
Rio de Janeiro e Nasdaq 
devem criar Bolsa Verde

Após décadas da quebra da Bolsa de Valores, Estado pode voltar a ter plataforma de negociações

PREGÃO VAI NEGOCIAR CRÉDITOS DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS

CIDADES\PÁG. 5

 Protocolo de intenções para criar uma bolsa de valores no Estado foi assinado nesta terça-feira (8) durante reunião do governador Cláudio Castro com executivos da Nasdaq e da Global Environmental Asset Plataform (Geap), em Nova Iorque

Divulgação/Palácio Guanabara

União lança 
pacote para 
as mulheres

CIDADES\PÁG. 5

EUA suspendem 
importação de 
petróleo russo

CIDADES PÁG. 5

Sapucaí: ensaios iniciam domingo
Arquibancadas serão abertas ao público e não será cobrado uso de máscara no local

CIDADES\PÁG. 3

Atravessando grande fase com 11 vitórias consecutivas, o Flu busca 
hoje mais um triunfo para se aproximar da fase de grupos da Liberta-
dores. O Tricolor recebe o Olimpia, no Rio, pelo jogo de ida da 3ª fase.

Mailson Santana / Fluminense 

Os gols de Germán Cano podem aproximar o Flu da fase de grupos da Taça Libertadores

Flu recebe o Olimpia pela Liberta

Vasco busca 
classificação 
na Bahia
Equipe do Vasco quer deixar 
no passado a derrota para 
o Fla e bater o Juazeirense 
hoje à noite e avançar na 
Copa do Brasil.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

A imprensa 
vista com 
muito humor
A peça “Pança”, que reflete 
sobre a circulação e o con-
sumo de notícias, está de 
volta ao Rio de Janeiro, no 
Teatro Ipanema. 

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Com estrutura cômica, a peça mostra 
a história de um endividado escritor

Gabriel Pec é uma das principais 
apostas ofensivas do Vasco
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Perigo para os ciclistas
É inegável que algumas obras melhoraram a qualidade das vias 
para os ciclistas em Niterói. Mas como um deles, preciso ressaltar 
o perigo que é andar de bicicleta em direção a Camboinhas. Por 
mais que algumas ciclovias sejam encontradas pelo caminho, 
como no túnel Charitas-Cafubá e em São Francisco, na maioria 
do percurso temos que nos arriscar no meio dos carros, pois não 
tem espaço para nós. Além de não ter pontos só para ciclistas, as 
ruas e calçadas são muito estreitas. Isso sem contar o desrespeito 
dos motoristas.
Danilo Vabo

Paz no futebol
Em pleno 2022 ainda somos obrigados a ver cenas bárbaras 
como as que aconteceram no México, no último fim de semana. 
As pessoas conseguem se tornar selvagens por conta de futebol, 
agridem e matam por prazer. Até quando isso vai acontecer?
Júlio Souza

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.

‘Pança’ reflete o 
consumo de notícias
A peça “Pança”, que reflete 
sobre a circulação e o con-
sumo de notícias no mundo 
atual, está de volta ao Teatro 
Ipanema. O espetáculo pode 
ser visto de sexta a domingo, 
às 19h, até o dia 3 de abril. 

Com estrutura cômica 
e farsesca, a montagem 
acompanha a história de 
um talentoso e endividado 
escritor que escuta falar so-
bre a mais nova invenção da 
capital: a famosa máquina 
de imprensa. 

Com desejo de ampliar a 
venda de seu mais recente 
romance, o autor se endi-
vida ainda mais para con-
seguir comprar a copiadora 
mecânica. Cheia de peripé-
cias e reviravoltas, a trama 
faz referência ao surgimento 
histórico da máquina de ti-
pos móveis, divisor de águas 
na história da humanidade 
que permitiu a produção em 
série dos livros, até então 
feitos a mão. Os ingressos 
terão livre contribuição. 

CULTURA

Exposições
As mostras “Maria Martins: 
desejo imaginante”, que 
reúne cerca de 40 obras 
produzidas entre 1940 e 
1950, além de documentos, 
publicações e fotografias da 
artista mineira, e “Fluxos 
do Moderno”, uma coletiva 
reúne 43 obras do acervo 
produzidas entre os anos 
de 1910 e 1940, entram em 
cartaz na Casa Roberto Ma-
rinho, no Rio, a partir deste 
sábado. Visitação: terça a 
domingo, das 12h às 18h. 
Ingressos: R$10 (inteira).

TERNO REI – A banda paulistana Terno Rei compar-
tilhou”Aviões”, o terceiro single de seu quarto álbum 
“Gêmeos”, previsto para ser lançado nesta quarta pela 
Balaclava Records. A faixa mostra um lado mais calmo 
e minimalista do trabalho, em uma canção sutil de 
poucos elementos. A letra traz uma melancolia madura 
e se conecta com o período de isolamento.

NOVIDADE – Depois de muitos pedidos, a cantora 
e compositora Amanda Coronha, uma das maiores 
revelações da nova cena musical brasileira, lança a ro-
mântica faixa “Amores Paradoxais”, single já conhecido 
e querido pelo público fã da artista. O novo som já está 
disponível em todas as plataformas digitais e chega 
acompanhado de um visualizer no Youtube da artista.
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Com estrutura cômica, a peça mostra a história de um endividado escritor

Divulgação

Mostra “Maria Martins: desejo 

imaginante” a partir de sábado

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

Roda de conversa em Itaboraí

Já em Itaboraí, o Dia Inter-
nacional da Mulher teve 
encontro realizado pela pre-
feitura para homenagear as 
mulheres e também cons-
cientizar sobre a importân-
cia do combate à violência 
doméstica no município. O 
evento, que teve participação 
do prefeito Marcelo Delaroli, 
foi realizado no auditório do 
Colégio Adventista, no Cen-
tro, e contou com uma roda 

Divulgação

de conversa informativa 
sobre os principais serviços 
de atendimento na cidade. 
A roda de conversa teve a 
participação da delegada 
titular da 71ª DP (Itaboraí), 
Norma Lacerda; da juíza 
Juliana Cardoso, titular da 2ª 
Vara Criminal e do Juizado 
de Violência Doméstica de 
Itaboraí; e também da coor-
denadora do Ceam, Sulamita 
Campanhole. 

Dignidade para 
as vítimas

Pestalozzi sob 
nova direção

O Governo do Estado pode 
ser obrigado a ceder um “kit” 
com roupas e sapatos para 
mulheres vítimas de violência 
que tenham seus pertences 
recolhidos como prova das 
agressões. É o que prevê o Pro-
jeto de Lei 1.606/19, aprovado 
ontem em primeira discussão 
pela Alerj. O projeto é de auto-
ria das deputadas Enfermeira 
Rejane (PCdoB), Martha Rocha 
(PDT), Mônica Francisco (PSol), 
Rosane Félix (PSD), Tia Ju (REP), 
Zeidan (PT), Dani Monteiro 
(PSol), Renata Souza (PSol) e do 
ex-deputado Chicão Bulhões, 
que compuseram a CPI do 
Feminicídio. Na justificativa, 
eles explicam que a medida é 
necessária porque as vítimas, 
muitas vezes, chegam sujas e 
com roupas rasgadas nas dele-
gacias e precisam deixá-las no 
IML como prova dos vestígios 
do crime. O que impressiona é 
que essa medida ainda não es-
teja prevista no funcionamento 
do IML.

Durante assembleia ordiná-
ria, a Associação Pestalozzi 
de Niterói elegeu ontem a 
sua nova diretoria que co-
mandará a instituição pelos 
próximos três anos. Jussara 
Sílvia da Silva Freitas, que por 
29 anos atuou na área de edu-
cação especial da Pestalozzi 
foi eleita presidente, tendo 
como primeira vice-presiden-
te, Marcia Villaça Pacheco, 
uma das mais antigas volun-
tárias da instituição e como 
segundo vice-presidente, 
Carlos Alberto Consídera, que 
durante o último ano presidiu 
a instituição. A assembleia 
também elegeu os novos 
conselheiros fiscais Eduardo 
Picanço, Cícero Mauro Fia-
lho e José Geraldo Lamas, e 
aprovou as contas referentes 
ao ano de 2021. Os associados 
presentes à assembleia tam-
bém aprovaram a concessão 
do título de Sócio Honorário 
ao jornalista Carlos Ruas pelo 
apoio  à causa pestalozziana.

POR JEFFERSON LEMOS

Novo espaço para exposição

Com o intuito de impulsio-
nar o empreendedorismo 
feminino, a Subsecretaria 
de Políticas Públicas para as 
Mulheres de São Gonçalo 
inaugurou mais um espa-
ço de exposição do projeto 
Lidera Mulher. Agora, além 
da unidade já existente no 
Shopping Partage, as mu-
lheres empreendedoras que 
participam do projeto tam-
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bém poderão expor seus 
produtos no Pátio Alcânta-
ra. A inauguração do novo 
Espaço Lidera Mulher, on-
tem, contou com a presença 
da primeira-dama, Dona 
Marinete, do secretário de 
Assistência Social, Edinal-
do Basílio, do secretário de 
Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, e da subsecretária Ana 
Cristina da Silva. 

Niterói: inclusão pelas ondas

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael,  recebeu o novo 
presidente da Confede-
ração Brasileira de Surf 
(CBSurf ) e ex-campeão 
mundial, Flávio Teco Pa-
daratz, nesta terça-feira 
(8). No encontro, que con-
tou com a participação do 
presidente da Associação 
de Surf de Ondas Grandes 
de Niterói, Alexey Wanick, 

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

de Guilherme Herdy, vice-
-presidente da Federação 
de Surf do Estado, e de 
nomes históricos da mo-
dalidade, como Ricardo 
Tatui e Paulo Moura, eles  
c o n v e r s a ra m  s o b re  a 
importância do esporte 
como inclusão social e 
a possibilidade de mais 
eventos ocorrerem na 
Praia de Itacoatiara. 

Panorama RJPanorama RJ

Na véspera, o prefeito Axel 
Grael, acompanhado pelo 
secretário municipal das 
Culturas, Leonardo Gior-
dano, havia se encontrado 
com representantes do 
setor cultural da cidade. Na 
reunião foram debatidas 
as políticas públicas e os 
investimentos realizados 
pelo município para desen-
volver a atividade cultural 
na cidade. Giordano en-

tregou ao prefeito o projeto 
do Plano Municipal de Cul-
tura. O documento foi ela-
borado de forma conjunta 
pela equipe da Secretaria 
das Culturas, sociedade 
civil e movimentos cultu-
rais, e prevê investimentos 
pelos próximos 10 anos na 
área, que incluem um Cen-
tro Cultural no Fonseca, e 
um Espaço Ecocultural no 
Parque Orla Piratininga. 

Plano para o setor cultural
 Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Durante a sessão de on-
tem, Dia Internacional da 
Mulher, a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mu-
lher da Casa homenageou 
as deputadas presentes 
no plenário com arranjos 
de girassol. Atualmente, a 
Alerj conta com 14 deputa-

das, a maior representação 
feminina na história do 
Parlamento fluminense. 
Deste número, duas com-
põem a Mesa Diretora, 
nove são presidentes de 
comissões parlamentares 
e sete ocupam a vice-pre-
sidência dos colegiados. 

Deputadas recebem homenagem
Divulgação
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Atividades este mês e em abril vão marcar a abertura oficial do ano letivo. Primeiro evento acontece hoje

Volta às aulas bem especial
A Secretaria e a Fundação 
Municipal de Educação de 
Niterói organizaram uma 
programação especial para 
marcar a abertura oficial do 
ano letivo, após o período de 
feriado do Carnaval. As aulas 
nas unidades da rede muni-
cipal foram iniciadas no dia 7 
de fevereiro.

Os eventos, destinados aos 
alunos, responsáveis e profis-
sionais da rede de educação, 
serão realizados entre março 
e abril, e incluem apresenta-
ções culturais, ação social e 
debates sobre a evasão escolar 
e a relação entre Educação 
e Carnaval. Participam da 
programação o economista 
Marcelo Neri (FGV ), o so-
ciólogo Roberto DaMatta e o 
jornalista Mário Magalhães.

 “Preparamos uma série 
de atividades para marcar o 
início de um ano letivo impor-
tantíssimo, no qual retomare-
mos a normalidade do funcio-
namento de nossas escolas. 
Tudo foi pensado com muito 
cuidado para levar cultura, 
formação e informação para 
o desenvolvimento da nossa 
rede de educação. Vamos 
iniciar um grande esforço 
coletivo para combatermos 
os efeitos da pandemia e recu-
perarmos a aprendizagem de 
nossos estudantes”, afirmou 
o secretário municipal de 

Educação, Vinicius Wu.
A programação terá início 

hoje (9), com uma apresenta-
ção da Orquestra da Grota, no 
Theatro Municipal de Niterói, 
para alunos, responsáveis e 
profissionais de educação. A 

apresentação ficará a cargo 
dos alunos do Núcleo Badu, 
que já contam com sua or-
questra, e a regência de Ri-
cardo Vidal e Priscila Vidal, 
ex-alunos do projeto, que 
estão entre os responsáveis 

pelas aulas da garotada em 
Pendotiba.

No dia 17, o antropólogo, 
filósofo e professor Roberto 
DaMatta será o convidado 
para o debate sobre “Edu-
cação, Cultura e Carnaval”, 

que acontecerá no Solar do 
Jambeiro, no Ingá. No evento, 
serão apresentados dois edi-
tais relacionados à cultura na 
rede municipal e à efetivação 
da Lei 10.639 nas escolas de 
Niterói.

 No dia 25, a Educação 
promove uma ação social 
em homenagem ao Dia da 
Mulher. Entre 10h e 14h, no 
Jardim São João, no Centro, 
serão oferecidas informações 
sobre a Educação de Jovens e 
Adultos do município e sobre 
o direito das mulheres através 
de parceria com o projeto 
Codim Itinerante, além de ati-
vidades culturais com música 
e contação de história.

No dia 31 de março, o 
jornalista Mário Magalhães 
participará de um debate 
após a sessão privada do filme 
Marighella, obra inspirada no 
livro escrito pelo jornalista, 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos. No mesmo equipa-
mento cultural, no dia 6 de 
abril, o economista Marcelo 
Neri (FGV) encerra a progra-
mação com uma aula magna 
que abordará sua pesquisa 
mais recente sobre os efei-
tos da pandemia na evasão  
escolar.

Orquestra da 
Grota vai se 
apresentar  
no Theatro 
Municipal de 
Niterói

Divulgação

A programação terá início hoje (9), com uma apresentação da Orquestra da Grota, no Theatro Municipal de Niterói, para alunos, responsáveis e professores

Rio quer avançar nas 
doses de reforço
Agora que o uso de máscaras 
não é mais obrigatório no 
Rio de Janeiro, a prefeitura 
pretende avançar na apli-
cação das doses de reforço 
para suspender também a 
apresentação do passapor-
te vacinal para entrada em 
restaurantes, museus e aca-
demias. O prefeito Eduardo 
Paes disse ontem (8) que 
ainda não há previsão de 
quando a medida poderá ser 
adotada, porque depende 
do número de pessoas com 
imunização completa. Se-
gundo o decreto publicado 
segunda-feira (7), quando 
70% da população tiver re-
cebido a dose de reforço da 
vacina contra covid-19, é 
que não será mais necessá-
rio apresentar o passaporte. 
O uso de máscaras deixou de 
ser obrigatório.

“O que a gente espera 
é que as pessoas avancem 
na dose de reforço, porque, 
quem sabe mais à frente, a 
gente não consegue também 

terminar com a exigência 
do passaporte da vacina. 
Mas isso depende ainda do 
aumento da cobertura da 
dose de reforço”, afirmou. 
Paes destacou que a libera-
ção da máscara também em 
ambientes fechados foi uma 
decisão do comitê científico 
da prefeitura, formado por 
especialistas.

Paes disse que não sabe 
avaliar se é perigoso liberar 
o uso de máscara nos trans-
portes públicos, mas ressal-
tou que, ao sugerir a medida, 
o comitê baseou-se em fatos 
científicos. Quanto às enti-
dades privadas, empresas e 
restaurantes, o prefeito disse 
que a decisão cabe a cada 
um deles, como também à 
população. “As pessoas que 
quiserem vão usar máscara 
até quando entenderem 
que devem usar. E, para os 
estabelecimentos que en-
tenderem que devem exigir 
máscara, a decisão também 
é deles”, concluiu.

Alerj: máscaras já 
são opcionais
O uso de máscaras faciais 
não é mais obrigatório, des-
de ontem, para entrar ou 
permanecer no prédio da 
Alerj e no Palácio Tiraden-
tes.

“A decisão foi toma-
da com base nos termos 
do Decreto Rio 50.308, de 
07/03/2022, da prefeitura 
do Rio de Janeiro. A utiliza-
ção interna de máscaras na 
Alerj será opcional, seja para 
funcionários e/ou visitan-
tes. O uso obrigatório vale 
somente para atividades 
próprias e terceirizadas que 
atendam ao público interno 
e externo da Casa, como as 
portarias”, diz nota da Alerj.

Hospitais e escolas - A 
Secretaria Municipal de 
Saúde informou que a de-
sobrigação “não afasta a 
autonomia da direção dos 
hospitais, que deverão ava-
liar as circunstâncias espe-
cíficas dos setores e patolo-
gias tratadas para decidir se 
é, ou não, pertinente o uso 
de máscaras por pacientes e 

acompanhantes”.
O Colégio Pedro II lem-

brou que, como autarquia 
federal, tem autonomia ad-
ministrativa para tomar de-
cisões. “As últimas delibera-
ções do Conselho Superior 
sobre o tema estabelecem 
como obrigatório o uso de 
máscara para entrada na 
instituição bem como em 
todas as suas dependências. 
Até que tenhamos novas 
deliberações cumpriremos, 
por obrigação hierárquica, a 
normatização estabelecida”, 
diz o colégio.

A Secretaria de Estado 
de Educação informou que 
as escolas da rede estadual 
de deverão seguir os proto-
colos sanitários vigentes nos 
municípios nos quais estão 
localizadas. Já a Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) informou que segui-
rá o decreto da prefeitura 
do Rio.

O uso de máscaras per-
manece obrigatório nas ins-
talações e campi da Uerj.

FeSaúde Niterói: aprovados 
em concurso são admitidos
Os 898 empregados públicos 
aprovados no primeiro con-
curso da Fundação Estatal de 
Saúde de Niterói (FeSaúde) 
começaram a ser admitidos 
esta semana. Os profissio-
nais vão atuar no Programa 
Médico de Família (PMF) e 
na Rede Atenção Psicossocial 
de Niterói (Raps). Integrante 
da administração indireta da 
Prefeitura de Niterói, ligada à 
Secretaria Municipal de Saú-
de, a FeSaúde é uma entidade 
pública, sem fins lucrativos, 
de interesse coletivo e utili-
dade pública, dotada de per-
sonalidade jurídica de direito 
privado. A instituição passa a 
gerir o PMF e a Raps com o 
objetivo de fortalecer o SUS 
do município e de ampliar 
o acesso da população aos 
serviços de saúde.

A diretora-geral da FeSaú-
de, Anamaria Schneider ex-
plica que o primeiro edital do 
concurso público foi lançado 
em fevereiro de 2020 e teve 
ampla divulgação, mas com 
o agravamento da pandemia 
da covid-19, o certame passou 
por um longo período de sus-
pensão até que as condições 
sanitárias estivessem seguras 
para a realização das provas.

“Passamos por um grande 
período de preparação para 
conseguirmos receber os 
novos empregados públicos 
que vão fortalecer as Redes 

de Atenção Primária e Psi-
cossocial. Nossa missão neste 
momento é de dar continui-
dade e ampliar o acesso da 
população a um serviço que 
está há anos à disposição dos 
niteroienses”, celebra Anama-
ria Schneider.

A diretora-geral da funda-
ção também agradeceu aos 
profissionais que trabalharam 
na RAPS e no PMF.

“Somos muito gratos a to-
dos que ajudaram a construir 
a história do Programa Médi-
co de Família em Niterói.  Essa 
demanda pela regularização 

dos empregos é uma exigên-
cia do Ministério Público do 
Trabalho e que a Prefeitura 
está respeitando. Para a nossa 
felicidade, ainda teremos em 
nossos quadros de emprega-
dos públicos muitos trabalha-
dores que já faziam parte de 
nossa rede e foram aprovados 
no concurso”.

Durante todo o mês de 
março, todos os novos em-
pregados públicos passarão 
por um grande acolhimento 
institucional, organizado 
pelas equipes da Diretoria de 
Gestão do Trabalho, Ensino e 
Produção do Conhecimento 
e da Diretoria de Atenção à 
Saúde da FeSaúde. Eles serão 
apresentados ao modelo de 
gestão da Fundação e discu-
tirão questões relevantes aos 
processos de trabalho.

Os quase 900 empregados públicos vão atuar em duas frentes: PMF e Raps

Certidões 
urbanas 
serão 
digitais
A partir de abril, as certi-
dões relacionadas ao orde-
namento urbano da cidade 
de Niterói passarão a ser 
digitais. Em um esforço de 
digitalização dos serviços 
da Prefeitura, a Secretaria 
Municipal de Urbanismo 
(SMU), em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão 
(SEPLAG), está redese-
nhando o serviço de emis-
são de certidões. Com a 
digitalização, a Prefeitura 
reduzirá em até 10 vezes o 
tempo de espera por uma 
certidão. 

No novo formato, a en-
trega do serviço de emissão 
de certidões será efetuada 
de forma totalmente onli-
ne. Os documentos serão 
remetidos à Prefeitura de 
forma digital através do 
Portal de Serviços de Ni-
terói.

Arquibancadas serão abertas e não será exigido uso de máscara

Ensaios no Sambódromo 
vão começar no domingo

Os ensaios técnicos das esco-
las de samba do grupo espe-
cial do Rio de Janeiro come-
çam neste domingo (13), no 
Sambódromo. As agremiações 
irão ensaiar sempre nas noites 
de domingo, até o dia 10 de 
abril.

As arquibancadas serão 
abertas ao público. Não será 
exigido o uso de máscaras, 
mas as pessoas precisarão 
apresentar comprovante de 
vacinação.

No dia 13, ensaiam Impe-
ratriz, São Clemente e Portela. 
No dia 20, é a vez de Paraíso do 
Tuiuti, Vila Isabel e Mangueira. 
Já no dia 27, entram na Mar-
quês de Sapucaí a Unidos da 
Tijuca, Beija-Flor e Salgueiro. 
Nesses dias, os ensaios come-
çam às 20h.

Em 3 de abril, ensaiam Mo-
cidade e Grande Rio, a partir 
das 21h40. Já no dia 10, a atual 
campeã do carnaval carioca, 
Viradouro, encerra a rodada 

de ensaios técnicos no Sam-
bódromo, a partir das 22h50.

Os desfiles oficiais serão 
realizados no feriadão de Tira-
dentes, entre 22 e 24 de abril. 
Entre a noite de sexta-feira 
(22) e a madrugada de sába-
do (23) desfilam Imperatriz, 

Mangueira, Salgueiro, São 
Clemente, Viradouro e Beija-
-Flor. Entre a noite de sábado 
e a madrugada de domingo 
(24), será a vez de Paraíso do 
Tuiuti, Portela, Mocidade, 
Unidos da Tijuca, Grande Rio 
e Vila Isabel.

 Tomaz Silva/Agência Brasil

 No dia 10 de abril a Viradouro, atual campeã, encerra a rodada de ensaios técnicos

Demanda pela regularização 
dos empregos é uma exigência 
do Ministério Público do Trabalho 
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Cumplicidade 
no silêncio

Dom José Francisco*

Um bloco de granito só é 
dividido se forem obser-
vadas as trilhas internas 
dos veios. Do contrário, 
ele se parte e se perde. 
Esse é um exemplo do que 
pode acontecer em blocos 
compactos, sobretudo, se 
sobre eles são movidas 
forças externas extremas.  

Da mesma forma, o ser 
humano. Quando nós o 
qualificamos como in-
divíduo, o que estamos 
dizendo é que ele é indivi-
sível. Para se manter como 
humano, precisa manter 
essa indivisibilidade: só 
ela lhe dá a certeza da 
sua individualidade. Os 
seres vivos dependem do 
respeito a esta estrutura 
interna.

Se para com plantas e 
animais já existe todo 
um cuidado 
social, para 
que sua es-
tr utura  de 
seres vivos 
não seja es-
garçada,  o 
q u e  d i z e r 
dos huma-
nos? O que 
dizer de um 
povo? 

Quando um 
povo é arrancado de 
seu habitat, não seria 
igualmente preciso 
um cuidado extra para 
que esse desenraizamento 
se fizesse o mais natural 
possível? Se plantas e pets 
advogam cuidados ainda 
mais especiais do que 
granito, que se dirá dos 
humanos? 

Daí a dificuldade de en-
tender o que está acon-
tecendo “pras bandas” 
daquele lado do mundo.

Quando vejo o rosto das 
crianças ucranianas sub-

metidas ao inverno do 
leste europeu, o mesmo 
que derrubou as armas 
das mãos congeladas dos 
soldados de Napoleão (em 
luta, justamente, contra a 
Rússia) não há como não 
correr o risco de desa-
creditar nas nossas mais 

aquecidas noções de 
humanidade. 

Não se trata de opi-
niões. Trata-
-se de valo-
res éticos.

Trata-se de 
responder a 
uma pergun-
ta irritante: 
d e p o i s  d e 
tudo, foi pra 
isso, mesmo, 
q u e  c a m i -
nhamos?

Toda vez que um 
povo invade e sub-
mete outro povo, 
ele conta com a 

tácita, porém, efetiva, co-
laboração do silêncio. O 
silêncio é o instrumento 
efetivo desse esgarçamen-
to social, um silêncio mor-
tífero, e de onde a vida não 
pulsa mais.

Não podemos ser cúmpli-
ces desse silêncio. Não é?

O silêncio é o 
instrumento 
efetivo desse 

esgarçamento 
social, (...) 
e de onde 

a vida não 
pulsa mais

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Governo lança programas de 
incentivo às mulheres

O presidente Jair Bolsona-
ro assinou ontem (8), Dia 
Internacional da Mulher, 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto, decretos que insti-
tuem programas voltados ao 
empreendedorismo femini-
no, à proteção de mulheres 
grávidas e à promoção da 
saúde menstrual. O primeiro 
decreto institui o Brasil para 
Elas, uma estratégia nacional 
de empreendedorismo femi-
nino como instrumento de 
desenvolvimento econômico 
e social do país.

No evento, Bolsonaro afir-
mou que “se dependêssemos 
das mulheres, não teríamos 
guerras no mundo”. E disse ser 
impossível não lembrarmos, 
nesse Dia da Mulher, daquelas 
que foram as mais importan-
tes em nossas vidas, as nossas 
mães.

“Tive uma mãe que foi 
empreendedora. Na cidade 
de Ribeira, onde vivi uma 
parte considerável da minha 
infância, tínhamos um ou dois 
casamentos por mês. E minha 

mãe era sempre lembrada 
para fazer bolo e fazer bala 
de coco. No meu tempo, ou a 
mulher era professora ou dona 
de casa. Dificilmente uma 
mulher fazia algo diferente 
disso nos anos 1950, 1960. 
Hoje em dia, as mulheres são 
praticamente integradas à 

sociedade. Nós as auxiliamos, 
nós estamos sempre ao lado 
delas”, disse o presidente.

A Estratégia Nacional de 
Empreendedorismo Feminino 
Brasil pra Elas é uma iniciativa 
do Ministério da Economia 
que inclui um conjunto de 
medidas voltadas para a cria-

ção e ampliação de negócios 
controlados por mulheres 
e a oferta de crédito para o 
empreendedorismo feminino, 
instrumentos de liberdade 
econômica individual, de 
promoção da igualdade de 
gênero, e de desenvolvimento 
econômico e social do país.

Pacote de decretos foi assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro
 Antonio Cruz/Agência Brasil

Presidente Jair  Bolsonaro lançou programas que beneficiam as mulheres no Dia Internacional da Mulher

Políticas repudiam atidude durante sessão solene em homenagem às mulheres

Fala machista de deputado 
é criticada no Congresso
O repúdio à fala do deputado 
estadual por São Paulo Arthur 
do Val (Podemos) marcou a 
sessão solene em homena-
gem ao Dia Internacional da 
Mulher, no Congresso, ontem 
(8). A presidente da sessão, 
senadora Eliziane Gama (Ci-
dadania-MA), classificou o 
comportamento do político 
paulista como abominável e 
inaceitável.

Arthur do Val foi à Ucrânia 
em meio ao conflito com a 
Rússia e postou uma foto nas 
redes sociais no qual mostra 
que estaria ajudando a pro-
duzir coquetéis molotov para 
o combate contra os russos. 
Ao deixar o país, na fronteira 
com a Eslováquia, o deputado 
enviou um áudio a amigos 
com declarações machistas 
e misóginas, comparando a 
fila de refugiadas ucranianas 
à fila de uma “balada” na ca-
pital paulista. Em um trecho 
do áudio vazado, Do Val diz 
que pretende voltar ao Leste 
Europeu porque as mulheres 
são muito bonitas e “fáceis” 
por serem pobres.

“É um comportamento 
inaceitável, um comporta-
mento inadmissível, que 
precisa ser fortemente re-
preendido e punido. Dentro 
do Congresso Nacional, eu 
entendo que nós precisamos 
arrojar ainda mais a legislação 

para que posturas e posições 
como essas não se repitam na 
sociedade brasileira, sobretu-
do por quem deveria proteger 
a população, por quem deve-
ria buscar e assegurar mais 
direitos às mulheres brasilei-
ras”, destacou Eliziane.

Na mesma linha, a sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) 
condenou a fala do deputado 
estadual. Para ela, enquanto o 
mundo assistia chocado, per-

plexo, sem sequer entender 
o que está acontecendo, ao 
êxodo das famílias ucranianas 
onde, especialmente as mu-
lheres, as mães, as avós, com 
crianças no braço, precisam 
deixar seus lares em busca de 
uma nova história, sem saber 
para onde ir, no Brasil, a fala 
do político repercutia.

De acordo com a sena-
dora, quando ainda está se 
tentando traduzir “o que o 

ministro das Relações Ex-
teriores da Ucrânia quis di-
zer, na língua dele, que tem 
denúncias gravíssimas de 
mulheres ucranianas sendo 
violentadas e estupradas por 
soldados russos, eis que não 
precisamos de tradução para 
entender a fala de um depu-
tado, que na língua pátria, 
em português, disse que as 
mulheres ucranianas pobres 
são fáceis”, criticou.

Simone Tebet se emocio-
nou ao ler uma carta aberta 
do jornalista Jamil Chade 
ao deputado. Na postagem, 
Chade destaca que a violência 
sexual é uma das armas de 
guerras usadas para desmo-
ralizar uma sociedade.

Já a senadora Leila Bar-
ros (Cidadania-DF) usou 
sua fala para se desculpar 
com as mulheres ucranianas 
pelas declarações do depu-
tado. “O machismo e a falta 
de empatia que ele [Arthur 
do Val] demonstrou com as 
mulheres de uma nação que 
está enfrentando os sofri-
mentos de uma guerra de-
sonram e envergonham esse 
país perante o mundo. Por 
isso, em nome da população  
brasileira e desse Congresso 
Nacional, apresento minhas 
sinceras desculpas às mu-
lheres ucranianas”, disse a 
senadora.

 Antonio Cruz/Agência Brasil

Senadoras classificaram comportamento de Arthur do Val como “abominável”

SG: Espaço Rosa exalta a 
importância das mulheres

Para homenagear as mulheres 
e conscientizar sobre a im-
portância de cuidar da saúde, 
o Espaço Rosa promoveu, no 
Dia Internacional da Mulher, 
um evento onde as pacientes 
puderam realizar consultas 
com médica ginecologista e 
agendar exames de mamo-
grafia. O tema da festa: Mu-
lher Maravilha, para enfatizar 
que todas são heroínas.

O prefeito Capitão Nelson 
esteve presente no evento e 
ressaltou a importância da 
mulher. “O homem, sem a 

mulher, não é nada. Sem a 
minha esposa eu não teria 
chegado aonde cheguei. Eu 
quero ressaltar aqui o exce-
lente trabalho que a Marcela 
Brasil, diretora do Espaço, 
está desenvolvendo junto 
com a sua equipe. Nós che-
gamos aqui com uma fila 
enorme de gente aguardan-
do para fazer exames. E essa 
equipe conseguiu zerar essa 
fila”, disse.

A diretora, que assumiu o 
espaço em outubro de 2021,  
destacou o tema do evento 

que coloca a mulher como 
heroína em tudo o que faz.

“Todas somos heroínas da 
nossa própria vida. Lidamos 
com lutas diárias na nossa 
saúde, na nossa casa, traba-
lho, filhos. Nossa intenção foi 
retratar essa batalha diária e 
como a mulher lida com isso. 
Se cuidar é muito importante! 
Hoje aqui estamos fazendo 
atendimento de ginecologia e 
todos que passarem por esse 
atendimento vão sair com o 
agendamento de mamografia 
e preventivo”.

No local, além de atendi-
mento voltado para a saúde 
da mulher, também acon-
tece a confecção de perucas 
para pacientes oncológicos. 
A unidade é destinada aos 
cuidados da saúde da mu-
lher gonçalense e promove 
o bem-estar, autoestima e 
possibilita exames de preven-
ção ao câncer de mama. Nos 
últimos três meses do ano de 
2021, foram realizados 7.572 
atendimentos, entre exames 
e consultas, 5.548 a mais que 
no mesmo período de 2020.

Pacientes receberam flores, realizaram consultas e agendamento de exames

Itaboraí flexibiliza 
uso de máscaras
Após uma reunião e decisão 
da Comissão de Acompa-
nhamento de Indicadores 
da Covid-19 da Secretaria 
Municipal de Saúde (SEM-
SA), o prefeito de Itaboraí, 
Marcelo Delaroli, assinou o 
decreto (nº26) flexibilizando 
o uso de máscaras no muni-
cípio. As medidas entraram 
em vigor na segunda (7) e 
poderão ser modificadas de 
acordo com as orientações 
das autoridades de saúde.

Com o novo decreto, 
fica desobrigado o uso de 
máscaras faciais em locais 
abertos e vias públicas. O 
uso de máscaras em locais 
fechados fica dispensado, 
desde que observadas as re-
gras relativas à apresentação 
do passaporte de vacinação 
e demais normas sanitárias 
vigentes.

Vale ressaltar que fica 
mantida a obrigatoriedade 
do uso de máscaras nas uni-

dades de Saúde e escolares 
de Itaboraí. E recomenda-se 
a utilização de máscaras 
nos transportes coletivos. 
A decisão da comissão foi 
tomada a partir da análise 
atual da situação epidemio-
lógica no âmbito municipal.

O decreto municipal 
considera os índices de va-
cinação nas faixas etárias: 
maiores de 18 anos; maiores 
de 12 anos e maiores de cin-
co anos. Além de considerar 
também o Decreto Estadual 
nº 47.973, de 3 de março de 
2022.

Ainda de acordo com 
o decreto, a Comissão de 
Acompanhamento de In-
dicadores da Covid-19 da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMSA) se reunirá 
periodicamente a fim de 
avaliar o impacto das medi-
das atualizadas, bem como 
a evolução dos indicativos 
de vacinação.

Prefeitura de Itaboraí

Decreto que flexibiliza uso de máscaras na cidade já está em vigor
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Mundo Petrópolis receberá 
R$ 1 mi para saúde
O Ministério da Saúde pu-
blicou ontem (8), no Diário 
Oficial da União (DOU), uma 
portaria autorizando o repas-
se de R$ 1.040.692,05 do Fun-
do Nacional de Saúde (FNS) 
para Petrópolis. O município 
foi atingido por fortes chuvas 
em fevereiro, que vitimaram 
mais de 233 pessoas.

O valor a ser transferido 
corresponde ao piso fixo de 
Vigilância em Saúde referente 
ao ano de 2022 e o recurso será 
usado para custear a continui-
dade da prestação das ações e 
serviços públicos na atenção 
primária de saúde.

Em especial, os recursos 
serão destinados ao fortaleci-
mento do sistema da vigilân-
cia em saúde e à implemen-
tação de ações de vigilância, 
prevenção e controle de epi-
demias mediante situação 
de emergência nos bairros 
atingidos.

Segundo a portaria, o re-
passe se justifica pela neces-
sidade de dar continuidade 
à realização de ações coorde-
nadas para responder “com 
celeridade e tempestividade” 

ao possível aumento de doen-
ças de veiculação hídrica, 
alimentar e transmissíveis por 
vetores.

A portaria destaca ainda 
que a situação de calamidade 
na saúde do município aponta 
a ocorrência de “possíveis 
consequências à saúde hu-
mana causadas pelo desastre.

Até o momento, abrigos 
temporários atendem 994 
pessoas que tiveram que sair 
de casa por causa dos danos 
provocados pelas chuvas. Cui-
dados em saúde, acompanha-
mento psicológico, recreação 
e atividades educativas para 
crianças, além de orientações 
sobre serviços sociais que 
podem ser direcionados de 
acordo com o perfil familiar.

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Recursos para Petrópolis serão destinados à atenção básica de saúde

EUA suspendem importações 
de petróleo da Rússia
O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, anunciou 
ontem (8) a suspensão das 
importações de petróleo da 
Rússia. Biden reconheceu que 
muitos países aliados, devido 
à dependência energética, 
podem não ser capazes de 
tomar medidas parecidas.

“Os Estados Unidos pro-
duzem muito mais petró-
leo domesticamente do que 
todos os países europeus 
juntos. Na verdade, somos 
também exportadores, então 
podemos assumir essa me-
dida, outros não podem. Es-
tamos trabalhando também 
com parceiros europeus para 
reduzir a dependência da 
energia russa”, afirmou Biden.

O líder americano afirmou 
também o apoio de mais de 
1 bilhão de dólares de as-
sistência para segurança na 

Ucrânia em carregamentos 
de equipamentos de defesa e 
também apoio humanitário, 
tanto para os ucranianos que 
saíram quanto para os que 
estão lutando no país.

“Estamos implementando 
o pacote de sanções mais 
significativo da história e 
que está causando danos 
significativos na economia 
russa. O rublo [moeda oficial 
russa] caiu 50% em relação ao 
início da guerra, o rublo agora 
vale menos do que 1 centavo 
de dólar. Cortamos vários 
bancos russos do sistema 
financeiro internacional, o 
que dificulta que eles façam 
transações com o restante do 
mundo”, ressaltou Biden. 

O presidente america-
no disse ainda que Vladimir 
Putin, mandatário russo, já 
está prejudicando as famílias 

americanas devido a um au-
mento nos preços dos com-
bustíveis. “Desde que Putin 
entrou na Ucrânia, o preço 
da gasolina subiu 75 centavos 
de dólar. E vou fazer de tudo 
para evitar que suba ainda 
mais. Estamos liberando 60 
milhões de barris de petróleo. 
A metade, 30 milhões, vai vir 
das reserva estratégica dos 
Estados Unidos e estamos 
tomando outras medidas 
para que o fornecimento de 
energia global continue”, dis-
se Biden.

Além disso, o presidente 
dos Estados Unidos ressaltou 
que a Europa também tem 
que acabar com a dependên-
cia em relação ao petróleo 
russo. Ele disse ainda que a 
invasão na Ucrânia deveria 
motivar a transição para ener-
gias mais limpas, como o uso 

de carros elétricos, por exem-
plo. “Quando fizermos isso, 
ninguém vai ficar preocupado 
com o preço da gasolina no 
futuro. Isso vai significar que 
um país não poderá usar os 
preços da gasolina contra 
outro país como arma”.

O Reino Unido eliminará 
gradativamente as importa-
ções russas de petróleo e deri-
vados até o fim de 2022, disse, 
ontem (8), o ministro dos 
Negócios, Kwasi Kwarteng.

O ministro pediu às em-
presas que usem o período 
para garantir uma transição 
suave. “Essa transição dará ao 
mercado, companhias e ca-
deias de suprimentos tempo 
mais do que suficiente para 
substituir as importações 
russas, que representam 8% 
da demanda do Reino Unido”, 
disse Kwarteng no Twitter.

Reino Unido diz que eliminará gradativamente compras russas até fim do ano

Videoconferência com autoridades e especialista acontece nesta quarta

Ucrânia diz que apoio do 
ocidente é insuficiente
Em um novo depoimento 
dado ontem (8), em Kiev, o 
presidente da Ucrânia, Volo-
dymyr Zelensky, afirmou que 
os russos estão “criando um 
inferno” em seu país. Ele disse 
que a culpa por morte, ataque 
aéreo e bloqueio às cidades 
da Ucrânia é, sem dúvida, da 
Rússia.

“A culpa é do invasor. Mas 
a responsabilidade é daqueles 
que, há 13 dias, não conse-
guem aprovar, lá em algum 
lugar do Ocidente, nas suas 
salinhas, uma decisão óbvia, 
necessária, de assegurar o 
nosso céu. Daqueles que 
não salvaram nossas cidades 

dos bloqueios e das bombas, 
apesar de poderem fazer isso”, 
criticou.

Zelensky vem pedindo, 
desde o início da invasão 
russa, que os países do Oci-
dente criem um espaço de 
exclusão aérea, onde aviões 
estrangeiros possam entrar 
e atacar, derrubar aviões e 
helicópteros russos. No en-
tanto, a Otan (Organização do 
Tratado do Atlântico Norte) 
vem afirmando há dias que 
não entrará de forma ativa 
na guerra, apenas apoiará a 
Ucrânia com armamentos, 
equipamentos, treinamentos, 
recursos financeiros e ajuda 

humanitária.  
O receio da Otan é de que, 

caso entrasse ativamente no 
conflito, uma grande guerra 
na Europa poderia começar. 
Se a Rússia atacar algum dos 
30 países do bloco, o artigo 5º 
da Carta da Otan será ativado. 
O dispositivo afirma que, caso 
um país do bloco seja agre-
dido, todas as outras nações 
devem reagir em  bloco.

O presidente ucraniano 
reclamou ainda da promessa 
de criação de corredores hu-
manitários para evacuar a po-
pulação civil. “Nenhum corre-
dor humanitário funcionou, 
não temos mais tempo”.

O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
anunciou ontem (8) que 
vai restabelecer o diá-
logo com a oposição, 
suspenso desde outubro 
de 2021, para facilitar a 
recuperação econômica 
e contribuir para a esta-
bilidade do país.

O chefe de Estado 
falou à televisão estatal 
venezuelana após reu-
nião de trabalho com o 
Estado-Maior, os vice-
-presidentes venezue-
lanos e o ministro das 
Relações Exteriores, Fé-
lix Pasencia, no palácio 
presidencial de Mira-
flores. “Vamos dinami-
zar o diálogo político”, 
afirmou.

Trégua na 
Venezuela

Recursos serão 
destinados à 
vigilância e 
às ações de 
prevenção de 
epidemia

Protocolo foi assinado por Cláudio Castro e executivos da Nasdaq e Geap

Rio terá bolsa para créditos 
de energias sustentáveis 
O Rio de Janeiro vai ganhar 
uma bolsa de valores para 
compra e venda de créditos de 
carbono e ativos ambientais, 
como energia, clima e flo-
restas. O governador Cláudio 
Castro assinou ontem, em 
Nova Iorque, um protocolo 
de intenções com a Nasdaq 
e a Global Environmental 
Asset Plataform (Geap) para 
dar os primeiros passos para 
a implantação da plataforma 
de negociações. O acordo ga-
rante ao Rio o protagonismo 
na economia verde.

A parceria prevê o inter-
câmbio de informações en-
tre o Governo do Estado, a 
Nasdaq e a Geap para a im-
plementação de políticas pú-
blicas para certificar, emitir e 
negociar créditos de carbono, 
como, por exemplo, a entrega 
de créditos ambientais a con-
tribuintes que quitarem seus 
débitos do IPVA. Nos próximos 
90 dias, serão criados um gru-
po de trabalho para discutir as 
medidas propostas e um pro-

jeto-piloto. Após esse período 
de avaliação, será instalada 
uma subsidiária brasileira da 
Nasdaq no Rio de Janeiro. 
A expectativa é que a Bolsa 
de Ativos Ambientais esteja 
funcionando no segundo se-
mestre.

A equipe do Governo do 
Rio de Janeiro tem trabalhado 
há 8 meses neste protocolo. A 
Nasdaq fornecerá a tecnologia 
e o Estado, os ativos ambien-
tais. Há expectativa que o po-

tencial econômico ambiental 
do Rio alcance um estoque 
de CO2 de 73 milhões de to-
neladas, representando R$ 25 
bilhões. E cada tonelada desse 
ativo ambiental pode custar 
em média US$ 5. O segmento 
está ganhando força em todo o 
mundo e é visto como uma das 
alternativas de retomada da 
economia após a crise causada 
pela pandemia da Covid-19 – 
ressaltou o governador.

Os créditos de carbono 

são vendidos para países que 
não atingiram suas metas de 
redução de gases causadores 
do efeito estufa por aqueles 
que reduziram as emissões. 
Os recursos financeiros são 
aplicados em projetos como 
reflorestamento e outras ações 
de mitigação de emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEEs). 
O novo mercado vai resultar 
na geração de empregos e 
atração de empresas nacionais 
e internacionais.

Documento 
assinado com 
a Nasdaq e a 
Geap dá início 
a plataforma de 
negociações

Divulgação/Palácio Guanabara

Equipe do Governo do Rio de Janeiro trabalhou 8 meses no protocolo assinado nesta terça (8) nos Estados Unidos

Polícia Civil vai receber 
investimentos do estado
O secretário de Estado de In-
fraestrutura e Obras (Seinfra), 
Max Lemos, recebeu ontem 
(8) o secretário de Polícia Civil, 
Allan Turnowski, além do pre-
sidente da Empresa de Obras 
Públicas (Emop-RJ), André 
Braga, para discutir obras de in-
fraestrutura que já estão em an-
damento. São cerca de R$ 12,4 
milhões em investimentos na 
recuperação e reforma dos Ins-
titutos Médicos Legais (IMLs) 
de Araruama e Cabo Frio, além 
de intervenções em delegacias 
e na Cidade da Polícia.

Para Max Lemos, esse ali-
nhamento permanente é im-
portante para preservar prazos 
e ajustar as intervenções de 
acordo com as necessidades do 
órgão. No caso dos IMLs, por 
exemplo, hoje as pessoas que 
precisam reconhecer parentes 
são obrigados a se deslocar 
para outros municípios. Outra 
obra importante é a recupera-
ção do telhado da Cidade da 
Polícia, que centraliza todas as 

delegacias especializadas em 
Manguinhos.

Na área de delegacias, estão 
sendo reformadas as unidades 
da Posse, em Nova Iguaçu (58ª 
DP); Alcântara, em São Gon-
çalo (74ª DP); e de São Pedro 
D´Aldeia (125ª DP); além da 
cobertura dos blocos 1, 4, 7 e 8 
da Cidade da Polícia, em Man-
guinhos.  A Delegacia de Aten-
dimento à Mulher (DEAM), 
de Volta Redonda, passará por 
uma reforma parcial, enquan-
to a unidade da Taquara, em 
Jacarepaguá (32ª DP) receberá 
reforma das fachadas e urba-
nização.

 Glauber Carvalho Campos/Divulgação

IML de Araruama está entre a unidades de polícia técnica recuperadas

Mais de  
R$ 12,4 milhões 
serão investidos 
na reforma 
dos IMLs e 
delegacias

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos amos com você, mesmo à distância.

Dia: 12/03/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

08:50 às 12:00 Rua Comandante Ari Parreiras - Paraíso - São Gonçalo 16985407
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Vasco joga 
na Bahia 
pela Copa 
do Brasil

Garantido nas 
semifinais do 
Campeona-
to Carioca, o 
Vasco partiu 
para Juazeiro, 
na Bahia, para 

disputar a segunda fase da 
Copa do Brasil. O adversá-
rio do Cruz-maltino será 
o Juazeirense, no Estádio 
Adauto Moraes, às 21h30 
desta quarta-feira.

Ainda em busca da evo-
lução em campo, a equi-
pe do técnico Zé Ricardo 
venceu a Ferroviária, em 
Araraquara (SP), na sema-
na passada pela primeira 
fase. Após a derrota diante 
do Flamengo no clássico 
do último domingo, o foco 
agora é todo no mata-mata.

“Fizemos um bom jogo, 
criamos algumas oportuni-
dades, fomos mais seguros 
defensivamente”, disse Zé 
Ricardo após a partida con-
tra o Rubro-Negro.

“É nessa caminhada de 
crescimento que a gente 
espera ver o Vasco na tem-
porada, sempre buscando 
a evolução em todos os 
setores. Na quarta temos 
outro desafio e, se tivermos 
esse espírito, poderemos 
conseguir a classificação 
diante da Juazeirense, que 
é um adversário bem difícil. 
Vai ser muito importante 
para nós e para o clube”, 
completou o treinador.

Assim como na primeira 
fase, o confronto com os 
baianos será decidido em 
jogo único. Por ter melhor 
posição no ranking da CBF, 
o Vasco tem a vantagem do 
empate.

Tricolor abre terceira fase da competição recebendo o Olimpia no Rio

Flu tenta abrir vantagem 
na Taça Libertadores

O Fluminense 
entra em campo 
para uma parti-
da decisiva hoje. 
O time recebe 
o Olimpia-PAR, 
no estádio Nilton 

Santos, a partir das 21h30, pela 
rodada de ida da terceira fase 
da Taça Libertadores da Amé-
rica. Esta é a última etapa antes 
da fase de grupos, o sonho das 
duas equipes.

Embalado pela conquista 
da Taça Guanabara, que veio 
com uma goleada de 4 a 0 so-
bre o Resende, o Fluminense 
vem de 11 triunfos seguidos 
na temporada. Além disso, na 
fase anterior bateu o Millona-
rios com triunfos de 2 a 1 na 
Colômbia e 2 a 0 no Rio.

Abel Braga, treinador do 

Fluminense, procurou deixar 
de lado o histórico recente po-
sitivo para cuidar do Olimpia.

“Trata-se de mais um de-
safio. Cada competição tem 
degraus diferentes e o Olímpia 
é mais um. Jogo complicado 
diante de um adversário capaz 
e com muita história no tor-
neio. Vai ser difícil, mas vamos 
buscar a evolução para vencer”, 
disse.

Abel acredita que o Flumi-
nense hoje conta com vários 
titulares por conta da grandeza 
do grupo. Justamente por conta 
disso ele não vai divulgar a es-
calação antes. Entretanto deve 
manter a base que despachou 
o Millonarios.

Dirigido pelo técnico Julio 
César Cáceres, o Olimpia adota 
a estratégia de jogar para o ad-

versário o peso do favoritismo. 
Isso pode ser sentido pelas pa-
lavras da estrela da companhia, 
o atacante Derlis González, que 
já defendeu o Santos.

“O Fluminense conta com 
jogadores muito qualificados e 
experientes e vem fazendo uma 
excelente temporada”, afirmou.

O Olimpia tem alguns des-
falques importantes. O goleiro 
Alfredo Aguilar, vetado com 
uma celulite infecciosa na 
região do glúteo, fica de fora. 
Assim como Guillermo Paiva, 
artilheiro do time na tempo-
rada com cinco gols. Ele foi 
expulso na partida contra o 
Atlético Nacional e cumpre 
suspensão. Desta forma, Gas-
tón Olveira assume o gol e Nés-
tor Camacho é o mais cotado 
no ataque.

Lucas Merçon / Fluminense

A experiência de Felipe Melo é uma das armas para o Fluminense superar o Olimpia hoje, no estádio Nilton Santos

Ídolo do Fla vê time 
ainda desarrumado

Lúcio Flávio valoriza 
força da base do time

A recente vitória 
no clássico con-
tra o Vasco, no 
último domin-
go, não pode 
mascarar os 
problemas do 

Flamengo. Pelo menos essa é 
a opinião do ex-jogador Zinho. 
Ídolo do clube, onde ganhou 
os Campeonatos Brasileiros 
de 1987 e 1992, destacou a 
falta de organização da equipe 
comandada pelo português 
Paulo Sousa.

“É um time que não está 
arrumado. Não vejo jogan-
do tão bem ainda, não me 
convenceu”, destacou. “Teve 
o confronto contra o Atléti-
co-MG que foi mais difícil e 
jogou bem. Mas até contra 
o Botafogo teve problemas, 

O Botafogo 
goleou o Volta 
Redonda, na 
noite de segun-
da-feira, e vai 
para a última 

rodada da Taça Guanabara na 
terceira posição. Os alvinegros 
foram a campo com algumas 
mudanças, mas terminaram 
com um placar elástico no 
estádio Nilton Santos.

O técnico interino Lúcio 
Flávio exaltou a presença de 
vários jogadores vindo da base 
do Botafogo.

“Não só pelo Rikelmi, mas 
com todos os garotos que 
puderam participar. Tivemos 
praticamente dez atletas for-
mados no clube e isso é algo 

a contestação do pênalti”, 
emendou.

Diante do Vasco, Zinho 
observou o Flamengo com 
o domínio territorial, porém 
com grandes obstáculos na 
criação das jogadas. “Os atle-
tas parecem desconfortáveis. 
Vi o Gabigol pelo lado direito, 
tendo que voltar para marcar. 
Será que é a característica 
dele?”, analisou.

Especialista na posição de 
meio-campista, Zinho tam-
bém destacou a forma que 
o meia Everton Ribeiro tem 
sido escalado, realizando sa-
crifícios pelo esquema de 
jogo imposto na equipe, com 
dificuldades em aprofundar as 
jogadas. “É para ele se colocar 
nessa posição que ele está 
jogando?”, questionou.

muito bom, que nós temos 
até que salientar o trabalho 
feito hoje pela nossa equipe de 
base, como o Tiano e o Ricardo 
Resende”, disse.

Lúcio Flávio falou sobre o 
desempenho do Botafogo, que 
alternou muito durante os 90 
minutos.

“Fizemos um ótimo jogo 
até a parada técnica. Depois, 
nós deixamos de jogar por 
uns 15 minutos e voltamos 
a ter um controle no fim do 
primeiro tempo. Inclusive, 
uma chance muito boa que 
o Matheus teve e quase fez o 
segundo gol. Justamente sobre 
isso que reforçamos no inter-
valo, de ter mais simplicidade 
para jogar”, analisou.


