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NÚMERO DE VÍTIMAS NÃO PARA DE CRESCER

Muitas mortes e rastro de
destruição em Petrópolis
Situação é ‘quase que de
guerra’, diz governador, que
foi às pressas para a cidade

Equipes de socorro ainda
trabalham para tentar
encontrar sobreviventes

Mais de 30 animais
domésticos já foram
resgatados com vida
Fotos: Rogerio Santana/GOV RJ

Agentes da Defesa Civil consolam pessoas que perderam parentes, amigos e vizinhos na tragédia em Petrópolis, enquanto equipes de resgate trabalham para tentar encontrar sobreviventes entre os escombros das casas que foram soterradas
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Putim manterão
diálogo ativo
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‘Utopia dos
afetos’ na
Galeria La Salle

Meia Éverton Ribeiro fez o primeiro
gol da virada rubro-negra no Carioca
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A Prefeitura de Niterói divulgou imagens de como ficará a Avenida Rio Branco e outros pontos do bairro após as obras de revitalização

Revitalização do Centro custará R$ 400 milhões

Fla vence o
Madureira de
virada: 2 a 1

O prefeito de Niterói, Axel Grael, anunciou investimentos de R$ 400 milhões em obras que vão transformar a
paisagem, a infraestrutura, a mobilidade e a acessibilidade da região central de Niterói. Serão 10 quilômetros de
vias reurbanizadas. A meta é que o Centro tenha mais três mil unidades habitacionais nos próximos três anos.

Fla viu o Madureira abrir
o placar logo no 1º minuto
de jogo, mas na etapa final,
com gols de Éverton Ribeiro
e Willian Arão, conquistou
mais três pontos no Carioca.
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INSS vai pagar revisão em maio
Último lote do calendário beneficiará 10.941 beneficiários de auxílio por incapacidade
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Panorama RJ
Prevenção à
gravidez

POR JEFFERSON LEMOS

Validade para os diplomas
Divulgação
Divulgação

Projeto de lei em tramitação na Alerj determina que
a Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj)
revalide diplomas de médicos formados no exterior.
A proposta, assinada pelo
deputado Rosenverg Reis
(MDB), estabelece que a
instituição utilize o Sistema
de Acreditação Regional
de Cursos de Graduação

Escolas estaduais do Ensino
Fundamental e Médio poderão ter grupos de orientação
sobre prevenção à gravidez
na adolescência. É o que
prevê o PL 4.115/21, da deputada Tia Ju (Republicanos), aprovado em primeira
discussão pela Alerj nesta
semana. A ideia é que os
grupos contem como atividade extracurricular ou que
o tema seja abordado nas
disciplinas curriculares.

de Medicina do Mercosul
(Arcu-Sul). Para o parlamentar, a medida seria
uma forma de diminuir a
burocracia que os médicos
brasileiros formados nos
países vizinhos enfrentam
para exercer a profissão no
Brasil. O Revalida, principal exame de reconhecimento do diploma médico,
ficou mais de três anos sem
ser realizado.
“O Ministério da Educação autoriza as universidades públicas a revalidarem o documento. Os
cursos de medicina no
Brasil são caros demais e
tem aumentado o número de brasileiros que vão
estudar no Paraguai, por
exemplo, mas voltam e encontram dificuldade para
ter o reconhecimento. Por
isso é muito importante
que a Uerj possa validar os
diplomas pelo Arco-Sul”,
defende Rosenverg Reis.

Emboço Social chega a Silva Jardim
Divulgação

Divulgação

O deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) acaba
de protocolar um projeto
de lei na Alerj que solicita o
tombamento do Caminho
do Imperador como Patrimônio Histórico e Cultural
do Estado do Rio de Janeiro.
Localizado em Paty de Alferes, o caminho foi a primeira
via de ligação entre o Rio e
Minas Gerais, sendo muito
percorrida por D. Pedro II,
no início do século XVIII, por
causa de suas viagens durante o ciclo do ouro. O tomba-

Famílias do município de
Silva Jardim serão as próximas a serem contempladas
com o programa Emboço Social, uma iniciativa
da empresa de argamassa
Riomix em parceria com o
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste).
Nesta semana, o projeto foi
apresentado para a secretária de Trabalho, Habitação
e Promoção Social de Silva
Jardim, Sônia Maria, na sede

CARTA DO LEITOR

da Riomix.
Além da gestora da pasta,
a reunião também contou com a presença do diretor da empresa Riomix,
Rafael Vieira; do gerente
de operações do Conleste,
Paulo Cezar Oliveira; e de
representantes da Secretaria Municipal de Obras de
Silva Jardim. O programa
Emboço Social já alcançou
mais de 180 moradores em
situação de vulnerabilidade
social de toda a região.

mento garantirá qualquer
descaracterização de suas
áreas remanescentes, preservando as características
originais, além de promover ações visando a revitalização do lugar.
¨Além de sua importância histórica, hoje, o
Caminho do Imperador é
um ponto turístico apreciado pelos amantes da
natureza e para quem gosta de praticar caminhadas, cavalgadas e trilhas. O
tombamento vai ajudar a
resgatar esse protagonismo histórico e a manter a
preservação da fauna e da
flora local, essencial para
quem frequenta o lugar¨,
ressaltou o deputado.
Entre suas atrações, está
a ¨Mesa do Imperador¨,
ponto localizado a 1.100
metros de altitude e de
onde é possível avistar a
Ponte Rio-Niterói e o Cristo
Redentor.

Divulgação/Annyck Benth

Telemedicina para gestantes
Divulgação

Deu ruim na
Marina de Arraial
O MPF ingressou com ação
de improbidade administrativa contra a Fundação
Instituto de Pesca de Arraial
do Cabo (Fipac) e a Colônia de Pescadores Z5 pela
cobrança irregular de taxas
para acesso e operação no
Complexo da Marina dos
Pescadores. Segundo o MPF,
ficou comprovada a cobrança clandestina pela Colônia
Z5 de taxa para operação de
barqueiros na área do Píer 1
(píer do barco-táxi) e falta da
instalação de roletas/catracas eletrônicas pela Fipac em
número apropriado e em todos os pontos de acesso que
permitam o devido controle
da arrecadação.

Capitalismo
sem mitos

Caminho do Imperador tombado

O Poder Executivo poderá ser autorizado a criar
programa de telemedicina
para mulheres gestantes
no Estado do Rio durante
a pandemia de covid-19. É
o que prevê o PL 3.821/21,

CULTURA

da deputada Martha Rocha (PDT ), que a Alerj
aprovou, em primeira discussão, nesta semana. A
norma estabelece que a
Secretaria de Estado de
Saúde (SES) deverá ofertar atendimento on-line,
com especialistas em ginecologia e obstetrícia, às
gestantes, com o objetivo
de reduzir o trânsito de
pessoas e também o risco
de contágio da covid-19
em unidades básicas de
saúde. Além disso, a SES
poderá firmar parcerias
com a iniciativa privada
visando obter uma plataforma digital a custo baixo
para que os profissionais
de saúde responsáveis
pela gestante tenham instrumento adequado à realização de atendimentos
de rotina de forma remota.

Após a crise financeira de 2008,
alastrou-se entre intelectuais
e políticos o entendimento de
que haveria no capitalismo de
mercado contradições e malefícios que não poderiam ser
superados senão por meio de
intervenções estatais mais profundas na economia. No livro
“O capitalismo não é o problema, é a solução”, lançamento
da editora Almedina Brasil,
o alemão Rainer Zitelmann,
doutor em história e sociologia, desmistifica argumentos
anticapitalistas. Ele demonstra
com dados históricos que um
sistema com uma abundância
de elementos capitalistas resulta na prosperidade e, consequentemente, no bem-estar da
maior parte da população inserida neste sistema. Esta edição
brasileira contém um capítulo
inédito que traça um panorama
histórico e econômico de 28
anos do Brasil, desde o início
do governo Collor até o final do
governo Temer. Vale conferir.

Verão no Sesc-SG
No dia 20 de fevereiro, das 9h às
18h, o Sesc São Gonçalo receberá diversas atividades, como
mini arenas esportivas com esportes de verão, orientações em
saúde, espaço zen, recreação
esportiva, oficinas de frescobol
e futmesa, e roda de samba (às
15h) para agitar o público. Para
participar do evento, o público
deverá retirar os ingressos na
bilheteria da Unidade, até dia
18. As vagas são limitadas.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Gramados prejudicados no Carioca

É inadmissível que em 2022 ainda tenhamos que assistir
jogos profissionais de futebol em gramados terríveis como
o de Conselheiro Galvão. Os lances são de doer os olhos,
mas não tem nem como culpar os jogadores. A bola parece
grudar no gramado!
Cássio Alves

Fila pelo Bilhete Único

Fui tirar algumas dúvidas para resolver alguns problemas
em relação ao meu Bilhete Único e precisei ter muita paciência. Coisas de simples resolução levam horas por pura
desorganização dos responsáveis. Fora que o tratamento
com os clientes também não é dos melhores.
Flávia Werneck
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‘Utopia dos afetos’
na Galeria La Salle
Segue em cartaz na Galeria
La Salle, espaço cultural
do Unilasalle-RJ, a mostra
“Utopia dos afetos”, do artista Bê Sancho. A exposição,
segundo o artista, é baseada
nas referências étnico-raciais.
A mostra é composta
por mais de 30 quadros óleo
sobre tela em variadas dimensões, alguns contendo
elementos como a chita, a
juta, o grafite e até mesmo
recortes de gibi. Há ainda
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Com mais de 25 anos de
atuação no ramo da gastronomia, o empresário João
Diniz lança seu primeiro
livro, na segunda-feira, a
partir das 20h, no Balh Restaurante, em Ipanema. Em
“Ordem na Casa - A força
do Rio através dos setores de
Gastronomia, Eventos e Turismo”, o autor conta como
se viu engajado na defesa da
manutenção de empregos
no setor que foi um dos mais
impactados pela crise do
novo coronavírus.

dípticos, esculturas de papel
e uma instalação no coração
da Galeria La Salle.
A exposição “Utopia dos
afetos” estará aberta à visitação na Galeria La Salle até
o dia 11 de abril, das 9h às
19h30. As visitas de escolas
poderão ser agendadas pelo
telefone (21) 2199-6629 ou
e-mail cultura.uni@lasalle.
org.br. A exposição também
está disponível no formato
virtual pelo link: galeria.
unilasalle.org.

Mostra é composta por mais de 30 quadros e está em cartaz até 11 de abril

Divulgação

NAIARA AZEVEDO – Depois do sucesso de “Nem Te
Culpo”, que alcançou 7,5 milhões de visualizações
no clipe, chega a hora de conhecer o primeiro EP do
álbum “Naiara Azevedo Baseado Em Fatos Reais”. O
compilado já está disponível em todas as plataformas
digitais. No Youtube, os videoclipes das cinco faixas
também estão liberados.

João Diniz lança seu primeiro livro
na próxima segunda, em Ipanema

MODERNO – O pianista francês Sofiane Pamart está
redefinindo o que significa ser uma estrela da música
clássica com sua interpretação moderna da música de
piano. Para mudar a percepção das pessoas de que a
música clássica é elitista, ele continua a rasgar o livro
de regras com o seu novo single ‘DEAR’, do novo álbum
‘LETTER’, ambos nas plataformas digitais.
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Petrópolis: cenário de guerra
Cidade serrana vive corrida pelo resgate de sobreviventes em meio à destruição causada pelas chuvas
Rogerio Santana/GOV RJ

Os desabamentos e alagamentos causados pela enxurrada que atingiu Petrópolis,
na Região Serrana, deixaram
rastro de destruição. Até a
noite de ontem, 21 vítimas
foram resgatadas com vida
e quase 100 mortes já haviam sido contabilizadas.
Cerca de 30 animais foram
resgatados e encaminhados
a lares provisórios. As ações
começaram na noite de terça-feira (15) e ainda seguem
em busca de sobreviventes e
de corpos.
Em nota, o governador
Cláudio Castro diz que se
trata de uma situação “quase
que de guerra” e que toda
a equipe do governo está
mobilizada: Corpo de Bombeiros, secretarias e demais
órgãos do estado. “Atuamos
no resgate e salvamento de
vítimas, desobstruindo estradas, atendendo pessoas que
perderam seus bens, com
medicamentos e remoções,
entre outras ações”.
Uma grande equipe está
concentrada no Morro da
Oficina, no bairro Alto da
Serra, onde o governo acredita ter o maior número de
vítimas ainda soterradas.
São 400 militares mobilizados e atuando em 44 pontos
atingidos pelo temporal.
Foi montado um hospital

O temporal de
terça-feira foi
muito mais
intenso do que
o ocorrido em
janeiro de 2011

Ontem o cenário era de destruição em várias partes do município: ainda há dezenas de pessoas desaparecidas

de campanha com 10 leitos
onde as vítimas recebem o
primeiro atendimento.
Mais de 180 pessoas que
moram em áreas de risco
foram acolhidas em escolas
e recebem suporte de profissionais das áreas da saúde,
educação, agentes comunitários, além da Defesa Civil.
A Delegacia de Descoberta

de Paradeiros realiza atendimento especializado às famílias que buscam informações
de desaparecidos e registros
de ocorrência.
Em atualização do boletim meteorológico, a Defesa
Civil informou que ainda há
previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento
no município. A Defesa Civil

reforça que a cidade segue
em Estágio Operacional de
Crise e orienta que a população fique atenta aos informes
e alertas que podem ser atualizados a qualquer momento.
Em caso de emergência as
pessoas devem ligar para o
199.
Chuvas mais intensas do
que em 2011 - O temporal

Órgãos públicos e entidades
se mobilizam para ajudar

Bolsonaro sobrevoa
a cidade amanhã

TJ, Defensoria, prefeituras e supermercados se solidarizam com vítimas
à área não foi atingido por
deslizamentos e está livre.
A população pode entrar
em contato com órgão pelo
número de telefone (24)
2221-6892.
A sede da Defensoria
Pública, no centro do Rio
de Janeiro, está recebendo
doações de itens de higiene
pessoal, limpeza, alimentos
e roupas infantis e para
adultos, além de água potável, máscaras e álcool em
gel. O endereço é Avenida
Marechal Câmara, nº 314,
portaria.
Prefeituras de municípios também organizaram
pontos de coleta de doações
para envio às vítimas das
chuvas em Petrópolis. Na
capital, doações podem ser
entregues nas dez Coor-

que caiu na terça-feira (15)
em Petrópolis foi muito mais
intenso do que o ocorrido
em janeiro de 2011. Naquela
ocasião, chuvas torrenciais
causaram enchentes e deslizamentos de terra na região,
afetando principalmente as
cidades de Nova Friburgo
e Teresópolis e causando a
morte de 918 pessoas.
Petrópolis registrou na
terça-feira ao menos 229
ocorrências relacionadas
a chuvas. Foram 189 deslizamentos de terras, e a
prefeitura decretou situação
de crise.
De acordo com o professor da Escola Politécnica da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e especialista em drenagem urbana
Matheus Martins, a topografia da cidade é propícia a
inundações e deslizamentos,
já que fica em uma região de
encostas e é cortada por rios,
sendo o principal o Rio Pia-

banha, afluente do Paraíba
do Sul.
Necessidades imediatas
- O Governo do Estado, por
meio das secretarias e órgãos
públicos, já se mobilizou
para recolher doações para
as vítimas do temporal de
Petrópolis.
As necessidades mais
imediatas são água mineral
e itens de higiene pessoal
e de limpeza. Protetores e
organizações de bem-estar
animal que estão nas ruas
fazendo os resgates precisam
de doações de ração.
“A população de Petrópolis pode ter certeza que
não faltará solidariedade de
todo o Rio de Janeiro. Não
há quem não se sensibilize
com esta situação”, disse o
governador Cláudio Castro.
Para quem quiser doar
outros produtos, também são
considerados fundamentais:
absorventes, papel higiênico,
escova e pasta de dentes, sabonetes, fralda para criança
e adulto, colchão, roupa de
cama e toalha.
O Colégio Estadual Rui
Barbosa, no Alto da Serra, é o
local que está concentrando
as doações em Petrópolis.
Lá foi montado o ponto de
abrigamento da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos.

denadorias de Assistência Social (CAS), das 8h às
17h. O endereço de cada
um dos pontos de coleta
do município do Rio pode
ser consultado na página
da Secretaria Municipal de
Assistência Social. Em Cabo
Frio e Teresópolis, também
foram organizados pontos
de coleta de doações em
diferentes bairros.
A Associação de Supermercados do Estado do Rio
de Janeiro (Asserj) informou
que também está mobilizando seus associados para
a doação de alimentos e
itens de higiene para os
sobreviventes da tragédia.
Pessoas que queiram doar
podem entrar em contato
com a associação por meio
do número (21) 2584-6339.

Em entrevista concedida
a jornalistas brasileiros
em Moscou, o presidente
Jair Bolsonaro anunciou
ontem que sobrevoará o
município de Petrópolis
amanhã (18), após regressar de viagem. Bolsonaro
esteve na Rússia, a convite
do presidente Vladimir Putin, e seguirá hoje (17) para
uma breve visita à Hungria,
onde se encontrará com o
primeiro-ministro, Viktor
Orbán.
O presidente explicou
que houve uma mudança
na rota do voo e que pousará no Aeroporto Internacional Tom Jobim-Galeaõ,
no Rio de Janeiro, em vez
de Brasília.
“Pretendo, ao pousar,
sobrevoar a região. Conversei com Paulo Guedes
[ministro da Economia]
d u ra n t e a m a d r u g a d a .
Conversei com Rogério
Marinho [ministro do Desenvolvimento Regional],

que já enviou o seu representante para tratar desses
assuntos de calamidades
para Petrópolis. Conversei
também com o governador
Cláudio Castro, com Marinho e Guedes [para liberar]
um crédito especial, é claro,
para atender aos vitimados
da catástrofe. Como é praxe
nessas questões, há liberação do fundo de garantia
[FGTS] e [recursos para]
a reconstrução de obras
emergenciais para restabelecer a transitabilidade
na região”.
O presidente disse ainda que com parte de sua
equipe sobrevoará a região
em dois helicópteros. O
ministro Rogério Marinho
acompanhará o presidente.
O secretário de Defesa Civil
está na cidade.
“Pretendemos já apresentar ao prefeito [de Petrópolis, Rubens Bomtempo] o
que nós podemos oferecer”,
disse Bolsonaro.

Órgãos públicos e associações de diversos setores
anunciaram medidas para
reunir doações e ajudar no
atendimento às vítimas da
chuva torrencial que atingiu
Petrópolis.
O Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro organizou um mutirão com os
juízes para agilizar e ordenar
os documentos necessários
para a identificação e liberação de corpos no Instituto
Médico Legal (IML). Por
causa dos danos causados
à infraestrutura da cidade,
os fóruns não funcionaram nesta quarta-feira, e os
prazos processuais foram
suspensos.
A Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro
enviou uma unidade móvel

com defensores e servidores
para o IML com o objetivo
de acompanhar o trabalho
de identificação dos corpos.
Além disso, foram montados
postos de atendimento no
NPAs Centro (Rua Dr. Nelson
de Sá Earp, 254), no Fórum
do Centro (Avenida Barão do
Rio Branco, 2001), no Fórum
de Itaipava (Estrada União e
Indústria, 9900, Itaipava) e
no NPA de Itaipava (Estrada
União e Indústria, 11860,
Itaipava). A população também pode buscar orientação
da Defensoria Pública por
meio do número telefônico
129.
O IML de Petrópolis fica
na rua Vigário Corrêa, próximo ao Hospital Alcides
Carneiro, no bairro de Corrêas, nº 1361-1351. O acesso

Acierj já
recebe
vários itens
para doação

Niterói já tem campanha para SG tem dois pontos
para doações
arrecadação de donativos

A Associação Comercial e
Industrial do Estado do Rio
de Janeiro (Acierj) iniciou
uma campanha para arrecadar donativos para
ajudar as vítimas da tragédia em Petrópolis por
conta das fortes chuvas.
A instituição já entrou em
contato com a associação
daquele município e todos
os donativos serão entregues na sede de Petrópolis
para distribuição.
Quem quiser e puder
ajudar, os materiais poderão ser entregues na Avenida Amaral Peixoto , 286,
Centro de Niterói, das 9hs
às 18 horas.
Estarão sendo recolhidos: água mineral, alimentos não perecíveis, material
de limpeza, itens de higiene pessoal , máscaras de
proteção, álcool em gel ,
ração para gatos e cachorros e roupas de cama.

A Prefeitura de Niterói iniciou,
nesta quarta-feira (16), uma
campanha de arrecadação
de donativos para as vítimas
das chuvas em Petrópolis.
A cidade terá três pontos de
recebimento: Clube Central
(Icaraí), Caminho Niemeyer
(Centro) e Shopping Itaipu
Multicenter (Região Oceânica). A campanha ficará a
cargo da Campanha Niterói
Solidária, coordenado de
forma voluntária pela primeira-dama da cidade, Christa
Vogel Grael. É possível doar
água, alimentos e material de
higiene e limpeza de segunda
a sexta, das 10h às 16h. As
equipes da Prefeitura estão
responsáveis pela coleta, armazenamento e o transporte
das doações até Petrópolis.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, colocou à disposição
toda a ajuda que a cidade puder oferecer neste momento:
“Estamos acompanhando

Há três locais de recebimento. Coordenação será da Niterói Solidária
Divulgação

A primeira-dama, Christa Grael, ao lado do prefeito Axel, está à frente da ação

o que está acontecendo em
Petrópolis após a chuva intensa que causou uma grande
preocupação e acarretou na
perda de vidas. Niterói tem
uma tradição de solidariedade, mobilização e auxílio

em situações de calamidade.
Estou em contato com o prefeito Rubens Bomtempo, oferecemos apoio da Defesa Civil
e vamos arrecadar doações
para socorrer Petrópolis”,
disse o prefeito.

A Prefeitura de São Gonçalo,
através da Secretaria de Assistência Social, criou dois
pontos de coleta para arrecadação de donativos que
serão destinados às vítimas
das chuvas que atingiram
Petrópolis.
Serão recolhidos alimentos não perecíveis, roupas,
lençóis, cobertores, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, fraldas e
água, até amanhã (18).
Os pontos de coleta são
na Prefeitura de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro,
e na sede da Secretaria de
Assistência Social, localizada na Rua Dr. Porciúncula,
295, em Venda da Cruz. Eles
vão funcionar das 9h às 16h.
A Prefeitura está disponibilizando o número de
whatsapp (21) 96531-2450
para informar sobre as doações.
“Solidariedade é a base
da Assistência Social e não
ficaremos inertes diante de

tamanha calamidade em
Petrópolis. Por conta disso,
a secretaria pede que todo
cidadão de nosso município
nos ajude na arrecadação
de donativos nos pontos
definidos para dar suporte
nesse momento tão delicado. Nossa prioridade sempre
será o ser humano, muito
além de toda fronteira”, disse
Edinaldo Basílio, secretário
de Assistência Social.
Pestalozzi de Niterói - A
Pestalozzi de Niterói está
arrecadando donativos para
serem entregues às vítimas
da tragédia de Petrópolis. A
prioridade é para garrafas de
água mineral e leite em pó.
Todo o produto arrecadado
será enviado para Petrópolis
amanhã, dia 18, através da
Construtora Metro II, parceria da Pestalozzi nesta iniciativa. Os produtos podem
ser entregues no horário de
8h às 17 horas, na recepção
da instituição que fica na
Estrada Caetano Monteiro,
857, em Pendotiba.
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Niterói: Centro terá ‘nova cara’
para festejos dos 450 anos
Obras vão transformar a paisagem, infraestrutura, mobilidade e a acessibilidade da região central
Douglas Macedo/Divulgação

A modernização e a revitalização do Centro de Niterói
serão marcas dos 450 anos da
cidade, que serão comemorados em 2023. O Centro 450
terá investimentos de cerca de
R$ 400 milhões em obras que
vão transformar a paisagem,
a infraestrutura, a mobilidade
e a acessibilidade da região
central de Niterói. As intervenções vão gerar 2.400 empregos
diretos e 3.600 indiretos. Serão
10 quilômetros de vias reurbanizadas. A meta é que o Centro
tenha mais três mil unidades
habitacionais nos próximos
três anos.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, fez, ontem (16), na Sala
Nelson Pereira dos Santos,
uma apresentação das obras
no centro da cidade. As intervenções foram detalhadas
pelo secretário de Urbanismo
e Mobilidade, Renato Barandier.
Axel Grael destacou as melhorias no Centro de Niterói e,
com isso, a possibilidade de
atrair novos investimentos.
“Estamos fazendo uma
grande transformação na nossa cidade desde 2013, com
resiliência e uma série de
investimentos em infraestrutura. Entramos em outra etapa
agora. A cidade comemora 450
anos no próximo ano e já começamos a celebrar com esse
conjunto de intervenções que
vão melhorar ainda mais a ci-

Prefeito Axel Grael destacou as melhorias no Centro e, com isso, a possibilidade de atrair novos investimentos

dade em termos de estrutura,
qualidade de vida e também
com a possibilidade de novos
serviços e investimentos. Esse
esforço é recompensado pela
geração de empregos, oportunidades e pelas parcerias com
a iniciativa privada, que traz
investimentos. A cidade cresce como um todo”, afirmou o
prefeito.
O secretário de Urbanismo,

Renato Barandier, lembrou
a importância histórica do
Centro no desenvolvimento
da cidade.
“O Centro é o principal
ponto na cidade. Todos os
moradores dependem, em
alguma medida, do Centro
de Niterói. É uma área de importância estratégica na Rede
Metropolitana do Rio. O leste
metropolitano, com 2 milhões

de habitantes, depende do
Centro para acessar a cidade
do Rio, pela ponte, barcas ou
ônibus. As intervenções, além
de melhorarem e reordenarem o trânsito e os espaços
públicos, também pretendem
trazer investimentos”, explicou o secretário. Barandier
acrescentou que o projeto
democratiza o acesso à cidade
com o objetivo de fazer com

que pessoas morem perto
do trabalho em habitações
dignas.
Também participaram do
evento o vice-prefeito, Paulo
Bagueira; o secretário Executivo Bira Marques; a secretária
de Conservação, Dayse Monassa; o reitor da Universidade
Federal Fluminense (UFF),
Antonio Claudio Lucas da
Nóbrega; e o vereador Leandro Portugal, representando
a Câmara Municipal.
Uma das obras no Centro
de Niterói é a revitalização da
Avenida Amaral Peixoto, com
a criação de um corredor verde
na via. Também está prevista
a reurbanização da Rua da
Conceição, com a ampliação
do passeio público, fios e cabos subterrâneos, e melhorias
de acessibilidade. A Avenida
Visconde do Rio Branco será
transformada com a criação
de um corredor de transporte
para melhorar a mobilidade,
paisagismo e iluminação em
LED.
Outra intervenção será a
reformulação de ruas que vão
integrar o Centro ao Caminho
Niemeyer. Serão criadas novas
quadras no lote onde funcionou um supermercado. Neste
trecho, serão formados oito
quarteirões para permitir o
acesso de veículos e pedestres
ao local que reúne as obras do
arquiteto Oscar Niemeyer.
O vice-prefeito, Paulo Ba-

Asfalta SG avança pelo município
Estrada São Pedro, que liga Vista Alegre ao Pacheco, vai receber recapeamento pelo programa

Luiz Carvalho / Prefeitura de São Gonçalo

O banho de asfalto segue
acontecendo em São Gonçalo graças ao programa
de recuperação de ruas. O
recapeamento feito pelo “Asfalta São Gonçalo “ chegou à
Estrada São Pedro, em Vista
Alegre. Está sendo feita a fresagem em cerca de 2,1 quilômetros da via, que vai da Upa
do Pacheco até o CRAS de
Vista Alegre, às margens da
RJ-104. O trabalho é possível
graças a um convênio com
o Governo do Estado, por
meio do Departamento de
Estradas de Rodagem do Rio
de Janeiro (DER-RJ).
Os trabalhos tiveram
início em abril, pela Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga
Avenida Edson), no bairro

Santa Catarina. Já passou
por bairros como Rocha,
Centro, Boa Vista, Porto da
Pedra, Gradim, Paiva e Trindade. A parceria vai recuperar um total de 54 vias no
município.
“Essa rua aqui tem um
grande movimento porque
liga Vista Alegre e Pacheco.
Vai ser ótimo esse novo asfalto, valoriza o local e a gente
quer isso. Valorização e um
local decente para morar.
Não ter vergonha de receber
visita porque a rua está feia.
Vai ficar muito bom”, disse a
moradora Domitila Fonseca, de 56 anos, que mora no
bairro há 21 anos.
Outra importante obra,
fruto da parceria entre a
Prefeitura de São Gonçalo

A parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) vai recuperar um total de 54 vias

e o governo do Estado, está
acontecendo no bairro Vista Alegre. A Rua Cidade de

Lisboa, que liga os bairros
de Vista Alegre, Monjolos,
Pacheco, Barracão e Santa

Izabel, está recebendo intervenções de drenagem, pavimentação e urbanização.

Companheiros de cinema, amigos e fãs participam da despedida ao cineasta e jornalista
Tomaz Silva/Agência Brasil

Nas redes sociais,
Fernanda Torres
disse que ele foi
um provocador

Os três filhos do cineasta, João Pedro, Carolina e Juliana, receberam admiradores da obra do pai no MAM Rio

inigualável, uma pessoa da
qual jamais esquecerei. É um
amigo inesquecível. Já estou

DER realiza
melhorias
em via de
Quissamã
O trecho urbano da RJ196, que corta o município
de Quissamã com o nome
de Avenida Amilcar Pereira
da Silva, está recebendo
recapeamento asfáltico. A
ação que visa maior fluidez e segurança no trânsito para os condutores de
veículos e a população de
uma forma geral é resultado de uma parceria da
Prefeitura, por meio da secretaria de Obras, Serviços
Públicos e Urbanismo, e o
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER-RJ).

Arnaldo Jabor é velado no MAM
O corpo do cineasta e jornalista
Arnaldo Jabor, de 81 anos, que
morreu na terça-feira (15),
vítima de complicações decorrentes de um AVC, foi velado
no Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro. Companheiros
de cinema, amigos e fãs, entre
os quais os diretores cinematográficos Bárbara Paz e Zelito
Viana, e a diretora de televisão
Amora Mautner, prestaram
suas últimas homenagens ao
carioca Jabor. Os três filhos do
cineasta - João Pedro, Carolina
e Juliana - estiveram presentes
ao velório no Rio.
Um dos fundadores do
Cinema Novo, o cineasta Cacá
Diegues disse que Jabor foi
uma das pessoas mais importantes da cultura brasileira
moderna. “Ele viu o Brasil
do jeito que a gente gostaria
de ver também. É um amigo

gueira, disse que as obras
vão mudar profundamente o
Centro da cidade.
“Uma carta de projetos
desse tamanho vai promover
uma transformação na vida de
quem mora e quem frequenta
o Centro de Niterói. Tudo isso
é possível porque os projetos
são feitos a partir da escuta e
da parceria com a sociedade.
Isso faz com que os resultados
apareçam”, ressaltou o vice-prefeito.
Em parceria com a Universidade Federal Fluminense
(UFF), a Prefeitura vai construir uma Pista de Atletismo
no Campus do Gragoatá, no
Instituto de Educação Física.
A iniciativa vai beneficiar não
apenas a comunidade acadêmica, mas toda a população de
Niterói. O reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega,
destacou a parceria entre a
Prefeitura e a universidade.
“Essa parceria já aparece
em vários programas de interesse para o cidadão, e se destaca nesse projeto para a recuperação do espaço de atletismo da UFF. Tenho certeza que
Niterói sairá novamente como
um exemplo de aproximação
entre poder público, academia
e empresariado para a geração
de emprego e renda, com uma
visão de inovação e de retorno
para a população mais vulnerável”, argumentou o reitor da
UFF.

com muita saudade dele”.
Nas redes sociais, a atriz
Fernanda Torres, afirmou que

“o Brasil perde um provocador
maravilhoso, um grande revolucionário. Grande Jabor!”.

Aos 20 anos, Fernanda Torres
ganhou o prêmio de melhor
atriz no Festival de Cannes, por
seu papel no filme de Jabor “Eu
Sei que Vou te Amar”.
O ex-presidente da Academia Brasileira de Letras
(ABL), professor e poeta Marco
Lucchesi, destacou que “Arnaldo Jabor representa parte da
história do cinema brasileiro
recente. “Alma inquieta trazia
dentro si todos os ventos. Mansos e bravios. Um temporal.
Um estado permanente de
alerta e combate”, afirmou
Lucchesi.

Na atual etapa,
as equipes
atuarão em dois
pontos da RJ-196
Na terça-feira (15), o
secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo,
Junio Selem esteve no
local para acompanhar o
andamento dos trabalhos.
“Atuando com integração,
o município está empenhado em aplicar políticas
públicas que resultem
na prevenção de acidentes e melhores condições
de tráfego”, disse Junio
Selem.
Na atual etapa, as equipes atuarão em dois pontos da RJ-196; nas proximidades da Guarda Civil
Municipal e em pontos
específicos na rota para a
praia de Barra do Furado,
com um total de três quilômetros.
“O DER-RJ atua em
conjunto com a Prefeitura
de Quissamã para possibilitar mais segurança na
RJ-196, principalmente
em pontos mais críticos”,
avaliou o chefe da 7ª Residência de Obras e Conservação, Braz Povoleri.
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Revitalização do Parque do
Flamengo terá quatro etapas
Intervenções da Prefeitura do Rio começaram ontem. Cidade das Crianças é destaque no projeto
Beth Santos/Divulgação

A Prefeitura do Rio, por meio
da Secretaria Municipal de
Conservação, vai revitalizar
um dos locais mais emblemáticos da cidade: o Parque
do Flamengo. As obras começaram nesta quarta-feira (16)
e serão realizadas em quatro
etapas.
Na primeira fase, os destaques são a reforma da Cidade
das Crianças, equipamento
infantil idealizado pela pedagoga Ethel Bauzer Medeiros, e
das quadras poliesportivas. A
previsão de conclusão é para
o início do segundo semestre.
“Temos uma cidade que
passou quatro anos sem qualquer tipo de manutenção.
Uma cidade quase a ser reconstruída. Intensificamos
esse trabalho depois de um
ano de ajustes para arrumar
a casa. O Parque do Flamengo é um dos orgulhos dessa
cidade, tombado, que serve
de área de lazer para muita
gente, um espaço democrático que está num estado de
abandono grave. Teremos as
obras e depois a manutenção adequada ao longo dos
anos. Vamos recuperá-lo e
devolvê-lo com qualidade
para a população”, afirmou o
prefeito do Rio, Eduardo Paes.
Nesta fase inicial também
serão feitos outros serviços,
como a recuperação de pisos
em pedras portuguesas, sai-

O prefeito do Município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acompanha todo o processo até o início dos trabalhos

bro e concreto; manutenção
de balizadores, guarda-corpos e grampos de proteção
para calçadas; plantio de
grama e reposição de bancos
e mesas em concreto. Paralelamente, foi firmado um
contrato exclusivo para a reforma dos campos de grama
sintética.
Para a secretária de Con-

servação, Anna Laura Valente
Secco, é motivo de orgulho
devolver ao Rio de Janeiro
um espaço tão valorizado por
cariocas e turistas.
“Há mais de dez anos o
Parque do Flamengo não
passava por uma revitalização desse porte. O restauro
da Cidade das Crianças, por
exemplo, atende a um pe-

dido antigo da população e
devolve uma área de lazer que
marcou a infância de muita
gente”, frisou a secretária.
Próximas etapas
As próximas fases da revitalização do Parque do Flamengo incluem a restauração do
Coreto Estrela, assinado por
Affonso Eduardo Reidy, e a

Bolsonaro e Putin prometem
manter um diálogo ativo
O encontro aconteceu ontem no Palácio do Kremlin, sede do governo russo
Alan Santos/Divulgação

Em declaração conjunta à
imprensa, os presidentes Jair
Bolsonaro e Vladimir Putin
manifestaram ontem (16), em
Moscou, a disposição de manter um diálogo ativo, principalmente, nos temas de defesa,
tecnologia e energia.
Após uma conversa que
durou quase duas horas, Bolsonaro disse que o encontro foi
“profícuo e de amplo interesse
dos nossos países”. Os dois
presidentes fizeram referência
ao encontro de ontem entre os
ministros das Relações Exteriores e da Defesa de ambos países.
Bolsonaro visitou a Rússia
a convite de Putin e o encontro aconteceu no palácio do
Kremlin, sede do governo russo.
O presidente brasileiro iniciou o seu pronunciamento
agradecendo os votos de solidariedade de Putin às famílias

Os presidentes Jair Bolsonaro e Putin durante encontro na Rússia

atingidas pela tragédia em
Petrópolis, no estado do Rio de
Janeiro.
Bolsonaro disse, ainda, que
“somos solidários a todos os
países que querem e se empenham pela paz”.

“Temos uma colaboração
intensa nos principais foros
internacionais, como Brics
[Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul], G-20 e Nações
Unidas, onde defendemos a
soberania dos estados, o res-

peito ao direito internacional
e à Carta das Nações Unidas”,
acrescentou.
Agenda Global - Putin, em
sua fala, afirmou que, “ao trocar
opiniões sobre temas da agenda
global e regional, constatamos
que, sobre muitos assuntos,
as posições dos nossos países
são próximas ou coincidentes.
Mantemos diálogo ativo entre
os nossos ministérios das Relações Exteriores e Defesa. À propósito, os chefes dessas pastas
hoje realizaram a primeira reunião no formato 2+2. Os nossos
países defendem a formação
do mundo multipolar, com
base no direito internacional
e no papel central coordenador da ONU [Organização das
Nações Unidas}”. O presidente
russo disse, ainda, que os dois
países seguirão com parcerias
no Brics.

Maio: INSS pagará revisão
de auxílios por incapacidade
Último lote do calendário beneficiará 10.941 beneficiários do INSS
Cerca de 11 mil segurados
do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) receberão a revisão dos auxílios
por incapacidade entre 1º
e 7 de maio. Esse será o último lote do calendário de
pagamentos da revisão do
artigo 29, firmado por meio
de acordo entre a autarquia
e o Ministério Público Federal.
Nesse lote, serão contemplados 10.941 beneficiários.
Essas pessoas receberam
benefícios por incapacida-

de, como o auxílio-doença,
entre 2002 e 2009, mas na
época o INSS descartou os
20% de menores contribuições para a Previdência no
cálculo da média salarial dos
trabalhadores.
Em 2012, o INSS e o Ministério Público fecharam
acordo, segundo o qual o
governo poderia diluir o
pagamento da diferença de
2013 em diante. No lote de
maio, recebe quem tinha
até 45 em abril de 2012, não
recebiam mais o auxílio cal-

culado com erro e tinham
direitos atrasados a partir de
R$ 6.000,01.
Consulta - Quem quiser
saber se está incluído no lote
só poderá fazer a consulta no
fim de abril. Segundo o INSS,
a espera é necessária porque
a conclusão do processamento desses pagamentos
deverá durar mais dois meses. A consulta pode ser feita
pelo portal Meu INSS, pelo
aplicativo de mesmo nome
para dispositivos móveis ou

pelo telefone 135.
Quem entrar no portal
Meu INSS primeiramente
deve informar o número do
Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) e senha. Em seguida, deve escolher a opção
“Revisão de Benefício – artigo 29” na barra superior,
em azul. Na nova página, o
usuário deve clicar na opção
¨”Consultar Revisão de Benefício – Art. 29º”. O sistema
informará se o beneficiário
está incluído ou não no
lote.

manutenção dos pavimentos
da ciclovia e da pista de skate.
Também estão previstas a
recuperação do entorno do
Monumento a Estácio de Sá,
do Museu Carmem Miranda,
do Pavilhão Japonês e do
anfiteatro, bem como das
passagens subterrâneas da
Avenida Rui Barbosa e das
ruas Tucumã e Dois de Dezembro. Na altura do Museu
de Arte Moderna serão recuperados o Jardim de Ondas e
o espelho d’água em frente
ao museu.
Idealizado por Lotta de
Macedo Soares, o Parque
do Flamengo, tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O projeto
paisagístico é de Roberto
Burle Marx e a concepção urbanística, de Affonso Eduardo Reidy.
“Iniciar a nova fase da
Subprefeitura da Zona Sul
com as obras de recuperação
do Parque do Flamengo é
motivo de alegria e de responsabilidade. Essa é uma
demanda antiga e a nossa
gestão está empenhada em
devolver para a população o
parque, que também é símbolo da paisagem e referência
para moradores e turistas. Tenho a certeza de que o Parque

do Flamengo voltará a ficar
lindo, conservado e motivo
de orgulho para todos nós”,
declarou o subprefeito da
Zona Sul, Flávio Valle.
Luz Maravilha
A iluminação do Aterro do
Flamengo também passou
por revitalização dentro do
programa Luz Maravilha,
Parceria Público-Privada
(PPP) de iluminação pública
que vai modernizar todos os
pontos de iluminação do município até dezembro de 2022.
Os pontos de iluminação da
Avenida das Nações Unidas
e das avenidas da Praia de
Botafogo e da Praia do Flamengo já foram totalmente
contemplados, assim como
as luzes da ciclovia.
As passagens subterrâneas, as orlas do Flamengo
e de Botafogo, assim como
a ciclovia de Botafogo também serão beneficiadas pelo
programa. No momento, a
iluminação do acesso às passagens subterrâneas está em
processo de modernização.
A iluminação dos pontos do
Aterro, principalmente das
passagens subterrâneas, será
modernizada com projeto
para minimizar os danos
causados pelo vandalismo.
Os pontos de luz do Aterro já
são de LED e recebem manutenção constante.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 20/02/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:30 às 12:00 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói
16864047
08:35 às 12:00 Rua Ator Paulo Gustavo - Icaraí - Niterói
16864265
08:35 às 12:00 Rua Comendador Queiroz - Icaraí - Niterói
16864265
08:35 às 12:00 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói
16864265
09:00 às 12:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói
16864433
13:00 às 17:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói
16862427
13:00 às 17:00 Avenida Almirante Ari Parreiras - Santa Rosa - Niterói
16893119
13:00 às 17:00 Avenida Ary Parreiras - Santa Rosa - Niterói
16893119
13:00 às 17:00 Avenida Sete de Setembro - Vital Brazil - Niterói
16893119
13:00 às 17:00 Rua Graciliano Ramos - Santa Rosa - Niterói
16893119
13:00 às 17:00 Rua Juiz Goulart Monteiro - Santa Rosa - Niterói
16893119
13:00 às 17:00 Rua Vital Brasil Filho - Santa Rosa - Icaraí - Niterói
16893119
Dia: 21/02/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:30 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto 10000 N150 - Várzea das Moças - Niterói
16868395
08:30 às 12:00 Rua Henri Matisse - Maria Paula - Niterói
16868395
08:30 às 12:00 Rua José L. Rodrigues - Várzea das Moças - Niterói
16868395
08:30 às 12:00 Rua José Pereira Mouco - Várzea das Moças - Niterói
16868395
08:30 às 12:00 Rua Luis de Faria - Várzea das Moças - Niterói
16868395
08:30 às 12:00 Rua Renato E Pedrosa - Várzea das Moças - Niterói
16868395
08:30 às 12:00 Rua Tereza Campins Gonçalves - Várzea das Moças - Niterói
16868395
08:30 às 12:00 Ruas A, C, E, F, G, H - Várzea das Moças - Niterói
16868395
09:00 às 13:00 Rua Nóbrega - Icaraí - Niterói
16866147
09:00 às 13:00 Rua 32 - Piratininga - Niterói
16867031
09:00 às 13:00 Rua Waldemar Madeira - Cafuba - Piratininga - Niterói
16867031
09:00 às 13:00 Rua Walter Madeira - Piratininga - Niterói
16867031
13:00 às 17:00 Estrada Washington Luiz - Sapê - Niterói
16883551
13:00 às 17:00 Rua Di Cavalcanti - Sapê - Niterói
16883551
13:00 às 17:00 Rua Pastor E Braga - Sapê - Niterói
16883551
13:00 às 17:00 Avenida Presidente Roosevelt - São Francisco - Cachoeiras - Niterói 16884305
13:00 às 17:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Niterói
16884305
13:00 às 17:00 Avenida Túnel Roberto Silveira - São Francisco - Niterói
16884305
13:00 às 17:00 Rua João Batista - São Francisco - Niterói
16884305
13:00 às 17:00 Rua Juberi - São Francisco - Niterói
16884305
14:00 às 17:00 Avenida Abdias José Santos - Rio do Ouro - Niterói
16883737
14:00 às 17:00 Estrada Paciência - Rio do Ouro - Niterói
16883737
14:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Rio do Ouro - Niterói
16883737
14:00 às 17:00 Rua A - Rio do Ouro - Niterói
16883737
14:00 às 17:00 Rua Hélio Mattos - Santa Bárbara - Niterói
16883737
14:00 às 17:00 Travessa João Sampaio - Rio do Ouro - Niterói
16883737
14:00 às 18:00 Avenida Conselheiro Paulo de Melo Kale - Piratininga - Niterói
16868093
14:00 às 18:00 Avenida Conselheiro Paulo Melo Kalle - Cafuba - Piratininga - Niterói 16868093
14:00 às 18:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Cafuba - Niterói
16868093
14:00 às 18:00 Rua Jornalista Osia Stutz - Piratininga - Niterói
16868093
14:00 às 18:00 Rua Paulo M Kalle - Cafuba - Niterói
16868093
SÃO GONÇALO
08:00 às 12:00 Avenida Liberdade - Marambaia - São Gonçalo
16860581
08:00 às 12:00 Estrada Conceição - Marambaia - São Gonçalo
16860581
08:00 às 12:00 Estrada Nossa Senhora da Conceição - Marambaia - São Gonçalo
16860581
08:00 às 12:00 Rua Igualdade - Marambaia - São Gonçalo
16860581
08:00 às 12:00 Ruas B, C, D, E, M, N - Marambaia - São Gonçalo
16860581
08:00 às 12:00 Rua Fraternidade - Marambaia - São Gonçalo
16860581
08:00 às 12:00 Rua Isolina Porto Lopes - Marambaia - São Gonçalo
16860581
12:00 às 16:00 Santa Luzia - Laranjal - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Avenida Gonçalves Magalhães - Jardim Catarina - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Avenida Sampaio Correia - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Lgr Recanto de Santa Luzia - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Guaxindiba - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rua Abel Tinoco - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rua Aristídes Silva - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rua Frederico Gonçalves - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rua Nelson Pena - Jardim Miriambi - Laranjal - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rua Porto Calvo - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rua Sampaio Corrêa - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Travessa Servidão - Santa Luzia - São Gonçalo
16858385
12:00 às 16:00 Rua Raimundo Corrêa - Lagoinha - São Gonçalo
16860113
12:00 às 16:00 Rua Agostinho C de Araújo - Neves - Vila Lage - São Gonçalo
16860771
12:00 às 16:00 Rua Jaime de Almeida - Vila Lage - São Gonçalo
16860771
12:00 às 16:00 Rua José Pinto - Vila Lage - São Gonçalo
16860771
12:00 às 16:00 Rua Osvaldo de Souza - Vila Lage - São Gonçalo
16860771
12:00 às 16:00 Rua São Sebastião - Neves - Vila Lage - São Gonçalo
16860771
14:00 às 17:00 Estrada Paciência - Várzea Mocas - São Gonçalo
16883737
14:00 às 17:00 Estrada Rio do Ouro - São Gonçalo
16883737
14:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Rio do Ouro - São Gonçalo
16883737
MARICÁ
08:30 às 12:30 Rua Bosque Fundo - Inoã - Jardim Inohan - Maricá
16868453
08:30 às 12:30 Ruas 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 33 - Jardim Inohan - Bosque Fundo - 16868453
Inoã - Chácaras Inoã - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá
08:30 às 12:30 Avenida do Contorno - Jardim Inohan - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 16868543
08:30 às 12:30 Avenida Wellington Ferreira - Inoã - Maricá
16868543
08:30 às 12:30 Avenida Arino de S Matos - Rod.a. Peixoto - Bosque Fundo - Inoã
16868543
08:30 às 12:30 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá
16868543

Estamos com você, mesmo à distância.
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Vasco
reencontra
ídolo Felipe
na Colina

Quinta-feira, 17/2/2022

Flamengo vence de virada
e agora só pensa no Galo
Rubro-Negro bateu ontem à tarde o Madureira por 2 a 1 pelo Estadual
Marcelo Cortes / Flamengo

Após perder
a invencibilidade e a liderança do
Campeonato
Carioca com
a derrota no clássico contra o Botafogo, o Vasco vai
em busca da recuperação
nesta quinta-feira. Pela sétima rodada do Estadual, o
Cruz-maltino vai receber o
Bangu em São Januário, às
20h30 (de Brasília).
A queda diante do Alvinegro por 1 a 0 fez o Vasco
cair três posições na tabela
da Taça Guanabara. A equipe de Zé Ricardo, que vinha
de quatro vitórias em um
empate, saiu do primeiro
para o quarto lugar.
Para encarar o Bangu,
o treinador vascaíno contará com a volta do lateral-direito Weverton, que
cumpriu suspensão pelo
terceiro amarelo no último
domingo. Assim, Léo Matos
deve retornar ao banco de
reservas. Outras mudanças
podem acontecer do meio
para frente, com Bruno Nazário podendo ceder a posição para o atacante Getúlio.
O Alvirrubro, que é comandado pelo ídolo vascaíno Felipe, iniciou o Campeonato Carioca com uma
surpreendente vitória sobre
o Fluminense. Entretanto,
ficou nisso e de lá pra cá
foram três empates e duas
derrotas. A equipe de Moça
Bonita aparece na oitava
posição na tabela, mas tem
o pior ataque da competição
com apenas dois gols em
seis jogos.

Willian Arão comemora o gol que deu a vitória do Flamengo sobre o Madureira, ontem à tarde, em Conselheiro Galvão

O Flamengo
poupou seus
principais jog a d o re s, m a s
venceu por 2 a
1 o Madureira,
ontem à tarde, em Conselheiro Galvão. Com o resultado,
os rubro-negros chegaram
a 16 pontos e assumiram a
liderança provisória do Campeonato Carioca. O Tricolor
Suburbano segue com sete na
classificação.
O Madureira surpreendeu
logo com um minuto e abriu
o placar. Ygor Catatau foi lançado, entrou na área e chutou
sem chance para Diego Alves.
A partir daí, o Flamengo
iniciou uma pressão em busca do empate. No entanto, os

Próximo desafio
é a decisão
da Supercopa
do Brasil, em
Cuiabá, no
domingo
rubro-negros tinham dificuldade em passar pela retranca
do Madureira. Na melhor
chance, Pedro se esticou para
alcançar cruzamento e mandou sobre o travessão. O Madureira ainda assustou uma
vez, com Erick Pulga.
No segundo tempo, o Madureira assustou logo no início. Felipe Dias arriscou de

longe e obrigou Diego Alves
a fazer boa defesa. Só que o
Flamengo seguiu tendo mais
posse de bola e conseguiu
chegar ao empate aos 14 minutos. Willian Arão aproveitou cruzamento, escorou de
cabeça para Éverton Ribeiro
cabecear, só que para a rede.
O empate deu ânimo aos
rubro-negros, que quase viraram aos 16 minutos. o atacante Pedro foi lançado na área
e chutou para grande defesa
de Dida. De tanto insistir, o
Flamengo virou o placar aos
23. Após blitz na área, a bola
sobrou para Willian Arão. Da
entrada da área, o volante
acertou bela finalização, sem
chance para o goleiro do Madureira.

Bota busca vitória
para se consolidar
Embalado
pelo triunfo
de 1 a 0 no
clássico contra o Vasco,
o Botafogo
volta a campo pelo Campeonato Car ioca nesta
quinta-feira. O Glorioso
recebe o Resende a partir
das 18 horas, no estádio
Nilton Santos, pela sétima
rodada.
Com 13 pontos conquistados, o Botafogo quer um
triunfo para se consolidar
cada vez mais no G-4 e seguir na briga pela liderança
da Taça Guanabara. Mas
o técnico interino Lucio
Flavio, que ocupa a função
de maneira interina, sabe
que precisa olhar o futuro

e melhorar a equipe.
“Temos que trabalhar
sempre pensando na evolução. Somos um time que
sofre poucos gols. Entretanto temos que crescer em vários aspectos. Isso porque
mais na frente vamos nos
deparar com competições
de nível ainda mais forte”,
avisou.
Os jogadores sabem que
um bom resultado é importante.
“Nós precisamos sempre
progredir. Além disso, os
resultados neste momento
facilitam e tranquilizam a
sequência do trabalho. Ainda mais atuando em casa
temos que procurar fazer
bem a nossa parte”, disse o
zagueiro Joel Carli.

Crespo sonha treinar
a Seleção Brasileira
Livre no mercado desde que
foi demitido pelo São Paulo,
em outubro de 2021, o ex-jogador e agora treinador,
o argentino Hernán Crespo
exaltou o carinho e o tratamento que recebeu no
Brasil e revelou o desejo de
assumir a Seleção Brasileira
no futuro.
“Seria um desafio. Sabem por quê? Me inspira.
A seleção argentina está
por cima de tudo, mas seria
um desafio geral, até educacional. Para mostrar que
argentinos e brasileiros podem conviver, estar juntos.
Me parece que para o mundo esportivo seria muito
bom romper estas estrutu-

ras. Seria socialmente bacana. Um argentino treinando
a seleção brasileira seria
ótimo”, declarou o técnico.
“Conheci pouco do Brasil, porque jogávamos a
cada três dias, eram muitas viagens. Foi lindo. Fui
muito bem tratado no São
Paulo e no Brasil, por isso
seria um sonho treinar a
Amarelinha”, completou.
Crespo teve uma passagem curta, mas vitoriosa
pelo Tricolor. O comandante dirigiu o time que
quebrou o jejum de títulos
da equipe paulista e conquistou o Estadual de 2021,
com vitória sobre o rival
Palmeiras.

