 
Ministério da Saúde”, disse 
Zuma.

Segundo ele, o prazo é 
longo porque há um processo 
obrigatório a ser seguido que 
inclui adequações nas insta-
lações de Bio-Manguinhos. 
“Para que a Anvisa possa vir, 
na última semana de abril, 
nos conceder as condições 
técnico-operacionais. Só aí é 
que nós poderemos manipu-
lar agentes biológicos nessa 

área. A nossa expectativa é 
que maio ou junho a gente já 
esteja começando a produção 
do IFA nacional. Isto é um pro-
cesso, leva um tempo”.

Brasil - O ministro Quei-
roga lembrou que a produ-
ção de vacinas no Brasil está 
aumentando e que o país já é 
um dos que mais imunizam a 
população contra a covid-19 
em todo o mundo.

“Nós teremos, só em agos-
to, mais de 30 milhões de 
doses produzidas na Fiocruz 
e no Butantan. [Sendo] 18 
milhões de doses com IFA 
importado da China. Isso já é 
um grande avanço. O Brasil é 
o quinto país que mais vacina, 

com o maior número de doses 
aplicadas. É uma conquista 
das nossas duas instituições, 
Fiocruz e Butantan. Isso asse-
gura o cumprimento da meta 
de 1 milhão de vacinados por 
dia. E vamos ampliar. Com a 
autonomia na produção do 
IFA, vamos ter mais vacinas 
ainda na Fiocruz e outras 
vacinas, que temos acordos 
internacionais, que vão se 
juntar ao nosso programa” 
disse Queiroga.

Perguntado sobre a inten-
ção de empresas em importar 
vacinas para imunizar seus 
empregados e familiares, o 
ministro disse que se tratava 
de legislação aprovada no 
Congresso, que deve ser cum-

prida por todos os cidadãos.
“Como ministro da Saúde, 

compete a mim gerir o Progra-
ma Nacional de Imunizações. 
Desde que haja vacinas sufi-
cientes, nós temos condições 
de imunizar toda a sociedade 
brasileira. Mas vivemos num 
regime democrático. O Con-
gresso aprovou uma lei. Todos 
nós temos que nos submeter 

ao regime da lei. Se o Congres-
so aprovou uma lei e ela foi 
sancionada, todos nós temos 
que cumprir”, disse Queiroga.

Convênio - Também par-
ticiparam da assinatura de 
convênio a reitora da Unifesp, 
Soraya Soubhi Smaili, e a 
presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade Lima. A duas insti-
tuições têm grande destaque 
em pesquisas e na produção 
científica nas áreas médica, 
biomédica, farmacêutica e 
de saúde coletiva, formam 
recursos humanos para o 
Sistema Único de Saúde e 
atuam em áreas como ensino 
técnico e de pós-graduação  
em saúde.

A previsão 
é do diretor 
de Bio-
Manguinhos, 
Maurício Zuma

AMB alega que medida reduzirá o maior número de mortes possível

Associações médicas lançam 
protocolo para triagem em UTI

A Associação Médica Brasileira 
(AMB) lançou nesta sexta-
-feira (9), junto com outras 
entidades que representam 
profissionais de diversas es-
pecialidades, um protocolo de 
recomendações para triagem 
de pacientes em cenário de 
crise em unidades de terapia 
intensiva (UTIs). São critérios 
para que os médicos possam 
definir da melhor forma possí-
vel como usar os recursos cada 
fez mais escassos na pandemia 
de covid-19 para tratar pacien-
tes em estado crítico.

O presidente da AMB, Cé-
sar Fernandes, disse que o 
principal objetivo é sempre 
“reduzir o maior número de 
mortes possível”. O docu-
mento enfatiza que foi feita 
uma sistematização para es-
tabelecer critérios éticos, téc-
nicos e transparentes para os 
profissionais poderem decidir 
como usar os recursos em um 
cenário em que faltam leitos 
em UTI.

Critérios - Uma das respon-
sáveis por elaborar os protoco-
los, a médica intensivista Lara 
Kretzer, explicou que entre os 
critérios para decidir entre os 

pacientes que vão receber o 
tratamento intensivo está a 
possibilidade de recuperação. 
Ou seja, aquele paciente que 
tiver mais chances de sobrevi-
ver à doença e aos métodos de 
tratamento terá prioridade. É 
levada em consideração tam-
bém a gravidade dos quadros 
de saúde e doenças em estágio 
avançado que possam reduzir 
as possibilidades de sobrevi-
vência. A idade não faz parte 
dos critérios de decisão.

Os pacientes que não tive-
rem prioridade em casos onde 
há falta de recursos, segundo 
os protocolos, devem conti-
nuar a receber os tratamentos 
disponíveis, inclusive aqueles 
que tragam conforto caso a 
morte seja inevitável.

As decisões devem, de 
acordo com as recomenda-
ções, serem anotadas nos 
prontuários de forma trans-
parente.

O documento foi elabora-
do não só a partir das bases 
científicas sobre o tema, como 
também apresenta o embasa-
mento legal disponível sobre o 
assunto.

O presidente da AMB des-
tacou que as recomendações 

não são de adoção obrigató-
ria, mas pretendem ajudar 
e salvaguardar os médicos 
que precisarem tomar essas 
decisões. “Vai haver um aco-
lhimento quase universal dos 
serviços de terapia intensiva”, 
disse Fernandes.

As recomendações vem em 
um período visto como crítico 
pelas entidades. “Atingimos 
um patamar em que o aten-
dimento à população não é 
adequado, digno e não chega a 
todos, como a gente vê nessas 
filas”, ressaltou a presidente da 
Associação de Medicina Inten-
siva Brasileira, Suzana Lobo.

Também assinam as reco-
mendações a Associação Bra-
sileira de Medicina de Emer-
gência; a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia e 
a Academia Nacional de Cui-
dados Paliativos.

O documento 
enfatiza que 
foi feita uma 
sistematização 
para estabelecer 
critérios
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EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Majestoso e imponente, o 
Poilão concedia a sombra ne-
cessária para que nos sentás-
semos e desenrolássemos, por 
horas a fio, o novelo de uma 
conversa prazenteira, pacata 
e agradável… e entrementes, 
o sol percorria o seu habitual e 
caloroso caminho, em direção 
ao poente.

A voz afável do Prof. Dou-
tor Rui Jandí – Magnífico Rei-
tor da Universidade Lusófona 
da Guiné e filho do falecido 
Régulo dos Cassangas, fazia-
-se ecoar na minha mente, 
enquanto as suas sábias pala-
vras percorriam e preenchiam 
o meu cérebro curioso.

Bem na fronteira com o 
Senegal, no extremo Norte 
da Guiné – Bissau me encon-
trava, numa breve passagem 
pela Tabanka de Gan Jandí, 
território dos Cassangas e em 
amena cavaqueira com um 
dos filhos do antigo Régulo da 
região, buscava mais conhe-
cimento sobre esta pequena 
etnia.

Pequena em dimensões, 
existindo hoje pouco menos 
de 200 membros da mesma; 
mas com um trabalho magní-
fico, no que toca à refloresta-
ção do seu território e do país 
e na preservação da natureza, 
das tradições e dos costumes.

O Poilão é árvore sagrada, 
para este povo, e junto ao 

mesmo, são praticados sacri-
fícios de animais, em honra a 
Irã – divindade guineense, são 
celebrados acordos e casamen-
tos e são deliberados juízos 
e julgamentos. Nesta tarde, 
cumpre um dever ainda mais 
sagrado, como já lhe é habitual: 
é escola, onde se ensina e se 
aprende… onde se transmite 
sabedoria e ciência. 

Na sombra do Poilão, se 
senta o Régulo – ancião regedor 
e juiz: julga, rege e ensina; junto 
a esta árvore sagrada, cresce e 
desenvolve-se a comunidade; 
junto a esta árvore, a religiosi-
dade é concretizada e ensinada.

Povo animista, os Cassangas 
acreditam que o mundo está re-
pleto de espíritos, que connos-
co interagem, influenciando as 
vidas humanas, beneficiando 
ou prejudicando-as;  veneram 

OPINIÃO

Divulgação

“língua lusa minha
não sei se sonhas ó língua! sei, sim que deixas sonhar.

língua! lusa língua minha companheira é amiga, fraterna, e arauto.
rejeita espaços herméticos, fechados, limitados por

 falsas fronteiras. veste-se literariamente de tendências universalistas.
e quando um dia transportada em caravelas foi impelida 

a sonhar com “novos mundos”
deixou-se conquistar. conquistámo-la! é ternuramente  nossa.”

Tony Tcheka, Língua Lusa 

António Montenegro Fiúza*

e idolatram os espíritos dos 
ancestrais – familiares faleci-
dos ou membros relevantes 
da coletividade, que mediam 
a relação com os outros entes 
sagrados e os espíritos natu-
rais: dos animais, das árvores, 
dos rios e do vento e outros, 
com enorme poder e difíceis 
de controlar.

O próprio Poilão – árvore 
sagrada é, ele mesmo, morada 
de vários espíritos naturais e 
dos ancestrais e junto ao seu 
tronco, ouve-se a voz desses 
espíritos, tenta-se aplacar 
a sua ira e promover a boa 
disposição dos mesmos; bus-
ca-se por conselho e promo-
ve-se a harmonia.

Junto ao gigante sagrado, 
observando o cair manso da 
tarde, aprende-se com as pa-
lavras e com o silêncio. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

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: 15/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 10:30 Avenida Rui Barbosa - Cachoeiras - Niterói 14967343
13:00 às 17:00 Estrada Paciência - Várzea das Mocas - Niterói 14957635
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Rio do Ouro - Niterói 14957635
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Várzea das Mocas - Niterói 14957635
13:00 às 17:00 Rodovia RJ 106 - Várzea das Mocas - Niterói 14957635
13:00 às 17:00 Rua 07 - Várzea das Mocas - Niterói 14957635
13:00 às 17:00 Ruas C, E - Várzea das Mocas - Niterói 14957635
13:00 às 17:00 Rua Projetada B - Várzea das Mocas - Niterói 14957635
13:00 às 17:00 Rua Bernardino Osório - Ititioca - Niterói 14976673
13:00 às 17:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Ititioca - Niterói 14976673
13:00 às 17:00 Rua Ricardina Osório - Ititioca - Niterói 14976673
13:00 às 17:00 Travessa C - Ititioca - Niterói 14976673

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Sacramento - Santa Izabel - Bairro Alegre - 

São Gonçalo 
14946625

12:00 às 16:00 Expedicionário Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Ruas 5, 9, 17 - Sacramento - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Exp André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Exp Ataualpa P L Filho - Anaia Grande - Bairro Alegre - São 

Gonçalo 
14946625

12:00 às 16:00 Rua Exp Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - Bairro Alegre - 
São Gonçalo 

14946625

12:00 às 16:00 Rua Exp. Atílio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Padre - Santa Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Romão de Morais - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
12:00 às 16:00 Rua Sebastião C Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 14946625
13:00 às 17:00 Avenida Santa Luzia - Santa Luzia - São Gonçalo 14946365
13:00 às 17:00 Rua Visconde Mauá - Santa Luzia - São Gonçalo 14946365
13:00 às 17:00 Rua C - Santa Luzia - São Gonçalo 14946365
13:00 às 17:00 Rua Francisco Otaviano - Santa Luzia - São Gonçalo 14946365
13:00 às 17:00 Rua Gil Vicente - Santa Luzia - São Gonçalo 14946365
13:00 às 17:00 Rua Padre José de Anchieta - Santa Luzia - São Gonçalo 14946365
13:00 às 17:00 Estrada Ferro Maricá - Rio do Ouro - Várzea Mocas - São Gonçalo 14957635
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Várzea Mocas - Ferro Velho - Rio do 

Ouro - São Gonçalo 
14957635

MARICÁ
12:00 às 16:00 Rua Castelamare - Bambuí - Maricá 14976749
12:00 às 16:00 Rua Pe Padre - Bambuí - Maricá 14976749
12:00 às 16:00 Rua Rio Bonito - Lot Fazenda Vale das Águas - Pindobal - Maricá 14976749
13:00 às 17:00 Rua Duas Águas - Jardim B Bambuí - Maricá 14946939
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 14946939
13:00 às 17:00 Rua Dolores Rangel - Jardim B Bambuí - Maricá 14946939
13:00 às 17:00 Rua Gualberto B Macedo - Espraiado - Maricá 14946939
13:00 às 17:00 Rua João Batista - Espraiado - Maricá 14946939
13:30 às 17:30 Ruas 100, 101, 102, 104 - Gamboa - Jardim Interlagos - Maricá 14978939
13:30 às 17:30 Rua Doutor Manoel Marreiros - Jardim Interlagos - Maricá 14978939
13:30 às 17:30 Ruas 1, 3 - Centro - Manoel Ribeiro - Vale da Figueira I - Maricá 14979093
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Vale da Figueira II - Maricá 14979093
13:30 às 17:30 Rua Santa Tereza - Ponta Negra - Vale da Figueira - Maricá 14979093

SG recebe 
primeira 
remessa de 
insumos do DER
A Prefeitura de São Gon-
çalo recebeu cerca de 33  
toneladas de Cimento As-
fáltico de Petróleo (CAP), 
do convênio com o Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem do Estado do Rio 
de Janeiro (DER-RJ), nesta 
sexta-feira (9). O convênio 
garantirá material para re-
capeamento dos principais 
trechos das vias de acesso do 
município. As novas frentes 
de obras deverão estar nas 
ruas a partir da próxima 
semana. 

Além das obras, o convê-
nio irá garantir que a usina 
de asfalto possa funcionar a 
pleno vapor, acelerando os 
trabalhos de pavimentação 
e recuperação de ruas no 
município. As operações 
tapa-buracos já vêm sendo 
realizadas desde o primeiro 
dia de governo e a parceria 
com o DER irá aumentar a 
capacidade de atuação das 
equipes da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

“A cidade nunca recebeu 
uma quantidade tão grande 
de insumos para a realização 
de obras significativas. Des-
de janeiro, estamos traba-
lhando para atender as reais 
necessidades dos gonçalen-
ses e já estamos obtendo 
resultados positivos dessas 
ações”, disse o secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Junior Barbosa.

Obras - Nesta sexta-feira 
(9), equipes da secretaria tra-
balharam em diversas fren-
tes de obras de manutenção 
e preservação na cidade. Na 
Rua José Mendonça de Cam-
pos, no Mutondo, com a aju-
da de uma retroescavadeira, 
funcionários  trabalham na 
substituição de 31 manilhas, 
que auxiliam na passagem de 
águas pluviais.
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Um quadro agravado

Charbel Tauil Rodrigues*

Um ano depois, a pandemia 
prossegue causando graves bai-
xas humanas, econômicas e 
comportamentais. Como é de 
conhecimento geral, todo o pla-

neta vem sendo afetado, embora 
de maneiras diversas.  Aqui no 
Brasil, entre tantos graves pro-
blemas, os micro, pequenos e 
médios empreendedores estão 
tendo também que lutar contra 
um verdadeiro cipoal de ordens e 
contraordens partidas a todo ins-
tante de múltiplos poderes, o que 
vem prejudicando ainda mais a 
luta diária pela sobrevivência de 
seus negócios.

Aqui em Niterói, agora mesmo 
centenas de empreendedores 
locais amargam mais uma tem-
porada de portas fechadas, por 
decisão unilateral da prefeitura. 
Os pequenos estabelecimentos 
mais uma vez são mantidos na 
berlinda, como se tivessem a 
especial vocação de disseminar 
o coronavírus. Porém, enquanto 
isto os ajuntamentos humanos 
compulsórios prosseguem nos 
ônibus, barcas e supermercados, 
numa total demonstração de 
injustiça e falta de lógica.

Antes de prosseguirmos, faço 
questão de frisar que todos nós, 
comerciantes, somos solidários 
no combate à pandemia, tanto 
que prontamente adotamos to-
dos os protocolos de proteção, 
tão logo foram definidos, e os 
estamos mantendo até hoje.  
O que não podemos aceitar é 
o Poder Público municipal de 
Niterói atuando de forma im-
perial, tomando suas decisões 
isoladamente e as anunciando já 
prontas, através de decretos, sem 
ouvir os legítimos representantes 
dos setores realmente produtivos 
da sociedade.

Feita esta importante ressalva, 
que fique bem claro: a situação 
em nossa cidade está caminhan-
do, rapidamente, para um quadro 
catastrófico, no que diz respeito 
às pequenas empresas locais. Em 
2020, uma pequena parte dos 
empreendedores dispunha de al-
gum lastro financeiro, ainda que 
modesto, para o enfrentamento 

emergencial da nova situação. 
Isto, vale destacar, apenas uns 
poucos.  Pois bem, atualmente 
ninguém tem mais nada, ne-
nhum tipo de reserva, porque 
tudo já foi gasto em pagamentos 
e quitação de compromissos nos 
últimos meses.  

E ainda pode piorar? Tudo indica 
que sim. Infelizmente estamos 
vendo se aproximar um cenário 
trágico, com mais de 80% dos 
empreendedores locais sofrendo 
graves prejuízos ao longo desse 
período de fechamentos totais ou 
parciais, o que levará ao encerra-
mento definitivo de atividades 
para boa parte deles. Agindo de 
forma discricionária na interlo-
cução com entidades de classe e a 
todo instante criando obstáculos 
ao funcionamento do Comércio, 
a administração municipal está 
assumindo papel relevante na 
piora do cenário. Não por acaso, 
aqui e ali tem sido noticiadas 
manifestações em espaços públi-

cos, de grupos cada vez maiores 
de cidadãos insatisfeitos com o 
rumo das coisas.

Em suma, a situação é muito gra-
ve para que os administradores 
públicos atuem isoladamente. É 
fundamental a soma de todas as 
forças possíveis para que, com 
toda a sociedade podendo ser 
ouvida, se consiga equacionar 
os vários problemas advindos 
do atual momento de pandemia 
e crise econômica.

O Sindilojas Niterói não abre mão 
de defender os legítimos interes-
ses dos empreendedores locais, 
estando sempre pronto a trocar 
ideias, apresentar sugestões e 
debater sobre os rumos possíveis 
- tanto para o combate à pande-
mia, quanto para a proteção dos 
negócios e empregos em nosso 
município.

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues é 

presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação
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Botafogo 
tenta manter 
chance de 
classificação

O Botafogo 
vem utilizan-
do o Cam-
peonato Ca-
rioca como 
preparação 

para a Série B do Campeo-
nato Brasileiro. Mesmo as-
sim, os alvinegros buscam 
uma vaga nas semifinais e 
neste sábado, às 21h05 (de 
Brasília), encaram o Volta 
Redonda, no Raulino de 
Oliveira.

Os visitantes chegam a 
partida pressionados pe-
los tropeços nas últimas 
rodadas. Os empates com 
Madureira e Portuguesa 
impediram o Botafogo de 
se consolidar no G-4 do 
Estadual.

Os alvinegros estão com 
11 pontos, na quinta posi-
ção. Só que uma vitória vai 
fazer a equipe dormir na 
zona de classificação para as 
semifinais da competição.

Para esta partida, o téc-
nico Marcelo Chamusca 
tem um desfalque. O ata-
cante Matheus Babi está 
suspenso e Rafael Navarro 
foi o escolhido para ser ti-
tular. No restante, o técnico 
deve manter a formação que 
começou o duelo contra a 
Portuguesa.

O Volta Redonda é a 
maior surpresa do Cam-
peonato Carioca. O Voltaço 
está na vice-liderança, com 
19 pontos, atrás somente do 
Flamengo nos critérios de 
desempate.

Um triunfo sobre os al-
vinegros vai garantir o Volta 
Redonda nas semifinais 
do Estadual com duas ro-
dadas de antecedência. Os 
donos da casa vão chegar 
a 22 pontos e não poderão 
ser alcançados por Bota-
fogo e Madureira, equipe 
com maior pontuação fora  
do G-4.

Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras pela decisão da Supercopa do Brasil

Flamengo busca primeiro 
troféu da temporada

A Supercopa do 
Brasil retornou 
em 2020 após 
um hiato de 28 
anos. A taça reú-
ne os campeões 
do Campeonato 

Brasileiro e da Copa do Brasil 
num tira-teima pela coroa de 
maior campeão da tempora-
da. Neste domingo, Flamengo 
e Palmeiras se enfrentam em 
Brasília, às 11 da manhã, no 
estádio Mané Garrincha.

Atualmente, Flamengo e 
Palmeiras protagonizam a 
maior rivalidade do futebol 
brasileiro. O poderio financei-
ro os colocou numa corrida 
por reforços milionários e 
na disputa pelos principais 
títulos.

Palmeiras (2018) e Fla-
mengo (2019 e 2020) vêm se 
alternando como ganhadores 
do Campeonato Brasileiro. 
Os finalistas da Supercopa 
também ganharam as últimas 
duas edições da Libertadores 
e a equipe alviverde faturou 
ainda a mais recente Copa 
do Brasil.

Para o meia Arrascaeta, o 
fato de enfrentar o Palmeiras 
não muda a postura do Fla-
mengo.

“Quando você está em um 
clube grande, não pode se 
importar com o time que tem 
pela frente. Temos de jogar 
para ganhar e cada final será 
importante para nós,” disse 
Arrascaeta em entrevista ao 
“UOL Esportes”.

O camisa 14 rubro-negro 
afirmou que o objetivo da 
equipe e seguir levantando 
taças. Desde 2019, foram 
dois Cariocas, dois Brasilei-
ros, uma Libertadores, uma 
Recopa Sul-Americana, além 
da Supercopa do Brasil do ano 
passado.

“Tudo passa pela pré-tem-
porada, pelo tempo para 
trabalhar. Foi fundamental 
para a intensidade nos jogos, 
tomara que a gente possa 
implementar na temporada 
esse ritmo. Tudo passa pela 
ambição, a gente se nutre de 
conquistas e vitórias. Nosso 

grupo sempre quer mais”, 
afirmou o jogador.

O técnico do Palmeiras, o 
português Abel Ferreira, tam-
bém minimiza a sequência de 
jogos da equipe, que está no 
meio da disputa da Recopa 
Sul-Americana.

“Façam o que quiserem, 
marquem os jogos quando 
quiserem. Não queremos 
saber. Queremos jogar. Se 
acham que o melhor é me-
ter uma Copa, uma Recopa 
e uma Supercopa no meio, 
não há problema. Estamos 

aqui para jogar e ganhar. 
Descansamos quando for-
mos mais velhos”, disse o  
treinador.

Enquanto o Flamengo 
chega com seu time completo 
para o confronto, o Palmeiras 
tem alguns desfalques. O 
meio-campista Gabriel Me-
nino, com lesão no tornozelo 
direito, e o atacante Gabriel 
Veron, em cronograma indi-
vidualizado de pré-tempora-
da, devem seguir de fora da 
equipe. O mesmo vale para 
o centroavante Luiz Adriano, 
diagnosticado com covid-19, 
e o volante Danilo Barbosa, 
ainda sem a melhor forma 
para estrear.

Para o Flamengo, a partida 
é a chance de faturar o bicam-
peonato. No ano passado, o 
Rubro-Negro conquistou a 
Supercopa com uma contun-
dente vitória por 3 a 0 sobre o 
Athletico-PR.

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol pode se tornar no maior artilheiro da história do Fla no século XXI

Flamengo levou 
o troféu do ano 
passado ao bater 
o Athletico-PR 
também no 
Mané Garrincha

Flu encara o Nova 
Iguaçu no Maracanã

Vasco já pensa no 
clássico de 4ª feira

O Fluminense 
está na quar-
ta posição da 
fase de clas-
sif icação do 
Campeonato 

Carioca. Neste domingo, os 
tricolores vão buscar mais 
uma vitória na competição 
contra o Nova Iguaçu, às 
18h (de Brasília), no Ma-
racanã.

A partida será a primeira 
no Maracanã após a libe-
ração por parte das autori-
dades do Rio de Janeiro. O 
Estadual ficou duas roda-
das sem poder ter jogos na 
capital fluminense.

O Fluminense terá a 
chance de se manter no 
G-4 do Carioca. Com 13 
pontos, os tricolores es-
tão na quarta posição e 
não podem tropeçar na  
rodada.

O técnico Roger Macha-

O Vasco con-
quistou o ob-
jetivo de avan-
çar a terceira 
fase da Copa 
do Brasi l .  A 
partir de ago-

ra, os cruz-maltinos voltam 
a pensar no Campeonato 
Carioca.

Os vascaínos ainda so-
nham com a classificação 
para as semifinais do Es-
tadual. Só que o próximo 
desafio será na próxima 
quarta-feira, contra o líder 
Flamengo, no Maracanã. O 
técnico Marcelo Cabo vai 
ter uma semana para pre-
parar sua equipe para esta 
decisão. O comandante 
adiantou que a base titular 
já está formada.

“Nosso planejamento 
agora vai ser individua-
lizado. A gente fez pla-
nejamento no coletivo, 
agora temos uma boa 

do viu sua equipe golear o 
Macaé na rodada passada. 
A boa atuação do Flumi-
nense deve fazer o coman-
dante manter a formação 
que começou o último jogo.

Do outro lado, o Nova 
Iguaçu tem nove pontos, na 
oitava posição. A equipe da 
Baixada Fluminense ainda 
sonha com uma vaga nas 
semifinais.

Só que o Nova Iguaçu 
tem que vencer a partida 
para seguir com chance 
de avançar no Estadual. A 
equipe precisa se recuperar 
da derrota na rodada passa-
da para o Volta Redonda.

base para dar sequência 
à espinha que estamos 
montando. Vamos virar a 
página e montar o plane-
jamento para o Flamengo”,  
disse.

Cabo ressaltou que o 
Vasco terá que mostrar 
sua força contra o rival. O 
técnico ressaltou que os 
cruz-maltinos precisam 
ter o Maracanã como seu 
campo, assim como São 
Januário.

“O Vasco tem São Ja-
nuário, que é o seu estádio, 
mas jogar um clássico no 
Maracanã é resgatar a his-
tória do Vasco da Gama. O 
Vasco precisa ser grande 
em São Januário e no Ma-
racanã”, declarou.

O Vasco está na séti-
ma posição do Carioca, 
com dez pontos. Os cruz-
-maltinos estão três atrás 
do Fluminense, quarto  
colocado.

CULTURA ULISSES DÁVILA
u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Surrealismo que retrata a 
realidade dos dias atuais
O ator Chico Diaz voltar a 
encenar a peça ‘A lua vem da 
Ásia’, que ele mesmo adap-
tou do romance homônimo 
do escritor mineiro Walter 
Campos de Carvalho. O espe-
táculo – que teve sua primeira 
montagem em 2011 – volta 
em versão mais leve, mais 
bem-humorada e concisa, 
com transmissão on-line di-
retamente do Teatro PetraGol 
(www.teatropetragold.com.
br), com acessos vendidos a 
R$ 20.  As sessões aos domin-
gos, às 18h, e temporada vai 
até 18 de abril.

A obra surrealista, carre-
gada de humor ácido, levanta 

questões sobre os limites 
do poder, das hierarquias e 
o lugar de cada cidadão na 
sociedade. “Tudo a ver com 
o momento que estamos vi-
vendo”, justifica Chico Diaz.

A peça retrata o diário de 
um homem hospedado em 

um hotel de luxo – ou talvez 
um campo de concentração 
ou um manicômio. Tendo a 
loucura como tema central, 
o protagonista enfileira recor-
dações (ou alucinações?) de 
suas passagens por diversos 
países, tornando-se o narra-
dor de um mundo governado 
pela lei do absurdo, mas que 
parece assustadoramente 
semelhante à nossa norma-
lidade.

Chico Diaz tem mais de 40 
anos de carreira como ator, 
dramaturgo, diretor e produ-
tor, em mais de 80 filmes, 22 
novelas e um sem número de 
peças. 

Como metáfora 
da atualidade, 
peça mostra 
confinamento, 
solidão e a arte 
como salvação

Bate-papo 
ilustre
Em prosseguimento às co-
memorações dos 100 anos da 
dramaturga Maria Clara Ma-
chado serão realizados bate-
-papos virtuais com o elenco 
do filme ‘O Tablado e Maria 
Clara Machado’. As sessões 
serão gratuitas e realizadas 
através da plataforma Sympla 
Streaming. É necessária a re-
tirada dos ingressos cortesia. 
Neste sábado, às 20h haverá 
um bate-papo com Malu Ma-
der e Ernesto Piccolo, ambos 
ex-alunos do Tablado.

Solo narrativo
A Prefeitura de Maricá realiza, até este domingo, 
das 14h às 21h, a Roda Cultural, com lives no 
Youtube de artistas e grupos musicais como uma 
forma de trazer alegria e esperança em um mo-
mento ainda atravessado pela pandemia.

A chamada pública de Retomada Cultural, em 
Niterói, contemplou 50 projetos.  São R$ 20 mil 
para cada iniciativa, totalizando R$ 1 milhão. O 
resultado, publicado nesta terça (6), pode ser con-
ferido no site culturaniteroi.com.br/chamadas

‘Criogenia de D. ou manifesto pelos prazeres 
perdidos’ é o nome do novo, e ousado, romance 
do escritor Leonardo Valente, que acaba de sair 
pela Editora Mondrongo. 

Pedro Lamare / Divulgação

Chico Dias volta a encenar ‘A lua vem da Ásia’, peça estreou em 2011, em versão mais concisa e transmissão on-line

Rodrigo Menezes/Divulgação

Até este domingo, sempre às 20h, o público 
pode conferir o espetáculo “A Arte de Governar 
a Si Mesmo – Caravana pelo Interior”. Trata-se 
de um solo narrativo dirigido por Warley Gou-
lart, com atuação de Daniella D´Andrea, que 
será transmitido pelo Youtube da atriz. 

Divulgação

Ex-aluna do Tablado, a atriz Malu Mader participará do evento virtual 

Tricolor, na 
quarta posição, 
não pode 
tropeçar

Bota só tem 
duas vitórias 
no Carioca


