
Cortes no orçamento 
não param expansão
UFF aposta em inovação e parcerias para acelerar e inaugurar obras em seus campi

ATROPELANDO AS ADVERSIDADES

Divulgação / UFF

A Universidade Federal 
Fluminense (UFF) sofreu 
um corte de verbas do 
Governo Federal no va-
lor de R$ 29 milhões em 
2021. Isso representou 
uma redução de 16,5% no 
orçamento para aquele 
ano. Mas, apesar das res-
trições para os cofres da 
instituição, a universida-
de não se deixou abalar e 
conseguiu dar a volta por 
cima, acelerando e entre-
gando diversas obras em 
seus campi pelo estado, 
graças a inovações e par-
cerias realizadas. Mais 
moderna do que nunca, 
sem perder a sua essência 
e tradição, a UFF segue 
sendo uma referência na 
formação de qualidade 
nas mais diversas áreas, 
em várias cidades pelo 
Estado do Rio de Janeiro.

Construção do 
MIS entra na 
reta fi nal
Obras do Museu da Imagem e do 
Som, na praia de Copacabana, 
zona sul do Rio de Janeiro, che-
gam à marca de 75% de conclu-
são. A previsão, de acordo com o 
governo estadual, é que sejam fi -
nalizadas no fi m deste ano. Cons-
trução foi retomada em dezembro 
de 2021 após cinco anos parada e 
conta com recursos no valor de 
R$ 54 milhões.
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Nova sede do Museu da Imagem e do Som terá oito andares, sendo dois subterrâneos

ESPORTES

Clássico carioca 
distante do Rio 
de Janeiro
Com o Maracanã fechado para 
manutenção do gramado, Fla-
mengo e Botafogo duelam neste 
domingo, às 11 horas, em Brasília.

Próximos na tabela, Botafogo e Fla fazem o primeiro clássico carioca no Brasileirão

Flu vai a São 
Paulo visitar 
o Palmeiras

PÁG. 8

Diversão
para toda
a família
Neste domingo, o Horto 
do Fonseca terá atração 
teatral para toda a família. 
A partir das 11h, a Cia Arte 
de Interpretar encena o 
espetáculo “A Cigarra & A 
Formiga”.

PÁG. 8

CULTURA
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A partir das 11h, tem o espetáculo “A 
Cigarra & A Formiga” no Fonseca

Indústria aquecida no Rio
Sondagem aponta para uma expectativa de crescimento nos próximos meses
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Palestras sobre 
autismo em 
São Gonçalo
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Vitor Silva / Botafogo

A maternidade 
é um dom 
da natureza

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Novo prédio do Instituto de Arte e Comunicação Social, o IACS, foi inaugurado recentemente com a presença do prefeito Axel Grael

OPINIÃO
PAULA DIONE

Ser mãe é 
padecer... 
de cansaço?

PÁG. 4

Incentivos 
para a energia 
alternativa

PANORAMA\PÁG. 2

Inscrições 
abertas para 
reforço escolar
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Programa é destinado a jovens de 
13 a 17 anos de idade
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CARTA DO LEITOR

Preço dos alimentos
Não entendo essas pesquisas que falam em um aumento 
de 15 ou 17 por cento no preço da cesta básica. Quem 
frequenta supermercado sabe que em alguns casos os 
preços praticamente dobraram, como o do café e o do 
peito de frango. Enfim, a situação é muito pior do a que 
está sendo mostrada.
Fátima Costa

Dia das Mães
Para esse Dia das Mães eu desejo mais segurança e justiça 
para todas elas. É assustador acompanhar todos os dias os 
casos de violências cometidas contra as mulheres. Claro 
que a culpa maior disso é da impunidade. Precisamos 
lutar pela segurança nossas mães, esposas, amigas e filhas.
Marlon Bispo
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Teatro infantil no 
Horto do Fonseca
Neste domingo, o Horto do 
Fonseca terá atração teatral 
gratuita para toda a famí-
lia, inclusive as crianças. A 
partir das 11h, a Cia Arte 
de Interpretar, do diretor 
Guga Gallo, sobe ao palco 
para encenar o espetáculo 
“A Cigarra & A Formiga”. No 
elenco os atores Luciana 
Almeida e Victor Vieira. Uma 
peça divertida, para reflexão 
das crianças e dos adultos.

Na peça, a cigarra tem o 
sonho de se tornar famosa 

na floresta. Mas apesar de 
ser muito talentosa, é desor-
ganizada com seus estudos 
musicais. Na mesma flores-
ta, onde a cigarra tenta fazer 
sucesso na música existe 
um grande conhecimento 
com alguns personagens 
como João e Maria, Dona 
Baratinha, Branca de Neve 
entre outros. 

No espetáculo, a formiga 
aprende a importância do 
equilíbrio entre trabalho e 
lazer. 

CULTURA FABIANA MAIA

Gal Costa
O Circuito Quatro Estações 
da Música está de volta a 
Niterói e recebe uma das 
maiores artistas do Brasil: 
a cantora Gal Costa, que se 
apresenta, neste domingo, 
em homenagem ao Dia das 
Mães. O show acontece na 
Praia de São Francisco. A 
abertura está programada 
para às 19h com a participa-
ção de artistas locais, entre 
eles: Quarteto de Cordas 
Nina’s, Fátima Regina e a 
Cia de Dança COMRUA. A 
entrada será franca.

TARSILA – Até o dia 9 de junho, está em cartaz a ex-
posição “Alma Tarsila”, na Sala de Cultura Leila Diniz, 
no Centro de Niterói, do ENTREARTES – Coletivo de 
Arte. A mostra é uma homenagem à pintora moder-
nista Tarsila do Amaral e aos cem anos da Semana de 
Arte Moderna. A entrada é gratuita e a coletiva pode 
ser vista de segunda a sexta, das 8h às 17h.

LINY – Depois de ter trabalhado com artistas do peso 
de Gustavo Lima, Maneva, Raça Negra, Pabloo Vittar 
entre tantos outros nomes, Liny lança seu primeiro EP 
este mês. “Já tive muitas experiências. Aprendi muito. 
Embora tenha como base o pagode romântico, não 
quero que me rotulem, não sou apenas um produto, 
estou vindo com muita verdade”.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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A partir das 11h, tem a apresentação do espetáculo “A Cigarra & A Formiga”

Manuela Scarpa/Divulgação

Gal Costa se apresenta na Praia de 

São Francisco, neste domingo

POR JEFFERSON LEMOS

Seminário no Rio 
aborda Krav Maga
A Federação Sul Americana de 
Krav Maga realizará, em par-
ceria com a Top Defense, um 
seminário especifico de uso 
do Bastão Tático Retrátil com 
as técnicas do Krav Maga, a 
defesa pessoal israelense. Pela 
primeira, o seminário será aber-
to também a não-praticantes 
de Krav Magas. O evento será 
realizado no dia 15 de maio, 
na Hebraica do Rio, pela maior 
autoridade do Krav Maga da 
América Latina, o israelense 
Grão Mestre Kobi Lichtenstein 
(faixa-vermelha – 8º Dan). Leve, 
pequeno, fácil de portar e extre-
mamente poderoso nas mãos 
de quem domina as técnicas, 
o Bastão Tático Retrátil é uma 
ferramenta que tem ganhado 
espaço em todo o mundo. Esse 
equipamento não tem restri-
ção legal para porte e vem se 
tornando o instrumento mais 
usado para a proteção pessoal 
e de terceiros, tanto no mundo 
civil quanto para as forças de 
segurança. “É um instrumento 
que pode ajudar a ‘virar o jogo”, 
explica Grão Mestre Kobi. 

‘A amamentação é essencial’

O Diário Oficial trouxe 
nesta sexta-feira (6) a Lei 
9.664/2022, do deputado 
estadual Jair Bittencourt 
(PL), que autoriza o go-
verno do Estado a instituir 
na rede pública de saú-
de o Programa Primeiro 
Aleitamento. O objetivo é 
qualificar médicos, enfer-
meiros e fonoaudiólogos 

Divulgação para orientar mulheres 
que tenham filhos em 
hospitais e clínicas conve-
niadas à rede estadual de 
saúde sobre a importância 
do primeiro aleitamen-
to, ensinando melhores 
formas de amamentar 
e esclarecendo dúvidas 
sobre a adaptação entre 
a mãe e o bebê. Segundo 
a Sociedade Brasileira 
de Pediatria, mães que 
não são bem orientadas, 
e não têm uma boa rede 
de apoio, podem ter difi-
culdades em identificar 
situações que colocam a 
amamentação em risco. “A 
amamentação é essencial 
para a saúde da mãe e 
do bebê, então, valorizar 
esse primeiro contato é, 
também, garantir o bom 
desenvolvimento de am-
bos”, destaca.

PGE presta 
homenagens
O presidente da Alerj, depu-
tado André Ceciliano (PT), foi 
homenageado com a Medalha 
do Mérito da Procuradoria Ge-
ral do Estado do Rio de Janeiro 
(PGE-RJ) em sessão solene 
realizada nesta última quarta-
-feira (4). Além do presidente da 
Alerj, outros nove nomes foram 
agraciados com a Medalha do 
Mérito da PGE-RJ. São eles: o 
presidente do Tribunal de Jus-
tiça, desembargador Henrique 
Figueira; o procurador-geral 
de Justiça, Luciano Mattos; o 
defensor 
público-geral, Rodrigo Pache-
co; os procuradores Alde da 
Costa, Claudia Freze e Sônia 
Mestre; os servidores da PGE 
Júlio Cesar Teixeira e Teresa 
Pereira; além de Letácio Jansen, 
que foi procurador-geral de 
1986 a 1987. 

Aposta de luxo 
na Baixada

Dica para as 
mamães

Na onda do aumento de ven-
das do mercado imobiliário 
carioca, a construtora Jero-
nimo da Veiga lança o resi-
dencial Duo London Smart 
Club Residence. Apostando 
em atrativos para o morador 
permanecer na Baixada, o  
empreendimento é focado 
em famílias jovens e com 
cultura de proximidade a 
serviços que só regiões cen-
trais podem proporcionar. 
Com preço médio de R$ 359 
mil, o residencial chega para 
suprir uma demanda repri-
mida, após longos anos sem 
apartamentos de luxo nessa 
localização. O empreendi-
mento ocupará uma área total 
de aproximadamente 4 mil 
metros quadrados, próximo 
ao Shopping Nova Iguaçu, e 
vai oferecer lazer completo 
aos seus moradores. “O futuro 
morador do Duo London vai 
viver no centro da cidade, na 
área mais atendida por servi-
ços de deixam a vida prática. 
Uma localização privilegiada, 
para quem quer aproveitar a 
vida, com o que há de melhor 
na região ao lado de casa”, 
ressalta Maurício Corrêa, di-
retor comercial da Jeronimo 
da Veiga.

Um presente para as mães. 
Elas não pagam a entrada no 
maior aquário marinho da 
América do Sul, o AquaRio. 
A promoção é válida duran-
te o mês de maio, bastando 
apenas que esteja acompa-
nhada de um filho pagante. 
Os ingressos custam a partir 
de R$ 70. O AquaRio é o lar 
de mais de 3 mil animais de 
mais de 350 espécies diferen-
tes. Outra dica é o BioParque, 
que também tem promoção 
para as mães aproveitarem o 
passeio em família. Até o dia 
31, o combo ingresso mais 
passeio de barco sai a partir 
de R$29,90.

Incentivos para energia alternativa

Nesta última quarta (4) o 
deputado federal Altineu 
Côrtes se reuniu com o 
diretor da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), André Pepitone 
da Nóbrega. Na pauta in-
centivos a investimentos 
para produção de energia 
alternativa no estado. De 
acordo com o parlamen-
tar, esse tema é funda-

Divulgação

mental para diversificar a 
matriz energética do Rio, 
beneficiando o consumi-
dor final. “Melhorar esse 
ambiente de negócios, 
analisando o que é preciso 
em termos de legislação e 
como incentivar a produ-
ção de energia solar, por 
exemplo, é desenvolver 
um setor fundamental”,  
ressaltou Altineu.

Panorama RJPanorama RJ

Para garantir mais celeri-
dade no transporte de hor-
tifrutigranjeiros, e melhor 
segurança no trânsito, o 
deputado estadual Anderson 
Alexandre (SDD) solicitou 
ao governo estadual o as-
faltamento da RJ-184, no 
trecho que liga o distrito de 
Laranjais, em Itaocara, ao 
distrito de Valão do Barro, no 
município de São Sebastião 
do Alto. A indicação legisla-
tiva número 8004 foi publi-
cada nesta sexta-feira (6) no 
Diário Oficial, formalizando 

o apelo ao secretário das 
Cidades, Uruam Cintra, e ao 
presidente do Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER), Herbert Marques. “A 
RJ-184 é uma importante 
via de acesso dos produtores 
rurais, principalmente os 
que transportam e vendem 
legumes. A estrada ainda de 
terra causa muitos prejuízos 
a esses trabalhadores. Preci-
samos de asfaltamento com 
urgência, é importante para 
a economia e segurança no 
trânsito”, justifica.

Deputado cobra asfalto para RJ-184
Divulgação

Dançando em família
Divulgação

Mãe de Malu e Maya, alunas 
do BelloBalletto, escola tra-
dicional na cidade, Débora 
Brasil conseguiu resgatar um 
sonho de muitos anos: voltar 
ao ballet. Ela conta que havia 
ficado desestimulada a fazer 
alguma atividade dança após 
suas gestações, mas após 
matricular as filhas, viu a 
oportunidade de comparti-

lhar o aprendizado com 
elas. “Anteriormente à 
minha primeira gravidez, 
eu fazia ballet e tive que 
parar por conta da ma-
ternidade”, conta Débora. 
“A gente conversa sobre as 
aulas, ensaiamos em casa, 
aperfeiçoamos alguns 
passos quando estamos 
juntas. Foi um sonho do 
passado que melhorou 
ainda mais o meu presen-
te”, completa. A responsá-
vel pela escola, Paulinha 
Pires, ressalta ainda o 
quanto essa interação 
ressignifica o conceito da 
dança para a família. “A 
dança não é somente um 
exercício físico, muitas 
vezes, é vista como um 
sonho. E quando você vê 
mãe e filhas realizando 
esse sonho juntas, é mui-
to gratificante”, afirma.
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UFF investe na inovação e em parcerias para se expandir e garantir ensino de qualidade para os alunos

Apesar de cortes, universidade 
acelera obras em seus campi
Em 2021, a Universidade Fe-
deral Fluminense sofreu um 
corte de verbas do Governo 
Federal no valor de R$ 29 
milhões. Isso representou 
uma redução de 16,5% no 
orçamento para 2021. Mas, 
apesar das restrições para os 
cofres da instituição, a UFF 
conseguiu acelerar diversas 
obras de inúmeros campi 
pelo estado.

Segundo os dados da Pró-
-Reitoria de Planejamento 
da UFF extraídos do Sistema 
Tesouro Gerencial, a univer-
sidade recebeu um total de 
recursos do governo federal 
no ano passado de quase 
R$ 147 milhões, sendo que 
este valor em 2020 foi de 
aproximadamente R$ 177 
milhões. No entanto, a UFF 
prosseguiu com diversas 
obras, sendo o exemplo mais 
recente o da inauguração do 
novo prédio do Instituto de 
Arte e Comunicação Social, 
o IACS.

Localizado no campus 
do Gragoatá, o prédio estava 
abandonado e coberto por 
mato há praticamente uma 
década. Com as obras reto-
madas em 2018, o orçamento 
total da obra foi de R$ 28 mi-
lhões. E o resultado pôde ser 
conferido por todos durante 
cerimônia realizada no dia 13 
de abril de 2022.

O prédio tem 110 salas 
interligadas e divididas em 
blocos de salas de aula, além 
de anfiteatro, pátio e sala de 
exposição. Além disso, na 
nova sede, ficarão abrigados 
os cursos de Graduação em 
Arquivologia, Artes, Biblio-
teconomia e Documenta-
ção, Cinema e Audiovisual, 
Comunicação Social, Estu-
dos de Mídia, Jornalismo, 
Produção Cultural, e de Pós-
-Graduação em Ciências 
da Informação, Cinema e 
Audiovisual, Comunicação, 
Cultura e Territorialidades, 
Mídia e Cotidiano e Estu-
dos Contemporâneos das  
Artes.

Outro sonho que parecia 
distante, mas que foi devida-
mente retomado pela atual 
gestão corresponde às obras 
do prédio da Faculdade de 
Medicina. Localizado no 
Centro de Niterói, ao lado 
do Hospital Universitário 
Antônio Pedro, o local vem 
ganhando forma a passos 
rápidos. Orçado em R$ 32 

milhões, o investimento vai 
possibilitar melhores con-
dições de trabalho para téc-
nico-administrativos e do-
centes e melhores condições 
acadêmicas para os alunos, 
além de facilitar a integração 
entre discentes e profissio-
nais da equipe médica do 
Hospital, sem contar com a 
ampliação de iniciativas que 
visam o melhor atendimento 
ao paciente.

Cidades do interior também 

contam com melhorias

Engana-se quem pensa que 
as obras da UFF se encon-
tram adiantadas apenas em 
Niterói. Em outras cidades 
do estado do Rio há inves-
timentos voltados não so-
mente para a melhoria de 
infraestrutura dos campi, 
mas também visando a qua-
lidade de vida e a garantia da 
permanência e da inclusão 
dos alunos.

Alguns exemplos são as 

obras em Volta Redonda, 
Nova Friburgo e Angra dos 
Reis. O primeiro município 
está com um investimento de 
R$ 10 milhões na construção 
de um restaurante universi-
tário. Já as demais cidades 
estão com obras destinadas 
à moradia estudantil.

No caso de Friburgo, a 
UFF investiu R$ 500 mil em 
reformas de infraestrutu-
ra e aquisição de módulos 
habitacionais destinados à 
Clínica de Fonoaudiologia. 
Já em Angra dos Reis, a uni-
versidade tem trabalhado 
na construção da moradia 
estudantil, orçada em R$ 1,5 
milhão. Deste valor, R$ 700 
mil foram investidos pela 
universidade e os R$ 800 mil 
restantes são de emendas 
parlamentares.

Obras no Norte Fluminense

Municípios considerados 
estratégicos para o estado 
do Rio de Janeiro, Macaé e 
Campos dos Goytacazes, 
ambas as cidades localizadas 
no Norte Fluminense, tam-
bém receberam atenção da 
universidade.

Em Macaé, um sonho 
antigo tornou-se real. A inau-
guração, em 2020, do Bloco 
D do prédio do Instituto de 
Ciências da Sociedade. Orça-
do em R$ 12 milhões e feito 
em parceria com a prefeitura 
da cidade, o local conta com 
três pavimentos, com audi-
tório e salas de aulas para os 
cursos de Direito, Adminis-
tração e Ciências Contábeis.

E em breve, Campos dos 
Goytacazes terá mais um 
local destinado a vida aca-
dêmica. Trata-se do Instituto 

de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional. 
Orçado em R$ 55 milhões 
(R$ 25 milhões da UFF e R$ 
30 milhões obtidos por meio 
de emenda parlamentar da 
bancada do Rio na Câmara 
Federal), desde 2020 que 
as obras foram retomadas. 
Atualmente, 90% do prédio 
encontra-se concluído e a 
expectativa é que a inaugu-
ração aconteça no primeiro 
semestre de 2023.

Para o reitor da UFF, o 
professor e doutor Antônio 
Cláudio Lucas da Nóbrega, 
isso é reflexo do comprome-
timento de uma gestão séria, 
que soube usar os recursos 
de forma eficiente graças 
à ampliação de parcerias e 
também a várias formas de 
inovação. Ele cita outros fei-
tos da atual administração 
e demonstra otimismo em 
relação ao futuro da univer-
sidade.

“Esse é um momento ins-
titucional de mudança de 
patamar na história da UFF. 
Mesmo com os cortes de 
verbas, avançamos no inves-
timento em diversas áreas da 
universidade. Preciso desta-
car que isso só foi possível 
graças a uma gestão finan-
ceira responsável, eficiente, 
parcerias e muita construção 
coletiva. No entanto, o desa-
fio orçamentário continua, a 
UFF segue com os menores 
orçamentos do século. Pre-
cisamos ser agressivos na 
luta pela recomposição do 
orçamento das federais, pela 
educação, pela ciência e tec-
nologia e avançar ainda mais, 
construir um futuro em favor 
da UFF e de toda população”, 
comenta.

Divulgação / UFF

Com administração e parcerias, a UFF segue com obras pelo estado levando mais conforto e qualidade para os alunos

Divulgação / UFF

Em Macaé, foi inaugurado o do Bloco D do prédio de Ciências da Sociedade

 Divulgação / UFF

Prefeito Axel Grael durante visita ao novo IACS neste ano

Divulgação

Esse é um 
momento 
institucional 
de mudança 
de patamar na 
história da UFF. 
Mesmo com os 
cortes de verbas, 
avançamos no 
investimento em 
diversas áreas da 
universidade
Antônio Cláudio da Nóbrega
Reitor da UFF

Em breve, 
Campos dos 
Goytacazes terá 
mais um local 
destinado à vida 
acadêmica

UFF inova com laboratório de 
simulação de última geração 
Nos cursos de graduação da 
área de saúde e afins, as aulas 
práticas, através das quais os 
alunos podem se aproximar da 
realidade de atuação das suas 
respectivas profissões, sempre 
foram motivo de entusiasmo e 
expectativa. Ao mesmo tempo, 
um desafio ético constante-
mente presente acompanha 
a execução dessas disciplinas: 
o de promover uma aproxima-
ção com o real sem colocar em 
risco o paciente.

Frente a isso, cada vez mais 
são desenvolvidas práticas 
educativas de simulação, ca-
pazes de se aproximarem da 
realidade preservando a se-
gurança do paciente e com o 
benefício de possibilitar uma 
oferta de conteúdo padro-
nizada. Com esse propósito, 
foi inaugurado em abril de 
2022, na Universidade Federal 
Fluminense, o Laboratório de 
Simulação Clínica e Habili-

dades da Escola de Enferma-
gem Aurora de Afonso Costa 
(EEAC/UFF). O laboratório 
recebeu recursos de emenda 
parlamentar da deputada fe-
deral Jandira Feghali (PCdoB).

De acordo com o diretor 
da EEAC Enéas Rangel Tei-
xeira e do professor Rodrigo 
Hipólito, que coordena um 
projeto vinculado ao labora-
tório, “o corpo social da escola 
de enfermagem conta com 
um espaço que, por meio de 
uma estrutura tecnológica, 
tem potencial para propiciar a 
investigação clínica e o apren-
dizado através da aplicação de 
técnicas inovadoras e procedi-
mentos de enfermagem. Des-
sa forma, possibilita-se que o 
acadêmico de enfermagem 
assim como pós-graduandos 
adquiram conhecimento e 
desenvolvam habilidades re-
lativas ao processo de cuidar”.

As principais atividades 

do laboratório compreendem 
desde o treinamento de habi-
lidades técnicas até a partici-
pação efetiva nos cenários de 
simulação realística, capazes 
de mimetizar situações clíni-
cas da vida real. Para isso, uti-
lizam-se simuladores de alta 
performance que interagem 
com os discentes, reproduzem 
sensações, comunicam-se 
por meio dos dispositivos 
tecnológicos, permitindo ao 
estudante o desenvolvimento 
cognitivo, de habilidades clíni-
cas atitudinais e psicomotoras 
em um ambiente seguro e 
controlado. 

Os professores destacam 
que esses simuladores de alta 
fidelidade, que são manequins 
de corpo inteiro, anatômico e 
fisiologicamente semelhantes 
a uma pessoa, foram desen-
volvidos inicialmente para o 
treino na área de anestesia, e, 
atualmente, têm sido usados 

na formação de diversos pro-
fissionais de saúde. “Possuem 
movimentos respiratórios, 
piscam os olhos, permitem 
a avaliação de diversos parâ-
metros vitais, a ausculta de 
sons respiratórios, cardíacos e 
intestinais e, ainda, a avaliação 
de alguns dados na pele, como 
o tempo de perfusão capilar, 
cianose, diaforese e outros”.

Além disso, eles acrescen-
tam que seu funcionamento 
é gerido por um computador, 
“com um software que per-
mite respostas fisiológicas 
extremamente realistas às 
intervenções realizadas e com 
variação em função da idade 
e da condição de saúde pre-
viamente definidas. A meto-
dologia da simulação permite 
que os alunos pratiquem e 
corrijam seus erros frente a 
situações do cotidiano, sem 
riscos para o paciente e a eles 
próprios”.

Tecnologia será utilizada na formação de profissionais de enfermagem



Cidades4 Domingo,  8, e segunda-feira, 9/5/2022ofluminense.com.br

Ser mãe é padecer... de cansaço?

Por Paula Dione

Há um ditado que afirma que 
“ser mãe é padecer no paraíso”, 

remetendo às contraditórias 
emoções que seriam desenca-
deadas pelas vivências cotidia-
nas da maternidade. Muito se 
falou e se fala sobre os mitos e 
fantasias ligados a essa expe-
riência, e atualmente percebe-
-se um certo enfoque sobre al-
gumas queixas frequentes entre 
mães, mais especificamente o 
cansaço. Chega-se ao ponto de 
cunhar o termo “mommy bur-
nout”, algo como “esgotamento 
da mamãe”.

A queixa de cansaço certa-
mente não é exclusividade da 
parcela maternal da população; 
no livro A sociedade do cansaço, 
o filósofo sul-coreano Byun-
g-Chul Han argumenta que a 
lógica de produção e exigência 
constantes estaria levando as 
pessoas aos adoecimentos con-

temporâneos, ligados a hiperati-
vidade e esgotamento. Em re-
lação ao burnout parental, 
a prevalência pode chegar 
a 20%, segundo artigo pu-
blicado este ano. 
Cu r i o s a m e n t e, 
um estudo veri-
ficou que mães 
de um único filho 
podem apresen-
tar mais sintomas 
de esgotamento 
q u e  m ã e s  q u e 
possuem dois fi-
lhos ou mais, a 
depender da sua 
percepção de au-
toeficácia, muito 
ligada também ao padrão 
de cobranças externas.

Fato é que, depois que 
os filhos nascem, estar cansada 

adquire outros significados. Em 
texto de 2019, Monica Pes-
sanha recorda que a noite 
perdida por opção em uma 
festa passa a ser a noite 

perdida em função 
do choro de uma 
criança necessitada; 
a sensação de auto-
nomia ou falta dela 
que ocorrerá no pro-
cesso irá influenciar 
indubitavelmente 
nossa relação com 
o cansaço. Afinal, o 
que pode ser mais 
exaustivo do que 
sempre colocar as 
necessidades de ou-

tra pessoa acima das suas?

Com as mudanças nos 
padrões de relacionamen-

to interpessoal, a sociedade 

vem refletindo sobre os estig-
mas colocados sobre a mulher 
e a maternidade. Nesse pro-
cesso, participam de maneira 
incontestável os profissionais 
da saúde mental, tanto nas te-
rapias individuais quanto nas 
discussões coletivas, oferecendo 
escuta, suporte, oportunidade 
de mudança de comportamento 
e alívio.

A queixa 
de cansaço 
certamente 

não é 
exclusividade 

da parcela 
maternal da 
população

OPINIÃO

*Paula Dione

Psiquiatra na Holiste Psiquiatria

Divulgação

De olho no futuro e projetos em andamento, equipamento segue como uma realidade na Região Metropolitana

Porto de Itaguaí celebra 40 anos 
O Porto de Itaguaí, adminis-
trado pela Companhia Docas 
do Rio de Janeiro (CDRJ), 
completou 40 anos neste sá-
bado (7) com projetos em 
andamento para a melhoria 
da infraestrutura, além de 
grandes perspectivas de cres-
cimento para os próximos 
anos. A Autoridade Portuá-
ria comemora as conquistas 
do porto, consolidado como 
maior porto público do Brasil 
na movimentação de minério 
de ferro e que, em 2021, ficou 
na 2ª posição do ranking dos 
dez maiores portos públicos 
em movimentação de cargas, 
segundo dados do Estatístico 
Aquaviário da Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq). 

Ao longo desses 40 anos de 
história do Porto de Itaguaí, o 
superintendente de Gestão 
Portuária de Itaguaí e Angra 
dos Reis, Alexandre Neves, 
lembra que foram desenvol-
vidos diversos projetos de ter-
minais e de obras de infraes-
trutura, que elevaram o porto 
ao patamar de destaque no 
cenário atual do setor portuá-
rio brasileiro: “Inicialmente, o 
então Porto de Sepetiba, atual 
Porto de Itaguaí, foi concebido 
para atender à Companhia Si-

derúrgica Nacional na impor-
tação de carvão pelo TECAR, 
visando a produção de aço, e, 
simultaneamente, foi cons-
truído o terminal de alumina 
da VALESUL. Depois, tivemos 
ainda a construção do termi-
nal arrendado de minério de 
ferro da Vale-CPBS e o termi-
nal arrendado de contêiner e 
carga geral da Sepetiba Tecon”. 

Para o superintendente 
Alexandre Neves, as obras de 
infraestrutura que vêm sen-
do executadas deixam claro 
a visão da Docas do Rio de 
continuar esse processo de 
desenvolvimento do Porto de 
Itaguaí, em atendimento às 
demandas atuais e futuras: 
“Estamos aprimorando cada 
vez mais nossas condições 
operacionais e de infraes-
trutura, que atendam às ne-
cessidades do mercado com 
segurança e qualidade”. 

Acesso Aquaviário - O su-
perintendente destaca que 
foram fundamentais para 
o crescimento do porto “as 
adequações realizadas na 
infraestrutura aquaviária, 
tais como: o alargamento e 
aprofundamento do canal 
principal, visando atender 
aos navios ‘tipo’ que surgiram 

e a sinalização das pistas, 
no intuito de proporcionar 
maior segurança ao tráfego 
de veículos”. Também foram 
realizados investimentos no 
acesso ferroviário, por parte 
da concessionária e dos ter-
minais, para ampliação dos 
ramais e aumento de linhas 
em atendimento às novas 
demandas do porto. Por fim, 
ele acrescentou que “os ter-
minais arrendados investi-
ram em novos equipamentos  
operacionais que potencia-
lizaram a capacidade de re-
cebimento, embarque e de-
sembarque de mercadorias 
no porto”. 

Movimentação de cargas 
- De acordo com o Estatís-
tico Aquaviário da agência 
reguladora, em 2021, o Porto 
de Itaguaí movimentou 51,7 
milhões de toneladas, volume 
que representou um incre-
mento de 11,9% em compa-
ração com 2020. Dos 51,7 
milhões de toneladas movi-
mentadas no ano passado, 
44,8 milhões foram de minério 
de ferro, o que corresponde a 
87% do total e a um aumento 
de 11,7% em relação ao total 
de minério movimentado em 
2020.

Divulgação

Com quatro décadas de história o Porto de Itaguaí segue se reinventando para atender as demandas de toda a região

Sondagem Industrial 
aponta crescimento 
A Sondagem Industrial do 
Estado do Rio de Janeiro 
aponta crescimento do vo-
lume de produção no estado 
ao registrar 53,7 pontos em 
março, após seis meses de 
queda. A pesquisa, divulgada 
pela Firjan, varia de zero a 
cem pontos e os valores aci-
ma de 50 indicam aumento. 
Com essa melhora na produ-
ção, o indicador de número 
de empregados também su-
biu e ficou com 49,5 pontos, 
o maior nível do ano, perto 
da linha de 50 pontos.

“O volume de produção 
avançou 10,7 pontos na 
comparação com o mês de 
fevereiro. É um aumento 
significativo, que influencia 
positivamente as expectati-
vas para os próximos meses”, 
destaca o gerente de Estudos 
Econômicos da Firjan, Jona-
thas Goulart.

Os dados da pesquisa 
mostram que a expectativa 
para os próximos meses é 
de crescimento da demanda 
por produtos (59,1 pontos), 
da compra de matéria-prima 

(54,8 pontos), do número 
de empregados (53,2 pon-
tos) e das exportações (52,2 
pontos), itens que tiveram 
resultados acima da média 
histórica. Somente a inten-
ção de investimentos ainda 
está no campo negativo (48,3 
pontos).

“A pesquisa aponta que a 
questão da falta ou do alto 
custo da matéria-prima ain-
da é o principal problema 
enfrentado pelos industriais 
fluminenses, mas a elevada 
carga tributária, questão 
historicamente mencionada 
pelos empresários, também 
continua sendo entrave à 
atividade produtiva”, ressalta 
Goulart.

com os terminais e novas car-
gas; a otimização do acesso 
aquaviário, com a criação de 
novas áreas de fundeio que 
proporcionaram ganhos de 
produtividade aos terminais, 
gerando crescimento na movi-
mentação de cargas; e a imple-
mentação do ‘Canal Derivati-

vo’, que permitiu um acesso 
ao porto da entrada da Baía 
de Sepetiba até os terminais, 
dentro da poligonal do porto 
organizado, sob gestão direta 
da Autoridade Portuária”. 

Acesso Terrestre - Na in-
fraestrutura terrestre, Ale-

xandre Neves ressalta que “a 
Docas do Rio investiu na am-
pliação da portaria principal, 
com novos ‘gates’ de entrada 
e saída, adequando a capaci-
dade instalada à duplicação 
da Rodovia Rio-Santos e ao 
Arco Metropolitano, e vem 
modernizando a iluminação 

Os dados 
mostram 
que a 
expectativa é 
positiva para os 
próximos meses
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Dia Mundial da Hipertensão 
chama atenção para os riscos

No próximo dia 17 é celebrado 
o Dia Mundial da Hipertensão 
e a data serve para alertar a 
população dos riscos dessa 
doença desde que foi insti-
tuída pela Lei nº 10.439/2002. 
É preciso ficar atento para as 
causas, prevenções e trata-
mentos da chamada pressão 
alta. Especialistas de Niterói 
e São Gonçalo explicam a 
doença e chamam atenção 
para causas e consequências.

De acordo com a Bibliote-
ca Virtual em Saúde do Minis-
tério da Saúde a hipertensão 
é caracterizada pela elevação 
sustentada dos níveis de pres-
são arterial, acima de 140×90 
mmHg (milímetro de mercú-
rio), popularmente conhe-
cida como 14/9 – o primeiro 
número se refere à pressão 
máxima ou sistólica, que 
corresponde à contração do 
coração; o segundo, à pressão 
do movimento de diástole, 
quando o coração relaxa.

A médica generalista Ana 
Sodré explicou que a hiper-
tensão está relacionada a uma 
das primeiras causas de óbi-
tos em países desenvolvidos 
e suas consequências como 
infarto e AVC. “A hipertensão 
tem um fator genético im-
portante, e tem fator ambien-
tal relacionado com maus 
hábitos como alimentação 
com ingesta calórica grande, 
obesidade, diabetes e seden-
tarismo”, explicou.

E os cuidados com a doen-
ça devem ser de forma ampla 
já que a hipertensão pode 
acontecer até mesmo por 

crises de ansiedade e medo 
exagerado. Por ser uma doen-
ça “macro” a atenção deve ser 
redobrada até mesmo com 
o que parece comum, como 
por exemplo, procedimentos 
odontológicos. Uma simples 
ida ao dentista pode gerar 
problemas graves nos hiper-
tensos e por isso é necessário 
um laudo médico para os 
pacientes hipertensos.

Temos que ter um alerta 
sobre essa condição de saúde 
desses pacientes. Além disso, 
o uso de anestésico com va-
soconstritor, que geralmente 
é usado na odontologia, pode 

alterar a pressão o que pode 
gerar uma crise hipertensiva. 
Por isso é muito importante o 
risco cirúrgico para tratamen-
tos como extração, implante, 
por exemplo. Sempre temos 
que estar atentos para as 

consequências que podem 
causar. É importante também 
o controle do medo e da an-
siedade que podem alterar a 
pressão”, detalhou Lauane 
Alves, Cirurgiã-Dentista que 
atende em São Gonçalo.

Ana ainda completou a 
explicação. “Causa doenças 
cardíacas importantes. Pre-
venindo os fatores de risco 
diminui a mortalidade pela 
hipertensão. Além das com-
plicações que podem gerar 
são pacientes com risco exa-
cerbado para complicações 
cerebrovasculares, renais e 
trombose”, finalizou.

Especialistas explicam as principais causas e consequência da doença

Dia das mães: uma homenagem especial
Professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Apesar da pandemia em que 
estamos vivendo,com reper-
cussão mundial na saúde 
da população, com nosso 
país acumulando 15.003.563 
casos, com  416.949 óbitos 
em decorrência da doença 
causada pelo coronavírus, 
precisamos homenagear esse 
dia das mães, como um dia 
especial, único, valorizando 
a relação mãe-filho(a) que 
aquece o coração, dá forças 
para seguir e vencer todos os 
obstáculos,superando desa-
fios e confiantes que com esse 
amor bidirecional, seremos 
capazes de juntos, manter 
acesa a chama desse amor, e 
que esse amor incondicional 
ultrapassa barreiras e libera as 
emoções mais lindas e con-
fiantes de um amor sincero, 
puro e indestrutível.

 Durante essa fase de dis-
tanciamento social, o exer-
cício do amor entre mães 
e filhos ganha ainda mais 
relevância, uma vez que esse 
amor é capaz de enfrentar 
barreiras e desde a gestação, 
o sentimento de proteção 
e amor, por estar gerando a 
vida, gera uma relação, um 
sentimento de proteção per-
manente, presente em todas 
as horas.

As mães se tornam guar-
diãs, guerreiras, sendo capa-
zes de enfrentar o mundo. São 
firmes e decididas, buscando 
sempre o que acreditam ser o 
melhor caminho para os seus 
filhos e filhas.

Mãe é estar presente em 
todas as horas, apoiando, sor-
rindo com cada gesto, desde a 
gravidez, para que o seu filho 
ou sua filha que está sendo 
gerado(a), cresça saudável 

dentro de sua barriga e que 
possa nascer com saúde e 
receber de forma exclusiva o 
aleitamento materno, forta-
lecendo o vínculo mãe-filho.

O desenvolvimento da 
criança nas diferentes fases 
vai solidificando a relação, 
que enaltece com pequenos 
detalhes, como o primeiro 
sorriso, a primeira palavra, 
quando andou, entrou na 
primeira escola, e a cada con-
quista, a cada superação, 
gerando conquistas diárias, 
guardando cada sorriso, cada 
música cantada, cada abra-
ço recebido, cada gesto de 
carinho, numa avalanche de 
sentimentos, mesmo com 
pequenas birras ou travessu-
ras, com demonstrações da 
importância dessa relação.

Ser mãe, um dom da natu-
reza, capaz de dar à luz, de ser 
firme, de se superar, de além 
de ser mãe, ser esposa, dona 
de casa, cozinhar comidinhas 
gostosas e saudáveis para seus 
filhotes, trabalhar fora, muitas 
vezes agir como mãe de outros 
onde trabalha, sempre de bra-
ços abertos, de olhos abertos, 
a mente a mil, virando noites, 
mas garantindo a segurança 
e a saúde de sua prole. Mo-
mento importante de cuidar 
também de sua saúde, uma 
vez que se torna fundamen-
tal estar sempre disponível, 
parceira.

 Nutre com amor e carinho, 
regando em todas as horas, 
em todos os momentos, sem-
pre presente, amiga, de forma 
incondicional, enxugando 
lágrimas, dando colo de forma 
infinita, com uma paciência 
inabalável, sempre com um 
sorriso nos lábios e um beijo 

carinhoso e um abraço bem 
apertado, afetuoso e um cafu-
né inesquecível e único. 

Na Medicina, a mãe tem 
um sentimento perceptivo, 
bastante acurado. As mães 
têm uma percepção única 
de como está a saúde de seus 
filhos. São capazes de sentir 
a alegria nos olhos deles, um 
dom divino, fazendo parte da 
essência criativa da natureza 
de ter dado à luz.

As mães verdadeiras se 
tornam leoas, cuidam e pro-

tegem, não permitindo que 
ninguém, de forma alguma, 
prejudiquem ou maltratem 
seus filhos, sem ter que pri-
meiro enfrentá-las de forma 
única, soberana.

Ser mãe é carregar no ven-
tre a magia da criação, é ter o 
coração sempre aberto para 
estar junto, dar sem pedir 
nada em troca, além do amor 
profundo, que sustenta o 
mundo.

O papel da mãe na edu-
cação de seus filhos é funda-

mental, tornando-as pessoas 
boas, caridosas, incentivando 
a amizade, e combatendo à 
violência.

A mãe tem obrigação de 
garantir a integridade física 
e moral de seus filhos, não se 
intimidando nunca, devendo 
atuar sempre de forma efeti-
va, permitindo que seu filho 
ou filha tenha uma trajetória 
exemplar, digna e feliz. 

Na situação atual o mundo 
enfrenta a pandemia, com o 
distanciamento e as medidas 

preventivas, porém o amor 
dessa relação mãe-filho(a), se 
fortalece, porque o amor que 
sentimos por nossa mãe, por 
nossos filhos e filhas, é inaba-
lável, faz parte da essência da 
vida, é indestrutível e mesmo 
que estejam fisicamente dis-
tantes, estão e estarão sem-
pre em nossos corações, em 
nossos pensamentos, como 
se estivessem perto, porque 
de fato estão e sempre estarão.

Valorizar a mãe, a avó e 
você como mãe e todas as 
mulheres que no exercício 
da arte de ser mãe, vivem 
esse profundo sentimento, 
de forma ímpar, linda, que 
irradia felicidade, enaltece a 
vitalidade e garante a sobre-
vida, superando obstáculos, 
vencendo a pandemia, nos 
adaptando aos novos hábitos 
e cuidados, porém unidos, 
porque juntos somos mais 
fortes, ontem, hoje e sempre. 
Feliz dia das mães!

Atenção! Se você testemunhar, 
souber ou suspeitar de algu-
ma criança ou adolescente 
vítima de negligência, vio-
lência, exploração ou abuso, 
disque 100. Para violências 
contra mulheres e meninas, 
disque 180. As ligações são 
gratuitas e você não precisa 
se identificar.”

Pixabay

O desenvolvimento da criança vai solidificando a relação com a mãe, que enaltece cada pequeno detalhe

Divulgação

Segundo a médica Ana Sodré, hipertensão pode acontecer até mesmo por crises de ansiedade e medo exagerado 

Durante a fase de 
distanciamento 
social, o amor 
entre mães e 
filhos ganhou 
mais relevância

O Ministério da Saúde in-
formou ontem que moni-
tora sete casos suspeitos de 
um tipo de hepatite aguda 
infantil de origem até agora 
desconhecida. Três são no 
estado do Paraná e quatro 
no Rio de Janeiro. Os casos 
seguem em investigação. 

Segundo a pasta, os 
Centros de Informações 
Estratégicas de Vigilância 
em Saúde (Cievs) monito-
ram junto a Rede Nacional 
de Vigilância Hospitalar 

(Renaveh) qualquer alte-
ração do perfil epidemio-
lógico, bem como a detec-
ção de casos suspeitos da 
doença.

A pasta orienta aos pro-
fissionais de saúde e da 
rede de vigilância que sus-
peitas sejam notificadas 
imediatamente.

No sábado (30), a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) confirmou a pri-
meira morte relacionada a 
doença.

Hepatite infantil

A hipertensão 
está relacionada 
a uma das 
primeiras causas 
de óbitos em 
países ricos
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O objetivo é promover o ingresso dos estudantes entre 13 e 17 anos

JCA: inscrições abertas 
para aulas de reforço

A primeira oportunidade é 
para o programa Fortalecen-
do Trajetórias 2022, o Projeto 
de Reforço Escolar. O objetivo 
é promover o ingresso dos 
estudantes com idade entre 
13 e 17 anos, do 9º ano do 
fundamental e do 1º ano do 
ensino médio em instituições 
de ensino de qualidade como 
o Pedro II, IFRJ, Firjan/Sesi, 
Faetec, Brasil-França, Bra-
sil-China e Nata. O Fortale-
cendo Trajetórias oferece um 
curso preparatório nas disci-
plinas de língua portuguesa 
e matemática para alunos 
de instituições públicas das 

regiões de Itaboraí, Maricá, 
Niterói e São Gonçalo. No to-
tal, são oferecidas 120 vagas, 
entre presenciais e remotas, 
e as inscrições vão até o dia 
15 de maio. As etapas do pro-
cesso seletivo consistem na 
avaliação de inscrição e uma 
entrevista com a equipe do 
IJCA de forma virtual.

Já o Programa Oficina do 
Ensino, oferece o curso de 
Elétrica Básica e Refrigeração 
Veicular (25 vagas, presencial, 
das 8h às 12h) e o curso de 
Auxiliar de Operações Logís-
ticas (35 vagas, híbrido, das 
9h às 12h). É necessário ter 

idade entre 18 e 29 anos e 
estar cursando, a partir do 9º 
ano do ensino fundamental 
ou ter concluído o ensino 
médio em escolas da rede 
pública de ensino e ser resi-
dente dos municípios de São 
Gonçalo, Niterói, Itaboraí ou 
Maricá. O processo seletivo 
consiste em preenchimento 
do formulário de inscrição e 
envio de documentos; Análise 
socioeconômica e Dinâmica 
de Grupo.

Todos os cursos são gra-
tuitos, sem taxa de inscrição. 
Informações através do What-
sApp: (21) 97108-0952.

Divulgação

As etapas do processo seletivo consistem na avaliação de inscrição e uma entrevista 

Obra de construção do 
MIS está 75% pronta

As obras do Museu da Ima-
gem e do Som (MIS), em 
Copacabana, na Zona Sul do 
Rio de Janeiro, estão a todo o 
vapor e atingiram a marca de 
75% dos serviços concluídos. 
Paradas desde 2016, as in-
tervenções foram retomadas 
pelo governo estadual em de-
zembro de 2021, e a previsão é 
que o espaço esteja pronto até 
o fim deste ano. A obra conta 
com recursos no valor de R$ 
54 milhões.   

A intervenção inclui ins-
talações elétricas, sanitá-
rias e de águas pluviais dos 
pavimentos de exposição, 
impermeabilização dos pisos 
dos sanitários de público, 
complemento das instalações 
elétricas, hidráulicas e sani-
tárias, contrapiso e cimento 
nos pavimentos de exposição, 
entre outros reparos. 

“O Museu da Imagem e do 
Som representa o resgate de 
uma dívida com a cidade do 
Rio de Janeiro. O MIS é uma 
obra icônica e vai preservar a 
história do nosso povo. Ainda 
este ano, vamos entregar esse 
grande boulevard vertical, 

que reverencia a cultura não 
apenas do Rio de Janeiro, mas 
do Brasil”, ressaltou o gover-
nador Cláudio Castro. 

Refletindo as ondas mo-
dernistas criadas pelo pai-
sagista Roberto Burle Max, 
o novo prédio irá se integrar 
com a orla. A nova sede do 
Museu da Imagem e do Som 
terá oito andares, sendo dois 
subterrâneos. O primeiro piso 
vai abrigar uma livraria e um 
café, de frente para o mar, e 
um mezanino para exposi-
ções temporárias. Os quatro 
andares seguintes serão para 
as exposições com o conceito 
de interatividade presente 
nos principais museus do 
mundo. O quinto pavimento 
terá um restaurante pano-
râmico e na cobertura um 
cinema a céu aberto.

“O Museu da Imagem e do 
Som vai trazer benefícios em 
vários setores. É importante 
para a cultura da região, vai 
trazer o público para o bairro 
e, consequentemente, mo-
vimentar o comércio local”, 
afirmou o comerciante Mário 
Perrotta.

São Gonçalo 
terá palestras 
sobre o 
autismo
O São Gonçalo Shopping vai 
promover, em parceria com 
a Prefeitura e a Secretaria de 
Acessibilidade de São Gonça-
lo, duas palestras com temas 
atuais e importantes para 
familiares e para pessoas 
com transtorno do espectro 
autista (TEA).

Nesta segunda-feira, 9 de 
maio, às 14h30, a Coordena-
dora Municipal de Acessibi-
lidade e Inclusão, Roberta 
Maia, vai realizar uma roda 
de conversa com o tema 
“Mãe Atípica x Padrão de Be-
leza”. O encontro vai abordar 
que, independente da rotina 
e cuidados especiais com 
os filhos atípicos, todas as 
mulheres precisam cuidar 
da mente e do corpo. Ainda, 
a roda de conversa será um 
momento de apoio e de tro-
ca de experiências entre as 
mães TEA.

Já no penúltimo sábado 
do mês, 21 de maio, às 14h30, 
a advogada Tatiany vai pa-
lestrar sobre os benefícios 
legais e sociais para pessoas 
com TEA. A palestra busca 
apresentar a importância 
de adquirir os documentos 
de benefícios para pessoas 
com transtorno do espectro 
autista. 

As palestras são gratuitas 
e acontecem no segundo 
piso do empreendimento, 
na loja ao lado da Casa do 
Celular.

Palestras sobre conscien-
tização do Autismo

Data: 9 e 20 de maio (se-
gunda e sexta-feira), às 14h30

Local: São Gonçalo Sho-
pping – 2º piso – loja ao lado 
da Casa do Celular.

Divulgação / Governo do Rio

Construção do MIS, em Copacabana, conta com recursos de R$ 54 milhões
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Corinthians 
e Bragantino 
prometem 
bom jogo
Em luta direta pela lide-
rança do Campeonato 
Brasileiro, o Corinthians 
visita o RB Bragantino nes-
te domingo, às 18h, em 
Bragança Paulista, pela 
quinta rodada. O Timão é 
o primeiro colocado, com 
nove pontos, enquanto 
o Massa Bruta vem logo 
atrás, com oito.

Ambas as equipes vêm 
de vitória na competição: 
o Corinthians venceu o 
Fortaleza por 1 a 0, e o 
Braga bateu o Ceará pelo 
mesmo placar. Já no meio 
da semana, os dois vêm de 
empates na Libertadores, 
contra Deportivo Cali (0 
a 0) e Velez Sársfield (1 
a 1), respectivamente. O 
Alvinegro, porém, teve um 
dia a mais de descanso e 
preparo.

Como sempre, o técni-
co português Vítor Pereira 
deve mandar a campo uma 
equipe mesclada entre jo-
vens e experientes, dando 
descanso a algumas peças 
que atuaram contra o Cali. 
Rafael Ramos deve iniciar 
pelo lado direito e nomes 
como Adson e Júnior Mo-
raes podem ganhar espaço. 
Róger Guedes deve estar 
entre os titulares.

Do outro lado, Artur, 
que estava se recuperando 
de lesão, foi relacionado 
contra o Vélez e entrou no 
segundo tempo, podendo 
estar já entre os titulares. 
A baixa é do técnico Mau-
rício Barbieri, que está com 
covid-19 e deve permane-
cer fora, e de Ramon, que 
recebeu o cartão vermelho 
contra o Ceará.

Com o Maracanã fechado, rivais se enfrentam em Brasília pelo Brasileiro

Flamengo e Botafogo 
duelam longe do Rio

Gilvan de Souza / Flamengo

Próximos na tabela, Botafogo e Flamengo vêm de tropeços em seus últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro

O primeiro clás-
sico carioca do 
Brasileirão 2022 
acontecerá na 
manhã deste 
d o m i n g o,  à s 
11 horas. Mas 
Flamengo e Bo-
tafogo não vão 
se enfrentar no 
Rio de Janeiro, 
já que o Mara-

canã está fechado para o 
plantio da grama de inverno. 
O palco do duelo será o Mané 
Garrincha, em Brasília.

Com campanhas prati-
camente iguais, o confronto 
pode servir para dar moral 
às duas equipes, que vêm 
de tropeços na competição. 
O Rubro-Negro perdeu para 
o Athletico-PR na Arena da 

Baixada enquanto o Alvinegro 
empatou em casa com o vice-
-lanterna Juventude.

No Ninho do Urubu, o 
técnico Paulo Sousa continua 
convivendo com o excesso de 
jogadores fora de combate 
por questões físicas. Além 
disso, a irregularidade do 
time em campo pressiona 
o português, que ainda teve 
que enfrentar uma polêmi-

ca envolvendo o ex-técnico 
rubro-negro, Jorge Jesus, nos 
últimos dias. O Mister, que 
está no Rio, teria afirmado 
desejar retornar ao Flamengo.

Do lado de General Seve-
riano, apesar do time ter re-
cebido reforços e estar dispu-
tando somente o Brasileiro, a 
equipe ainda não deslanchou. 
Sob o comando de Luís Cas-
tro, o Botafogo estreou com 
derrota para o Corinthians 
no Engenhão, venceu o Ceará 
fora de casa e empatou com 
Atlético-GO e Juventude.

Com cinco pontos, mesma 
contagem do Flamengo, que 
também tem uma vitória, 
dois empates e uma derrota, 
o Fogão aparece em 13º lugar 
na tabela, uma posição atrás 
do rival.

Rubro-Negro 
e Alvinegro 
estão próximos 
na tabela de 
classificação do 
Brasileirão

Fluminense visita o 
perigoso Palmeiras

Quintero comenta 
dificuldade na Série B

Pa l m e i r a s  e 
F l u m i n e n s e 
se enfrentam 
neste domin-
go, às 16 ho-
ras, no Allianz 

Parque, em São Paulo (SP), 
pela quinta rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O time 
paulista soma cinco pontos, 
um a mais que o Tricolor, e 
ambos tentam encostar no 
primeiro pelotão da tabela.

As duas equipes tiveram 
bons resultados pelas copas 
internacionais no meio de 
semana. O Palmeiras fez 5 a 
0 no Independiente Petro-
lero na Bolívia e manteve os 
cem por cento de aproveita-
mento na Copa Libertado-
res. Já o Fluminense bateu 
o Junior Barranquilla por 2 a 

O Vasco vem tra-
balhando para 
finalmente con-
seguir deslan-
char na Série B 
do Campeonato 
Brasileiro. O za-

gueiro Quintero falou sobre as 
dificuldades da competição, 
lembrando que os cruzmal-
tinos precisam se adaptar ao 
tipo de jogo da Segundona.

“Eu acho que, citando o 
jogo anterior, no primeiro 
tempo tivemos umas duas 
três chances que, se tivésse-
mos convertido, estaríamos 
falando de outro jogo. A Série 
B é muito diferente, em nível 
futebolístico. O Vila Nova en-
trou com onze jogadores lá 

1 na Copa Sul-Americana. O 
triunfo no Maracanã mante-
ve o Tricolor vivo no torneio.

Fernando Diniz, treina-
dor do Fluminense, espera 
um duelo complicado e 
rasga elogios ao rival.

“Vamos ter um jogo 
muito complicado, pois va-
mos enfrentar o time mais 
competitivo do Brasil no 
momento. Pela qualidade 
de seus jogadores e de seu 
treinador. Um time com es-
pírito vencedor. Mas temos 
que estar atentos e tentar 
fazer uma grande partida”, 
disse Diniz.

No Flu, o desfalque é o 
volante André, suspenso por 
ter sido expulso na derrota 
de 3 a 2 para o Coritiba. No-
nato deve assumir o posto.

atrás e temos que saber jogar 
com isso”, disse o colombiano.

Quintero ressaltou que o 
Vasco não pode ficar olhando 
a classificação. “Temos que 
fazer o nosso campeonato, 
sem pensar nos outros. É as-
sim que vamos conseguir no 
fim do ano o nosso objetivo”, 
declarou.

O defensor colombiano 
afirmou que a equipe precisa 
melhorar em alguns detalhes 
para crescer de produção.

“Falta ajustar detalhes, o 
futebol é detalhe. Temos tido 
oportunidades de gols, mas 
não temos sido eficientes. No 
último jogo falhamos lá atrás, 
e são coisas que podem mudar 
a partida”, declarou.


