
Niterói: Festival Mulher 
terá reflexões e música

Evento reunirá artistas como Preta Gil, Sandra de Sá, Mônica Martelli e Elisa Lucinda em shows gratuitos

SÓ ELAS NO PALCO

CIDADES\PÁG.3

Diego e a mulher, Mayara, contaram que dormiram em abrigos, viajaram de trem e fizeram uma viagem de ônibus para saírem da Ucrânia para a Romênia, onde pegaram o voo para o Brasil

Divulgação
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Niteroiense 
escapa 
da guerra 
Criado no Morro da Palácio, no 
Ingá, o jogador de futebol Diego 
Carioca e sua esposa Mayara Fa-
ria estão de volta ao Brasil após 
receberem apoio da Prefeitura de 
Niterói para saírem da Ucrânia. O 
casal estava em Kovalivka, cidade 
a 100 quilômetros de Kiev, onde 
Diego atuava pelo Kolos, quando 
a Rússia iniciou os ataques. Antes 
de conseguirem voltar ao País, o 
casal dormiu em abrigos subter-
râneos, viajou de trem, andou 40 
quilômetros e fez uma viagem de 
ônibus para deixar a Ucrânia em 
direção à Romênia, de onde saiu 
o voo para o Brasil. No Morro do 
Palácio, o jogador mantém um 
projeto social chamado Futebol 
pela Paz.

CIDADES\PÁG. 5

Vez da merenda 
vegetariana na 
rede pública

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 5

ONU aprova resolução 
contra a invasão da 
Ucrânia pela Rússia

Exposição 
prorrogada 
no Ingá
A visitação para a mostra 
“Tudo que move é sagrado” 
foi prorrogada até 17 de abril 
no Museu Janete Costa.

PÁG.2 

CULTURA

Leo Zulluh/Divulgação

Mostra reúne 60 obras de 30 artistas 
brasileiros no Museu Janete Costa

Equipes de resgate 
já localizaram 232 

corpos em Petrópolis
CIDADES\PÁG. 4

Os primeiros reforços da “era SAF” devem desembarcar nos próximos 
dias no Botafogo. O zagueiro Philipe Sampaio, do Guingamp-FRA, e o 
atacante Lucas Piazón, do Braga-POR, podem ser anunciados em breve.

PÁG. 8

ESPORTES

‘Sumiço’ de 
Ramon é 
explicado
Técnico Paulo Sousa expli-
cou que Ramon não vem 
sendo aproveitado no Fla 
por não estar entendendo 
seu estilo de jogo.

Marcelo Cortes / Flamengo

Lateral-esquerdo Ramon tenta recu-
perar seu espaço no time do Fla

 Divulgação / Braga

Revelado pelo São Paulo, Lucas Piazón, que defende o Braga, deve ser por empréstimo ao Botafogo 

De portas abertas para reforços

Alerj aprova 
‘retombamento’ 
do Tamoio

CIDADES\PÁG. 4

Eletronuclear: 
inscrições estão 

abertas até dia 21
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Fim do Carnaval
Disseram que não ia ter, no fim acabou acontecendo. Já 
estava perdida sem saber se rolaria ou não, mas acho que 
a essência do Carnaval esteve presente nesse feriado aqui 
no Rio de Janeiro. Estou feliz e realizada com a volta das 
pessoas às ruas, mesmo sem blocos. Espero que tudo se 
normalize e que o Carnaval volte com tudo em abril!
Simone Peçanha

Calor intenso
Eu agradeço demais o tempo limpo no feriado, deu pra 
curtir bastante a praia com meus filhos e a esposa, mas 
esse sol está de rachar. Senti na pele o verdadeiro verão 
carioca. Voltei da Região dos Lagos igual a um camarão. 
A tendência é piorar.
Roger Santana

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.

‘Tudo que move é 
sagrado’ até abril
A visitação para a exposição 
“Tudo que move é sagrado” 
foi prorrogada. A mostra, 
que reúne 60 obras de 30 
artistas brasileiros, com 
técnicas diversas, pode ser 
conferida até o dia 17 de 
abril no Museu Janete Costa 
de Arte Popular, no Ingá. 
A curadoria é assinada por 
Jorge Mendes.

Nas peças, recursos ma-
nuais, manivelas, motores e 
vento evidenciam a dinâmi-
ca do movimento, justifican-

do o nome da mostra, que 
é dividida em cinco setores 
integrados no térreo.

Logo na entrada, o pú-
blico pode ver um barco 
do mestre Fida, seguido de 
uma grande escultura de si-
naleiro confeccionada pelo 
mestre Laurentino Rosa 
dos Santos, referência na 
arte popular brasileira.  Em 
seguida, cinco cataventos 
elaborados por vários artis-
tas. De terça a domingo, das 
11h às 17h. 

CULTURA

Carnavais
O Teatro Municipal de São 
Gonçalo volta a receber o 
público, nesta quinta, a par-
tir das 14h, para a exposição 
“Relembrando os carnavais 
antigos de São Gonçalo”, 
do artista plástico Vinicius 
Soares. A mostra, que foi 
montada no hall de entrada 
do Teatro, conta com mais 
100 peças, entre fantasias e 
máscaras, sendo todas elas 
originais. Algumas delas 
foram produzidas na década 
de 1920. Todos os dias, das 
14h às 21h. Entrada franca. 

LANÇAMENTO – A cantora e compositora recifense 
Cacau Galvão apresenta seu novo single, “Quente 
Como Verão” nas plataformas digitais. A pernambuca-
na ficou conhecida ano passado, quando foi escolhida 
como revelação no projeto “Me Grava Salon Line”, que 
buscava descobrir novos talentos da música nacional. 
Na época, lançou a música “Setembro”, no Youtube. 

OFICINA – Estão abertas, em Cabo Frio, as inscrições 
para as oficinas gratuitas de violão, que serão reali-
zadas no Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb. 
As matrículas podem ser realizadas na secretaria do 
teatro até o dia 17, de segunda a quinta-feira, das 8h30 
às 18h. A idade mínima para participar é de 12 anos e 
as aulas têm início a partir do dia 21.

Leo Zulluh/Divulgação

Mostra reúne 60 obras de 30 artistas brasileiros no Museu Janete Costa

Divulgação 

“Relembrando os carnavais antigos 

de São Gonçalo”  no Municipal

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

POR JEFFERSON LEMOS

Alerj derruba vetos
A Alerj promulgou ontem 
seis novas leis que haviam 
sido vetadas pelo governador 
Cláudio Castro. Entre as me-
didas que passam a valer está 
a Lei 9.574/22, dos deputados 
Martha Rocha (PDT) e Bebeto 
(Pode), que destina os prêmios 
prescritos dos jogos explora-
dos, direta ou indiretamente, 
pela Loterj às categorias de 
esportes paralímpicos e aos clu-
bes formadores destes atletas. 
Também foi promulgada a Lei 
9.575/22, que autoriza a con-
tratação especial temporária 
de voluntários aposentados na 
área de Segurança Pública no 
Estado, medida dos deputados 
Martha Rocha (PDT), Alana Pas-
sos (PSL) e Subtenente Bernar-
do (PTB). Foi promulgada ainda 
a Lei 9.572/22, que autoriza o 
Detran a ampliar a quantidade 
de estabelecimentos credencia-
dos para realização de exames 
médicos e psicológicos para 
obtenção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Para o 
deputado Dionísio Lins (PP), a 
medida atende a uma deman-
da da população que precisa 
de mais vagas nas clínicas do 
Detran para marcação dos exa-
mes exigidos. Já a Lei 9.576/22, 
assinada pelo deputado Bebeto 
(Pode) e pela deputada Martha 
Rocha (PDT), regulamenta a 
anulação de multas de trânsito 
quando o lacre das placas dos 
carros for rompido para fraudar 
a infração. Aliás, precisava de lei 
para isso?

Benefícios ficais para o setor naval

Presidente da Comissão 
Especial de Indústria Na-
val, de OffShore e do Setor 
de Petróleo e Gás da Alerj 
e integrante da Comissão 
Estadual pelo Desenvol-

Divulgação

vimento da Economia do 
Mar (CEDEMAR), a depu-
tada Célia Jordão (Patriota) 
segue articulando para 
conseguir benefícios fiscais 
para a cadeia produtiva 
vinculada ao setor naval. 
¨Estudos sobre o Repetro 
também estão na pauta, 
pois o regime nele previsto 
beneficia aqueles que estão 
no primeiro e segundo elos 
da cadeia produtiva. É o 
caso do aço, por exemplo, 
insumo fundamental para 
a indústria naval que é de-
sonerado na importação, 
enquanto o que é produzi-
do aqui não recebe o mes-
mo tratamento fiscal. Quer 
dizer, sobre o aço chinês 
não é cobrado imposto, e 
sobre o aço brasileiro, sim. 
Precisamos rever isso”, afir-
mou Célia Jordão. 

Benefícios fiscais
Com a derrubada do veto pas-
sam a vigorar também medi-
das relacionadas a benefícios 
fiscais. A Lei 9.577/22, do de-
putado Brazão (PL), autoriza a 
concessão de tributos estaduais 
- como o ICMS - na compra de 
caminhões novos por transpor-
tadores autônomos ou empre-
sários individuais. E na área da 
Cultura, foi promulgada a Lei 
9.573/22, que autoriza o Gover-
no d a estabelecer a preservação 
de patrimônio cultural como 
um dos critérios para repasse 
do ICMS aos municípios. 

Merenda 
vegetariana

Bolsas 
de estudo

As escolas públicas estaduais 
fluminenses, as unidades da 
Rede Faetec e o Colégio de 
Aplicação da Uerj poderão 
fazer parte de um programa 
de melhoria na qualidade da 
merenda escolar que inclui 
o cardápio vegetariano. É o 
que prevê o Projeto de Lei 
4.335/18, que será votado 
hoje, em segunda discussão, 
pela Alerj. Por já ter recebido 
emendas, o texto poderá ser 
modificado durante a vota-
ção. 

Segundo o texto, além de 
disponibilizar uma opção 
vegetariana no cardápio du-
rante todos os dias, as carnes 
ofertadas não poderão ser 
processadas ou embutidas, 
como salsichas, mortadelas 
e salames. 

Para os alunos que neces-
sitem de atenção nutricional 
individualizada em virtude de 
estado ou de condição de saú-
de específica, será elaborado 
cardápio especial com base 
nas recomendações médicas 
e nutricionais, avaliação nu-
tricional e demandas nutri-
cionais diferenciadas. 

A Resilia está com inscrições 
abertas para o processo se-
letivo do curso profissiona-
lizante em Data Analytics, 
que irá preparar os alunos 
para responder à demanda 
de empresas e instituições 
por um planejamento estra-
tégico baseado em filtragem 
e análise de dados. O curso 
tem duração de seis meses 
e oferece formação técnica 
e desenvolvimento de soft 
skills voltadas para o mer-
cado de trabalho. Candida-
tos de qualquer região do 
país podem se inscrever até  
1º de abril. Bolsas de estu-
dos serão oferecidas para 
pessoas em vulnerabilidade 
social. Inscrições pelo site 
da Resilia. 

Não é por falta de lugar para morar

A deputada estadual Mô-
nica Francisco (PSOL) está 
propondo ao governador 
Cláudio Castro a destina-
ção de dois grandes imó-
veis públicos sem uso à 
construção de moradias 
populares para os quase 
900 desabrigados da última 
tempestade de Petrópo-

Divulgação

lis. Uma delas, no bairro 
Fazenda Inglesa, foi com-
prada pelo estado em 2013 
e, apesar de ter custado 
aos cofres públicos R$ 4,5 
milhões, permanece aban-
donada desde 2016. Com 
20 mil m², sendo 4 mil m² 
de área construída, o lugar 
conta com 60 quartos que 
já serviram como abrigo às 
vítimas da chuva de 2011.    
A outra propriedade fica na 
Estrada Ministro Salgado 
Filho, no distrito de Itaipa-
va. O terreno de 98 mil m², 
destinado à construção de 
casas para os desabrigados 
de 2011, continua inutiliza-
do até hoje. 
“Chega a ser desrespeitoso 
com a população petro-
politana e com o restante 
da população do estado 
que imóveis que custaram 
tanto aos cofres públicos 
não sejam revertidos para 
a população”, diz Mônica. 

Panorama RJPanorama RJ

O governo estadual vai 
investir cerca de R$ 50 
milhões em obras de re-
capeamento, drenagem e 
pavimentação nos muni-
cípios de Silva Jardim e Rio 
Bonito. As intervenções, 
que serão realizadas nesse 
ano, atendem a pedidos 
formalizados pelo depu-
tado estadual Anderson 
Alexandre (SDD).

Pé na lama com dias contados
Divulgação

A Alerj vota hoje, em se-
gunda discussão, projeto 
do deputado Waldeck Car-
neiro que institui a Política 
Estadual de Fomento à 
Agroindústria Familiar no 
Estado do Rio. Serão bene-
ficiados empreendimentos 

Incentivo à agroindústria familiar
Brunno Dantas / TJRJ

de propriedade ou posse 
de agricultor familiar sob 
gestão individual ou cole-
tiva, com a finalidade de 
beneficiar ou transformar 
matérias-primas prove-
nientes da produção agrí-
cola, pecuária, pesqueira, 
aquícola, extrativista e flo-
restal, abrangendo desde 
os processos simples até 
os mais complexos, como 
operações físicas, químicas 
ou biológicas e agroindús-
tria familiar de pequeno 
porte de processamento 
artesanal.

Se aprovado pela Casa 
Legislativa, o governador 
Cláudio Castro terá 15 dias 
para sancionar ou vetar a 
proposição. Se houver o 
veto do Projeto de Lei, este 
poderá ser derrubado pela 
própria Assembleia. 

Desde o início do mandato, 
Anderson Alexandre vem 
solicitando melhorias em 
bairros das cidades. E com a 
volta dos trabalhos na Alerj 
em 2022, o deputado apre-
sentou novas indicações 
legislativas  ao governador 
Cláudio Castro e ao secre-
tário de Infraestrutura e 
Obras, Max Lemos (PSDB). 
O titular da pasta já sina-
lizou positivamente para 
a realização dos serviços. 
Coqueiro, Imbaú e Reginó-
polis são alguns dos bairros 
de Silva Jardim incluídos no 
pacotão de obras.
“É muito importante ga-
rantir o direito de ir e vir 
das pessoas. As obras vão 
permitir isso, além de me-
lhorar as condições para 
transporte de materiais. Os 
tempos de ruas em péssi-
mas condições, com lama 
e buracos, estão chegando 
ao fim”, garante o deputado. 
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Festival vai unir debates e música com artistas que se destacam na luta pelos direitos femininos

Mês para celebrar a mulher
A Prefeitura de Niterói vai 
celebrar o mês das mulhe-
res, em março, com diversas 
atividades. A começar com o 
“Festival Mulher”, que vai unir 
música e debate com artistas 
que se destacam na luta pelos 
direitos femininos. Preta Gil, 
Mônica Martelli, Luana Gé-
not, Ana Cañas, Mona Vilardo, 
Sandra Sá e Elisa Lucinda são 
as convidadas. A Coordena-
doria de Políticas e Direitos 
das Mulheres (Codim) está à 
frente da campanha que, em 
2022, leva o nome de “Nossas 
conquistas são históricas e 
diárias”.

Todas as atividades são 
gratuitas, sujeitas a lotação, e 
com uso obrigatório de más-
caras. Também será exigida 
a apresentação do compro-
vante de vacina. Debates e 
shows ocorrerão no mesmo 
local, a Sala Nelson Pereira 
dos Santos (Reserva Cultural). 
A programação completa do 
mês da mulher estará dispo-
nível no Instagram da Codim 
(/mulheresniteroi).

A secretária da Coordena-
doria de Políticas e Direitos 
das Mulheres, Fernanda Sixel, 
destaca a importância dos 
eventos agendados.

“Celebrar o dia interna-
cional da mulher com uma 
diversidade de atividades 
é fundamental. Nosso slo-

gan “Conquistas históricas 
e diárias” resgata a luta das 
mulheres através do tempo e 
nos convida a refletir sobre os 
nossos desafios atuais. Somos 
responsáveis, prefeitura e so-
ciedade civil, pela construção 
de uma Niterói garantidora 
dos direitos das mulheres”, 
destacou Fernanda.

O Festival Mulher traz na 

programação debates e muita 
música. A abertura do evento 
na terça-feira (8), às 19h, con-
ta com a atriz Mônica Martelli 
e a cantora Preta Gil com a 
roda de conversas “A mulher 
no século XXI: Conquistas e 
Desafios”, seguido do Baile 
da Preta que promete animar 
o público. Na quarta-feira (9), 
19h, será a vez da empresária, 

jornalista e ativista Luana 
Génot e da cantora Ana Cañas 
abordarem o tema ‘Papéis de 
gênero na sociedade: Qual o 
lugar que a mulher ocupa?’, 
fechando a noite com o show 
‘Ana Cañas canta Belchior’, o 
sexto álbum da cantora.

O terceiro dia do evento, 
quinta-feira (10), terá início 
às 18h com uma premiação 

a 55 servidoras indicadas 
por órgãos da prefeitura por 
contribuírem para a gestão 
pública da cidade. O encerra-
mento fica a cargo da cantora, 
atriz, escritora e professora de 
música, Mona Vilardo. Para 
fechar a semana, na sexta (11), 
às 20h, será a vez do ritmo 
contagiante de Sandra de Sá 
com músicas que marcaram 
sua carreira.

O Festival encerra as ativi-
dades no dia 30, às 18h, com a 
entrega do Prêmio Inês Etien-
ne Romeu, que está em sua 5a 
edição e homenageia mulhe-
res que se destacaram em suas 
atividades e participaram da 
luta pelos direitos da mulher 
em diferentes áreas. 

Este ano serão home-
nageadas 10 mulheres que 
atuaram individualmente, 
ou enquanto representantes 
de instituições, nas seguintes 
categorias: diversidade de 
áreas de atuação; diversidade 
racial; e/ou diversidade gera-

cional. A atração da noite será 
a poetisa, jornalista, escritora, 
atriz e cantora, Elisa Lucinda.

Campanha 2022 - O lema 
da campanha deste ano, “Nos-
sas conquistas são históricas 
e diárias”, vai relembrar fatos 
históricos como o Direito 
à Educação (1927), Direito 
ao Voto (1932) e Direito ao 
Trabalho sem autorização do 
marido (1962) e como, apesar 
dos direitos conquistados, 
as mulheres ainda não estão 
em pé de igualdade com os 
homens perante a sociedade.

Segundo Fernanda, as po-
líticas públicas devem buscar 
a equidade de gênero, inten-
sificar o enfrentamento às 
violências contra a mulher e 
a participação feminina em 
todos os espaços, entre tantas 
outras questões. Por isso, a 
Codim vem trabalhando para 
garantir direitos e a emanci-
pação da mulher.

“A Lei do Hotel de Pas-
sagem e do Programa Au-
xílio Social para mulheres 
em situação de violência, o 
Programa Dignidade Mens-
trual e o Projeto Mulher Líder 
coloca Niterói na vanguarda 
das políticas públicas a favor 
das mulheres. Os marcos his-
tóricos nos fazem lembrar que 
podemos e devemos todos os 
dias avançar juntas”, destacou 
a secretária.

As atividades 
serão gratuitas 
e acontecerão 
na Sala Nelson 
Pereira dos 
Santos 
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Fernanda Sixel, secretária da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, destaca a importância dos eventos

Terça-feira (8) - abertura do evento

19h - Roda de conversa “A mulher no século XXI: Conquistas 
e Desafios” com a atriz Mônica Martelli e a cantora Preta Gil

- Na sequência, Baile da Preta

Quarta-feira (9)

19h - Roda de conversa “Papéis de gênero na sociedade: Qual 
o lugar que a mulher ocupa?” com a ativista Luana Génot e 
da cantora Ana Cañas

- Na sequência, show “Ana Cañas canta Belchior”

Quinta-feira (10)

18h - Premiação para 55 servidoras da Prefeitura de Niterói 
por contribuírem para a gestão pública da cidade

- Na sequência, show de Mona Vilardo

Sexta-feira (11), às 20h

20h - Show de Sandra de Sá

Quarta-feira (30)

18h - Entrega do Prêmio Inês Etienne Romeu que homenageia 

mulheres que se destacaram em suas atividades e partici-
param da luta pelos direitos da mulher em diferentes áreas

- Show de Elisa Lucinda com participação do maestro Luís 
Filipe de Lima

Todas as atividades são gratuitas, abertas ao público, sujeitas 
a lotação, com uso obrigatório de máscaras e apresentação 
do comprovante de vacina. Será necessário reservar os in-
gressos pela plataforma Sympla. Cada CPF poderá retirar 
dois ingressos.

O Festival Mulher vai acontecer na Sala Nelson Pereira dos 
Santos (Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos).

Confira a programação do Festival Mulher
Divulgação

A atriz Mônica Martelli participa da primeira roda de conversa, dia 8 de março

Divulgação

Preta Gil anima a festa feminina com seu Baile da Preta, na abertura do evento

Divulgação

Ana Cañas é a atração musical do segundo dia, cantando Belchior

 DeniseBastos/Divulgação

Mona Vilardo canta no dia de homenagens a servidoras 
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Na sexta-feira, às 20h, tem show de Sandra de Sá

Divulgação

A ativista Luana Génot vai falar sobre papéis de gênero

Divulgação

A múltipla Elisa Lucinda fecha a programação no dia 30

A Operação Lei Seca refor-
çou as ações de fiscaliza-
ção no feriado prolongado 
de Carnaval, com um es-
quema especial realizado 
dia e noite em todo o 
estado. De 25 de fevereiro 
ao dia 1 de março, ao todo 
5.408 motoristas foram 
abordados e destes, 1.001 
tinham sinais de embria-
guez, o que representa 
18,51% do total de abor-

dagens.
Em comparação com 

o feriado nos dois últimos 
anos, em 2022 os casos 
de alcoolemia aumenta-
ram significativamente. 
No feriado de carnaval 
do ano passado, 207 mo-
toristas foram flagrados  
dirigindo embriagados. Já 
em 2020, houve flagrante 
de 177 casos de alcoole-
mia .

Lei Seca: 1001 alcoolizados
A concessionária Águas do 
Rio inaugurou nova loja de 
atendimento ao cliente em 
Tanguá, na Galeria Primus, 
na Rua Vereador Manoel 
Macedo, loja 4, no Centro.

“Desde que assumimos 
o saneamento básico na 
cidade, buscávamos um 
local que pudesse dar mais 
conforto para os clientes. 
Com a nova localização da 
loja, o acesso é mais fácil 

e ficaremos mais próxi-
mos dos usuários para um 
atendimento mais rápido e 
fácil.”, afirma a coordena-
dora Comercial da Águas 
do Rio, Caroline Kung.

Outro destaque foi a 
instalação e regulariza-
ção de três mil novas li-
gações de água, que vão 
beneficiar 9 mil moradores 
dos bairros Bandeirantes  
I e II.

Águas do Rio: loja em Tanguá
O Governo do Estado abre 
hoje (3), a segunda rodada 
de inscrições para a segun-
da etapa do programa De-
senvolve Mulher – Renda 
Melhor, que já conta com 
mais de 470 inscritas nas 
comunidades do Jacarezi-
nho, Muzema, Tijuquinha, 
Sítio do Pai João e Morro do 
Banco. Para as mulheres já 
cadastradas na primeira 
etapa, as aulas começam 

no dia 8 de março – Dia 
Internacional da Mulher. 
As inscrições da segunda 
rodada estarão abertas de 
3 a 18 de março, das 10h 
às 17h.

“Este programa ajuda 
também na autoestima das 
mulheres. Cada uma passa 
a gerar a própria renda em 
benefício de sua família”, 
afirma o governador Cláu-
dio Castro.

Desenvolve Mulher: inscrições
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A saúde da árvore

Dom José Francisco*

Que os humanos tenham 
uma Lei  Natural  que 
oriente a justiça, a decên-
cia e a moralidade, isso é 
líquido e certo. Que eles 
sigam essa lei, já não é tão 
líquido e certo!

E não se trata de exigir 
perfeição, nem de estar 
preocupado com a culpa 
que deriva dessa ausência. 
Trata-se, antes de tudo, de 
ser fiel à verdade. 

Para entender, pensem 
que uma árvore é o que é, 
e não faz sentido desejar 
que seja outra coisa. Se 
dizemos que ela não ofe-
rece sombra ou frutos, isso 
apenas significa que ela se 
tornou inadequada a al-
gum propósito particular. 
Mas o primeiro propósito 
de uma árvore é o de ser 
árvore: é assim que ela 
cumpre a lei da sua 
natureza.

Será que 
os humanos 
teriam, tam-
b é m ,  u m a 
Lei da Natu-
reza Huma-
na que lhes 
d i z  o  q u e 
têm de ser 
para serem 
h u m a n o s ? 
Do contrá-
rio, eles ain-
da continua-
riam humanos?

Observe que quan-
do lidamos com ár-
vores lidamos com 
fatos, mas ao lidar com 
humanos lidamos com 
algo além dos fatos, lida-
mos com intenções.

A guerra pode ser um 
bom exemplo disso. 

Numa guerra, os dois 
lados se consideram tão 
corretos, que não conse-
guem sair de onde finca-
ram o pé, ao cúmulo de 
encontrarem um traidor e 
pagar por ele. Mas mesmo 

se o encontrarem, sempre 
irão se referir a ele como 
traidor, não importa de 
que lado ele esteja.

É que certas coisas to-
cam o fundo da experiên-
cia humana.

Segurança e felicidade, 
por exemplo, são algumas 

delas, e só podem 
advir de indivíduos, 
grupos e nações 
que sejam hones-

tos, joguem 
limpo e se-
jam gentis, 
ou seja, uma 
árvore boa. 
Uma pessoa 
n ã o  d e v e 
ser altruís-
t a  p o r q u e 
gosta disso, 
m a s ,  s i m -
plesmente, 
pelo fato de 
ser.  Essa é 

uma das verdades 
fundantes; ela faz 
parte da saúde da 
árvore. Entendem?

A lei da natureza hu-
mana não obedece ao 
senso comum. Ela existe 
de verdade, nos guia e 
nos alimenta. Ela sempre 
procura o bem de forma 
inegociável. Ser bom é 
inegociável!

Numa guerra, 
os dois lados 

se consideram 
tão corretos 

que não 
conseguem 
sair de onde 

fincaram o pé

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Esporte: natação gratuita para 
crianças em São Gonçalo

Praticar atividade física é pri-
mordial para manter a saúde 
em dia. Quando o exercício é 
introduzido ainda na infân-
cia, os benefícios são ainda 
mais eficazes, visto que é nes-
te período em que o indivíduo 
desenvolve memória muscu-
lar e tem ganhos cognitivos 
fundamentais na vida adulta. 

O projeto São Gonçalo 
em Movimento, da Funda-
ção de Artes, Lazer e Espor-
tes (Faesg), oferece aulas 
gratuitas de natação para 
crianças de 4 a 12 anos, no 
bairro Lagoinha. O esporte – 
considerado uma atividade 
completa pois mexe com 
diversos músculos e articula-
ções – proporciona diversos 
benefícios para saúde e de-
senvolvimento infantil.

“Os benefícios da natação 
na vida dessas crianças são 
inúmeros, como aumento de 
imunidade, fortalecimento da 
parte cardiorrespiratória, de-
senvolvimento da coordena-
ção motora e interação entre 

os alunos. Além disso, busco 
estimular a inteligência emo-
cional das crianças durante as 
aulas, trabalhando também 
o psicológico delas através 
de conversas e despertar de 
consciência. Utilizamos as 

técnicas de adaptação na 
água, iniciação no nado e 
exercícios para aperfeiçoar 
a performance na natação. 
Todo o processo é feito de 
acordo com a particularidade 
de cada aluno”, disse a profes-

sora de natação do projeto, 
Verônica Soares.

De acordo com o último 
levantamento da Socieda-
de Brasileira de Salvamento 
Aquático (Sobrasa), 1.480 
crianças morreram por afo-
gamento no Brasil no ano de 
2019. O estudo aponta que o 
afogamento é a segunda cau-
sa de morte entre as crianças 
de 1 a 4 anos, ficando atrás 
apenas da pneumonia.

“Nenhuma criança chega 
na aula de natação com medo 
de água, mas sim com algum 
trauma que já vivenciou. Por 
isso, nossa prioridade é de-
senvolver a técnica do auto 
salvamento, principalmente 
para aqueles que não sabem 
nadar ainda”, destacou a pro-
fessora. 

As aulas de natação do 
Projeto São Gonçalo em Mo-
vimento são oferecidas na 
Academia HidroV3 que fica na 
Rua Alberto Gonçalves, 170, 
no bairro Lagoinha. As vagas 
são limitadas.

Projeto São Gonçalo em Movimento, da Faesg, estimula prática de esportes
Luiz Carvalho / Prefeitura de São Gonçalo

A atividade é voltada para crianças de 4 a 12 anos, no bairro Lagoinha

Duas semanas após a tragédia, buscas por desaparecidos continuam

Chuva em Petrópolis: 232 
corpos já foram localizados
Subiu para 232 o número de 
mortos devido à forte chuva do 
dia 15 de fevereiro em Petró-
polis. Segundo a Polícia Civil, 
as vítimas são 138 mulheres, 94 
homens e 44 menores. De acor-
do com a prefeitura, 210 vítimas 
da chuva foram sepultadas no 
Cemitério do Centro.

Ontem (2), bombeiros fize-
ram buscas no Morro da Ofici-
na, Chácara Flora e ao longo do 
Rio Quitandinha, localidades 
onde há cinco desaparecidos.

Até o momento, 1.117 pes-
soas estão em abrigos. O aco-
lhimento se distribui em pontos 
de apoio da prefeitura, que são 
escolas públicas, hoje com 955 
pessoas, e locais estruturados 
de forma voluntária pelas co-
munidades, em igrejas, ONGs e 
demais entidades, que têm 162 
abrigados.

Ao todo são 34 locais, onde 
as pessoas recebem alimen-
tação, suporte para a higiene 
pessoal, atendimento de assis-
tência social, saúde, psicólogos, 
além de suporte de agentes 
comunitários e da Defesa Civil.

Segundo a prefeitura, todas 
as pessoas que precisaram re-
correr aos pontos de apoio por 
terem perdido suas casas terão 
direito ao aluguel social de R$ 
1 mil. Desabrigados têm priori-
dade e já foram cadastrados por 
equipes do município.

Habitação - A prefeitura 

disponibilizou ao Governo do 
Estado o terreno na região do 
Caetitu, em Corrêas, para a 
construção de 300 unidades 
habitacionais para as vítimas 
das chuvas de fevereiro. O ofício 
foi entregue ao secretário de Es-
tado de Infraestrutura Max Le-
mos, em reunião na prefeitura.

“É um terreno adquirido 
pelo meu governo em 2013 e 
que estamos disponibilizando 
para que o Estado construa as 

casas para atender as famílias 
que foram desabrigadas e de-
salojadas no temporal do dia 
15 de fevereiro. A área de 14 mil 
metros quadrados pode rece-
ber entre 250 e 300 unidades 
habitacionais”, disse o prefeito 
Rubens Bomtempo. 

Além de disponibilizar o 
terreno, o prefeito Rubens Bom-
tempo também informou ao 
Estado a existência de uma ver-
ba de R$ 7 milhões do programa 

Somando Forças, que pode ser 
usado no asfaltamento da rua. 
“Estamos entregando oficial-
mente as obras do PAC Encos-
tas para o Estado e também 
disponibilizando esse terreno 
para a construção de moradias. 
São medidas importantes para 
a retomada da cidade”, frisou o 
prefeito.

O secretário de Estado Max 
Lemos elogiou as medidas ado-
tadas pela Prefeitura e disse que 
o governo estadual também 
está procurando por outros 
terrenos para a construção de 
casas para as famílias vítimas 
da chuva. O terreno do Caetitu 
foi adquirido em 2013 pela 
Prefeitura de Petrópolis. Em 
2014, o governo municipal fez o 
primeiro chamamento público 
para a contratação da empresa 
que faria a construção das 
casas no local. O chamamento 
aconteceu e a empresa chegou 
a ser contratada. No entanto, o 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (à época chamado 
de Ministério das Cidades), 
responsável pela verba para a 
construção das casas, não deu 
andamento ao processo. 

Em 2016, a Prefeitura de 
Petrópolis fez um segundo 
chamamento, que também não 
foi levado adiante pelo governo 
federal. Em 2018, o município 
fez nova tentativa, também sem 
sucesso.

Divulgação

Mais de 56 mil toneladas de resíduos já foram retiradas das ruas de Petrópolis

Eletronuclear com 
inscrições abertas
As inscrições para o concur-
so público da Eletronuclear 
estão abertas até dia 21 e 
poderão ser feitas no site da 
Fundação Cesgranrio. A taxa 
de inscrição custa R$ 100 
para cargos de nível médio 
operacional e de R$ 150 para 
cargos de nível superior. O 
concurso vai ofertar vagas 
para contratação e também 
para formação de cadastro 
de reserva sob o regime da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

A ideia é complemen-
tar o quadro de pessoal da 
companhia, considerando 
a demanda de mão de obra 
necessária para a conclusão 
da Usina Angra 3, em Angra 
dos Reis, cujas obras serão 
retomadas em breve. Há 
vagas reservadas para pes-
soas com deficiência e para 
aquelas que se declararem 
pretas ou pardas.

Os candidatos aprovados 

e classificados no concurso 
poderão ser convocados ao 
longo da validade do edital 
(dois anos), prorrogável 
uma única vez por igual 
período, dentro das neces-
sidades da Eletronuclear, 
para trabalhar nas unidades 
da empresa em Angra dos 
Reis, no Rio de Janeiro ou 
em quaisquer localidades 
onde a companhia venha a 
ter representação.

Salários - Os salários va-
riam entre R$ 3.653,06 e R$ 
7.382,28, além de benefícios. 
O processo seletivo será 
composto de uma prova 
objetiva de conhecimentos 
básicos e específicos, pre-
vista para dia 15 de maio. 
O cargo de especialista em 
segurança de área protegida 
de nuclear terá uma etapa 
adicional de capacitação 
física, de caráter elimina-
tório.

 Divulga....o PAC

Ideia é complementar quadro de pessoal para Usina Nuclear Angra 3

São Gonçalo: Alerj aprova 
tombamento do Tamoio
A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou, nesta quarta-feira 
(02/03), o tombamento por 
interesse social, histórico e cul-
tural do Tamoio Futebol Clube, 
localizado no bairro Zé Garoto, 
em São Gonçalo, Região Me-
tropolitana do Rio. A votação 
se deu de forma nominal e 22 
deputados foram favoráveis 
ao tombamento, 15 contrários 
e houve duas abstenções. O 
Projeto de Lei 5.064/21 é de 
autoria da deputada Zeidan 
(PT) e seguirá para a sanção 
ou veto do governador Cláu-

dio Castro.Fundado em 1917, 
o Tamoio Futebol Clube era o 
responsável por abrir o Carna-
val carioca entre as décadas de 
60 e 80, tendo seus concursos 
de fantasias luxuosas sendo 
transmitidos pelas emissoras 
de televisão da época. Os bai-
les que aconteciam no clube 
também eram bastante co-
nhecidos na cidade. O Tamoio 
tem 104 anos e mais de 20 mil 
associados.”O Clube Tamoio 
é patrimônio material e ima-
terial do povo gonçalense e de 
todos os fluminenses. Os mo-
radores de São Gonçalo têm no 

Clube a sua mais forte referên-
cia de lazer e vida social, quem 
em São Gonçalo nunca foi a 
uma festa de debutantes no 
Tamoio? Quem no município 
nunca passou um domingo de 
sol no clube? Um clube com 
tamanha importância na vida 
das pessoas não pode deixar 
de existir, ou ter suas funções 
alteradas, principalmente em 
um município tão carente em 
opções de lazer e projetos so-
ciais”, defendeu Zeidan.Todo o 
acervo histórico e cultural que 
existe no imóvel, bem como 
todo o mobiliário, adornos e 

equipamentos que compõem 
o clube, também deverão 
ser tombados pelo estado. O 
tombamento proíbe qualquer 
destruição, descaracterização 
ou mudança de uso do imó-
vel em questão, bem como a 
transferência definitiva de suas 
atividades, admitida a trans-
ferência provisória em caso 
de necessidade decorrente de 
eventuais obras.O Instituto Es-
tadual do Patrimônio Cultural 
(Inepac) procederá ao registro 
do tombamento do referido 
imóvel no Ofício de Registro de 
Imóveis competente.

Na votação, 22 deputados foram favoráveis, 15 contra e houve 2 abstenções
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Jogador niteroiense foge da 
guerra e chega ao Brasil 
Diego Carioca e sua esposa Mayara Faria escaparam do conflito com ajuda da Prefeitura de Niterói
O jogador de futebol Diego 
Carioca e sua esposa Mayara 
Faria chegaram, na noite de 
terça-feira (1º), no Rio de Ja-
neiro, após receberem apoio 
da Prefeitura de Niterói para 
saírem da Ucrânia. Os dois 
foram os primeiros brasilei-
ros a escaparem para o Brasil 
com apoio do poder público.

“Quando começaram os 
ataques na Ucrânia a Prefei-
tura de Niterói disponibili-
zou um canal para atender os 
niteroienses que estavam no 
país. Fornecemos orientação 
jurídica, apoio psicológico 
e contato institucional com 
o Ministério das Relações 
Exteriores para informações 
sobre missões de resgate. 
Quando a família da Mayara 
nos procurou, começamos 
imediatamente a trabalhar 
para a repatriação dos dois e 
compramos as passagens de 
avião para o Brasil”, explicou 
o secretário municipal de 
Direitos Humanos, Raphael 
Costa.

O casal estava em Kovali-
vka, cidade a 100 quilômetros 
de Kiev, onde Diego atuava 
pelo Kolos, quando a Rússia 
iniciou os ataques.

“Foi um momento muito 
tenso, uma situação muito 
difícil. A Prefeitura nos aju-
dou, nos deu muito suporte. 
Gostaria de agradecer todas 
as pessoas que nos ajudaram, 

que oraram por nós”, disse 
Diego.

Diego e Mayara dormiram 
em abrigos subterrâneos, 
viajaram de trem, andaram 
40 quilômetros e fizeram 
uma viagem de ônibus para 

saírem da Ucrânia para a 
Romênia, onde pegaram o 
voo para o Brasil.

“Nós procuramos a Pre-
feitura e, desde o início, eles 
nos ajudaram, compraram 
a passagem, resolveram as 

questões para a volta e ofe-
receram apoio psicológico 
para os dois e para a família. 
O que a gente mais queria era 
que eles saíssem de lá o mais 
rápido possível. Só temos a 
agradecer por essa oportuni-

dade de ter nossos filhos de 
volta”, explicou Luciana Silva, 
mãe de Diego.

Diego é morador do Mor-
ro da Palácio, na Zona Sul de 
Niterói, onde mantém o pro-
jeto social chamado Futebol 
pela Paz.

“Esse apoio foi essencial 
para a nossa família. Está-
vamos muito desesperados, 
sem informação, sem sa-
ber como agir. Minha filha 
entrou em contato com a 
Secretaria e a Prefeitura nos 
deu todo o suporte”, disse, 
emocionada, Maria Faria, 
mãe de Mayara.

Os niteroienses que estão 
na Ucrânia podem entrar em 
contato com a Prefeitura pelo 
Zap da Cidadania (21) 96992-
9577, o canal de atendimento 
para vítimas de violações de 
direitos.

Itamaraty - O Itamaraty 
anunciou a abertura de dois 
postos de atendimento con-
sular para “aperfeiçoar os 
mecanismos emergenciais 

de assistência aos cidadãos 
brasileiros que buscam dei-
xar a Ucrânia”. Os locais vão 
auxiliar na emissão de do-
cumentos de viagem e na 
“retirada, ordenada e segura”, 
de brasileiros do território 
ucraniano.

Um dos postos fica na 
cidade de Lviv, perto da fron-
teira com a Polônia, país para 
onde os brasileiros, em gran-
de parte, estão se dirigindo. 
O outro fica em Chisinau, 
capital da Moldávia. Essa 
base vai facilitar a assistência 
a brasileiros que buscam sair 
da Ucrânia pela  Romênia, 
em razão do conflito com a 
Rússia.

Casos de emergência
“Por força da deterioração 

da situação de segurança 
em Kiev, embaixadas de vá-
rios outros países têm igual-
mente estabelecido missões 
de apoio fora da capital da 
Ucrânia, sobretudo em Lviv”, 
disse, em nota, o Itamaraty.

“Em casos de emergência, 
o plantão consular brasilei-
ro pode ser contatado pelo 
número de telefone +55 61 
98260-0610”, acrescentou. A 
embaixada em Kiev, na Ucrâ-
nia, lembrou o Ministério das 
Relações Exteriores, continua 
transmitindo orientações por 
meio de mensagens no site, 
na página no Facebook e por 
um grupo no Telegram.

Diego é morador 
do Morro da 
Palácio, onde 
mantém o 
projeto social 
Futebol pela Paz

Berg Silva/Divulgação

Diego Carioca (à esquerda) retornou da Ucrânia na última terça. Ele estava em uma cidade a 100 quilômetros de Kiev

Sem concordância 
sobre as baixas
O Ministério da Defesa da 
Rússia disse nesta quarta-fei-
ra (2) que 498 soldados russos 
foram mortos na Ucrânia e 
mais 1.597 ficaram feridos 
desde o início da operação 
militar de Moscou no país 
vizinho, informou a agência 
de notícias russa RIA. Esta 
foi a primeira vez que Mos-
cou divulgou suas baixas no 
confronto.

O ministério também dis-
se que mais de 2.870 soldados 
e “nacionalistas” ucranianos 
foram mortos, e que cerca 
de 3.700 estavam feridos, de 
acordo com outra agência de 
notícias, a Interfax.

Ucrânia - O assessor mili-
tar da presidência ucraniana, 
Oleksiy Arestovich, apresen-
tou um número diferente 
de mortos russos durante a 
guerra em um briefing tele-
visionado.  Arestovich disse 
que mais de 7 mil militares 
russos foram mortos desde 
o início da invasão russa à 
Ucrânia, e centenas foram 
feitos prisioneiros, incluindo 

oficiais superiores.
OMS - A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) 
enviará hoje (3) o primeiro 
carregamento de suprimen-
tos médicos à Ucrânia desde 
o início da invasão da Rússia 
ao país, na semana passada. 
Os produtos sairão do centro 
da organização em Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos.

Em entrevista coletiva nes-
ta quarta-feira (2), diretores 
da OMS manifestaram preo-
cupação com o transporte da 
carga e defenderam que os 
governos da Ucrânia e da Rús-
sia garantam corredores para 
a circulação dos suprimentos 
médicos.

Serão enviados insumos, 
medicamentos e equipamen-
tos para cirurgias e emergên-
cias que podem auxiliar até 1 
mil pessoas. Entre os produ-
tos, estão material de sutura, 
aparelhos para amputações, 
enxertos de pele e outros ele-
mentos usados em cirurgias 
de traumas e necessários ao 
tratamento dos feridos.

ONU aprova resolução contra 
invasão russa à Ucrânia

Nesta quarta-feira (2), em 
sessão extraordinária da As-
sembleia Geral das Nações 
Unidas sobre a Ucrânia, 141 
países votaram a favor da 
resolução que condena a 
invasão russa, cinco nações 
votaram contra e 35 se abs-
tiveram. A resolução, que 
não tem poder legal, pede 
que a Rússia retire suas tro-
pas. Apesar de não ser uma 
medida concreta, a decisão 
tem um poder político muito 
grande e evidencia o isola-
mento russo. O Brasil votou 
a favor. A China se absteve.

Antônio Guterres, secre-
tário-geral da ONU, disse, 
pouco após a aprovação da 
resolução, que a decisão 
repete uma verdade central, 
“que o mundo quer o fim do 
sofrimento na Ucrânia”. Ele 
falou, ainda, sobre como os 
países têm se unido para co-
laborar com a Ucrânia.

Valentin Rybakov, embai-
xador de Belarus na ONU, 
disse que a distribuição des-
controlada de armas já levou 
ao aumento da violência e de 
roubos na Ucrânia. Ele, que 
é aliado do presidente rus-
so Vladimir Putin, afirmou 
que pessoas inocentes estão 
sendo mortas no país. “Por 
que vocês estão silenciosos 
a esse respeito?”, questionou 
Rybakov, defendendo que os 
ucranianos estão matando 
civis estrangeiros.

Rybakov pediu, ainda, 
que a Ucrânia abra um cor-
redor humanitário para que 
pessoas possam sair do país 
pela fronteira com Bela-
rus. Segundo ele, a fronteira 
belorussa está aberta. Ele 
disse, também, que lamenta 
as mortes e que só as nego-
ciações podem resolver o 
conflito.

Civis atacados na Ucrânia 

- A embaixadora dos Esta-
dos Unidos na ONU, Linda 
Thomas-Greenfied, afirmou 
que a guerra foi decisão de 
um único homem, Putin. E 
disse que a Rússia está ata-
cando civis e que, enquanto 
o Conselho de Segurança 
discutia a paz [na semana 
passada], Putin começava 
a guerra. “A Rússia bombar-
deou orfanatos, hospitais, 
jardins de infância, espalhou 
fome”. Linda agradeceu aos 
países que estão recebendo 
refugiados da Ucrânia.

O embaixador da Ucrânia 
na ONU, Sergei Kislitsia, 
afirmou que o povo ucrania-
no “luta enquanto é bom-
bardeado”. Ele agradeceu 
a união e o apoio aos refu-
giados ucranianos e disse 
que as tropas russas estão 
cometendo crimes contra 
a humanidade, “crimes tão 
bárbaros que é difícil com-
preender. Ucranianos estão 
sendo mortos por mísseis 
e outros tipos de armas. 
Nós não provocamos essa 
escalada de tensão. Crimes 
internacionais continuam 
sendo cometidos na Ucrânia. 
Isso é um erro. A maldade 
nunca vai parar, vai avançar 
e avançar. Precisamos evitar 
que os russos vão adiante”.

Os países que votaram 
contra a resolução da ONU 
foram a Rússia, Bielorrús-
sia, Síria, Coreia do Norte e 
Eritreia.

Ao todo, 141 países votaram a favor, cinco contra e 35 se abstiveram

Magnata russo decidiu vender o clube, 3º colocado no campeonato inglês

Chelsea será vendido para 
ajudar vítimas da guerra

O empresário russo Roman 
Abramovich, dono do Chelsea 
(Inglaterra), decidiu vender 
o clube londrino e prometeu 
doar os recursos da venda a 
grupos de ajuda às vítimas da 
guerra na Ucrânia. O anún-
cio foi feito em nota oficial, 
na tarde desta quarta-feira 
(2). A decisão de Abramo-
vich ocorre seis dias após 
a invasão da Ucrânia por 
forças militares russas, o que 
desencadeou uma série de 
sanções financeiras à Rússia.  
“Sempre tomei decisões com 
o melhor interesse do clube 

no coração”, disse Abramovi-
ch em comunicado.  “Na si-
tuação atual, tomei a decisão 
de vender o clube, pois acre-
dito que isso seja do melhor 
interesse do clube, dos torce-

dores, dos funcionários, bem 
como dos patrocinadores e 
parceiros do clube”, comple-
tou Abramovic, proprietário 
do clube londrino desde 2003. 

No último sábado (26), 
o magnata russo chegou a 
anunciar que repassaria a 
administração do Chelsea 
aos curadores da fundação 
de caridade do clube. O time 
é o terceiro colocado no Cam-
peonato Inglês e no domingo 
(27) perdeu para o Liverpool 
a Copa da Liga Inglesa, por 11 
a 10 na cobrança de pênaltis, 
após empate em 0 a 0.

Os Estados Unidos 
anunciaram ontem (2) 
uma ampliação das san-
ções contra a Rússia 
pela invasão da Ucrâ-
nia. Além disso, serão 
impostas restrições às 
importações de bens 
tecnológicos do princi-
pal aliado russo, a Bie-
lorrússia, cujo território 
tem sido usado pelas 
Forças Armadas da Rús-
sia em ataques contra 
alvos ucranianos. 

As novas sanções 
anunciadas pelo gover-
no americano incluem 
o bloqueio de 22 empre-
sas e entidades russas 
do setor de Defesa.

Sanções 
à Rússia

A decisão tem 
um poder 
político muito 
grande e 
evidencia o 
isolamento russo

O anúncio da 
venda foi feito 
em nota oficial 
por Roman 
Abramovich na 
tarde de ontem

Atendimento às vítimas
“É necessário garantir um 
corredor para que nossos 
trabalhadores e fornecedores 
tenham acesso seguro e con-
tínuo às pessoas necessitadas. 
Agora que estamos enviando 
suprimentos, entramos em 
contato com autoridades para 
que tenhamos acesso”, disse o 
diretor-geral da Organização 
Mundial da Saúde, Tedros 
Adhanom.

O diretor executivo da 
OMS, Michael Ryan, destacou 
que os suprimentos incluem 
ainda tubos de oxigênio, in-
sumos fundamentais para o 
tratamento de pessoas tanto 
em situações decorrentes 
da guerra quanto para casos 
graves de covid-19.

Ryan acrescentou que ou-
tros suprimentos já foram dis-
tribuídos pela OMS ao país, 
mas ressaltou que, também 
nesse caso, há dificuldades 
logísticas para transportá-los 

para hospitais e locais de 
atendimento, especialmente 
os situados em áreas mais 
isoladas.

“Temos um galpão cheio 
de suprimentos em Kiev, e 
é necessário que possamos 
distribuí-los, que possamos 
fazer tudo para distribuir os 
suprimentos e deslocar os 
pacientes”, afirmou Ryan.

As preocupações da OMS 
vêm sendo alimentadas pelas 
informações de que centros 
hospitalares e profissionais 
de saúde também estão sen-
do atingidos por ataques nas 
diferentes regiões da Ucrânia.

Segundo Adhanom, a OMS 
liberou US$ 4,9 milhões em 
investimentos até agora. A 
previsão é que sejam neces-
sários investimentos de US$ 
45 milhões para a Ucrânia 
nos próximos três meses e de 
US$ 12,5 milhões para apoiar 
países vizinhos.
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Abel evita 
falar sobre 
situação de 
Arias no Flu

O Fluminen-
se avançou 
na pré-Liber-
tadores após 
vencer o Mil-
lonarios, da 

Colômbia, na noite da últi-
ma terça-feira. Os tricolores 
agora esperam seu adversá-
rio na busca para entrar na 
fase de grupos.

Mesmo com a vitória, 
o Fluminense sofreu no 
setor de criação. O atacante 
Jhon Arias entrou no segun-
do tempo e marcou logo 
em seguida. Abel Braga foi 
questionado sobre a falta de 
chance para o jogador entre 
os titulares, mas preferiu 
exaltar a sequência de vitó-
rias na temporada.

“Não gosto de individua-
lizar. Eu quero continuar 
com essa invencibilidade, 
isso é que tá muito bom. 
Nós tentamos jogar e só 
conseguimos lá fora depois 
da expulsão. Nós tínhamos 
essa jogada combinada, não 
foi muito bem feita, mas de 
todas maneiras ela entrou, 
aconteceu o resultado e eu 
tô muito feliz. Aquilo que 
eu acho que falta... Con-
versamos entre nós, vamos 
melhorar, vamos resolver. 
Mas você ganhar 10 jogos 
consecutivos, se não estiver 
bom... Não sei quando vai 
estar bom”, disse.

O Fluminense volta a fo-
car no Campeonato Carioca. 
Os tricolores encaram o Re-
sende, no próximo sábado, 
no Raulino de Oliveira. Uma 
vitória garante a primeira 
colocação da equipe na 
fase de classificação do Es-
tadual.

Philipe Sampaio e Lucas Piazón devem chegar em breve ao Alvinegro

Primeiros reforços da 
SAF a caminho do Bota

O Botafogo deve 
confirmar os 
primeiros refor-
ços da era SAF 
nos próximos 
dias.  Phi l ipe 

Sampaio é esperado no Rio 
de Janeiro no próximo sábado 
para realizar exames médicos e 
assinar contrato. Informações 
dão conta que o zagueiro de 27 
anos, que estava no Guingamp, 
da França, firmará vínculo de 
dois anos com os alvinegros.

“Depois de vestir as camisas 
do Grozny (Rússia), do Feiren-
se, do Boavista e do Tondela 
(Portugal), Sampaio vestiu a 
do En Avant 44 vezes (2 gols). O 
defensor nascido em São Paulo 
completa assim sua estadia na 
Europa e retorna ao seu país de 

origem onde defenderá as co-
res do Botafogo, um dos prin-
cipais clubes do Rio de Janeiro. 
O clube En Avant Guingamp 
agradece a Sampaio pelo seu 
envolvimento e pela sua ine-
gável mentalidade. Desejamos 
a ele muito sucesso em seu 
novo desafio. Muito obrigado 
e boa sorte em Brasil, Papai”, 
escreveu o Guingamp.

Outro jogador especulado 
no clube é Lucas Piazón. Tanto 
que o atleta também é espera-
do no Rio de Janeiro amanhã. 
O meia formado no São Paulo 
pertence ao Braga, de Portugal, 
e deve chegar por empréstimo 
até o meio de 2023, sem opção 
de compra fixada em contrato.

A imprensa passou a es-
pecular a chegada de diversos 
jogadores no Botafogo. No 
entanto, até o momento, o 
clube não confirmou qualquer 
nome.

Quarto colocado do Cam-
peonato Carioca, o Botafogo 
retorna aos gramados na pró-
xima segunda-feira, às 19h30 
(de Brasília), quando recebe 
o Volta Redonda. A partida é 
válida pela 10ª rodada.

Divulgação / Guingamp

Philipe Sampaio, segundo o Guingamp, da França, já acertou com o Botafogo, mas ainda não foi anunciado oficialmente

Clube também 
busca por um 
treinador após 
a demissão 
de Enderson 
Moreira

Paulo Sousa explica 
ausência de Ramon

Destaque do futebol 
do Sul perto do Vasco

O técnico Paulo 
Sousa afirmou 
desde sua che-
gada que iria 
fazer muitos 
testes com o 
elenco do Fla-

mengo. O objetivo é encontrar 
a melhor formação e ver as 
características dos jogadores.

Só que a ausência de um 
nome vem chamando a aten-
ção da torcida. O lateral-es-
querdo Ramon não vem sen-
do utilizado pelo comandante 
português. 

Ramon é cria das catego-
rias de base e visto como uma 
das joias do clube. O lateral 
chegou a ser especulado em 
grandes clubes da Europa.

O técnico Paulo Sousa 

O Vasco deve 
confirmar nas 
próximas sema-
nas a chegada 
de mais  um 
reforço para a 
temporada. O 

atacante Erick, do Ypiran-
ga-RS, virá para a disputa 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro.

Erick tem 25 anos e vem 
sendo um dos destaques da 
equipe gaúcha no estadual. O 
atacante é esperado no Vasco 
após o torneio.

O Vasco pagaria R$ 100 
mil pelo empréstimo de Erick 
até o fim da temporada. Caso 
haja o interesse, os cruz-mal-
tinos terão que desembolsar 
R$ 1 milhão para contar com 

falou sobre as razões de não 
ter utilizado Ramon até o mo-
mento na temporada.

“O Ramon era para ter ini-
ciado o Carioca com o grupo 
sub-20, mas teve uma lesão 
muscular. E tem tido mais 
dificuldades de encontrar 
esse espaço. Na esquerda, 
tenho tomado decisões com a 
preponderância de atacantes. 
Ele é um jogador muito forte 
fisicamente, tem que crescer 
no entendimento do jogo, 
no timing certo, com bons 
passes e assistências. Vamos 
encontrar o momento certo 
de integrá-lo”, disse. Dentro de 
campo, o Flamengo se prepara 
para o clássico contra o Vasco 
no próximo neste domingo, 
no estádio Nilton Santos.

o jogador em definitivo.
A chegada de um atacante 

é um pedido do técnico Zé 
Ricardo. O objetivo é deixar o 
elenco sem posições carentes 
para a Série B.

Formado nas categorias 
de base do Grêmio, Erick é da 
mesma geração de Ferreira e 
Pepê, vendido ao Porto, de 
Portugal, há um ano pelo 
valor de 15 milhões de eu-
ros. Mas o jogador cobiçado 
pelo Vasco não chegou a ter 
chance entre os titulares no 
Tricolor Gaúcho e deixou o 
clube em 2017.

Depois passou por diver-
sos clubes, como Boa Esporte, 
Glória, Pelotas, Avenida, Inter 
de Lages e Nova Mutum, até 
chegar ao Ypiranga.


