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Niterói vacinou mais de 
um terço da população
Mais de 176 mil pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19

ACIMA DA MÉDIA

CIDADES\PÁG. 2

 A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos mudou o nome do Centro de Cidadania de Niterói, na Rua Visconde de Morais, 119, no Ingá

Divulgação/Palácio Guanabara

Alerj prorroga parcelamento de ICMS
Refinanciamento de dívidas com até 90% de redução de juros e multas segue para sanção do governador

PANORAMA\PÁG. 2

Governo do Estado 
distribui alimentos

CIDADES\PÁG. 4 CIDADES\PÁG. 5

CPI: ex-ministro nega 
prejuízo com a China

Secretária vai ter que 
falar em CPI, diz STF

CIDADES\PÁG. 5

Com proposta de dar a volta por cima e respirar novos ares, exposição 
“Ressurgência” homenageia artista Claudio Valerio Teixeira.

PÁG. 2

CULTURA

Alex Ramos

Mostra no Museu de Arte Contemporânea reúne os fotógrafos Luiz Bhering, 
Pedro Vasquez e Renato Moreth, e arquiteto Mario Costa Santos

ESPORTES

Fla busca a classificação
Sem Rodrigo Caio, o Flamengo entra em campo nesta quarta 
em busca da classificação antecipada contra a LDU.

PÁG. 8

Alexandre Vidal / Flamengo

O zagueiro Rodrigo Caio será desfalque na partida desta quarta no Maracanã

Alerj cria CPI 
da intolerância 
religiosa

PANORAMA\PÁG. 2

Centro de Cidadania 
agora é Paulo Gustavo

Depois da Rua Coronel Moreira César passar a se chamar Ator Paulo Gustavo, agora é a vez do 
Centro de Cidadania de Niterói, no Ingá, receber o nome Paulo Gustavo. O espaço é vinculado 
à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

CIDADES\PÁG. 4

MAC: exposição estreia na sexta

São Gonçalo já 
imunizou quase 
200 mil pessoas
Até ontem São Gonçalo já havia 
vacinado com a primeira dose 
contra a covid 195.872 pessoas. 
E o município segue hoje o 
calendário com a aplicação da 
vacina AstraZeneca. Até amanhã 
também está sendo vacinado 
quem tomou a primeira dose de 
Coronavac até 12 de abril. 

CIDADES\PÁG. 3

Papai Noel 
oficial dá 
adeus à cidade

CIDADES\PÁG. 3

Reprodução/ Redes Sociais

Sohail Saud, que encarnava o persona-
gem, morreu de complicações da covid
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Preços altos
Toda vez que entro em um supermercado aqui em Niterói, 
o preço já está diferente da semana anterior. As comidas 
mais simples são colocadas a um valor altíssimo. Antiga-
mente com o salário do mês meu carrinho ficava cheio, 
hoje em dia não enche metade da minha cesta. Está com-
plicada a situação.
Marli Silva

Horário das praias
Eu tenho uma dúvida em relação a manutenção desse 
horário de circulação nas praias de Niterói. Não acham 
que mantendo essa divisão de horários, a chance de lotar 
a praia no período da manhã é maior? Acredito que esse 
horário deveria ser melhor distribuído.
Lucas Peixoto

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.

‘Ressurgência’ entra 
em cartaz no MAC
O Museu de Arte Contem-
porânea de Niterói abriga, a 
partir de sexta, a exposição 
“Ressurgência”, com ima-
gens dos fotógrafos Luiz 
Bhering, Pedro Vasquez e 
Renato Moreth, além do ar-
quiteto Mario Costa Santos, 
responsável pelo projeto 
cenográfico do espaço.

A mostra tem como pro-
posta um convite a dar a 
volta por cima e a respi-
rar novos ares. O título é 
uma alusão ao fenômeno 

oceanográfico que ocorre 
quando ventos mudam de 
direção e fazem subir para 
a superfície águas mais frias, 
ricas em nutrientes. 

Dedicada à memória do 
recém-falecido artista Clau-
dio Valério Teixeira, “Res-
surgência” marca também 
a 11ª edição do Entreartes 
- Coletivo de Arte. O projeto, 
idealizado e produzido por 
Cacau Dias, tem o propósito 
de valorizar artistas locais 
que são referências. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘O Falsificador’
A Casa Museu Ema Klabin 
realiza a exposição virtual 
“O Falsificador Espanhol”. A 
mostra online vai apresentar 
duas folhas de pergaminho 
retiradas de livros de canto 
litúrgico autênticos do sé-
culo XV que tiveram uma de 
suas páginas raspadas para 
a inclusão de novas ilustra-
ções realizadas entre o final 
do século XIX e início do XX, 
por um artista conhecido 
como Falsificador Espanhol, 
até hoje anônimo. Onde:  ht-
tps://emaklabin.org.br/

SEMINÁRIO – O CCBB organiza, de quinta ao dia 14 
de junho, o seminário online “Encontros CCBB So-
bre Acessibilidade Digital” – uma série de debates e 
oficinas técnicas que abordarão conceitos, dados de 
mercado, dicas e melhores práticas para quem deseja 
produzir conteúdos culturais digitais mais inclusivos. 
Inscrições:  www.encontrosccbb.com.br.    

SOLIDARIEDADE – Nesta quarta, às 18h, os artistas 
de Queimados, que formaram uma Liga dos Artistas, 
iniciam uma sequência de lives solidárias, através do 
“Festival Liberdade”. A renda arrecadada será rever-
tida em alimentos para os artistas de Queimados. As 
transmissões ocorrerão pelas páginas do Facebook: 
Moradores de Queimados oficial e Minha  Baixada.  

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

Alex Ramos

Artistas niteroienses participam da mostra que inaugura na sexta, no MAC

Divulgação

Mostra virtual ‘O Falsificador 
Espanhol’ na Casa Museu Ema Klabin

POR JEFFERSON LEMOS

Encontro petista

Vereadoras do Partido dos 
Trabalhadores nas cidades 
de São Gonçalo e de Maricá, 
Priscilla Canedo e Andrea 
Cunha, respectivamente, 
se encontraram para trocar 
idéias e experiências, além 
de projetos nas áreas de Cul-
tura e de políticas para as 
mulheres. O bate-papo foi na 
Câmara de Vereadores de São 
Gonçalo. 

Aposta na aquicultura

A Fundação Instituto de 
Pesca do Estado (Fiperj), 
em parceria com a Univer-
sidade Estadual de Maringá, 
no Paraná, adquiriu uma 
remessa de duas mil ma-
trizes de tilápias. A espécie 
da linhagem Tilamax - Gift 
(Genetic Improvement of 
Farmed Tilápia) irá servir 
como renovação do plantel 

Divulgação

da fundação nas estações ex-
perimentais de aquicultura.

Na Fiperj, o lote foi re-
cebido pelo presidente, Ri-
cardo Ganem, Jandyr Fi-
lho, diretor de Pesquisa e 
Produção, Letícia Nogami, 
coordenadora de Extensão, 
e Rodrigo Takata, coordena-
dor de Aquicultura e Pesca 
Interior. 

Parcelamento 
prorrogado
A Alerj aprovou, ontem, o 
Projeto de Lei Complementar 
38/21, do Executivo, que altera 
o Programa Especial de Parce-
lamento de Créditos Tributá-
rios. O objetivo é possibilitar 
o pagamento de dívidas sobre 
ICMS geradas até dezembro 
de 2020. Atualmente, o prazo 
vai até 31 de agosto de 2020. 
A medida seguirá para sanção 
do governador Cláudio Castro.

O programa foi criado pela 
Lei Complementar 189/20, 
definindo que as dívidas po-
dem ser refinanciadas em 
até sete formas: desde o pa-
gamento de parcela única, 
com redução de até 90% dos 
valores das penalidades legais 
e dos acréscimos moratórios, 
até o parcelamento por 60 
vezes, com redução de 30% 
dos juros e acréscimos mo-
ratórios. O pedido de ingres-
so ao programa poderá ser 
apresentado até 31 de agosto 
deste ano. 

Tratamentos 
em debate

Trabalho remoto é 
tema de live

Líderes da saúde estarão reuni-
dos hoje e amanhã no 1º Fórum 
Todos Juntos contra o Câncer no 
Rio (TJCC), com o objetivo de 
debater as principais necessi-
dades e soluções no tratamento. 
O evento será realizado através 
de plataforma digital e  reunirá 
médicos, profissionais da saúde, 
representantes do governo, de 
hospitais e de organizações de 
apoio ao paciente. Sócio-fun-
dador da Associação Brasileira 
de Fisioterapia em Oncologia e 
do movimento Outubro Rosa 
Niterói, Paulo Gonçalves é um 
dos movimentadores do projeto 
no Estado. 

Hoje, às 9h, o advogado Cristóvão 
Macedo Soares, sócio do escri-
tório Bosisio Advogados, será o 
palestrante convidado na live 
“Trabalho remoto: as práticas de 
acordo com as leis”, promovida 
pela Federação Nacional das 
Agências de Propaganda (Fena-
pro). O evento integra o programa 
Dica Legal da federação e será 
transmitido em seu canal do 
Youtube https://youtu.be/ILU-
C5gMD8LE.
Cristovão é membro da Comis-
são de Direito do Trabalho do 
Instituto dos Advogados Brasi-
leiros (IAB). Foi indicado entre os 
melhores advogados trabalhistas 
pela ‘Who’s Who Legal 2018’ e 
professor convidado da FGV (RJ). 

Intolerância religiosa gera CPI

Deputados instalaram on-
tem, na Alerj, uma CPI 
para apurar casos de in-
tolerância religiosa no es-
tado. Foram eleitos, por 
unanimidade, a deputada 
Martha Rocha (PDT) como 
presidente, a deputada Tia 
Ju (REP) para vice-presi-
dente, além do deputado 
Átila Nunes (MDB) como 
relator.

Divulgação/Alerj

“Existe a intolerância 
religiosa e isso vai exigir de 
nós apresentar proposições 
para evitar essas ações que 
se traduzem em crime de 
ódio”, destacou Martha 
Rocha.

De acordo com a parla-
mentar, de 2015 a 2019 fo-
ram registrados pela Polícia 
Civil cerca de 6,7 mil crimes 
por esse tipo de atitude. 

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito Eduardo Paes e 
o secretário municipal de 
Cultura, Marcus Faustini, 
reabriram ontem o Palace-
te do Museu Histórico da 
Cidade, depois de 10 anos 
sem visitação. Localiza-
do no Parque da Cidade,  
na Gávea, o antigo solar do 
início do século XIX teve o 
interior e a fachada restau-
rados.

A retomada será marca-
da por uma exposição de 
longa duração com 482 pe-
ças do acervo do Museu (o 
acervo tem 24 mil ao todo), 
desde estandartes do século 
XIX, aquarelas de Debret e 
gravuras de Thomas Ender 
até os planos para a abertura 
da Avenida Central e objetos 
do dia a dia dos moradores 
do Rio. 

Paes Reabre museu na Gávea
Divulgação

A Frente Parlamentar em De-
fesa da Saúde Mental e da 
Luta Antimanicomial, da Alerj, 
promoveu ontem, na frente 
do Palácio Tiradentes, a ex-
posição de fotos “Liberdade 
Terapêutica”, como forma de 
marcar o Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial. A exposição 
retrata o cuidado em liberdade 
e a arte como um norte para a 
construção de uma sociedade 

sem manicômios. Ao todo, 
foram expostas 16 imagens 
impressas em tecido de pes-
soas usuárias da rede de saúde 
mental do Rio e que foram 
produzidas pelos fotógrafos 
Marcelo Gonçalves Moura Val-
le e Pâmela Perez. As imagens, 
agora, vão ganhar espaço 
dentro do Palácio Tiradentes, 
numa exposição cuja data de 
início será divulgada. 

Exposição no Palácio Tiradentes
Divulgação/Alerj

Divulgação

Divulgação
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Niterói contabiliza mais de um 
terço da população vacinada
Média (34,2%) é superior à do País (18,3%) e do Estado (16,4%), de acordo com dados de segunda (17)

Mais de 176 mil pessoas já 
receberam a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
em Niterói. O número equi-
vale a 34,2% da população e 
é superior à média do Brasil 
(18,3%) e do Estado do Rio 
de Janeiro (16,4%). A Prefei-
tura de Niterói já concluiu a 
aplicação da primeira dose 
do imunizante em pessoas 
com 60 anos ou mais, pro-
fissionais de saúde da linha 
de frente e com mais de 60 
anos, pessoas que vivem 
em instituições de longa 
permanência e quilombolas.  
No total, a cidade aplicou 
264.084 doses até segunda-
-feira (17).

Dos 176.650 niteroienses 
que já receberam a primeira 
dose, mais de 50% já com-
pletaram o ciclo de imuni-
zação e também receberam 
a segunda dose da vacina. A 
média niteroiense de con-
clusão do ciclo vacinal é 
superior à do Estado (46%) 
e do País (49,4%).

Durante transmissão ao 
vivo nas redes sociais da 
Prefeitura, na segunda-feira 
(17), o prefeito Axel Grael 
ressaltou a preocupação 
com a pandemia, com mi-
lhares de mortes no País, e 
reforçou a necessidade de 
que todos mantenham os 
protocolos sanitários e o 
distanciamento.

“Sabemos que existem 
duas principais formas de 
enfrentarmos essa doença. 
Uma das formas é através da 

vacinação, e nós temos feito 
todo o esforço para imuni-
zar a população, apesar da 
grande limitação que é a 

quantidade de vacinas que 
está chegando para a nossa 
cidade. Ainda assim, temos 
uma das maiores taxas de 

vacinação. A outra forma é 
proteção individual, com o 
uso de máscara e higiene, e a 
proteção coletiva, mantendo 
o distanciamento e evitando 
aglomerações. Essas são as 
armas que temos contra esse 
vírus”, enfatizou.

Calendário - A Secretaria 
Municipal de Saúde segue 
realizando a imunização. 
Hoje e amanhã (19 e 20), 
será a vez de pessoas a partir 
de 25 anos. Na sexta-feira e 
sábado (21 e 22), pessoas a 
partir de 18 anos recebem o 
imunizante.

Pessoas a partir de 18 
anos com síndrome de Down 
e doentes renais crônicos 
podem receber a vacina a 
qualquer dia, independen-
temente da idade.

“Com isso, finalizamos 
mais um grupo do programa 
nacional de imunização, se-
guindo com nossos esforços 
para avançar na aplicação 
das vacinas. Nós seguimos, 
em paralelo à vacinação da 

Covid, a vacinação contra a 
influenza. Você pode e deve 
tomar essa vacina também 
para se proteger do vírus da 
gripe”, pontuou o secretário 
municipal de Saúde, Rodrigo 
Oliveira.

A vacinação de gestan-
tes e puérperas (mães nos 
últimos 45 dias) com co-
morbidades, ambos com 
mais de 18 anos, e podem 
receber a vacina a qualquer 
dia, independentemente da 
idade. Nestes casos será apli-
cada a CoronaVac, conforme 
recomendação recente do 
Ministério da Saúde.

A população pode con-
sultar qual grupo está sendo 
convocado para a imuni-
zação nas redes sociais da 
Prefeitura de Niterói, no site 
oficial da Prefeitura (www.
niteroi.rj.gov.br), ou pelo 
número 153.  

A vacina está disponível 
em 11 pontos de vacinação 
distribuídos pelo município, 
com entrada liberada das 8h 
às 16h e aplicação das vaci-
nas até 17h, com exceção do 
Campo de São Bento que vai 
até as 16h. 

No caso das gestantes 
e puérperas, a imunização 
será na Policlínica Regional 
Carlos Antônio da Silva, no 
Centro, e Policlínica Regio-
nal Sérgio Arouca, no Vital 
Brazil.

Mais de 50% dos 
vacinados com 
a primeira dose 
já receberam 
a segunda 
aplicação 

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Vacinação contra covid em Niterói: no total, cidade aplicou, até a última segunda-feira (17), mais de 264 mil doses

Morre Sohail Saud, o 
Papai Noel de Niterói
Apagaram-se as luzes do 
teatro, emudeceu a bateria 
de uma escola de samba e 
o imaginário das crianças 
perdeu um de seus maiores 
símbolos. Morreu, ontem 
(18), Sohail Saud, ex-diretor 
do Theatro Municipal de 
Niterói, fundador da Ala dos 
Artistas da Unidos do Vira-
douro, e Papai Noel oficial de 
Niterói. O múltiplo persona-
gem da cultura niteroiense 
estava internado desde o dia 
13 na Casa de Saúde Santa 
Martha, em decorrência de 
complicações da covid-19.

Descendente de libane-
ses, Sohail se encantou pelo 
teatro na juventude quando 
ainda estudava o colegial no 
Colégio Plínio Leite. Artista 
nato, Sohail se apresentou 
principalmente em espetá-
culos infantis, seu público 
preferido. Organizou e di-
rigiu o Primeiro Festival de 
Teatro no Estado do Rio. Foi 
também diretor por muitos 
anos do Theatro Municipal 
de Niterói, trazendo para a 
casa de espetáculos shows 
e peças de sucesso.

Outra grande paixão de 
Sohail era a Unidos do Vi-
radouro. Ao lado da mulher 
Suely, dirigia a Ala dos Artis-

tas, que fundou há 48 anos.
O prefeito Axel Grael la-

mentou a morte de Sohail 
nas redes sociais.

“Lamento muito a triste 
perda do nosso querido 
Sohail Saud. Durante 40 
anos Sohail foi o Papai Noel 
oficial da nossa cidade e 
emocionou crianças e adul-
tos. Foi diretor do Teatro Mu-
nicipal de Niterói e integrava 
o universo do carnaval, um 
apaixonado pela Viradouro. 
Vai fazer muita falta com sua 
alegria de viver! Uma figura 
muito simpática e querida 
da nossa cidade. Mais uma 
grande perda para Niterói. 
Nos lembraremos sempre do 
Sohail com muito carinho, 
sobretudo nos natais. Nosso 
eterno Papai Noel. À esposa 
Suely e seus familiares, toda 
minha solidariedade”, escre-
veu Axel.

Reprodução/ Redes Sociais

Na época do Natal, Sohail encarnava o Bom Velhinho e alegrava a criançada

SG tem calendário para doses 
da AstraZeneca e CoronaVac

O município de São Gonçalo 
já vacinou com a primeira 
dose contra a covid-19 195.872 
pessoas, sendo 26.527 traba-
lhadores da saúde, 131.886 
idosos com mais de 60 anos, 
1.692 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas, 32.938 pes-
soas com comorbidades e 
2.722 acamados. Até as 15h 
de ontem (18), 86.419 pessoas 
tinham sido imunizadas com 
a segunda dose.    

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil vacina, hoje (19) 
e amanhã (20), as pessoas que 
tomaram a primeira dose de 
CoronaVac até 12 de abril. A 
vacina AstraZeneca está dis-
ponível tanto para a primeira 
dose, quanto para a segunda 
dose. A primeira dose pode 
ser aplicada em pessoas com 
comorbidades acima de 44 
anos, idosos com mais de 
60 anos, trabalhadores da 
saúde da linha de frente de 
qualquer idade, pessoas com 
síndrome de Down acima 
de 18 anos e profissionais da 
saúde com mais de 25 anos 
que estão atuando. Podem se 
imunizar com a segunda dose 
da AstraZeneca pessoas que 
tomaram a vacina há mais 
de 12 semanas. Os munícipes 
podem procurar os doze locais 
de vacinação da cidade, quatro 
deles com drive thru, das 8h 
às 17h.

Os locais de vacinação re-
cebem as pessoas que che-
gam até as 16h30, para que 
os mesmos sejam atendidos 
até 17h, nos dias de semana 
e 11h30 aos sábados. A po-
pulação pode acompanhar o 
site www.saogoncalo.rj.gov.
br e as redes sociais da Pre-
feitura, que informam so-
bre a vacinação e quem tem  
prioridade.

Primeira dose da 
AstraZeneca

 – Quarta (19): idosos a par-
tir de 60 anos, pessoas com 
comorbidades a partir de 44 
anos, profissionais de saúde 
que estão atuando a partir 
de 25 anos, pessoas com sín-
drome de Down a partir de 18 
anos e trabalhadores da saúde 
da linha de frente acima de  
18 anos.

– Quinta (20): idosos a par-
tir de 60 anos, pessoas com 
comorbidades a partir de 43 
anos, profissionais de saúde 
que estão atuando a partir 
de 25 anos, pessoas com sín-
drome de Down a partir de 18 
anos e trabalhadores da saúde 
da linha de frente acima de  
18 anos.

– Sexta (21): idosos a partir de 
60 anos, pessoas com comor-
bidades a partir de 42 anos, 
profissionais de saúde que 
estão atuando a partir de 25 
anos, pessoas com síndro-
me de Down a partir de 18 
anos e trabalhadores da saúde 
da linha de frente acima de  
18 anos.

– Sábado (22): idosos a par-
tir de 60 anos, pessoas com 
comorbidades a partir de 41 
anos, profissionais de saúde 
que estão atuando a partir de 
25 anos e trabalhadores da 
saúde da linha de frente acima 
de 18 anos.

– Segunda (24): idosos a par-
tir de 60 anos, pessoas com 
comorbidades a partir de 39 
anos, profissionais de saúde 
que estão atuando a partir 
de 18 anos, pessoas com sín-
drome de Down a partir de 18 
anos e trabalhadores da saúde 
da linha de frente acima de  
18 anos.

– Terça (25): idosos a partir de 
60 anos, pessoas com comor-
bidades a partir de 37 anos, 
profissionais de saúde que 
estão atuando a partir de 18 
anos, pessoas com síndrome 
de Down a partir de 18 anos e 
trabalhadores da saúde da li-
nha de frente acima de 18 anos.

– Quarta (26): idosos a par-
tir de 60 anos, pessoas com 
comorbidades a partir de 35 
anos, profissionais de saúde 
que estão atuando a partir 

de 18 anos, pessoas com sín-
drome de Down a partir de 18 
anos e trabalhadores da saúde 
da linha de frente acima de  
18 anos.

– Quinta (27): idosos a par-
tir de 60 anos, pessoas com 
comorbidades a partir de 33 
anos, profissionais de saúde 
que estão atuando a partir 
de 18 anos, pessoas com sín-
drome de Down a partir de 18 
anos e trabalhadores da saúde 
da linha de frente acima de  
18 anos.

– Sexta (28): idosos a partir 
de 60 anos, pessoas com co-
morbidades a partir de 31 
anos, profissionais de saúde 
que estão atuando a partir 
de 18 anos, pessoas com sín-
drome de down a partir de 18 
anos e trabalhadores da saúde 
da linha de frente acima de  
18 anos.

– Sábado (29): idosos a par-
tir de 60 anos, pessoas com 
comorbidades a partir de 29 
anos, profissionais de saúde 
que estão atuando a partir de 
18 anos, pessoas com síndro-
me de Down a partir de 18 anos 
e trabalhadores da saúde da li-
nha de frente acima de 18 anos.

Segunda dose de CoronaVac

– Quarta (19) e quinta(20): 
pessoas que tomaram a vacina 
coronavac até 12 de abril.

– Sexta (21) e sábado (22): 
pessoas que tomaram a vacina 
CoronaVac até 14 de abril.

– Segunda (24) e terça(25): 
pessoas que tomaram a vacina 
CoronaVac até 16 de abril.

– A partir de quarta(26): pes-
soas que tomaram a vacina 
CoronaVac a partir do dia 17 
de abril.

Município já imunizou quase 200 mil pessoas com a primeira dose da vacina 

Além de 
encarnar o 
Bom Velhinho, 
ele amava a 
Viradouro e foi 
diretor do TMN

Lucas Alvarenga/Prefeitura de Sao Gonçalo

São Gonçalo conta com 4 postos de vacinação operando no sistema drive thru
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Um novo 
paradigma

Dom José Francisco*

É muito difícil convencer 
uma pessoa de que é pre-
ciso evoluir dos antigos 
padrões que garantiam a 
segurança dos paradigmas 
construídos.

Observem que, já, os 
anúncios a Sara, Rebeca, 
Raquel, Ana foram todos 
construídos sobre o mo-
delo de uma quebra de 
paradigmas. A esterilidade 
das mulheres bíblicas e 
sua reversão marcou uma 
etapa na civilização, que 
foi a passagem da coisa à 
palavra, da certeza à espe-
rança. A partir de Abraão, 
os filhos já não foram mais 
concebidos a dois, mas a 
três, com a intervenção de 
um gesto eficaz.

O anúncio a Zacarias e 
a Maria seguiu a mesma 
entoada bíblica, mas, 
ao mesmo tempo, a 
modificou: o centro 
estava na pa-
lavra. Depois 
do anúncio, 
Zacarias per-
de a fala; Ma-
ria, ao con-
trário, ganha 
a palavra. 

É muito 
interessante 
ver os visi-
tantes per-
guntando a 
Zacarias, por 
gestos, como o filho 
se chamaria. Ora, até 
onde sabemos, ele es-
tava mudo, não ne-
cessariamente surdo. A 
verdade é que ele esta-
va amputado da palavra. 
Para reencontrar a palavra, 
Zacarias escreveu numa 
tabuinha o nome do filho: 
João. Foi a palavra, que 
lhe havia sido tirada, que 
o resgatou da ausência de 
si e o trouxe de novo ao 
convívio. 

No princípio é sempre 
a palavra, e ela resiste, te-
nazmente, a toda tentativa 
de lhe esgotar o sentido. 
Sem a palavra, não enten-
demos o mundo. A mesma 
palavra que gerou os pri-
mórdios do mundo, fez a 
virgem engravidar. “E Deus 

disse: que a luz seja! 
E a luz veio a ser”. 

Uma imagem 
fala mais do que 

mil palavras? 
Pode até ser 
verdade! Mas 
observe: só 
depois que 
as mil pala-
vras foram 
usadas para 
e x p l i c a r  a 
imagem. 

Nada su-
pera a pala-
vra, nada a 
constrange 

nem a detém: nem 
a esterilidade das 
mulheres bíblicas 
nem a secura de 

uma modernidade cada 
vez mais ávida de coisas, 
porém esvaziada do sen-
tido que trafega nas rotas 
da palavra.

Esse é um novo para-
digma. 

Vamos aderir a ele?

Nada supera a 
palavra, nada a 
constrange nem 
a detém: nem a 
esterilidade das 

mulheres bíblicas 
nem a secura de 

uma modernidade

OPINIÃO

Thiago Maia/Divulgação

O município de Casi-
miro de Abreu recebe 
o Ônibus Lilás amanhã 
(20), a partir das 10h, 
na Praça de Eventos Ja-
dilson Marchon Araújo, 
no Jardim Aparecida. A 
unidade móvel oferecerá 
serviços gratuitos e pa-
lestras sobre prevenção à 
violência contra mulher. 
O ônibus é equipado 
com salas fechadas para 
garantir privacidade 
às mulheres e oferece 
atendimento multidis-
ciplinar para vítimas de 
violência, como psicó-
loga, assistente social e 
advogada.

O projeto é da Secre-
taria de Estado de De-
senvolvimento Social .

Ônibus Lilás 
em Casimiro

Unidade, localizada em Niterói, também ganhou denominação LGBT

Centro de Cidadania recebe o 
nome do ator Paulo Gustavo
 O ator Paulo Gustavo ga-
nhou mais uma homenagem 
na segunda-feira (dia 17),  
quando foi celebrado o Dia 
Internacional contra a LGBT-
fobia. Na ocasião, a Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, 
por meio da Subsecretaria de 
Promoção, Defesa e Garantia 
dos Direitos, mudou o nome 
do Centro de Cidadania de 
Niterói, na Rua Visconde de 
Morais, 119, no Ingá, que 
passou a se chamar Centro de 
Cidadania LGBT Paulo Gus-
tavo. O tributo, que contou 
com a presença de familia-
res e amigos, aconteceu no 

próprio Centro e obedeceu 
todos os protocolos sanitários 
para evitar a propagação da 
covid-19. O ator, roteirista, 
apresentador e defensor da 
causa LGBT, faleceu no último 
dia 4, aos 42 anos, vítima do 
novo coronavírus. 

“O Paulo era um exemplo 
de generosidade e de luta. Es-
tar aqui hoje, em um espaço 
de trabalho, de generosidade, 
é a cara do Paulo Gustavo”, 
afirmou Leonardo Nobre, 
amigo do ator.

Estiveram presentes o 
estilista e coordenador do 
projeto Escola de Divines, 
Almir França, o representante 

do movimento GDN Grupo 
Diversidade Niterói, Eula 
Rochard, a coordenadora do 
Centro de Cidadania LGBT 
Caxias, Sharlene Rosa, e a 
coordenadora do Centro de 
Cidadania LGBT Niterói, Re-
nata Castelo.

O Centro de Cidadania 
LGBT é fruto de um trabalho 
da Secretaria em parceria 
com prefeituras locais. Ao 
todo são 11 centros espa-
lhados por todo o Estado, 
oferecendo apoio jurídico, 
psicológico e social para a 
comunidade LGBT. Em 2020, 
a unidade de Niterói realizou 
1.399 atendimentos.

RJ vai combater a violência 
contra crianças e adolescentes
O presidente Jair Bolsonaro 
assinou na segunda-feira (17) 
o decreto que institui o Pro-
grama Nacional de Enfren-
tamento da Violência contra 
Crianças e Adolescentes. A 
assinatura do documento 
ocorreu durante evento de 
lançamento de uma campa-
nha nacional de combate ao 
abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, na 
sede do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direi-
tos Humanos. A iniciativa é 
parte do Maio Laranja, mo-
vimento criado para chamar 
atenção da sociedade para o  
problema.

“Nós estamos aqui pra 
dizer que a gente tem agora 
um Maio Laranja, mas nosso 
sonho é que todos os meses 
fossem laranja e que todos 
os dias fossem laranja, e que 
todos se levantassem no en-
frentamento à violência sexual 
contra a criança no Brasil, e a 
exploração sexual”, afirmou a 
ministra Damares Alves.

Segundo a pasta, o progra-

ma tem caráter intersetorial e 
busca unir esforços entre os 
diversos atores do sistema de 
proteção, inclusive da socie-
dade civil, conselhos tutelares, 
delegacias e juizados especia-
lizados. Para atingir as metas 
previstas, o texto do decreto 

estabelece diretrizes que in-
cluem ações de prevenção, por 
meio de formação continuada 
de operadores do Sistema 
de Garantia de Direitos da 
Criança e Adolescente Vítima 
ou Testemunha de Violência, 
além de campanhas de sen-

sibilização da população em 
geral.

“Não tem como você re-
lativizar um tipo de violência 
como esse. Eu peço a Deus que 
vocês continuem nessa toada, 
que possíveis operações, que 
devem ocorrer, cheguem real-
mente a quem tenha que che-
gar”, afirmou Bolsonaro, logo 
após a assinatura do decreto.

Rio de Janeiro - Ontem, o 
governador Cláudio Castro 
anunciou investimento na 
área de atendimento às víti-
mas deste crime. A cerimônia, 
que contou com a presença da 
ministra Damares Alves, tam-
bém marcou o  lançamento de 
uma cartilha com informações 
sobre como reconhecer sinais 
de violência sexual e formas de 
denunciar.

Durante o evento, o Cristo 
Redentor e o Palácio Guana-
bara foram iluminados na 
cor laranja, que representa o 
enfrentamento e combate à 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes.

Decreto que instituiu Programa de Enfrentamento foi assinado pelo presidente
Rogerio Santana/GOV RJ

Primeira-dama Aline Castro, o governador Claudio Castro e a ministra Damares 

Produtos adquiridos de agricultores do Estado vão para Friburgo e Teresópolis

Parceria garante cestas de 
alimentos para 2.200 famílias
 Começaram a ser distribuídas, 
ontem (18), 2.200 cestas de ali-
mentos compostas por produ-
tos adquiridos de agricultores 
familiares do Estado do Rio de 
Janeiro. As cestas estão sendo 
doadas a pessoas em vulnerabi-
lidade social, situação agravada 
pela pandemia da Covid-19. 
São 1.100 cestas para Nova 
Friburgo e 1.100 para Teresó-
polis. A iniciativa tem o apoio 
da Emater-Rio e é fruto de uma 
parceria entre o RioSolidário e 
a Fundação Banco do Brasil.

No estado, a campanha 
“Proteja e Salve Mais Vidas” tem 
a assistência técnica da Ema-
ter-Rio, que está coordenando 
a aquisição de alimentos da 
Coopvieira (Cooperativa Agrí-
cola de Capacitação e Geração 
de Renda da Microbacia do Rio 
Vieira de Teresópolis) e da ASV-
TR-NF (Associação Serra Velha 
dos Trabalhadores Rurais do 
Município de Nova Friburgo).

A ação tem o apoio das 
prefeituras de Nova Friburgo 
e Teresópolis, que vão ajudar 
na seleção da população vul-
nerável e na entrega das cestas 
nos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras) de 
cada município.

Os alimentos adquiridos 
junto aos agricultores fami-
liares, em um período de difi-
culdades na comercialização 
de seus produtos do campo, 

irão formar as mais de duas 
mil cestas de alimentos que 
serão distribuídas para traba-
lhadores informais, pessoas 
de baixa renda - moradores 
de regiões urbanas e rurais. As 
cestas distribuídas pelas duas 
associações terão arroz, feijão, 
melado, farinha, pão caseiro, 
ovos caipiras, hortaliças, legu-
minosas e frutas. As cestas bá-
sicas com produtos de origem 
da agricultura familiar foram 

balanceadas por nutricionista 
e extensionista social da Ema-
ter-Rio.

“Fico muito feliz em ver 
essa soma de forças para aju-
dar quem mais precisa. Ações 
como essa, diante do cenário 
criado pela pandemia, são 
essenciais. Nós trabalhamos 
para que outras instituições 
tenham atitudes como essa da 
Fundação Banco do Brasil”, dis-
se a primeira-dama do Estado, 

Analine Castro, presidente de 
honra do RioSolidário.

O secretário de Estado de 
Agricultura, Marcelo Queiroz, 
reforça a importância de apoiar 
a agricultura familiar:

“Praticamente todas as po-
líticas públicas exercidas pela 
secretaria e pela Emater-Rio 
têm como alvo o pequeno pro-
dutor rural. Agradeço muito à 
Fundação Banco do Brasil que, 
mais uma vez, abre oportuni-
dades para os produtores rurais 
do Rio de Janeiro. A pandemia 
nos trouxe novos desafios e 
seguimos firmes colaborando 
com esses agricultores, por 
meio da concessão de crédi-
tos, renegociação de dívidas  
e novas parcerias com setor 
privado.

Para o presidente da Ema-
ter-Rio, Marcelo Costa, a parce-
ria com a Fundação BB mostra 
a importância da assistência 
técnica e da extensão rural no 
dia a dia do produtor familiar 
do estado.

“Eu fico muito feliz em 
ver todos os funcionários da 
Emater-Rio trabalhando para 
garantir que uma parceria 
tão importante como essa dê 
certo. São dias percorrendo a 
zona rural dos municípios para 
saber quais produtos podemos 
oferecer, como cada produtor 
familiar vai poder participar do 
projeto”, afirmou.

Divulgação/Palácio Guanabara

Entrega de kits: iniciativa da Emater tem apoio do RioSolidário e Fundação BB

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Casa própria: SG 
convoca até dia 26
A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Secretaria 
de Habitação, realiza até o 
dia 26 deste mês, na sede 
da Secretaria de Habitação 
(Rua Dr. Porciúncula, 395 
- Venda da Cruz - antigo 
3 BI), a convocação dos 
beneficiários do programa 
Casa Verde e Amarela para 
apresentação da documen-
tação. A convocação atende 
ao edital publicado em 12 
de abril. 

O objetivo, nesse mo-
mento, é recolher a docu-
mentação para análise da 
Caixa Econômica Federal 
(CEF) para que os benefi-
ciários possam ser, de fato, 
contemplados. Segundo a 
prefeitura, os beneficiários 
que não comparecerem 
nesta convocação ficarão 
impedidos de passar para 
próxima etapa do progra-
ma e terão o benefício can-

celado.
“Temos uma semana 

para fechar a janela des-
ta primeira listagem de 
convocados e gostaria de 
convocar os munícipes 
que foram chamados para 
evitar o cancelamento do 
processo”, alertou a secre-
tária de Habitação, Maria-
na Mendes Nogueira.

A convocação é referen-
te ao empreendimento ha-
bitacional Campo Belo 1 e 
2, no bairro da Marambaia, 
que irá beneficiar 500 famí-
lias e está em fase final de  
construção, dependendo 
apenas de alguns detalhes e 
ajustes. Os convocados de-
verão comparecer à sede da 
Secretaria de Habitação, de 
9h às 12h e de 13h às 16h.

O edital pode ser confe-
rido através do link https://
servicos.saogoncalo.rj.gov.
br/diario/2021_04_12.pdf

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Empreendimentos Campo Belo 1 e 2, em Marambaia, irão beneficiar 500 
famílias. Ambos contam com os equipamentos necessários para moradia
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Araújo diz que não prejudicou 
relação com governo da China
Resposta do ex-chanceler na CPI da Pandemia foi rebatida por senadores, que relembraram suas citações

Questionado por senadores 
durante audiência na CPI 
da Pandemia, ontem (18), 
o ex-ministro das Relações 
Exteriores Ernesto Araújo 
negou que a condução da 
diplomacia brasileira durante 
sua gestão tenha prejudicado 
o processo de aquisição de 
vacinas e insumos para o 
Brasil — principalmente os 
provenientes da China. Entre 
os parlamentares que criti-
caram a atuação de Ernesto 
Araújo está o presidente da 
CPI, senador Omar Aziz (PS-
D-AM), e a presidente da Co-
missão de Relações Exteriores 
do Senado (CRE), Kátia Abreu 
(PP-TO).

Omar Aziz citou artigo de 
Ernesto Araújo publicado em 
abril de 2020, que, segundo o 
parlamentar, fazia referência 
ofensiva à China ao mencio-
nar o coronavírus como um 
“vírus ideológico”.

“O senhor não acha que 
chamar [o vírus] de “comu-
navírus” não é uma coisa que 
indispõe a relação amigável 
que nós sempre tivemos, 
comercial, com a China? Se o 
senhor não acha isso, eu não 
sei o que mais achar. Inclusi-
ve, é até de se estranhar um 
chanceler, um ministro das 
Relações Exteriores, escrever 
um artigo contra um país com 
o qual nós temos uma relação 
comercial superavitária, que 
ajuda muito no superavit pri-

mário do Brasil, coisa que nós 
não temos com os Estados 
Unidos”, afirmou o presidente 
da CPI.

Ernesto Araújo deixou 
o Ministério das Relações 
Exteriores em 29 de março, 
após receber fortes críticas, 
inclusive de senadores, sobre 
sua atuação à frente da pasta.

Ao ser questionado pelo 
relator da CPI, senador Re-

nan Calheiros (MDB-AL), 
se sua atuação prejudicou a 
relação com a China, Ernesto 
disse não concordar com essa 
avaliação, e argumentou que 
o crescimento do comércio 
brasileiro com esse país for-
nece indícios de que havia 
uma “boa diplomacia”.  

“E acho que isso se reflete 
em dois dados muito concre-
tos: o nosso comércio com 

a China aumentou signifi-
cativamente ao longo deste 
governo. Entre 2019 e 2020, 
os números de 2020, mesmo 
com a pandemia, mostraram 
um aumento de 9% das nos-
sas exportações destinadas à 
China, que, se não me enga-
no, já atinge o posto de 33% 
do mercado total das nossas 
exportações. E, pelos dados 
que eu consultei dos quatro 

primeiros meses de 2021, dos 
quais três transcorreram na 
minha gestão no Itamaraty, 
houve um aumento ainda 
mais significativo das vendas 
brasileiras para a China”, afir-
mou o ex-ministro.

Araújo disse que não fez 
“nenhuma declaração” que 
fosse entendida como “anti-
chinesa”. Ele observou que, 
em determinados momentos, 
queixou-se por meio de co-
municados oficiais de com-
portamentos da Embaixada 
da China ou do embaixador 
da China no Brasil, Yang Wan-
ming. Mas, na sua visão, isso 
não teria prejudicado relação 
diplomática entre os dois 
países.

“Memória seletiva” - Já a 
senadora Kátia Abreu (PP-TO) 
declarou que o ex-chance-
ler possui uma “memória 
seletiva”, porque, segundo 
ela, o ex-ministro deixou de 
fazer referência, durante o 
depoimento, às citações que 
ele mesmo fazia, em blogs e 

redes sociais, contra a China 
e o governo chinês. Para ela, 
o crescimento dos negócios 
brasileiros com a China e as 
mais de 85% das doses de 
imunizantes aplicadas no 
Brasil, resultantes do trabalho 
conjunto entre o laboratório 
chinês Sinovac e o Instituto 
Butantan, se deram a “despei-
to” da diplomacia conduzida 
por Ernesto Araújo. Para a 
senadora, hoje o Brasil de-
pende daqueles que foram 
diretamente atacados pelo 
ex-ministro.

Kátia Abreu apresentou 
um requerimento no qual 
solicita todos os ofícios do 
Ministério das Relações Ex-
teriores (MRE) às embaixadas 
brasileiras que tratem de 
vacinas, cloroquina e todas 
as medicações relacionadas 
à covid-19.

“Nós vamos poder identi-
ficar qual foi o ministro que 
mais influenciou mal o presi-
dente, qual foi o ministro que 
melhor orientou o presidente. 
E nós queremos toda a co-
municação do MRE para as 
embaixadas no mundo, espe-
cialmente dos embaixadores 
de países onde há laboratórios 
de vacinas. Nós queremos 
todos os ofícios, todas as men-
sagens relacionados à pande-
mia, à vacina, à cloroquina, 
à hidroxicloroquina, ao que 
tiver”, informou a senadora. 
(Agência Senado).

Senadora 
Kátia Abreu 
disse que o ex-
ministro possui 
uma ‘memória 
seletiva’

Leopoldo Silva/Agência Senado

Ernesto Araújo e Omar Aziz na CPI: ex-chanceler negou que sua gestão tenha prejudicado compra de vacinas

Ministro Lewandowski não aceitou solicitação de Mayra Ribeiro

STF nega pedido de silêncio 
feito pela Capitã Cloroquina

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo 
Lewandowski negou habeas 
corpus preventivo protocola-
do pela secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educação 
em Saúde, Mayra Ribeiro, 
conhecida como “Capitã Clo-
roquina”, que pedia o direito 
de não responder às perguntas 
feitas durante a Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da 
Pandemia nesta quarta-feira 
(19).

Na decisão, o ministro en-
tendeu que Mayra deve pres-
tar os esclarecimentos que 
forem solicitados pelos sena-
dores por ocupar um cargo no 
Ministério da Saúde.

“Concluo, portanto, que 
o atendimento à convocação 
para depor perante a Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
recebida, nos termos consti-
tucionalmente estabelecidos, 
consubstancia uma obrigação 
da paciente, especialmente na 
qualidade de servidora públi-
ca que é, devendo permanecer 
à disposição dos senadores 
que a integram do início até 

o encerramento os trabalhos, 
não lhe sendo permitido en-
cerrar seu depoimento, de 
forma unilateral, antes de ser 
devidamente dispensada”, 
decidiu.

Lewandowski também as-
segurou que Mayra Ribeiro 
possa ser assistida por seus 
advogados e ser tratada com 
urbanidade e respeito.

No habeas corpus, a se-

cretária pediu que fosse ga-
rantido o direito de não se 
autoincriminar. Além disso, os 
advogados queriam que fosse 
assegurado o direito à palavra 
para formular questões de 
ordem durante a sessão.

De acordo com o ministro, 
Mayra Ribeiro não responde a 
nenhum processo na Justiça e 
não ficou demonstrado o risco 
de autoincriminação.

Antonio Cruz/Agência Brasil

Lewandowski assegurou que secretária pode ser assistida por advogados

O dólar caiu ontem pela 
terceira sessão seguida. 
A bolsa de valores al-
ternou altas e quedas 
ao longo do dia, mas 
fechou com valorização 
de 0,03%, na  quarta 
sessão consecutiva. O 
dólar comercial ontem 
(18) vendido a R$ 5,255, 
com recuo de R$ 0,012 
(-0,22%). 

N o  m e r c a d o  d e 
ações, o dia foi marca-
do por ganhos. O ín-
dice Ibovespa, da B3, 
encerrou aos 122.980 
pontos.

Dólar: 
nova queda
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COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

rioleiloes.com.br
0800-707-9272

SOBRADO 03 PAVS. EM

CASIMIRO DE ABREU/RJ

560M² A.T., 

R. Alexandre Barbosa, 
 289, Lot. Costa Azul,

Rio das Ostras, 3º Distrito.

Inicial
R$ 496.800,00

COND. PGTO DO LEILÃO:

31/05/2021
SEG - 10h | ONLINE

banco.bradesco/leiloes

Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.

51 3535.1000
51 99537.5119

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00

Rio de Janeiro/RJ
Sala comercial c/ área priv. estimada de 311m².
Av. Rio Branco, 89, Salão 1202 - Ed. Manhattan Tower.
B. Freguesia da Candelária (In loco Centro).
4 vagas de garagem c/ áreas priv. de aprox. 15m² cada.
Av. Rodrigues Alves, 173 - vagas nos 119, 333, 334 e 335.
Edifício Ana - B. Freguesia de Santa Rita (In loco Centro).
Lance Mínimo: R$ 2.160.360,00

LEILÃO DE IMÓVEIS
RIO DE JANEIRO/RJ
SÃO PAULO/SP
IBICOARA/BA

- À vista c/10% de desconto;
- Parc. c/ sinal e o saldo em
  até 12, 36 ou 48x (exceto
  lotes 2 e 3).
Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br

6 ofluminense.com.br
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Flu fala 
sobre público 
na final do 
Carioca

A diretoria do 
Fluminense es-
tava atenta aos 
movimentos da 
Ferj sobre a se-
gunda partida 
da final do Ca-

rioca. A Federação tentava 
colocar público no duelo 
contra o Flamengo.

Desde o início da sema-
na, Brasília era a favorita a 
sediar o confronto, com a 
presença de 20 mil presentes. 
No entanto, o governo local 
declinou da possibilidade 
e afirmou que o gramado 
do estádio Mané Garrincha 
não está em condição para o 
clássico.

Com isso, a Ferj confirmou 
nesta terça que a final será 
mesmo no Maracanã, sem 
público. A Federação ainda 
não se pronunciou sobre a 
presença de convidados na 
partida.

Desde o começo dos ru-
mores, a diretoria do Flumi-
nense afirmou ser contra a 
presença de público e cogitou 
não entrar em campo.

“O Fluminense Football 
Club esclarece que não foi 
procurado e que, portanto, 
não teve ciência por nenhuma 
das partes envolvidas sobre a 
tentativa de  mudança de lo-
cal da partida. O Fluminense 
esclarece ainda que, mesmo 
que tivesse sido procurado 
para tal mudança, não a acei-
taria, conforme já esclareceu 
a alguns jornalistas. A troca, 
sem justo motivo demons-
traria infringência clara ao 
regulamento da competição 
previamente aprovado entre 
os clubes”.

Rubro-Negro joga pela classificação nesta quarta-feira, às 21h, no Maraca

R. Caio será desfalque no 
duelo contra a LDU

O Flamengo está 
próximo da clas-
sificação para as 
oitavas de final 
da Libertadores. 
Os rubro-negros 
precisam ape-

nas do empate para avança-
rem e da vitória para garanti-
rem a primeira colocação do 
grupo G. É isso que o time de 
Rogério Ceni tenta na partida 
desta quarta-feira contra a 
LDU, às 21h, no Estádio do 
Maracanã.

Mesmo sabendo da im-
portância da partida, a co-
missão técnica optou por 
poupar o zagueiro Rodrigo 
Caio. O defensor voltou aos 

gramados no fim de semana 
contra o Fluminense e será 
preparado para a finalíssima 
do Estadual.

Rodrigo Caio tem convivi-
do com as lesões no Flamen-
go. Por isso, o pensamento do 
técnico Rogério Ceni é contar 
com o seu principal zagueiro 
por mais tempo nesta tem-
porada.

Para o duelo contra a LDU-
-EQU, nesta quarta-feira, Ro-
gério Ceni pode escalar Bruno 
Viana, Gustavo Henrique ou 
Léo Pereira ao lado de Willian 
Arão. Vale lembrar, que a parte 
defensiva do Flamengo é um 
dos setores mais questiona-
dos pela torcida. Sem Rodrigo 

Caio, nenhum dos jogadores 
listados conseguiu substituir 
o atleta à altura quando tive-
ram oportunidades. 

Esta será mais uma chan-
ce de um desses jogadores 
provarem que estão prepa-
rados para serem substitutos 
importantes do zagueiro que 
frequentemente é convocado 
por Tite para vestir a camisa 
da Seleção Brasileira.

Rogério Ceni, além de 
Rodrigo Caio, pode poupar 
mais jogadores visando a fi-
nal do Campeonato Carioca. 
No entanto, o treinador vai 
fazer mistério até a hora da 
partida desta quarta-feira no 
Maracanã.

Alexandre Vidal / Flamengo

O zagueiro Rodrigo Caio será poupado por Rogério nesta quarta-feira visando a final do Cariocão contra o Fluminense

Cavalieri volta a 
sentir problema no pé

Germán Cano se 
aproxima de nova marca 

O time do Bo-
tafogo come-
çou a tempora-
da vendo seus 
dois principais 
goleiros no de-

partamento médico. Gatito 
Fernández e Diego Cavalieri 
continuam se recuperando e 
não têm previsão de retorno 
aos gramados.

Cavalieri vinha sofrendo 
com dores no pé. Após longo 
período de tratamento ausen-
te dos gramados, voltou a tra-
balhar com o elenco, mas não 
foi relacionado para qualquer 
partida na temporada.

O técnico Marcelo Cha-
musca falou sobre a situação 
do jogador.

“Ele retornou há umas 
duas semanas às atividades 
no campo com os outros 

O  a t a c a n t e 
Germán Cano, 
principal nome 
atualmente do 
elenco vascaí-
no, mostrou sua 
capacidade de 

marcar gols ao fazer o da vitó-
ria do Vasco sobre o Botafogo 
no último domingo. O argen-
tino, que já era conhecido por 
ser matador antes de vestir a 
camisa do time carioca, com-
provou sua fama deste que 
chegou no Brasil.

O triunfo por 1 a 0 no 
Nilton Santos deixou os cruz-
maltinos mais próximos do 
título da Taça Rio. O gol leva 

goleiros e com o treinador 
de goleiros e vinha treinan-
do normalmente. No início 
dessa semana, voltou a sentir 
um desconforto, retornou ao 
departamento médico, fez 
alguns exames e está em pro-
cesso de recuperação desse 
desconforto que ele sentiu.”

Diego Cavalieri tem con-
trato até o fim da temporada. 
O goleiro de 38 anos, que 
disputou 40 partidas pelo 
Botafogo em duas tempo-
radas, segue com situação 
indefinida. A diretoria alvi-
negra só iniciará as conversas 
pela renovação após o atleta 
se recuperar dos problemas 
físicos.

O Glorioso agora se prepa-
ra para o jogo de volta da Taça 
Rio contra o Vasco da Gama 
no próximo sábado.

uma vantagem simples para 
o duelo do próximo sábado 
contra o Botafogo.

Cano chegou a 31 gols 
marcados desde que chegou 
ao Vasco, no início da tempo-
rada passada. O argentino já é 
o maior artilheiro estrangeiro 
do clube no século.

Agora, o jogador se aproxi-
ma de nova marca. Cano pode 
se tornar o segundo maior ar-
tilheiro estrangeiro do Vasco 
na história, pois está somente 
a cinco de Parodi, que tem 37. 
Provavelmente Cano irá atin-
gir essa marca na temporada e 
cravar o nome na história do 
Gigante da Colina.


