
Niterói investe em teatro 
e circo para a população

Prefeitura abre chamada pública para selecionar os espetáculos que receberão investimento de R$ 600 mil

RESPEITÁVEL PÚBLICO!
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Professora resolveu trabalhar com este método porque, segundo ela, desperta o interesse, os alunos ficam mais envolvidos com a atividade e, inclusive, lembram do momento da aula
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Pizza de 
‘letrinha’ na 

merenda
Alunos do primeiro ano da Es-
cola Municipal Nossa Senhora 

da Boa Esperança, em Ipiíba, 
bairro de São Gonçalo, foram 

apresentados à letra “P” de piz-
za, de uma forma muito saboro-
sa. A professora Ane Cristina de 
Souza teve uma ideia diferente 
levou as crianças até a cozinha 

para prepararem uma pizza. 
Além de trabalhar as sílabas, a 

fonética e a escrita, os alunos 
ainda tiveram a oportunidade 

de comer o trabalho escolar 
que eles mesmos fizeram, com 

recheio de queijo e calabresa. 
Deve ter tido até estudante que 
pediu à professora para passar 

dever de casa.

Vereador vira 
réu em processo 
por assédio
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Em vantagem por ter vencido por 1 a 0 o jogo de volta, semana passada, 
na Colômbia, o Flamengo recebe hoje o Tolima, no Maracanã, precisan-
do apenas do empate para avançar na Taça Libertadores da América.

PÁG. 8

Exposição 
retrata vida 
e arte
A exposição “Um Jardim 
em Floresta”, da artista vi-
sual Claudia Tavares, está 
em cartaz na Galeria Re-
serva Cultural, em Niterói.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Um Jardim em Floresta” está em 
cartaz na Galeria Reserva Cultural

ESPORTES

Fred aposta 
em títulos 
com Diniz
Vivendo seus últimos dias 
como jogador profissional, 
Fred elogiou o técnico Fer-
nando Diniz e o vê pronto 
para ser campeão pelo Flu.

Mailson Santana / Fluminense

Fred, ídolo tricolor, vive sua última 
semana como jogador profissional

Marcelo Cortes / Flamengo

Caso o goleiro Santos não sofra gols, o Fla estará classificado às quartas da Taça Libertadores

Só é preciso fazer o dever de casa

Deputado é 
denunciado por 
discriminação
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Niterói oferece 
80 bolsas para 
professores
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Rio começa a dar volta por cima
PIB da indústria fluminense  apresenta desempenho recorde e cresce quase 6% no 1º trimestre
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Motos barulhentas
Sou moradora de São Gonçalo e peço ao 7º BPM, ao De-
tran-RJ e à Secretaria de Ordem Pública que aumentem a 
fiscalização e adotem medidas que proíbam a circulação 
de motocicletas adulteradas, o que resulta na emissão 
de altos ruídos pelas ruas da cidade. Precisamos de mais 
ações, durante o dia ou à noite, para diminuir essa polui-
ção sonora causada por motos sem o silenciador ou com 
o escapamento aberto.
Maria Dutra

Má sincronização
Solicito à Nittrans que reveja o tempo do sinal entre a Rua 
Lemos Cunha e a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí. 
Estamos levando mais de 20 minutos para atravessar o 
quarteirão por conta da má sincronização: são 5 minutos 
fechado e 20 segundos aberto. Assim não dá!
Caio Santos

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.

Mostra retrata vida, 
natureza e arte
A exposição “Um Jardim em 
Floresta” está em cartaz na 
Galeria Reserva Cultural, em 
São Domingos. A mostra, da 
artista visual Claudia Tava-
res, traz o resultado de uma 
pesquisa realizada entre 
2014 e 2016. 

Nesse período, ela se de-
dicou a engarrafar a umida-
de do ambiente de seu ateliê 
no bairro de Laranjeiras, 
no Rio, com o objetivo de 
transportá-la para Floresta, 
lugarejo situado no Sertão 

de Pernambuco que padece 
de falta de água e escassez 
de chuva.

“A exposição adquire no-
vos formatos cada vez que é 
montada. Entre fotografias, 
vídeos, objetos e textos, a 
poesia brota como água de 
nascente nas salas onde se 
apresenta”, ressalta a cura-
dora Marcia Mello.

O público pode visitar a 
mostra diariamente, das 12h 
às 22h, até o dia 24 de julho. 
A entrada é gratuita. 

CULTURA

Literatura
O Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno, no Campo 
de São Bento, recebe, nesta 
quinta, a partir das 10h, a 
exposição interativa para 
crianças de todas as idades: 
“A Leitura é Uma Aventura”. 
A exposição registra perso-
nagens, histórias e ações 
culturais concebidas a partir 
dos livros da escritora, atriz e 
dramaturga Dani Fritzen. A 
visitação é gratuita e acon-
tece de terça a sexta, das 
10h às 17h, e aos sábados e 
domingos, das 10h às 16h.

LIVRO – No sábado, das 10h às 12h, no Salão Amarelo 
do Solar do Jambeiro, no Ingá, acontece o lançamento 
do livro “Quem conta um conto (re) conta um ponto”. 
O evento tem entrada gratuita. A obra é uma cole-
tânea com releituras e contos, de diferentes estilos, 
de jovens autores alunos dos 6° e 7° anos da Atuação 
Escola Bilíngüe.

MAC – O Museu de Arte Contemporânea de Niterói 
abriga a exposição “De onde vemos”, da artista De-
nise Berbert. A proposta, com curadoria de Angelina 
Accetta, reúne pinturas, instalações e intervenções de 
artistas convidados com a proposta de refletir sobre os 
diferentes modos de ver o mundo. De terça a domingo, 
das 10h às 18h, até o dia 28.

Divulgação

“Um Jardim em Floresta” está em cartaz na Galeria Reserva Cultural

Divulgação

Dani Fritzen apresenta a exposição 

interativa no Campo de São Bento

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

Para ficar só na amizade

Rita Martins, psicanalista e 
criadora do Animaí, aplica-
tivo que conecta quem está 
em busca de amizades para 
atividade de lazer, conta que 
os festejos juninos são uma 
excelente opção para que as 
pessoas voltem a se conec-
tar. Com o app é possível 
filtrar os tipos de atividades/
interesses em comum e dias 

Divulgação

da semana. Além disso, a 
partir da geolocalização, os 
usuários podem selecionar 
os bairros de preferência. 
Para descaracterizar o mo-
delo de paquera, o aplica-
tivo não fornece fotos das 
pessoas, não especifica a 
idade e permite o encontro a 
partir de três pessoas. O app 
é gratuito. 

Crisis? 
What crisis?

Lula estará hoje na 
Unidos da Tijuca

Cidade com a maior renda mé-
dia do Estado do Rio, Niterói 
tem visto o setor imobiliário 
crescer investindo em imóveis 
de alto luxo, sem tomar conhe-
cimento das crises econômicas 
geradas pela pandemia e mais 
recentemente pela guerra na 
Ucrânia. O metro quadrado 
dos lançamentos da Soter, por 
exemplo, já beiram os R$ 12 
mil, com 85% das 367 unidades 
de alto padrão lançadas no ano 
passado já comercializadas. O 
valor médio dos imóveis – en-
tre R$ 949 mil e R$ 6,5 milhões 
– colocou definitivamente a 
cidade de Niterói entre os lo-
cais preferidos por um público 
formado por empresários, 
altos executivos, médicos, 
advogados e funcionários pú-
blicos, que buscava ambientes 
acolhedores e personalizados 
dentro do próprio espaço que 
irão ocupar. Trata-se de um 
perfil de cliente não atingido 
pela alta nos juros para finan-
ciamentos.

O ex-presidente Lula, o ex-go-
vernador de São Paulo Geraldo 
Alckmin, o deputado federal 
Marcelo Freixo e o deputado 
estadual André Ceciliano partici-
pam hoje e amanhã  de agendas 
no Rio. Na tarde desta quarta 
eles se encontram com repre-
sentantes do samba e debatem 
a cultura nacional na quadra da 
Unidos da Tijuca. Já na quinta, 
será realizado o ato “Sempre 
Juntos Pelo Rio”, a partir das 18h, 
na Cinelândia, centro do Rio. 

Rapidinha 
Os Correios reduziram o prazo 
do Sexex em mais de 17 mil tre-
chos e amplia cobertura da linha 
Premium, que passou a ser de 
um dia após a data de postagem. 
Dentre as rotas abrangidas com 
entrega no dia seguinte à posta-
gem estão as que têm se desta-
cado pelo alto fluxo de objetos, 
tais como as com origem em São 
Paulo e destino em São Gonçalo.

POR JEFFERSON LEMOS

Policial recebe homenagem

Lotado na Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) Maca-
cos, o cabo Leandro Santos 
Macedo trabalhava no extra 
reforçando o policiamento 
na orla durante o feriado da 
Semana Santa quando obser-
vou uma menina se afogando 
no mar da Praia de Copaca-
bana, na Zona Sul do Rio, no 
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dia 23 de abril. Sem pensar 
duas vezes, o PM pulou na 
água e conseguiu resgatar a 
criança. Nesta semana ele foi 
homenageado pelo deputa-
do estadual Coronel Salema, 
que entregou ao policial uma 
moção de louvor e aplausos 
em reconhecimento à atitude 
heróica. 

PIB da indústria fluminense registra crescimento recorde

Estudo da Firjan aponta 
que o Produto Interno 
Bruto (PIB) da indústria 

 Andr.. Motta de Souza / Ag..ncia Petrobras

aqui no estado registrou 
crescimento de 5,6% no 
primeiro trimestre des-

Panorama RJPanorama RJ

Se pela sua militância polí-
tica o empresário Luciano 
Hang já incomoda muita 
gente, imagine quatro!!!! Foi 
o que aconteceu na final do 
concurso “É a Cara do Véio” 
promovido nesta semana 
pela emissora de TV Barriga 
Verde, de Santa Catarina, 
afiliada à Band, que elegeu 
o sósia do dono da rede 
de lojas Havan entre mais 
de 100 candidatos. Sandro 

Darolt, que é técnico em 
eletrônica e repórter locutor 
em uma rádio comunitária 
na cidade de Laurentino foi 
eleito o vencedor do con-
curso, com mais de 22 mil 
votos e ganhou o prêmio de 
R$ 6 mil. “Todos os finalistas 
são muito parecidos e acho 
que o mais importante não 
é o que somos por fora, mas 
o que temos por dentro”, 
comentou Hang. 

...quatro incomodam muito mais
Divulgação

te ano, frente ao mesmo 
período de 2021. Com 
isso, o nível da produ-
ção industrial fluminense 
atingiu patamar elevado 
e teve seu melhor primei-
ro trimestre desde 2003, 
quando foi iniciada série 
histórica divulgada pelo 
IBGE. 

O PIB fluminense, in-
cluindo todos os seto-
res econômicos, avançou 
2,9%, principalmente por 
conta do desempenho da 
indústria. Essa alta foi pu-
xada pela indústria extra-
tiva do estado, que cresceu 
6,6% devido ao aumento 
da produção e da expor-
tação de óleo e gás. O seg-
mento, que tem o maior 
peso na indústria flumi-
nense, atingiu seu maior 
nível desde 2003 e foi a 
principal influência para 
que o setor alcançasse pa-
tamar histórico de produ-

ção no primeiro trimestre. 
A indústria da construção 
civil, que registrou avan-
ço de 9,9%, também tem 
posição de destaque no 
resultado geral do estado. 
No entanto, a indústria de 
transformação desacele-
rou e teve crescimento de 
0,4%.

Mas de acordo com 
a Firjan, o desempenho 
mais fraco se deve princi-
palmente à desorganiza-
ção das cadeias globais de 
produção - causada pela 
pandemia de Covid-19 e 
pela guerra no Leste Euro-
peu - resultando em falta 
ou alto custo da matéria-
-prima. O setor de servi-
ços registrou crescimento 
de 0,9%, mas, apesar do 
avanço, o estudo conside-
ra que o estado está longe 
de atingir seu potencial de 
consumo. Na agropecuá-
ria, a alta foi de 0,5%. 
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Prefeitura de Niterói abre chamada pública para selecionar propostas de espetáculos em Edital de Cultura

Teatro e circo: investimento
A Prefeitura de Niterói abriu 
ontem (5), a inscrição para a 
chamada pública de teatro e 
circo. O edital da Secretaria 
Municipal das Culturas con-
ta com um investimento de 
R$ 600 mil. A chamada públi-
ca vai selecionar propostas 
de espetáculos profissionais 
de teatro e/ou de circo reali-
zados por grupos de artistas 
de artes cênicas de Niterói. 
As inscrições vão até o dia 19 
de agosto e devem ser feitas 
online.

“O novo edital de fomen-
to tem como objetivo incen-
tivar a produção de artistas, 
grupos e coletivos teatrais e 
circenses, tão importantes 
na tradição cultural da cida-
de, e contribuir para a  reto-
mada da cadeia produtiva da 
cultura no pós-pandemia”, 
destaca o secretário das Cul-
turas, Alexandre Santini.

Dividido em duas cate-
gorias, o propósito do edital 
é oferecer ao setor artístico 
da cidade a possibilidade 
de montagem e criação de 
espetáculos inéditos de tea-
tro e circo, e também  pro-
mover a circulação dessas 
atrações, que podem ser 
tanto para o público adulto, 
quanto infantil. Na categoria 
1 “montagem/criação de 
novos espetáculos teatrais 
e circenses”, o investimento 

total será de R$ 350 mil, di-
vididos em: duas propostas 
de R$ 100 mil cada e três 
propostas de R$ 50 mil cada.

Para o artista circense 
Jonathan Cericola, respon-
sável por uma tradicional 

companhia niteroiense de 
circo clássico que começou 
em 1893, diante dos desafios 
que a arte circense enfrenta, 
o investimento municipal é 
uma ferramenta fundamen-
tal para o desenvolvimento 

da nossa arte na cidade.
“As gerações passadas 

não tiveram a oportunidade 
que nós estamos tendo. Não 
tenho dúvida de que essas 
iniciativas são sementes que 
vão potencializar a cultura 

circense”, informa o artista.  
Já na categoria 2 “circu-

lação de espetáculos tea-
trais e circenses”, o edital 
contempla cinco propostas 
para espetáculos voltados 
para o público adulto, e mais 
cinco para o público infantil, 
somando um total de 10 sele-
cionados com investimento 
de R$25 mil cada.

O ator e ativista cultural 
que tem 40 anos de atua-
ção em Niterói, Leonardo 
Simões, ressaltou a impor-
tância da ação para o setor 
cultural da cidade.

“Este edital, focado no 
Teatro e Circo, vem atender 
nossas demandas específi-
cas, não só para viabilizar a 
circulação dos espetáculos já 
produzidos como para esti-
mular a montagem de novos 
trabalhos. Com a sequência 
de movimentos como esse, 
já podemos dizer que existe 
um mercado começando 
a se estruturar para os ar-

tistas locais. E a população 
de Niterói reconhece e va-
loriza cada vez mais esse 
amplo potencial criativo da 
nossa cidade e arredores”,  
disse.

Poderão se inscrever nes-
ta chamada pública – entre 
outros critérios – pessoas 
jurídicas (incluindo MEI 
de pessoa física residente 
em Niterói), com ou sem 
fins lucrativos, sediadas no 
município de Niterói há, 
pelo menos, um ano, e que 
apresentem expressamente 
em seus atos constitutivos 
finalidade ou atividade de 
cunho artístico e/ou cultural 
compatível com o objeto do 
edital.

Para se inscrever basta 
acessar o edital e seus anexos 
no endereço culturaeum-
direito.niteroi.rj.gov.br. As 
inscrições serão gratuitas e 
online, feitas pelo site:  ht-
tps://servicos.niteroi.rj.gov.
br/, das 10h do dia 5 de julho 
de 2022 até às 18h do dia 19 
de agosto de 2022.  Outra 
opção para a inscrição é pelo 
aplicativo “Niterói Serviços 
ao Cidadão”, disponível para 
Android e IOS. Dúvidas po-
dem ser tiradas pelo e-mail: 
teatroecirco.niteroi@gmail.
com ou pelo canal da SMC 
no Telegram: https://t.me/
editaissmcniteroi

Serão R$ 600 
mil para apoiar 
profissionais das 
artes cênicas. 
Inscrições vão 
até 19 de agosto

Pixabay

Atividades circenses desenvolvidas por grupos profissionais da área poderão concorrer ao Edital da Cultura

Servidores aprendem 
sobre orçamento
A Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão 
(Seplag) de Niterói promoveu 
o 2º Ciclo de Encontros sobre 
Orçamento para servidores 
da Rede de Orçamento do 
município. Realizado no au-
ditório do Caminho Nieme-
yer, no Centro, a capacitação 
visa apoiar a aceleração da 
implementação de políticas 
públicas a partir da troca de 
informações e experiências. 
Mais de 80 servidores mu-
nicipais participaram das 
reuniões.

A Rede de Orçamento 
é composta por servidores 
de várias áreas da prefeitu-
ra como saúde, educação, 
obras, conservação, assistên-
cia social, dentre outras, que 
trabalham diretamente com 
orçamento nos órgãos mu-
nicipais. Estes profissionais 
são responsáveis por funções 
como o planejamento dos 
projetos e seus orçamentos 
para o ano seguinte, pedidos 

de modificação orçamentá-
ria e a execução orçamen-
tária através da realização  
do empenhamento das des-
pesas.

“Se a equipe de orça-
mento da Prefeitura não 
executasse o trabalho de uma 
forma tão primorosa, não 
teríamos tantos resultados 
positivos como temos em Ni-
terói. Por isso, participar des-
sa gestão tem sido um motivo 
de orgulho, pois vejo uma 
administração que, em pri-
meiro lugar, se preocupa com 
o bem-estar da população e 
também com as condições e 
a qualidade de trabalho dos 
servidores públicos. Pensar 
na capacitação dos nossos 
servidores é pensar em me-
lhores serviços, programas, 
projetos e políticas públicas 
para a cidade”, afirmou a 
secretária de Planejamento, 
Orçamento e Modernização 
da Gestão de Niterói, Ellen 
Benedetti, que participou da 
abertura da formação.

Seminário Ambiental vai 
destacar projetos e pesquisas 
Com o propósito de apre-
sentar e conectar diversas 
ações de educação ambiental 
que ocorrem no território da 
Baía de Guanabara, a Rede 
de Conservação Águas da 
Guanabara (Redagua) realiza, 
nos dias 11, 12 e 13 de julho, o 
seu I Seminário de Educação 
Ambiental, na Sala Nelson 
Pereira dos Santos, no Espaço 
Reserva Cultural, em São Do-
mingos, Niterói. A atividade, 
organizada pela Rede, que é 
composta pelos projetos Co-
ral Vivo, Guapiaçu, Meros do 
Brasil e Uçá — patrocinados 
pela Petrobras, pelo Progra-
ma Petrobras Socioambien-
tal, terá apresentações de 
pesquisas, palestras, inter-
venções culturais e um show 
especial do cantautor Lenine.

Vão participar lideranças 

da área ambiental, como 
o diretor da Faculdade de 
Oceanografia da Uerj, Marcos 
Bastos, que apresentará a 
Palestra Magna: “A Univer-
sidade do Mar e a Década 
da Cultura Oceânica na Baía 
de Guanabara”. Professores 
e pesquisadores também 
apresentarão trabalhos e pro-
jetos nas áreas de Educação 
e Sensibilização Ambiental, 
Ciência Cidadã e Divulgação 
Científica.

O seminário, que também 
conta com o apoio da Prefei-
tura de Niterói, tem como 
proposta potencializar resul-
tados para alcançar a melho-
ria da sociobiodiversidade da 
região e demonstrar, assim 
como em outras atuações da 
Rede, que a Baía de Guanaba-
ra continua viva e resiliente.

“Queremos integrar as 
ações que ocorrem no terri-
tório da Baía de Guanabara 
junto aos professores, estu-
dantes e demais interessados 
na temática socioambiental. 
A ideia é fazer com que essas 
pessoas se conectem de algu-
ma forma durante o evento”, 
ressalta a coordenadora de 
Educação Ambiental do Pro-
jeto UÇÁ, Larissa Gouvêa.

Educação e cultura - En-
gajado em causas socioam-
bientais, o a Lenine artista 
estreia seu show Rizoma, em 
Niterói, no encerramento do 
evento, que marca também 
a comemoração dos 10 anos 
do Projeto Uçá, de 24 anos da 
ONG Guardiões do Mar e três 
anos da Redagua.

Por identificação com 
o manguezal, ecossistema 

presente em suas memórias 
de infância no Recife, Lenine 
se encantou com o Projeto 
Uçá, que conheceu em 2014, 
quando plantou uma árvore 
na lama do mangue. “Achei 
que poderia dividir o tipo de 
exposição que a música me 
dá com essas iniciativas e 
aprender com eles”, conta Le-
nine, que é padrinho do Uçá.

O I Seminário de Educa-
ção Ambiental será aberto 
ao público inscrito e convi-
dados. Quem não conseguiu 
se inscrever, ainda poderá 
contar com uma oportuni-
dade de participar, mediante 
inscrição nas redes do @
projetouca. As vagas são 
limitadas. A programação 
completa pode ser conferida 
no endereço: linktr.ee/pro-
jeto_uca 

Evento acontece semana que vem em Niterói, com direito a show de Lenine

Colubandê 
tem palestra 
sobre 
energia
A Enel promove hoje (6), 
de 14h às 16h, na Rua Sal-
vatori, no Colubandê, São 
Gonçalo, palestra com di-
cas de consumo consciente 
e troca de lâmpadas. A 
ação integra o projeto Enel 
Compartilha Consumo 
Consciente e são voltadas 
para o uso da energia em 
casa: utilização correta 
dos aparelhos domésticos 
sem gastos desnecessários. 
Os participantes também 
poderão trocar lâmpadas 
incandescentes ou fluo-
rescentes, que têm alto 
consumo de energia, por 
outras de LED que são até 
80% mais econômicas e 
duram 10 vezes mais. Para 
participar, basta levar um 
documento com foto, a 
última conta de energia 
paga e as lâmpadas usadas 
para troca por até duas 
lâmpadas por unidade 
consumidora.

Palestras estão sendo realizadas no Partage Shopping, no Centro

Mulheres têm incentivo ao 
empreendedorismo em SG

A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
em parceria com a Subse-
cretaria de Políticas Públicas 
para as Mulheres, deu início, 
na segunda-feira, no Par-
tage Shopping, ao projeto 
“Empreende Mulher”, com 
a realização de palestra com 
empreendedoras do ramo 
advocatício.

Nesta primeira noite de 
eventos, as advogadas De-
nise Mendonça e Emanuel-
le Ferreira compartilharam 
suas experiências de vida e 
desafios como mulheres em-
preendedoras.

“Fomento ao empreende-
dorismo sempre foi um dos 
focos da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico. 
Em tempos de desemprego, 
nós entendemos que em-
preender pode ser uma saída 
para geração de renda. Nesse 
mês, teremos várias oficinas 

e workshops para fomentar o 
empreendedorismo femini-
no, bem como a formalização 
desses empreendedores”, dis-
se o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Márcio 
Picanço, destacando ainda 
que as mulheres que dese-

jam formalizar seus negócios 
podem contar com o apoio 
da Casa do Empreendedor, 
no Centro.

Os eventos acontecerão 
durante o mês na sala Mais 
Conhecimento, no segundo 
piso do Shoppin Partage.

 Divulgação

Profissionais de Direito deram orientação a quem quer ingressar na área

O livro “Elas não são Deusas 
- Histórias da Carceragem 
Feminina”, escrito pela ex-
-chefe da Polícia Civil, Mar-
tha Rocha, será lançado, 
nesta quarta-feira (6/7), a 
partir das 18h, na Livraria 
Argumento, no Leblon. 
Primeira e única mulher a 
comandar a Polícia Civil do 
Rio, a ex-delegada entrevis-
tou dezenas de mulheres 
presas. O resultado foi uma 
coleção de relatos potentes 
e impactantes transforma-
dos em uma obra de ficção.
Com muita delicadeza, a 
história de cada uma das 
detentas foi permeada por 

experiências vividas por 
Martha Rocha em família 
ou na sua rotina de mais de 
30 anos como policial civil. 
É uma mistura de casos, 
memórias e fábulas.
“Sempre que penso na his-
tória dessas mulheres, pen-
so no quanto elas me aju-
daram a reorganizar minha 
vida, que naquele momento 
estava fora do lugar. Como 
todas nós, elas só trazem 
consigo a esperança, sen-
timento que acompanha 
todas as mulheres, mesmo 
nos momentos de maior 
tristeza e desilusão”, afirma 
Martha.
O prefácio da obra foi escri-
to pela economista Eduarda 
La Rocque, uma mulher 
que, assim como a autora, 
quebrou barreiras em am-
bientes profissionais predo-
minantemente masculino.

Data: 6/7/2022 
(Quarta-feira)
Horário: 18h às 21h
Local: Livraria Argumento
Rua Dias Ferreira 417 - 
Leblon

Divulgação

CONVITE



4 Quarta-feira, 6/7/2022ofluminense.com.br Cidades

Em águas 
revigorantes

Dom José Francisco*

A mais popular de todas 
as virtudes - “Ame o seu 
próximo como a si mesmo” 
– traz em si uma dificulda-
de inerente, que acontece 
quando percebemos que 
o próximo, a ser amado, 
inclui nosso inimigo pre-
ferencial. Ele também é 
próximo, às vezes, até de-
mais, sobretudo, quando 
pensamos obsessivamente 
nele. Nossos “inimigos 
de estimação” são nossos 
próximos mais próximos.

Todos sabemos que o 
perdão é uma postura de 
vida maravilhosa, até que, 
realmente,tenhamos algo a 
perdoar. Certa vez um ami-
go me contou que, numa 
palestra sobre perdão, um 
senhor bem idoso lhe per-
guntou, de chofre, se 
ele estaria disposto a 
perdoar a Gestapo caso 
fosse

judeu? 
Com a sua 
falta de 
vivência 
no tema, 
meu amigo 
procurou 
revestir 
sua respos-
ta com o 
manto

verdadei-
ro da ausên-
cia de experiência. Foi 
quando ele resolveu 
chamar o Cristianismo 
em seu auxílio.

Pois não fomos nós que 
inventamos o Cristianis-
mo. No âmago das pala-
vras: “Perdoa nossas dívi-
das, como temos perdoado 
os nossos devedores”, não 
há qualquer brecha pra 
incluir um perdão que so-
mos incapazes de receber, 
simplesmente, por não 
sabermos doar.

Perdoar também se 
aprende. Não começamos 

na matemática pelo cál-
culo diferencial, mas pela 
aritmética. Nem aprende-
remos a perdoar a História 
começando pelos crimes 
hediondos, mas pelo exer-
cício caseiro do perdão 
diário. Isso vai deman-

dar muito tempo? 
Esqueça o relógio! 
O tempo físico não 
entra nas equações 

da alma.
S e  n ã o 

for possível 
amar,  per-
doe. Se não 
f o r  p o s s í -
vel perdoar, 
compreen-
da. E obser-
ve, atenta-
mente, que 
não foi usado 
o verbo acei-
tar: os verbos 

“amar, perdoar e 
compreender” se 
encontram num 
degrau distante do 

verbo “aceitar”. Os três 
primeiros são possíveis; é 
o quarto que requer um 
mergulho numa piscina 
gelada. Se você souber na-
dar e não estiver exposto a 
nenhuma pneumonia, vai 
descobrir como aquelas 
águas são revigorantes.

Todos sabemos 
que o perdão 

é uma postura 
de vida 

maravilhosa, até 
que, realmente, 
tenhamos algo 

a perdoar

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

A Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janei-
ro (Sececrj) divulgou o 
resultado dos recursos e 
a classificação final dos 
contemplados no edital 
“Arraiá Cultural RJ”. A 
chamada pública vai 
garantir R$ 7.25 milhões 
de investimento ao se-
tor, com 115 projetos 
premiados.

Os proponentes te-
rão o período das 9h 
desta quarta-feira (6/7) 
até às 18h do dia 20 de 
julho para informar 
os dados bancários na 
plataforma Desenvolve 
Cultura.

O resultado está no 
site cultura.rj.gov.br

Arraiá 
Cultural RJ

São 80 vagas para o curso superior em Pedagogia, na Unilasalle 

Niterói: professores da rede 
pública terão bolsas gratuitas

A Unilasalle-RJ, em parceria 
com a Secretaria de Educação 
de Niterói, oferece 80 vagas 
gratuitas no curso superior 
em Pedagogia para professo-
res em serviço na rede pública 
municipal de educação bási-
ca da cidade. Ao todo 40 vagas 
para a primeira licenciatura 
– docentes que não possuem 
formação específica de nível 
superior –, e mais 40 vagas 
para segunda licenciatura – 
professores com formação 
em área diferente da que 
lecionam.

O centro universitário foi 
aprovado em processo se-
letivo e passou a integrar o 

Plano Nacional de Formação 
de Professores da Educação 
Básica (Parfor), conduzido 
pela Capes. Além da Unila-
salle-RJ, apenas duas outras 
instituições foram contem-
pladas com o programa no 
estado são a Faculdade Gama 
e Souza (FGS) e o Instituto 
Superior de Educação do 
Rio de Janeiro (Faetec). “Im-
portante lembrarmos que o 
curso de Pedagogia tem sua 
origem no início das ativi-
dades da Unilasalle, há 20 
anos. Sermos selecionados 
para implementar o Parfor 
em nossa unidade significa 
tanto o reconhecimento de 

todo trabalho que vem sendo 
desenvolvido quanto uma 
excelente oportunidade para 
contribuirmos diretamente 
na formação dos professores 
da rede pública de Niterói”, 
explica a coordenadora do 
curso de Pedagogia, Cecilia 
Guimarães.

As aulas ocorrerão no for-
mato presencial. Os interes-
sados deverão se cadastrar ou 
atualizar seu cadastro na Pla-
taforma Capes de Educação 
Básica até 13 de julho, além 
de fazer a  pré-inscrição até o 
dia 18 de julho. Mais esclare-
cimentos pelo e-mail: parfor.
uni@lasalle.org.br

Bombeiros temporários vão 
reforçar quartéis do Estado

Ontem (5), os quartéis de Ita-
peruna (21º GBM) e de Cam-
pos dos Goytacazes (5º GBM) 
sediaram a formatura de mais 
de 100 bombeiros temporá-
rios, que passam a reforçar 
os quartéis da região como 
combatentes e profissionais 
da área de Saúde.

Os novos militares parti-
ciparam do Estágio de For-
mação, com aulas práticas 
e teóricas sobre Técnicas de 
Combate a Incêndio; Técni-
cas de Busca e Salvamento; 
Ordem Unida; Legislação e 
Regulamentos; Treinamento 
Físico Militar; Atendimento 
Pré-Hospitalar; Ética e Con-
duta de Bombeiro Militar e 
Redação Oficial.

Durante a formatura em 
Itaperuna, na qual 49 soldados 
foram admitidos, o secretário 
de Estado de Defesa Civil e co-
mandante-geral do CBMERJ, 
coronel Leandro Monteiro, 
disse que, ao serem integrados 
à família bombeiro militar, 
virtudes como a disciplina, o 
respeito à hierarquia, a probi-

dade, a lealdade, a coragem, 
a abnegação e a solidarieda-
de nunca mais deixarão de 
pautar atitudes e comporta-
mentos.

“Todas as qualificações exi-
gidas e as disciplinas ministra-
das a esses homens e mulheres 
que aqui se encontram como 

os mais novos bombeiros 
militares do CBMERJ são es-
tratégicas e corroboram para 
melhorar a eficiência do tra-
balho, além de garantir que ele 
seja realizado com segurança, 
rapidez e assertividade, itens 
fundamentais de nossa atua-
ção, em que poucos segundos 

podem fazer a diferença entre 
a vida e a morte de pessoas ou 
evitar a destruição de patrimô-
nios”,falou Leandro Monteiro.

Em Campos, que recebweu 
53 novos bombeiros comba-
tentes, o comandante afirmou 
que as primeiras turmas de 
bombeiros temporários do 
país passam, imediatamente, 
a compor a escala de serviço e 
a reforçar a guarnição de todo 
território fluminense.

Este mês ingressam, ain-
da, na corporação em todo 
estado, por meio do Serviço 
Militar Temporário Voluntário 
do CBMERJ, mais de 1.200 
novos militares: 794 comba-
tentes, 65 guarda-vidas, 46 
técnicos em enfermagem, 
310 motoristas, além de 74 
oficiais das seguintes espe-
cialidades: anestesistas, fisio-
terapeutas, fonoaudiólogos, 
nutricionistas, ortopedistas, 
neurocirurgiões, cirurgiões, 
enfermeiros, radiologistas, 
endocrinologista, assistentes 
sociais, oftalmologistas e psi-
cólogos.

Formatura de 102 novos militares aconteceram em Itaperuna e Campos
Ricardo Cassiano/Divulgação

Os mais de cem bombeiros temporários passaram por estágio de formação

Alunos de escola municipal aprendem as sílabas com uso de alimentos

SG: mais criatividade para 
alfabetizar os pequenos
Para apresentar a letra P 
do alfabeto para os alunos 
do primeiro ano da Escola 
Municipal Nossa Senhora da 
Boa Esperança, em Ipiíba, a 
professora Ane Cristina de 
Souza teve uma ideia dife-
rente. Ontem (5), ela traba-
lhou a palavra “pizza” de uma 
forma deliciosa: levando as 
crianças até a cozinha para 
prepararem o prato. Além de 
trabalhar as sílabas, a fonéti-
ca e a escrita, os alunos ainda 
tiveram a oportunidade de 
comer a pizza que eles mes-
mos fizeram.

A professora fez um curso 
e descobriu o “Delicionário”, 
que são textos curtos, com 
rimas, que apresentam uma 
palavra chave que é um ali-
mento. Ela resolveu trabalhar 
com este método porque, 
segundo ela, desperta o in-
teresse, os alunos ficam mais 
envolvidos com a atividade 
e, inclusive, lembram do 
momento da aula. Na escola, 
já aconteceu a degustação de 
vários tipos de uva, degusta-
ção de manga, oficina para 
fazer empada, plantação de 
orégano na horta e, agora, a 
montagem da pizza.

“Eu apresento a palavra 
primeiro através de um texto, 
para eles conhecerem, para 
trabalhar o contexto e de 
uma forma que seja diver-

tida, para atrair as crianças. 
Todos os textos têm rima, 
que é a base da consciência 
fonológica e a partir daí a 
gente introduz os alimentos. 
Assim, eles já conseguem 
identificar o que é uma pa-
lavra, o que é uma letra, o 
que é uma frase, coisas que 
as vezes não ficam tão bem 
amarradas no primeiro ano, 
além de ser muito divertido e 
gostoso”, conta a professora.

A aluna Ágata Renata, de 6 
anos, foi a primeira a termi-
nar as atividades com a letra 
P. Ela conseguiu identificar as 
rimas, as palavras, as sílabas 

e ainda cobriu os pontilha-
dos indicados na atividade. 
Ela conta que adorou a ex-
periência de colocar a mão 
na massa.

“Eu achei a pizza muito 
gostosa. Adorei colocar o 
queijo e a calabresa na piz-
za, é a primeira vez que eu 
faço. Eu achei bem fácil de 
fazer. Eu adoro a aula da tia, 
ela é muito legal”, disse a  
aluna.

Divulgação

Para apresentar a letra P, alunos  Escola Municipal Nossa Senhora da Boa Esperança prepararam uma pizza

Na escola, já 
aconteceu a 
degustação 
várias frutas

Convidamos a todos para o lançamento do livro 

“Da Perícia ao Perito”, de autoria do 

Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho

O evento ocorrerá no dia 12 de julho, a partir das 17h.

LOCAL: Livraria Livro Etc.

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 507, Loja 05 - Parte - Centro

Niterói (entrada pela Rua Visconde de Sepetiba).

Será um momento de muita interatividade 

com o autor e demais convidados, 

venda do livro com dedicatória e muito mais.

Aguardamos vocês!
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Deputado é denunciado por 
violência política de gênero
Segundo a Procuradoria Geral Eleitoral, Rodrigo Amorim constrangeu, em discurso, vereadora de Niterói

O deputado estadual Rodrigo 
Amorim, do PTB-RJ, foi de-
nunciado pela Procuradoria 
Regional Eleitoral no Rio de 
Janeiro, órgão do Ministério 
Público Eleitoral. De acordo 
com a denúncia, conforme o 
Artigo 326-B do Código Elei-
toral, o parlamentar praticou 
crime de violência política de 
gênero contra a vereadora 
de Niterói Benny Briolly, do 
PSOL.

Na denúncia encaminha-
da, na noite de sexta-feira 
(1°), ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro 
( TRE-RJ) os procuradores 
informaram, que, em dis-
curso no dia 17 de maio, na 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), o depu-
tado assediou, constrangeu 
e humilhou Benny Briolly, 
“por menosprezá-la e discri-
miná-la por sua condição de 
mulher trans”.

Para o Ministério Público 
Eleitoral, a intenção do cri-
me foi “impedir e dificultar 
o desempenho” do mandato 
da vereadora.

Os procuradores regionais 
eleitorais Neide Cardoso de 
Oliveira e José Augusto Va-
gos destacaram que, além de 
transmitido ao vivo pela TV 
Alerj, o discurso foi retrans-
mitido em diversas mídias, 
em especial na internet, o 
que resultou em grande re-

percussão, e que vitimizou 
diretamente uma funcionária 
pública no exercício das suas 
funções.

O Código Eleitoral deter-
mina penas de um a quatro 
anos de prisão e multa para 
o crime de violência política 
de gênero. As penalidades 
podem ser aumentadas se 
houver agravantes, e os réus 

podem se tornar inelegíveis 
por oito anos. “A imunidade 
material parlamentar por 
quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos proferidos 
no recinto da Casa Legislati-
va não alcança as condutas 
imputadas”, afirmaram os 
procuradores regionais.

Neide Cardoso de Oliveira 
e José Augusto Vagos acres-

centaram que, se a interpre-
tação correta do pronuncia-
mento contra a vereadora 
não ocorrer, fica descaracteri-
zado o crime. “Admitindo-se 
que o deputado, ou qualquer 
parlamentar, possa assediar, 
constranger, humilhar e sub-
jugar outra parlamentar mu-
lher e impedi-la de exercer 
seu mandato, agredindo-a de 

forma aviltante, invalida-se 
a norma penal e o crime de 
violência política de gênero”, 
afirmaram na denúncia.

Resposta - A assessoria de 
imprensa de Rodrigo Amorim 
encaminhou à Agência Brasil 
comentário sobre a situação 
que envolveu o deputado e a 
vereadora. 

Diz o texto: “o deputado 
Rodrigo Amorim informa que 
foi alvo de falsa imputação 
de crime, de acordo com o 
investigado pela Polícia Civil 
e pela Alerj, por Benny Briolli 
(forma como a resposta se 
referiu). Quanto à decisão 
do MPE, o deputado ainda 
não foi notificado, não tendo 
como se manifestar.” 

Reprodução do Instagram

Discurso do deputado foi feito na Alerj, no dia 17 de maio, informaram os procuradores ao Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o MPE, intenção foi “impedir e dificultar” o desempenho de Benny Briolly

Para presidente do Senado, 
CPIs só depois da eleição
O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
afirmou ontem (5) que fará 
a leitura em plenário do pe-
dido de instalação de novas 
comissões parlamentares de 
inquérito (CPIs). Por meio das 
redes sociais, ele disse que 
“reconhece a importância das 
CPIs para investigar ilícitos no 
MEC [Ministério da Educa-
ção], desmatamento ilegal na 
Amazônia, crime organizado 
e narcotráfico”.

O início dos trabalhos 
está previsto para ocorrer a 
partir de novembro, quando 
termina o período eleitoral. 
Segundo Pacheco, os proce-
dimentos regimentais ainda 
serão definidos. “A ampla 
maioria dos líderes entende 
que a instalação de todas 

elas deve acontecer após o 
período eleitoral, permitin-
do-se a participação de todos 
os senadores e evitando-se a 
contaminação das investiga-
ções pelo processo eleitoral”.

Na semana passada, Pa-
checo afirmou não haver 
problema no funcionamento 
simultâneo de várias CPIs, 
embora ele acredite que o 
período eleitoral possa difi-
cultar a operacionalidade das 
comissões.

Ministério da Educação - 
Com 31 assinaturas, quatro 
a mais que o mínimo de 27 
necessárias, senadores da 
oposição protocolaram o 
requerimento de criação de 
uma CPI para investigar no 
Senado um suposto esquema 
de tráfico de influência no 

Ministério da Educação. 
A pressão para a instalação 

de uma CPI aumentou nos úl-
timos dias diante de suspeitas 
de interferência do presidente 
Jair Bolsonaro nas investi-
gações contra o ex-ministro 
da pasta Milton Ribeiro, que 
chegou a ser preso durante 
a Operação Acesso Pago, da 
Polícia Federal.

Parlamentares da base 
governista tentam retirar pelo 
menos cinco assinaturas do 
pedido já protocolado. Até a 
leitura do pedido de instala-
ção no plenário, senadores 
podem incluir ou retirar apoio 
às CPIs. Em outra frente de 
atuação, eles pressionam o 
presidente do Senado a abrir 
outra CPI, já protocolada 
pelo senador Carlos Porti-

nho (PL-RJ), para investigar 
obras inacabadas em creches, 
escolas e universidades, no 
período de 2006 a 2018.

Crime organizado - Proto-
colada em abril pelo senador 
Eduardo Girão (Podemos-
-CE), a CPI do Crime Orga-
nizado/Narcotráfico foi pro-
posta para investigar e apurar, 
entre outros pontos, a relação 
entre o aumento de homicí-
dios de jovens e adolescentes 
no Brasil entre 2016 a 2020 e 
a atividade criminosa. 

Na ocasião, Girão afirmou 
que, em 2016, uma disputa 
entre facções criminosas ge-
rou um número recorde de 
mortes violentas nos estados 
do Acre, do Amazonas, do 
Pará, do Ceará, de Pernambu-
co e do Rio Grande do Norte.

Pacheco afirma que este parece ser o entendimento da maioria dos líderes 

Reprodução do Instagram

O vereador e youtuber 
Gabriel Monteiro (PL) vi-
rou réu no processo em 
que é investigado pelos 
crimes de importunação e 
assédio sexual contra uma 
ex-assessora. A denúncia 
do MPE foi recebida pela 
Justiça em 20 de junho. De 
acordo com o TJ-RJ, “o pro-
cesso corre em segredo de 
Justiça, por se tratar de um 
crime de violência sexual.

Este é o segundo pro-
cesso, em que Monteiro se 
torna réu. No primeiro  ele 
é acusado de filmar relação 
sexual com uma adoles-
cente de 15 anos e divulgar 
em suas redes sociais.

A segunda denúncia foi 

feita com base no inquérito 
da Deam, em Jacarepa-
guá, e apresentada pela 2ª 
Promotoria de Justiça de 
Investigação Penal Terri-
torial da zona sul e Barra 
da Tijuca.

Em nota, a defesa do 
vereador reafirma “que a 
denúncia foi feita por ex-
-assessores do parlamen-
tar que já confirmaram 
trabalhar para a máfia do 
reboque em depoimento 
no Conselho de Ética da 
Câmara e que, na ocasião, 
outros funcionários esta-
vam no carro com a supos-
ta vítima e desmentiram 
na delegacia sua versão de 
assédio.

Gabriel Monteiro vira réu de novo

TJ-RJ envia ao STJ análise de 
delação envolvendo Castro
O Órgão Especial TJ-RJ deci-
diu enviar ao STJ as petições 
do governador Cláudio Castro 
e do ex-delegado Mario Jamil 
Chadud, que pedem a anu-
lação do acordo de delação 
premiada de Bruno Selem.

A votação no Órgão Espe-
cial foi na segunda-feira (4) e 
a decisão ocorreu por ampla 
maioria, com 18 desembarga-
dores reconhecendo incom-
petência para julgamento das 
duas petições criminais.

A decisão sobre a anulação 
do acordo teve votação inicia-
da em 23 de maio, quando a 
relatora, desembargadora 

Maria Augusta de Figueiredo, 
votou pela rejeição dos pe-
didos, mas houve pedido de 
vistas e o processo foi adiado.

As petições de Castro e 
Chadud questionam a trans-
parência, fidelidade e vo-
luntariedade da delação, já 
que o depoimento de Selem 
não foi gravado em vídeo. O 
delator foi preso em julho de 
2019, na Operação Catarata. A 
investigação mostrou um es-
quema de corrupção na Fun-
dação Leão XIII, instituição 
que oferece serviços, como 
tratamento oftalmológico, à 
população de baixa renda.

Claudio Castro, que era 
vice-governador na época 
da operação, não era inves-
tigado inicialmente, mas foi 
apontado por Selem como 
um dos beneficiários de pro-
pinas pagas por empresas 
que venciam licitações para 
atendimento pela fundação.

Em nota, a o advogado de 
defesa do governador, Carlo 
Luchione, considerou que a 
decisão do Órgão Especial foi 
acertada.

“A defesa de Cláudio Cas-
tro diz que a decisão foi acer-
tada, em razão de recente pre-
cedente do STF que entende 

ser o STJ o foro do governador 
Claudio Castro, havendo in-
clusive agravo nesse sentido, 
já com parecer favorável do 
ministro César Salomão”.

Luchione ressalta que al-
guns desembargadores do 
Órgão Especial do STJ já vota-
ram pela nulidade da delação 
de Selem.

“Acredita a defesa que na 
Corte Superior também será 
deferida, tendo em vista que 
carece de formalidades legais, 
contendo vícios insanáveis, 
além de não ter qualquer 
prova de corroboração de seu 
difamante conteúdo”.

Petições do governador e de ex-delegado pedem anulação de acordo
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Tropeços 
ligam sinal 
de alerta em 
S.Januário

O Vasco ligou 
o sinal de aler-
ta esta sema-
na. A derrota 
para o Novo-
rizontino e o 
empate com 

o Sport fez os cruzmaltinos 
se afastarem da briga pela 
liderança. Assim, o zagueiro 
Danilo Boza analisou o em-
pate sem gols contra o time 
pernambucano.

O defensor elogiou o de-
sempenho da equipe, mas 
lamentou a ausência do gol.

“Acho que fizemos um 
grande jogo, mas fomos 
prejudicados por não fazer 
o gol. Claro que o torcedor 
quer a vitória e nós sem-
pre procuramos a vitória. 
Estamos fechados com o 
professor Maurício Souza, 
pois ele busca o melhor para 
o Vasco”, disse o jogador.

Danilo Boza falou sobre 
o próximo jogo do Vasco. Os 
cariocas viajam para enca-
rar o Criciúma, no Heriberto 
Hulse, às 16h30 (de Brasília), 
do próximo sábado.

“A gente sabe da qua-
lidade do Criciúma. Não 
é à toa que eles estão em 
quinto. Mas nós sabemos 
que estamos com uma van-
tagem e queremos que ela 
aumente. Temos um lema 
no vestiário que é: ‘Todo 
jogo é uma final’. Vamos 
entrar em campo com este 
espírito. Cada resultado 
positivo nos aproxima do 
nosso objetivo”, declarou o 
zagueiro.

O Vasco segue na vice-
-liderança da Série B e terá 
pela frente o atual quinto 
colocado.

Em vantagem, Rubro-Negro recebe hoje o Tolima-COL no Maracanã

Fla tenta confirmar vaga 
nas quartas da Liberta

Marcelo Cortes / Flamengo

Volante João Gomes, que cumpriu suspensão na semana passada na Colômbia, volta hoje ao time titular do Flamengo

Depois de ven-
cer o jogo de ida 
na Colômbia, o 
Flamengo de-
cide a vaga nas 
quartas de final 

da Libertadores hoje. O con-
fronto de volta diante do 
Tolima pelas oitavas da com-
petição continental será no 
Maracanã, às 21h30.

Com a campanha irregular 
no Campeonato Brasileiro e a 
desvantagem para o Atlético-
-MG na disputa das quartas 
de final da Copa do Brasil, a 
classificação na Libertadores 
se tornou obrigação para o 
Rubro-Negro. Com o triunfo 
por 1 a 0 alcançado fora de 
casa, a equipe pode avançar 
com vitória ou empate por 

qualquer placar. Em caso 
de vitória dos colombianos, 
avança quem tiver o melhor 
saldo de gols. Mas se houver 
empate neste quesito, a deci-
são será nos pênaltis.

Além de jogar em casa 
com a vantagem do empate, 
o Flamengo estará reforçado 
para o confronto. O volante 
João Gomes, que cumpriu 
suspensão no jogo de ida, 
estará de volta ao time e deve 
ser titular. Outro que deve 
aparecer novamente entre os 
onze iniciais é o zagueiro Ro-
drigo Caio, que se recuperou 
de uma tendinite no joelho. 
Já o grupo que esteve ausente 
por diagnóstico positivo para 
Covid-19, Willian Arão, Fabrí-
cio Bruno, Matheus França e 

Diego Alves, deve aparecer 
como opção no banco de 
reservas.

O Tolima, ao contrário do 
Flamengo, que atuou pelo 
Brasileiro e venceu o Santos 
no sábado passado, não entra 
em campo desde o duelo da 
última quarta-feira, na Co-
lômbia. Os comandados de 
Hernán Torres tiveram tempo 
para descansar e se preparar 
para a decisão.

A tendência é que o treina-
dor mantenha a mesma esca-
lação do primeiro jogo, mas 
existe a expectativa de que o 
polêmico Daniel Cataño re-
torne ao time. O jogador caiu 
em desgraça ao desperdiçar 
um pênalti na final do Cam-
peonato Colombiano.

Fred vê Tricolor com 
chance de títulos

Botafogo quer meia 
que atua na Arábia

O atacante Fred 
vai se despedir 
do futebol no 
próximo sába-
do. A partida 
contra o Ceará, 

no Maracanã, será repleta de 
homenagens ao experiente 
jogador.

Fred participou de uma 
live no Instagram e, entre ou-
tros assuntos, rasgou elogios 
ao técnico Fernando Diniz. 
O atacante destacou a boa 
fase do Fluminense e crê em 
chance de título nesta tem-
porada.

“O trabalho que o Diniz 
está fazendo e a galera foca-
da do jeito que está, temos 
chances reais de sermos cam-

O  B o t a f o -
go segue em 
busca de re-
forços para a 
sequência da 
temporada. O 

nome que ganhou força nos 
últimos dias foi o do meia 
Carlos Eduardo.

O jogador de 32 anos, que 
teve passagem pelo Flumi-
nense em 2009, pertence ao 
Al-Ahli, da Arábia Saudita, e 
ainda tem mais um ano de 
contrato. Carlos Eduardo 
está no Brasil acompanhan-
do o nascimento da filha e 
já deu sinal positivo para o 
acerto.

Carlos Eduardo já traba-
lhou com Luís Castro no fu-
tebol português. O que pesa 
neste momento é a pedida 

peões. Estão jogando o fino”, 
disse.

O Fluminense ainda está 
na disputa da Copa do Brasil. 
Os tricolores estão em vanta-
gem sobre o Cruzeiro, pelas 
oitavas de final.

Na última rodada, diante 
do Corinthians, Fred fechou 
a goleada do Tricolor das La-
ranjeiras, por 4 a 0, chegando 
a 199 gols pelo Fluminense.

Já no Campeonato Brasi-
leiro, os cariocas estão com 
24 pontos, na sexta posição. 
O Fluminense está a cinco 
pontos do líder Palmeiras. 
Neste sábado, a equipe de 
Diniz recebe o Ceará, às 19 
horas (de Brasília), pela 16ª 
rodada da competição.

salarial do meia.
O meia quer assinar con-

trato de três anos com o Bo-
tafogo. A diretoria alvinegra 
busca fechar a contratação 
de Carlos Eduardo nos pró-
ximos dias.

O treinador português 
tem acumulado problemas 
de lesão no elenco do Botafo-
go. Por conta dos desfalques, 
Luís Castro afirmou recente-
mente que o clube precisa de 
reforços na próxima janela 
de transferências.

Carlos Eduardo 
já trabalhou 
com o técnico 
Luís Castro


