
Temporal volta a castigar 
cidade e suspende buscas

Mais de 100 pessoas seguem desaparecidas e população convive com medo de novas enxurradas

RISCO DE NOVOS DESLIZAMENTOS EM PETRÓPOLIS

CIDADES\PÁG.3

No Cemitério Municipal de Petrópolis um mutirão foi realizado para abrir de improviso novas covas para o enterro das vítimas das chuvas que castigaram o município da Região Serrana do Rio

Thomaz Silva/Agência Brasil
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Cemitério abre 
covas para 
enterrar vítimas
Um verdadeiro mutirão foi mon-
tado ontem no Cemitério Muni-
cipal de Petrópolis para receber 
as mais de 100 vítimas das fortes 
chuvas que castigam a cidade da 
Região Serrana do Rio de Janeiro. 
Na parte alta do cemitério, onde 
antes havia um grande capin-
zal, vários homens ajeitaram o 
terreno acidentado e cavaram às 
pressas novas covas na terra para 
atender à crescente demanda. Por 
causa do local íngreme onde es-
tão sendo cavadas as novas sepul-
turas, os caixões das vítimas da 
tragédia têm que ser levados nos 
ombros por parentes e amigos. 
Segundo um funcionário do lo-
cal, apenas ontem foram abertas 
24 covas. 
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Anvisa aprova 
1º autoteste 
para covid-19
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PANORAMA\PÁG. 2

Detran-RJ: clínicas 
poderão aceitar planos 
de saúde nos exames

Um ‘revival’ da Semana de 22
O #CulturaEmCasa está uma programação especial com foco nos 
cem anos da Semana de Arte Moderna de 1922. A programação 
completa e os horários estão no www.culturaemcasa.com.br.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Apresentações do “Bodas de Sangue” fazem parte da programação

Rio: prefeitura publica 
decreto e reassume 

serviço do BRT
CIDADES\PÁG. 5

Botafogo segue com a boa campanha no Carioca e venceu ontem 
o Resende, por 2 a 1, no Nilton Santos. Com o placar, o time chegou 
aos 16 pontos, os mesmos do Flamengo, próximo adversário.

PÁG. 8

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Erison deixou sua marca e ajudou o Glorioso em mais uma vitória no Campeonato Carioca

Bota vence Resende no sufoco

Ônibus do 
consumidor 
está em SG

PANORAMA\PÁG. 2

PEC que isenta as 
igrejas de pagar 

IPTU é promulgada
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Chuva = perrengue
Em Niterói não tem essa, 15 minutos de uma chuva forte 
já vira um caos na cidade. É tempo suficiente para engar-
rafar as vias, para alagar as ruas e colocar em risco a vida 
dos moradores. É preciso que todos fiquem em alerta, que 
vem mais por ai!
Vanessa Santos

Todos por Petrópolis
Peço encarecidamente que quem puder ajudar de alguma 
forma, se solidarize com as correntes que estão fazendo 
para ajudar as vítimas de Petrópolis. O que estiver no 
alcance, é importante.
Rômulo Aires

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.

100 anos da Semana 
de Arte Moderna
O #CulturaEmCasa apresen-
ta entre sexta e domingo, 
uma programação especial 
com foco nos cem anos da 
Semana de Arte Moderna de 
1922, como a série “Moder-
nismo Hoje: estudos atuais”, 
duas lives sobre o tema, 
além de apresentações de 
teatro com o aclamado “Bo-
das de Sangue”.

Ainda estão no rotei-
ro uma videoaula com o 
professor Marco Almeida 
Jr., que aborda uma breve 

história sobre o movimento 
cultural chamado “Harmo-
niemusik” e seu elo com as 
bandas sinfônicas, e o do-
cumentário “Adelaide, aqui 
não há segunda vez para o 
erro”, sobre a vida e a obra 
da escritora paulistana Ade-
laide Carraro, perseguida e 
censurada nos anos 50 e 60 
por escrever livros-denún-
cia sobre a elite e política.

A programação completa 
e os horários estão no www.
culturaemcasa.com.br

CULTURA

Incentivo
Buscando valorizar e in-
centivar as apresentações 
musicais dos artistas cabo-
-frienses, o projeto musical 
“O Canto do Pescador” re-
torna nesta sexta, na Praça 
Porto Rocha, no Centro. 
Nesta edição do evento, o 
público vai ter a oportuni-
dade de contemplar o show 
de “Azul Puro Azul”, a partir 
das 18h30. Será um passeio 
com releituras da música 
brasileira. No show, o artista 
também lançará a música 
“Meninos de Fevereiro”.

CONCERTO – O Teatro Dulcina, no Centro do Rio, 
recebe dois concertos em comemoração aos 100 anos 
da Semana de Arte Moderna. O primeiro acontece nes-
ta sexta, às 19h, e tem como tema A poesia modernista 
na canção de câmara brasileira. Na apresentação, o 
barítono Inacio de Nonno e a pianista Caroline Bar-
cellos abordarão um amplo repertório. Onde: Youtube.

CHORO – Primeiro gênero musical tipicamente ur-
bano do Brasil, o choro é um dos grandes alicerces 
da MPB. A série “Sons do Choro”, que estreia dia 24 
no canal Music Box Brazil, mergulha na história deste 
ritmo para apresentar um panorama de sua evolução e 
relevância na cena cultural brasileira. A exibição ocorre 
às quintas-feiras, sempre com dois episódios inéditos.

Divulgação

Apresentações do “Bodas de Sangue” fazem parte da programação

Divulgação

 Nesta sexta tem o show de “Azul 

Puro Azul” em Cabo Frio

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Plantão 24 horas 
na Vila do Abraão
A deputada estadual Célia Jor-
dão  (Patriota) apresentou indi-
cação ao governador do Estado, 
Cláudio Castro, solicitando 
a implantação de plantão 24 
horas ou ampliação do funcio-
namento da subdelegacia 166ª 
DP, na Vila do Abraão, principal 
porta de entrada de turistas que 
visitam a Ilha Grande, no muni-
cípio de Angra dos Reis.

Local de atracação das em-
barcações que realizam pas-
seios e fazem a ligação com o 
continente, a Vila do Abraão 
reúne bares, restaurantes, ho-
téis, pousadas, centros comer-
ciais e operadoras turísticas.

¨A subdelegacia desempe-
nha papel essencial para a segu-
rança de moradores e turistas. 
Além de contarem com efetivo 
policial, ambos não precisam 
se deslocar para o continente 
caso haja alguma ocorrência. 
Por isso é essencial garantir 
que esse atendimento seja 
realizado a qualquer momento, 
estendendo seu horário de fun-
cionamento ou estabelecendo 
um plantão 24 horas¨, ressaltou 
a deputada. 

De volta à rotina policial

A tragédia das chuvas em 
Petrópolis fez o deputado 
estadual Charlles Batista 
(PSL) vivenciar novamente 
a rotina dos anos em que 
atuou como policial rodo-
viário federal. O bolsonaris-
ta integrou reunião da PRF 
que definiu as ações iniciais 
na cidade, além de ter se-

Divulgação

guido com a equipe até 
Petrópolis, chegando horas 
após as primeiras notícias 
dos estragos causados pela 
chuva. Após ter participado 
de reuniões do Gabinete de 
Crise, composto pelo gover-
nador e autoridades locais, 
Charlles Batista percorreu 
alguns pontos da cidade.

Alerj analisa 
isenção de taxas
Em mais uma iniciativa para 
ajudar moradores de Petró-
polis, a Alerj analisa isentar 
neste ano o pagamento da 
segunda via de documentos 
como identidade, CNH e CRV. 
As propostas foram apresen-
tadas pelo deputado estadual 
Filippe Poubel (PSL). Ele e 
demais deputados da Casa 
são autores de leis sanciona-
das pelo governador Cláudio 
Castro e publicadas no Diário 
Oficial do Executivo de ontem 
em apoio às vítimas das fortes 
chuvas que atingiram Petró-
polis. A Lei 9.562/22 autoriza 
a Alerj doar R$ 30 milhões 
economizados do próprio Or-
çamento; e a Lei 9.563/2022, 
que autoriza a prorrogação do 
calendário de pagamento de 
ICMS e IPVA.

Ônibus do 
consumidor

Comunicação sob 
novo comando

A Comissão de Defesa do 
Consumidor (Codecon) da 
Alerj vai atender à população 
nesta sexta-feira (18), das 9h 
às 17h, e no sábado (19), das 
9h às 15h, em São Gonçalo. 
O ônibus da comissão vai 
estacionar na Praça Yolanda 
Saad Abuzaid, em Alcântara, 
e disponibilizará serviços 
como reclamações de relação 
de consumo, queixas sobre a 
atuação de órgãos públicos, 
esclarecimentos de dúvidas, 
orientações jurídicas, entre 
outros.

As questões que não fo-
rem resolvidas no mesmo dia 
serão enviadas para a sede da 
Codecon, na Rua da Ajuda, n° 
5, 2º andar, onde estão dispo-
níveis guichês de atendimen-
to ao cidadão. Os serviços 
funcionam de segunda-feira 
a sexta-feira, das 10h às 17h.

A Codecon recebe tam-
bém demandas da população 
por meio do Zap do Consu-
midor (21 99854-7060), pelo 
email (defesadoconsumi-
dor@alerj.rj.gov.br), e tam-
bém através do atendimento 
24 horas no site (www.cdcrj.
com.br).

O ônibus do consumidor 
é itinerante e semanalmente 
circula pelos bairros do Rio 
de Janeiro com o objetivo 
de esclarecer e direcionar os 
cidadãos e garantir direitos 
ao consumidor fluminense. 

O jornalista, radialista e con-
sultor político Rodrigo da 
Matta aceitou o convite do 
presidente da Câmara de 
Vereadores de São Gonçalo, 
Lecinho Breda (MDB), para 
assumir a comunicação do 
Legislativo gonçalense. Ro-
drigo da Matta possui expe-
riência de mais 12 anos na 
comunicação em órgãos pú-
blicos, campanhas eleitorais 
e políticos na região Leste 
Fluminense.

Fim do monopólio das clínicas

Clínicas médicas creden-
ciadas ao Detran-RJ podem 
ser obrigadas a ter convênio 
com pelo menos três empre-
sas de plano de saúde. É o 
que prevê o PL 4.813/21, do 
deputado Luiz Paulo (Cida-
dania), aprovado ontem, em 
discussão única, pela Alerj. 
O texto será encaminhado 
para o governador Cláudio 
Castro, que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo ou 
vetá-lo. “A legislação de trân-
sito determina, em uma ní-
tida reserva de mercado que 
deveria ser modificada no 
Congresso Nacional, que os 
exames médicos solicitados 

Divulgação pelo órgão sejam feitos em 
clínicas credenciadas. Sendo 
assim, nada mais justo que 
tais clínicas passem a aceitar 
planos de saúde. Não faz 
sentido que o cidadão que já 
paga por um plano, tenha que 
desembolsar mais uma taxa 
para realizar exames obri-
gatórios. É um monopólio 
injustificável”, criticou Luiz 
Paulo. Pelo texto, as clínicas 
também serão obrigadas a 
aceitar o pagamento em car-
tões de débito, crédito e pix.

O projeto também proíbe 
cobrança cumulativa das 
taxas para transferência de 
propriedade, baixa de gra-
vame, inclusão de gravame, 
transformação de combus-
tível e transferência de juris-
dição - que são alterações no 
documento do veículo. Ao 
solicitar dois ou mais desses 
serviços de forma conjunta, o 
condutor ficaria responsável 
pelo pagamento de uma taxa 
única. 

Panorama RJPanorama RJ

A vereadora de São Gonçalo 
Priscilla Canedo (PT) esteve 
na Estrada de Ipiíba nesta 
semana, e mostrou as difi-
culdades que os moradores 
enfrentam por causa das 
péssimas condições das 
ruas. As linhas de ônibus 
58A e 08, que passavam 
pelo local, deixaram de exis-
tir por problemas na via. 
Segundo ela, moradores 
reclamam do descaso da 

prefeitura com a região e 
da dificuldade de usar o 
transporte público.

A vereadora levou o 
assunto para a primeira 
Sessão Plenária do ano e 
contou que encaminhou o 
problema para a Comissão 
de Transporte da Câmara e 
para a secretaria de Trans-
porte do município. “É uma 
covardia o que fazem com 
os moradores”, disparou. 

‘Covardia com os moradores’
Divulgação

Rock in Rio deve virar patrimônio
Divulgação

Reconhecido como um dos 
maiores festivais musicais do 
planeta, o Rock in Rio poderá 
ser declarado como Patri-
mônio Cultural de Natureza 
Imaterial do Estado do Rio 
de Janeiro. O projeto de lei 
com o pedido, iniciativa da 
deputada Alana Passos (PSL), 
foi aprovado pela Assem-
bleia Legislativa do Estado 
(Alerj), na sessão desta quin-
ta-feira (17). O título depende 
agora da sanção do gover-
nador Cláudio Castro (PL). 
“Não há dúvidas de que o 

festival é uma manifestação 
cultural conhecida no mun-
do inteiro. Atrai um número 
significativo de turistas, mo-
vimenta a economia tanto 
carioca quanto fluminense, 
gerando emprego, renda e 
principalmente cultura ao 
nosso estado. Por isso, tem 
mérito para ganhar o título”, 
defende Alana, presidente 
da Comissão de Turismo da 
Alerj. O Rock in Rio teve 20 
edições desde 1985, ano de 
seu lançamento. Segundo 
dados dos organizadores, 
o festival já escalou 2.301 
artistas nacionais e inter-
nacionais, já levou 10,2 mi-
lhões de pessoas à plateia e 
já gerou 237,5 mil empregos. 
“O Rock in Rio traz renda 
para hotéis e restaurantes . 
O festival é um patrimônio 
não só do Estado, mas do 
Brasil”, afirma a deputada. 
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Município registrou na tarde de ontem novo temporal. Mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas

Chuva volta assustar Petrópolis
A cidade de Petrópolis já 
tinha até a noite de ontem 
117 mortes confirmadas pe-
las autoridades locais em 
decorrência do temporal 
que atingiu o município da 
Região Serrana na última 
terça-feira. Ontem, um novo 
deslizamento, desta vez na 
comunidade 24 de Maio, 
gerou um alerta da Defesa 
Civil municipal. Após a ocor-
rência, o órgão viabilizou a 
evacuação da Rua Nova.

As chuvas que caíram no 
fim da tarde de ontem vol-
taram a gerar dificuldades 
para o município. As ruas 
Washington Luiz e Coronel 
Veiga, que ligam o centro 
histórico ao bairro Quintan-
dinha, foram fechadas para 
o tráfego em decorrência de 
alagamentos e inundações.

“Em uma hora, houve o 
registro de 60,54 milíme-
tros”, informou a Defesa Civil 
municipal. Com o apoio da 
Polícia Rodoviária Federal, 
o órgão vem atuando na 
sinalização e orientação da 
população. 

Com isso, as buscas por 
sobreviventes e corpos aca-
baram sendo suspensas no 
final da tarde de ontem.

Outras vias da cidade fo-
ram interditadas pela Com-
panhia Petropolitana de 
Trânsito e Transportes (CP-

Trans). Entre elas, a Estrada 
da Saudade, a Rua Silva Jar-
dim, a Rua do Túnel, a Rua 
Marquês de Pará, a Rua San-
tos Dumont e um dos sen-
tidos da Rua do Imperador.

A Defesa Civil municipal 
emitiu ontem alerta de mo-
bilização para evacuação de 
moradores das áreas de risco 
do Quitandinha. Moradores 

das comunidades receberam 
o informe por mensagem de 
celular e por aplicativos. “A 
orientação é que os morado-
res de áreas de risco, que não 
tenham a opção de se acolher 
em casa de familiares em 
área segura, se desloquem 
para os pontos de apoio que 
funcionam na região”, diz 
a Defesa Civil. Ao todo, 25 

escolas foram designadas 
pela prefeitura para receber 
os desabrigados.

O temporal que culminou 
na tragédia deixou ruas do 
centro histórico de Petrópolis 
e de outros bairros alagadas. 
Imagens fortes e impressio-
nantes circularam nas redes 
sociais. Segundo o governo 
do Rio de Janeiro, foi a pior 

chuva na cidade desde 1932. 
A Região Serrana viveu outras 
tragédias nas últimas déca-
das. Em 1988 e em 2011, tem-
porais também causaram um 
grande número de mortes.

Dessa vez, um dos pontos 
mais impactados em Petró-
polis foi o Morro da Oficina, 
no Alto da Serra. Houve um 
grande deslizamento de terra 
no local, que fica próximo à 
Rua Tereza, conhecida área 
comercial do município per-
to do centro histórico. A pre-
feitura estima que cerca de 80 
casas tenham sido afetadas.

Diante do alto volume de 
óbitos, o município abriu 
covas às pressas no Cemité-
rio do Centro. Em respeito à 
programação dos familiares, 
foi descartada a realização de 
enterros coletivos. Conforme 
cronograma divulgado, entre 
quarta-feira e ontem, acon-
teceram 18 sepultamentos, 
incluindo cinco crianças e 
adolescentes.

Os bairros mais atingidos 
foram Quitandinha, Alto da 
Serra, Castelânea, Centro, 
Coronel Veiga, Duarte da 
Silveira, Floresta, Caxambu 
e Chácara Flora. Segundo 
a Defesa Civil municipal, 
todas as 18 sirenes de alerta 
situadas próximas às áreas 
de risco foram acionadas. O 
governador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro, afirmou que 
o dispositivo tecnológico 
ajudou a salvar vidas.

Órgãos públicos estão 
criando estruturas para rea-
lização de serviços de apoio à 
população. O Departamento 
de Trânsito do Rio de Janeiro 
(Detran-RJ) montou dois 
pontos, nos bairros Quitan-
dinha e Alto da Serra, para 
emissão das carteiras de 
identidade e de habilitação 
aos moradores que perderam 
seus documentos. A Polícia 
Civil também informou que 
está com equipes na cidade 
colhendo registros de pes-
soas desaparecidas. Ontem, 
mais de 130 nomes já haviam 
sido registrados.

“Os dados serão cruzados 
com a relação de cadáveres 
do IML da região. No Colégio 
Estadual Rui Barbosa, os po-
liciais localizaram três pes-
soas que constavam como 
desaparecidas”, informou a 
Polícia Civil.

Um novo 
deslizamento 
em uma 
comunidade 
gerou alerta das 
autoridades

Thomaz Silva/Agência Brasil                 

Cemitério Municipal de Petrópolis abriu covas para enterro das vítimas das chuvas. Ontem foram sepultadas 18 pessoas

Castro destina R$ 30 
milhões a Petrópolis
Para socorrer Petrópolis e 
amenizar os graves danos 
provocados pelo tempo-
ral que atingiu a cidade da 
Região Serrana na última 
terça-feira, o governador 
Cláudio Castro sancionou 
duas leis que beneficiarão 
diretamente o município e 
seus moradores. Publicadas 
no Diário Oficial ontem, 
a Lei 9.562/22 autoriza o 
repasse de R$ 30 milhões 
do Fundo Especial da As-
sembleia Legislativa (Alerj) 
à prefeitura, e a 9.563/22 
prorroga os calendários de 
pagamento de IPVA e ICMS 
na cidade para o segundo 
semestre deste ano.

“Todos os nossos esfor-
ços estão sendo empregados 
para socorrer Petrópolis e 
levar mais assistência aos 
seus moradores e comer-
ciantes. Neste momento, a 
prorrogação do pagamento 
de impostos é uma medida 
mais do que necessária para 
a população e a economia 

local. Somado a isso, o re-
curso emergencial que será 
doado ao município ajudará 
no processo de reconstrução 
da cidade, que é o nosso 
objetivo”, declarou Castro.

As normas são de autoria 
do presidente da Alerj, An-
dré Ceciliano (PT), e demais 
deputados. Em relação à 
mudança do calendário de 
pagamento de impostos, a 
medida vale para os municí-
pios que tenham decretado 
calamidade pública decor-
rente de desastres naturais, 
que é o caso de Petrópolis.

A prorrogação atenderá 
todos os moradores que pa-
gam IPVA, bem como os co-
merciantes que contribuem 
com ICMS. Em ambos os 
casos, não serão aplicados 
juros e multa de mora. O 
Estado fica ainda autorizado 
a estender o parcelamento 
de dívidas referentes a esses 
impostos, contraídas neste 
ano, também sem juros e 
multa.

Autoridades traçam 
ajuda para a cidade
O presidente Jair Bolsonaro, 
que está em viagem ao ex-
terior, ordenou assistência 
imediata e repasse de recur-
sos federais ao município de 
Petrópolis. A orientação foi 
recebida pelo ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
ontem.

Queiroga encontrou-
-se com o prefeito, Rubens 
Bomtempo, e com o gover-
nador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro, na sede da 
prefeitura.

“O presidente Bolsonaro 
falou comigo para prestar 
toda assistência à popula-
ção, e o que o ministério 
pudesse fazer alocação ime-
diata de recursos”, disse o 
ministro.

Segundo o titular da Saú-
de, os recursos virão de 
imediato, por meio de orça-
mento interno do própria 
pasta, por intermédio de 
liberação das secretarias 
subordinadas.

“Os recursos vêm do pró-
prio Ministério da Saúde em 

sintonia com o que já houve 
em relação à Bahia, à região 
do norte de Minas. A estra-
tégia é a mesma: o governo 
federal atua com os minis-
térios da Infraestrutura, da 
Defesa, da Cidadania, para, 
em situações como esta, dar 
o suporte adequado à popu-
lação”, explicou.

Claudio Castro garantiu 
que haverá dinheiro do es-
tado do Rio para realocação 
das famílias, mas ressaltou 
que terá de haver entendi-
mento com a prefeitura e 
outros órgãos públicos.

“Eu garanto que, da parte 
do governo do estado [essas 
famílias] vão [ter casa]. Por-
que este não é um esforço só 
do governo estadual. Não se 
acham terrenos para cons-
truir por aqui. Tem uma lei 
que impede a transferência 
para outros locais. Terá que 
ser um grande pacto. O pro-
blema é complexo”, disse.

É aguardada para esta 
sexta a visita de  Bolsonaro 
ao município.

Governos estadual e municipal 
traçam estratégias de atuação

O Governo do Estado iniciou, 
desde as primeiras horas de 
ontem, terceiro dia da for-
ça-tarefa em Petrópolis, na 
Região Serrana. O objetivo é 
minimizar os estragos provo-
cados pelas chuvas, atuando 
com limpeza e desobstrução 
de vias, resgatar sobreviven-
tes e identificar locais de 
riscos que precisam de inter-
dição e obras emergenciais. 
O secretário de Infraestrutura 
e Obras, Max Lemos, se re-
uniu com o prefeito Rubens 
Bomtempo a fim de traçar 
novas estratégias de atuação 
e ampliar os serviços a mais 
regiões da cidade.

No fim da reunião emer-
gencial, ficou decidida a in-
tensificação do trabalho e o 
envio de máquinas e cami-
nhões nas seguintes localida-

des: Estrada da Saudade, Co-
munidade Vitória, Batailard, 
Vila Felipe, Coronel Veiga, 
Curva do S, Centro Histórico, 
Correias, Castelândia, Morin 
de Baixo, Morin de Cima, 
Alfredo Batista, Rua Teresa 
(altura do número 608), Rua 
Flávio Cavalcanti, Rua Ma-
ximiano Neuman. O local 
escolhido pela prefeitura para 
colocar os resíduos retirados 
dos locais atingidos é um 
terreno municipal no bairro 
Caititu.

Somente nestes locais em 
que os trabalhos foram am-
pliados serão utilizados 58 
caminhões, 21 retroescava-
deiras, 6 caminhões pipas, 1 
trator hidráulico, 1 trator de 
esteira e uma escavadeira 
hidráulica. 

Após ir às áreas mais afe-

tadas, o governador Cláudio 
Castro fez questão de enviar 
mais maquinários a Petró-
polis para intensificar os tra-
balhos de limpeza e buscas a 
sobreviventes.

“Não vamos sair da cidade 
até que todo trabalho esteja 
finalizado”, afirmou Castro.

Reforço nas ruas - Mais 
600 homens foram contrata-
dos pela Prefeitura de Petró-
polis, ontem, para atuarem 
em conjunto com os maqui-
nários cedidos pelo Governo 
do Estado. Diversos muni-
cípios também enviaram 
caminhões e máquinas para 
ajudar na limpeza e resgate 
de pessoas atingidas pelos 
temporais da última segunda.

A Cedae mandou maqui-
nários e operadores, além de 

90 homens para auxiliar nos 
serviços braçais. Já a Águas do 
Rio também disponibilizou 
máquinas e caminhões com 
seus respectivos operadores 
e motoristas para atuarem 
nas limpezas e desobstrução 
de vias. Ao todo, mais de 200 
equipamentos já estão nas 
ruas em operação.

Prevenção - Outra ação do 
Governo do Estado em apoio 
à Prefeitura de Petrópolis diz 
respeito à contenção de en-
costas. Na semana passada, 
antes da tragédia ocorrida na 
terça-feira, a gestão munici-
pal e a Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Obras 
realizaram uma reunião para 
traçar estratégias para obras 
de contenção de encostas na 
cidade.

Máquinas pesadas são enviadas para limpeza e 600 pessoas contratadas

Emerj abre 
as portas 
para receber 
donativos
A Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (Emerj), em parceria 
com o Tribunal de Justiça 
( TJRJ), com a Associa-
ção dos Magistrados do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Amaerj) e com a Asso-
ciação Beneficente dos 
Amigos do TJRJ (Abaterj), 
está abrindo as portas 
de sua sede para receber 
donativos na campanha 
“SOS Petrópolis”.

Como doar - As doa-
ções, sejam de água mine-
ral, alimentos não perecí-
veis, produtos de higiene, 
colchonetes e cobertores, 
poderão ser entregues na 
sede da Emerj, da Abaterj 
e nos Fóruns da Capital - 
portarias das Lâminas 3, 4 
e 5, do Palácio da Justiça, 
do Beco da Música, da 
Avenida Antônio Carlos e 
do Centro Administrativo 
da Praça XV.

Também está sendo realizada a localização de animais perdidos

Desobstrução de vias rurais 
tem foco na agropecuária 

O Governo do Estado deslo-
cou máquinas das cidades de 
Nova Friburgo, Teresópolis e 
Casimiro de Abreu para dar 
suporte a vítimas do tempo-
ral em Petrópolis. No total 24, 
equipamentos da Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abasteci-
mento atuam na desobstru-
ção das vias rurais, a maioria 
tomadas por pedras, lama e 
entulho. Mais 12 chegarão 
nos próximos dias.

“Pedi total dedicação à 
Petrópolis, que vive uma 
situação emergencial. Este é 
um momento que exige in-
tegração de todas as secreta-
rias. Estamos minimizando 
os impactos da chuva para 
atender a população atingida 
pelas fortes chuvas”, disse o 
governador Cláudio Castro.

Através da Emater-Rio, 
está sendo oferecido todo 
apoio técnico e o levanta-
mento das perdas da pro-

dução agropecuária local. 
Será disponibilizada, ainda, 
uma linha de financiamento 

do Agrofundo para apoiar 
os produtores que tiveram 
perdas.

Divulgação

Casimiro de Abreu foi um dos municípios que deslocou máquinas 
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Petrópolis: ONGs e voluntários 
ajudam no resgate de animais
Parceria do Governo do Estado já conseguiu arrecadar mais de uma tonelada em ração para os bichanos

Pelo menos 50 animais foram 
resgatados até o fim da tarde 
de ontem, após a tragédia em 
Petrópolis, através de uma 
parceria entre a Secretaria Es-
tadual de Agricultura, respon-
sável pelas políticas Públicas 
de Proteção e Bem-estar Ani-
mal (RJPET) e o Grupo de Res-
gate de Animais em Desastres 
(Grad). O “Modo Pet Móvel”, 
como é chamado, também já 
em já está na cidade. Trata-se 
de um veículo adaptado para 
banho e tosa nos animais.

Inicialmente, os animais 
estão sendo levados para 
clínicas veterinárias parcei-
ras e, em seguida, para lares 
temporários. Após esse mo-
mento mais crítico, os animais 
“órfãos” serão redirecionados 
para ONGs voluntárias a rece-
bê-los para que sejam coloca-
dos para adoção.

“Os animais merecem toda 
atenção e carinho da nossa 
parte neste momento. Estão 
assustados e longe de quem 
mais confiam. As equipes 
acolhem, cuidam, alimentam. 
É um trabalho muito impor-
tante”, disse o governador 
Cláudio Castro.  

O secretário Marcelo Quei-
roz falou sobre a arrecadação 
de mais de uma tonelada de 
rações.

“Agradeço imensamente 
a Grad, às ONGs parceiras, 
a Prefeitura de Petrópolis e 
todas as demais prefeituras 

que estão fazendo esse mu-
tirão do bem. O trabalho de 
resgate não vai parar e, em 
paralelo, também estamos 
arrecadando rações e água 
para os animais”, explicou o 
Queiroz.

Segundo a coordenadora 
de campo, médica veterinária 
e bombeira civil Carla Sássi, 
do Grad, o cenário é bem pa-
recido com a tragédia de 2011 
na Região Serrana.

“A situação realmente é um 

cenário de guerra, bem seme-
lhante à que encontramos em 
2011. Nosso trabalho é resga-
tar esses animais atingidos, e 
principalmente dar assistên-
cia às famílias, para que esses 
animais não sejam mais uma 

preocupação nesse momento 
tão difícil”, disse Carla Sássi.

Vários pontos de arrecada-
ção - Em parceria com a ONG 
Rio Eco Pets, vários pontos 
de doação foram espalhados 

pelo Rio de Janeiro, além do 
ponto central do Governo do 
Estado em Petrópolis. Toda 
doação será destinada para 
ONG Dogs Haven, localizada 
em Petrópolis e que faz a dis-
tribuição local.

Pontos fixos de coleta: 

Shopping Boulevard: 
Clubinho do Jujuba, 2° piso; 
Botafogo Praia Shopping: 1º 
e 5º piso; Rio Design Barra: 
Concierge
Rio Design Leblon: Concierge
Shopping Nova América: 
Acesso C - Em frente a Cami-
cado; Shopping Nova Iguaçu: 
próximo ao guichê de estacio-
namento, 1º piso

Em Petrópolis - Colégio Es-
tadual Princesa Isabel, Qui-
tandinha

Banho e tosa dos animais - 
O secretário Marcelo Queiroz 
também fechou uma parceria 
com a Fecomércio-RJ e Senac 
para que um caminhão fique 
à disposição dos moradores 
para banho e tosa nos animais 
atingidos pelas fortes chuvas 
e nos que forem resgatados.

“É muito importante mais 
essa parceria, porque os ani-
mais resgatados estão muito 
sujos, e isso vai agilizar o 
processo e ajudar no resgate 
de mais animais”, finalizou 
Queiroz.

Divulgação

Até o fim da tarde de ontem, pelo menos 50 animais domésticos haviam sido resgatados por voluntários na cidade da Região Serrana do Estado

União libera 
R$ 2,3 mi 
para ações 
na cidade
O O Ministério do De-
senvolvimento Regional 
(MDR) autorizou o re-
passe de R$ 2,33 milhões 
para ações de defesa civil 
na cidade de Petrópolis. 
As portarias que libe-
ram os recursos foram 
publicadas em edição 
extra do Diário Oficial da 
União (DOU), na noite 
desta quinta-feira (17). 
Segundo o governo fede-
ral, outros repasses estão  
previstos para os próxi-
mos dias.

Dos R$ 2,33 milhões 
já autorizados, R$ 1,67 
milhão será utilizado na 
compra de cestas básicas, 
kits de higiene pessoal, 
colchões, materiais de 
limpeza e kits de dor-
mitório com cobertor e 
lençol. Mais de três mil  
pessoas poderão ser be-
neficiadas.

Além disso, R$ 655,7 
mil serão destinados à 
limpeza urbana e à de-
sobstrução de canais, 
com a contratação de 
auxiliares de serviços ge-
rais, encarregado geral 
de obras, caminhões e 
escavadeira. A limpeza 
ocorrerá, nesta primeira 
fase, em mais de 10 áreas 
da cidade.

Também nesta quinta-
-feira (17), foi publicado 
decreto com reconheci-
mento federal do estado 
de calamidade pública na 
cidade fluminense.

Técnicos enviados avaliam risco em imóveis e encostas e também fazem resgate de animais

Niterói envia ajuda para Petrópolis
Uma equipe da Secretaria 
Municipal de Defesa Civil e 
Geotecnia de Niterói che-
gou, na manhã desta quin-
ta-feira (17), em Petrópolis, 
na Região Serrana, onde 
uma tempestade causou 
a morte de mais de 100 de 
pessoas e a destruição par-
cial da cidade. Com a ajuda 
de diversos equipamentos, 
incluindo drones, técnicos e 
engenheiros da Defesa Civil 
estão fazendo a avaliação 
dos imóveis atingidos pelos 
deslizamentos, o que pode 
aferir se eles estão aptos a 
serem ocupados ou não.

A Prefeitura de Niterói 
também está auxiliando 
o trabalho de resgate de 
animais nas áreas de risco 
de Petrópolis. Uma equipe 

formada por técnicos da 
Coordenadoria de Defesa 
Animal (Ceda), da Secretaria 
de Meio Ambiente e da Guar-
da Ambiental está na Região 
Serrana apoiando o Grupo 
de Resgate de Animais em 
Desastres (Grade). A Organi-
zação Não Governamental é 
composta por voluntários de 
todo o país e atua na ajuda e 
no suporte aos animais em 
circunstâncias de vulnerabi-
lidade em desastres.

O trabalho nesta quin-
ta-feira se concentrou no 
Morro da Oficina, uma das 
áreas mais atingidas por des-
lizamentos. Os animais res-
gatados são encaminhados 
para lares temporários ou 
para organizações não-go-
vernamentais de protetores 

de Petrópolis.
“A Ceda está prestando 

apoio com medicamentos, 

anestésicos e equipamentos 
de resgate e a Guarda Am-
biental atuando no apoio de 

resgate e retirada de animais 
dos locais”, explica o coorde-
nador Marcelo Pereira.

Foi publicado 
decreto com o 
reconhecimento 
federal do estado 
de calamidade 
pública em 
Petrópolis

Prefeitura de Niterói

Técnicos da Defesa Civil de Niterói dão apoio ajudando na avaliação de riscos em imóveis e também em encostas

Locais de arrecadação foram instalados pela prefeitura em diferentes pontos de Niterói

Solidariedade marca presença
A Prefeitura de Niterói ini-
ciou uma campanha de ar-
recadação de donativos para 
as vítimas das chuvas em 
Petrópolis. A cidade está 
com três pontos disponíveis 
para doação: Clube Central 
(Icaraí); Caminho Niemeyer 
(Centro) e Shopping Itaipu 
Multicenter (Região Oceâ-
nica), de segunda a sexta, 
das 10h às 16h. A campanha 
fica a cargo da Campanha 
Niterói Solidária, coordena-
da de forma voluntária pela 
primeira-dama da cidade, 
Christa Vogel Grael.

Os itens prioritários para 
doação são água potável 
(galões de até 20l), material 
de higiene e limpeza, fraldas 
infantis e geriátricas, absor-
vente higiênicos e alimentos 
não-perecíveis (prioridade 
para leite em pó), além de ra-

ção animal para cães e gatos. 
As equipes da Prefeitura es-
tão responsáveis pela coleta, 

armazenamento e transporte 
das doações até Petrópolis.

Em pronunciamento nas 

redes sociais nesta quinta-
-feira, o prefeito de Niterói, 
Axel Grael, informou que 

entrou em contato com o 
prefeito de Petrópolis, Ru-
bens Bomtempo, para ofe-
recer solidariedade e ajuda  
ao município da Região Ser-
rana.

“Estamos acompanhando 
de perto essa tragédia que 
ocorreu em Petrópolis. Te-
mos uma equipe da Defesa 
Civil de Niterói ajudando nos 
trabalhos nesse momento 
tão difícil para os moradores 
da cidade da Região Serra-
na. Além disso, o programa 
Niterói Solidária está reco-
lhendo doações no Caminho 
Niemeyer, Itaipu Multicen-
ter e no Clube Central, em 
Icaraí. Tudo o que for arre-
cadado será enviado para  
Petrópolis, para ajudar as 
famílias que estão precisan-
do de suporte”, afirmou o 
prefeito.

Prefeitura de Niterói

Donativos estão sendo recolhidos para serem levados e distribuídos para as vítimas das chuvas em Petrópolis
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Prefeitura do Rio reassume 
BRT e fará nova licitação
Decreto de caducidade do contrato de concessão foi publicado ontem no Diário Oficial do município
A Prefeitura do Rio de Janeiro 
publicou ontem no Diário 
Oficial do município o decre-
to de caducidade do contrato 
de concessão do sistema 
de BRT da cidade. Agora, o 
contrato, assinado em 2010, 
fica parcialmente extinto e o 
serviço público é devolvido 
ao controle do município. O 
sistema está sob intervenção 
da prefeitura desde março do 
ano passado.

O sistema de Transporte 
Rápido por Ônibus ou Bus 
Rapid Transit (BRT), em in-
glês, foi inaugurado em 2012 
com o corredor TransOeste, 
que liga os bairros de Santa 
Cruz e Barra da Tijuca. Os 
outros dois corredores da 
cidade são o TransCarioca, 
inaugurado em 2014, e a 
TransOlímpica, que entrou 
em funcionamento em 2016. 
O sistema conta com uma 
frota de ônibus articulados 
que circulam em corredores 
segregados.

De acordo com a prefei-
tura, a ação foi motivada 
pelo descumprimento de 
obrigações contratuais de 
prestação de um serviço de 
transporte público adequado 
por parte dos concessio-
nários. Atualmente, o BRT 
transporta 248 mil pessoas 
por dia.

Segundo ainda a prefeitu-
ra, a intervenção no BRT foi 

feita após a constatação de 
problemas como frota abaixo 
do determinado, manuten-
ção precária e sucateamento 
do sistema, além de 46 esta-
ções fechadas.

S e g u n d o  o  p re f e i t o, 
Eduardo Paes, as tratativas 

para resolver o problema de 
outra forma não avançaram.

“Esse é um passo que 
nenhum governante gos-
ta de tomar. Acreditamos 
que esse sistema de ônibus 
deve ser operado pelo setor 
privado por meio de uma 

concessão. Mas o que acom-
panhamos nos últimos anos 
foi um profundo desrespeito 
ao cidadão. Vemos esse so-
frimento todo dia pela co-
bertura da imprensa e pelas 
reclamações que recebemos. 
Buscamos um diálogo, que 

não houve, e isso nos levou à 
intervenção e, agora, à cassa-
ção dessa concessão”.

O sistema será gerido 
temporariamente pela em-
presa pública Mobi.Rio, cria-
da em dezembro, até que 
uma nova licitação seja feita. 
A diretora-presidente da 
Mobi.Rio, Cláudia Secin, in-
formou que o processo deve 
começar no próximo mês.

“A missão da Mobi.Rio 
é operar o sistema BRT da 
melhor forma possível, até 
que chegue a nova frota e 
um novo concessionário. 
Durante a intervenção, re-
cuperamos uma centena 
de articulados, reabrimos 
as 46 estações que estavam 
fechadas e, no total, já refor-
mamos 61. Continuaremos 
trabalhando incansavelmen-
te para a melhoria do trans-
porte. A população pode ter 
certeza que vamos devolver 
um sistema digno para quem 
usa o BRT”, disse a Mobi.Rio.

Segundo a secretár ia 

municipal de Transportes, 
Maína Celidonio, a pasta 
continuará responsável pelo 
planejamento do sistema 
mesmo após a definição do 
operador do BRT. Serão fei-
tas três licitações. “Uma é a 
da compra da frota. Amanhã 
(hoje), vamos fazer [uma] 
audiência pública sobre a 
concessão da operação do 
BRT, esperando publicar 
este edital no final de março. 
E, por fim, a licitação da bi-
lhetagem será publicada na 
semana que vem. Com essas 
três licitações, esperamos 
inaugurar um novo modelo 
de gestão do BRT, oferecen-
do um serviço de qualidade 
à população”, informou a 
secretária.

De acordo com ela, o pro-
cesso é demorado tanto pelas 
questões jurídicas como pelo 
tempo necessário para pro-
duzir os ônibus.

A licitação para a compra 
de 307 ônibus foi publicada 
na última segunda-feira, 
para entrega dos veículos em 
outubro. Ao todo, a prefeitura 
pretende adquirir 557 novos 
ônibus para substituir aos 
poucos a frota atual. Os 250 
ônibus restantes serão lici-
tados no segundo semestre.

A reportagem tentou con-
tato com a concessionária 
Sociedade BRT Rio S/A, mas 
não obteve retorno.

Sistema de 
BRT estava sob 
intervenção da 
Prefeitura do Rio 
desde março do 
ano passado

Divulgação / Agência Brasil

O sistema do BRT Rio foi inaugurado há uma década no Rio, com o corredor TransOeste ligando Santa Cruz e Barra

Anvisa aprova primeira marca 
de autoteste do Brasil
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou ontem a primeira 
marca de testes aplicados por 
leigos, os chamados “auto-
testes”, do Brasil. O produto 
foi nomeado de “Novel Co-
ronavírus Autoteste Antíge-
no”, fabricado pela empresa 
CPMH Comércio e Indústria 
de Produtos Médicos-Hospi-
talares e Odontológicos.

O exame funcionará com 
coleta por meio de bastão 
(swab) a ser inserido no na-
riz. O resultado deve sair em 
15 minutos. A aprovação 
pela Anvisa foi feita com um 
conjunto de recomendações, 
disponíveis para acesso no 
site do órgão.

O teste deve ser realizado 
entre o 1º e 7º dia do início 
do sintoma, ou 5 dias depois 
de contato com uma pessoa 

infectada com o novo coro-
navírus. O exame não é váli-
do como diagnóstico, como 
documento para viagens ou 
para licença do trabalho.

A cartilha de orientações 
da Anvisa também traz in-
formações ilustradas sobre 
como aplicar o teste e como 
interpretar seus resultados. 
Como exigido pela agência, 
a CPMH disponibilizou um 
canal de atendimento ao 
cliente para dúvidas e es-
clarecimentos (por meio do 
telefone 0800 940 8883).

Autotestes - Segundo a 
Anvisa, os autotestes são um 
procedimento “orientativo”. 
Eles indicam que alguém 
pode estar infectado com 
a covid. Contudo, o diag-
nóstico efetivo só pode ser 
realizado por um profissional 

de saúde.
A Anvisa explica que o 

autoteste deve ser usado 
como triagem, para permitir 
o auto isolamento precoce e, 
assim, quebrar a cadeia de 
transmissão do vírus o mais 
rápido possível.

Quarentena - A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
afirmou ontem que os países 
que estão com números altos 
de casos de covid-19 podem 
encurtar a duração recomen-
dada da quarentena de 14 
dias em algumas situações.

A agência disse que suas 
novas orientações podem 
ser úteis em lugares onde os 
serviços essenciais estão sob 
pressão.

Por exemplo: o perío-
do de quarentena pode ser 
reduzido para 10 dias sem 

testes, e para 7 dias com teste 
negativo - caso a pessoa não 
desenvolva quaisquer sinto-
mas, esclareceu a OMS.

Onde os testes para en-
curtar a quarentena não 
são possíveis, a ausência de 
sintomas pode ser utilizada 
como uma alternativa para a 
testagem, disse a agência em 
suas orientações provisórias.

A OMS também disse que 
os países podem considerar o 
relaxamento das medidas de 
rastreamento de contato em 
situações semelhantes.

Para contatos de pessoas 
infectadas com a covid-19, 
aqueles que estão em maior 
risco de infecção, tais como 
profissionais de saúde, de-
vem ser priorizados, assim 
como as pessoas com maio-
res riscos, sejam com comor-
bidades ou não vacinados.

Coleta é feita por meio de bastão e resultado deve sair em 15 minutos

Emenda impede restrições à liberdade religiosa, diz presidente do Senado

PEC isenta de IPTU igrejas e 
templos em imóveis alugados
O Congresso Nacional pro-
mulgou, ontem, a Emenda 
à Constituição nº 116, que 
concede isenção de Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU) 
a templos religiosos que 
funcionam em imóveis alu-
gados. A proposta tramitava 
no Congresso desde 2015, 
tendo sido aprovada em 
2016 no Senado. Na Câmara 
dos Deputados, a votação foi 
concluída no final de 2021.

A Emenda nº 116 estende 
a templos em imóveis alu-
gados um benefício do qual 
já gozavam igrejas que têm 
imóveis próprios. Embora 

a Constituição estabeleça 
que templos religiosos não 
devam pagar o imposto, 
ainda havia divergência se, 
no caso de imóveis alugados, 
quando os locatários são res-
ponsáveis pelo pagamento 
do IPTU, a regra também 
era válida.

Para o presidente do 
Congresso, senador Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), a 
PEC reforça o que já diz a 
Constituição, quando prevê 
atividades de assistência 
religiosa nas entidades civis 
e militares de internação 
coletiva e, portanto, “valo-
riza a atividade social de-

sempenhada pela prática da 
religião”. Pacheco também 
enfatizou o papel da emen-
da promulgada hoje para 
garantir segurança jurídica 
às igrejas.

“A promulgação da pro-
posta de emenda à Cons-
tituição afasta mal-enten-
didos e impede eventual 
restrição à liberdade de 
crença por meio da criação 
de obstáculos para o exer-
cício das religiões. E o faz 
com fundamento na tutela 
da liberdade de crença e 
no fomento do exercício da 
atividade religiosa”, afirmou 
Pacheco.

Uma operação conjunta 
realizada ontem pela 
Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e a Delega-
cia de Roubos e Furtos 
de Cargas da Polícia 
Civil do Rio de Janeiro 
(DRFC/PC-RJ), na Re-
gião Metropolitana do 
Rio, prendeu o empre-
sário Joel Canuto Viegas, 
conhecido, segundo a 
polícia, como o Rei do 
Óleo. Dono de diversas 
empresas e depósitos 
de óleos lubrificantes 
e derivados na Baixada 
Fluminense, Viegas é 
apontado como chefe 
da organização crimi-
nosa que atuava no rou-
bo de cargas de óleos 
lubrificantes na região.

‘Rei do Óleo’ 
é preso

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 22/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Ruas 1, 98, 100 - Residencial Fazendinha - Cafuba - Piratininga 16884989
09:00 às 13:00 Rua Aquários - Piratininga - Niterói 16884989
09:00 às 13:00 Rua Estrela - Piratininga - Niterói 16884989
09:00 às 13:00 Rua Sol - Piratininga - Niterói 16884989
13:00 às 17:00 Travessa Souza Soares - Largo da Batalha - Niterói 16891299
13:00 às 17:00 Rua Cenira Pereira - Largo da Batalha - Maceió - Niterói 16891299
13:00 às 17:00 Avenida B - Camboinhas - Niterói 16892157
13:00 às 17:00 Ruas 1, 8, 10, 16 - Camboinhas - Niterói 16892157
13:00 às 17:00 Rua Jayme Bittencourt - Camboinhas - Niterói 16892157
13:00 às 17:00 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 16892157
13:00 às 17:00 Rua Jorge Picanço Siqueira - Camboinhas - Niterói 16892157

SÃO GONÇALO 
12:00 as 16:00 Avenida Dr. Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 16928643
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Costa - Portão do Rosa - São Gonçalo 16866907
13:00 às 17:00 Rua Basílio Pinto Almeida - Portão da Rosa 16866907
13:00 às 17:00 Rua Bernardo Franco - Boaçu - São Gonçalo 16866907
13:00 às 17:00 Rua Coronel Ramiro Pereira - Boaçu - São Gonçalo 16866907
13:00 às 17:00 Rua Ferreira Viana - Portão do Rosa - São Gonçalo 16866907
13:00 às 17:00 Rua Gomes Teixeira - Boaçu - São Gonçalo 16866907
13:00 às 17:00 Rua Ivo Cardoso - Boaçu - São Gonçalo 16866907
13:00 às 17:00 Rua Mario Viana - Boaçu - São Gonçalo 16866907

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Pedra Branca - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 16884499
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 16884499
13:00 às 17:00 Estrada Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 16884499
13:00 às 17:00 Estrada Sampaio Corrêia - Jaconé - Maricá 16884499
13:00 às 17:00 Estrada Velha Jaconé - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 16884499
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Pr. Lagoas-Co - Ponta Negra - Estrada do Jaconé 

- Jaconé - Maricá 
16884499

13:00 às 17:00 Rua Amaral - Jaconé - Maricá 16884499
13:30 às 17:00 Avenida Carlos Mariguela - Itaipuaçu - Maricá 16891963
13:30 às 17:00 Estrada 4 - Jardim Inoã - Itaipuaçu - Maricá 16891963
13:30 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16891963
13:30 às 17:00 Estrada Municipal - Jardim Atlântico - Maricá 16891963
13:30 às 17:00 Ruas 4, 7, 181, 184, 191, 192, 193, 194 - J Atlântico - Itaocaia Valley 

- Itaipuaçu - Rincão Mimoso - Maricá 
16891963

13:30 às 17:00 Rua Manoel Rodrigues de Sena - Jardim Atlântico - Maricá 16891963
13:30 às 17:00 Rua Rpt Cinematográfico Santiago Ilídio - Jardim Atlântico - Maricá 16891963
Dia: 23/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:30 Ruas 501, 502, 503, 504 - Piratininga - Niterói 16894889
08:30 às 12:30 Rua Doutor Hélio de Macedo Soares (Ant R.502) - Piratininga - Niterói 16894889
08:30 às 12:30 Rua Doutor Luiz Guilherme da Cunha - Piratininga - Niterói 16894889

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Santa Izabel - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Ruas 11, 12, 14, 17, 18, 19 - Santa Izabel - Bairro Eliane - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua Adolfo Costa - Bairro Eliane - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua Babilonia - Santa Izabel - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua Daniel Santos - Santa Izabel - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua Gonçalves Dacal - Bairro Eliane - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua Irene da Conceição - Santa Izabel - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua João Abrantes - Bairro Eliane - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua João Barbosa Silva - Bairro Eliane - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua João Costa Pereira - Bairro Eliane - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua João de Deus - Santa Izabel - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua Joaquim R. de Mendonha - Santa Izabel - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua José Gonçalves Dacal - Santa Izabel - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Rua Waldemar José Gonçalves - Bairro Eliane - São Gonçalo 16883999
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Sacramento - São Gonçalo 16884083
12:00 às 16:00 Rua Antilhas - Santa Izabel - São Gonçalo 16884083
12:00 às 16:00 Rua João de Deus - Santa Izabel - São Gonçalo 16884083
13:00 às 17:00 Rua Arizanto Bastos - Portão do Rosa - São Gonçalo 16885353
13:00 às 17:00 Rua Capitão Crisanto Bastos - Portão do Rosa - São Gonçalo 16885353
13:00 às 17:00 Rua Coronel Ramiro Pereira - Boaçu - São Gonçalo 16885353
13:00 às 17:00 Rua Ramira Pereira - Portão do Rosa - São Gonçalo 16885353
13:00 às 17:00 Travessa Ricardo Jorge - Portão do Rosa - São Gonçalo 16885353
13:00 às 17:00 Rua Aracajú - Trindade - São Miguel - São Gonçalo 16886605
13:00 às 17:00 Rua Rio de Janeiro - Trindade - São Gonçalo 16886605
13:00 às 17:00 Rua Vitória - Trindade - São Gonçalo 16886605

MARICÁ
09:00 às 12:30 Estrada Antônio Callado - Cordeirinho - Maricá 16894577
09:00 às 12:30 Rua 25 - Cordeirinho - Centro - Maricá 16894577
13:00 às 17:00 Lot Nossa Senha do Amparo - Pedreira - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Ruas 4, 7, 8, 9 - Centro - Flamengo - Pedreira - Colinas Maricá - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Acácias - Pedreira - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Amendoeiras - Parque Eldorado - Pedreira - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Armando Diniz - Centro - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Gaviões - Colinas Maricá - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Guerras - Pedreiras - Centro - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Maria de Lourdes Cardoso da Silva - Centro - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Periquitos - Colinas Maricá - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Rua Sanhaçu - Colinas Maricá - Maricá 16899185
13:00 às 17:00 Ruas 2, 5, 9, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 46, 47, 49, 50, 52, 56, 57, 59, 

61, 62, 66, 101, 102, 152 - Interlagos - Jacaroá - Jardim Interlagos - 
Gamboa - Maricá 

16899485

13:00 às 17:00 Estrada Gamboa - Gamboa - Maricá 16899485
13:00 às 17:00 Rua Ruth Ribeiro - Gamboa - Maricá 16899485
13:30 às 17:00 Rua 18 - Parque Nancy - Maricá 16899791
13:30 às 17:00 Rua Pavão - Parque Nancy - Maricá 16899791



Sexta-feira, 18/2/2022comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Sexta-feira, 18/2/2022 ofluminense.com.br



Esportes8 Sexta-feira, 18/2/2022ofluminense.com.br

Paulo Sousa 
exalta 
superação 
do Flamengo

O Flamengo 
sofreu, mas 
venceu o Ma-
dureira, em 
Conselheiro 
Galvão, por 2 

a 1, pelo Campeonato Cario-
ca, na última quarta-feira. O 
triunfo foi de virada, com os 
gols acontecendo somen-
te no segundo tempo. O 
técnico Paulo Sousa desta-
cou a superação da equipe, 
mesmo sem apresentar um 
grande futebol.

“Acho que essa vitória 
foi conquistada sobretudo 
pela superação e pelo querer 
vencer. Usando uma frase 
do Arão antes do jogo: ‘Há 
jogos que mesmo não jogan-
do bem temos que vencer’. 
Acabamos por vencer, e há 
a importância dos jogadores 
do banco de poderem en-
tender aquilo que o jogo vai 
pedindo para terem impacto 
quando entrarem”, declarou.

O treinador português 
também admitiu que já pre-
via dificuldades para o time 
no duelo.

“Já prevíamos um jogo 
super difícil e num horário 
diferente do que vínhamos 
tendo. Um campo duro, 
grama difícil. Sabíamos que 
teríamos muito duelos. Logo 
de início sofremos um gol, e 
tudo isso criou muito mais 
dificuldades e ansiedade aos 
nossos jogadores. Tivemos 
duas oportunidades no pri-
meiro tempo para sairmos 
em superioridade, isso não 
aconteceu, e acabamos por 
construir essa vitória jogan-
do, criando, empurrando 
nosso adversário e sofrendo 
nos duelos”, disse.

Time deixou para resolver o confronto válido pelo Carioca na etapa final 

Botafogo acorda no 2º 
tempo e vence o Resende

O Botafogo se-
gue com a boa 
campanha no 
Carioca e ven-
ceu por 2 a 1 o 
Resende, on-

tem, no estádio Nilton Santos. 
Com o resultado, os alvine-
gros chegaram a 16 pontos, 
assumindo a vice-liderança 
da competição ao lado do 
Flamengo.

Após um primeiro tempo 
sem muita emoção, o Bota-
fogo marcou duas vezes na 
etapa final, com Matheus 
Nascimento e Erison.

Na próxima rodada, o Bo-
tafogo terá o clássico contra o 
Flamengo, na próxima quar-
ta-feira, no Nilton Santos. Já 
o Resende recebe o Boavista, 

na segunda-feira, no Sul Flu-
minense.

O Botafogo começou pres-
sionando o Resende. Os do-
nos da casa criaram algumas 
boas chances, sendo a melhor 
delas aos sete minutos. Ma-
theus Nascimento recebeu 
passe na área, mas chutou em 
cima do goleiro Jefferson Luis.

Só que o Resende con-

seguiu segurar a pressão e 
melhorou a marcação. Com 
isso, o Botafogo passou a ter 
dificuldade em criar bons 
lances. 

No segundo tempo, o Re-
sende até se aventurou ao ata-
que nos primeiros minutos, 
mas logo viu o Botafogo ter 
o controle da posse de bola. 
De tanto insistir, os donos da 
chegaram ao gols aos 13.

O revés foi sentido pelo 
Resende. Tanto que o Bota-
fogo ampliou o placar aos 15 
minutos com gol de Erison 
de pênalti.

O Resende surpreendeu 
e diminuiu o prejuízo aos 23 
minutos, em chute no canto. 
Mas o jogo terminou com a 
vitória do Alvinegro.

 Vitor Silva / Botafogo

 Matheus Nascimento e Erison celebram ontem mais três pontos conquistados pelo Botafogo no Campeonato Estadual

Próximo desafio 
do Alvinegro 
será somente na 
próxima quarta, 
no clássico com o 
Flamengo

Nino preocupa para 
pré-Libertadores

Quintero já treina 
com elenco do Vasco

O Fluminense 
venceu o Nova 
Iguaçu na noite 
de quarta-feira 
e se manteve 
na liderança do 

Campeonato Carioca. No en-
tanto, não só de boas notícias 
viveu o tricolor na partida.

O zagueiro Nino reclamou 
de dores no aquecimento e 
não foi a campo. O técnico 
Abel Braga admitiu que a lesão 
do zagueiro preocupa visando 
o duelo contra o Millonários-
-COL, pela Libertadores.

“A preocupação maior é 
o Nino, porque é púbis. Ele 
contra o Botafogo sentiu no 
intervalo, e para surpresa nos-
sa foi até o final. Inclusive, com 

O Vasco vem 
buscando re-
forços para a 
sequência da 
temporada. Os 
cruz-maltinos 
devem confir-

mar nos próximos dias a che-
gada de mais um nome. O za-
gueiro Quintero já treina com 
o elenco vascaíno. O defensor 
pertence ao Fortaleza e vem 
por empréstimo até o fim da 
temporada.

Quintero se junta a Luiz 
Henrique, que vive a mesma 
situação. O atacante também 
pertence ao clube cearense.

Com os dois reforços, o 
técnico Zé Ricardo deve bus-
car somente mais um atacante 
que atue pelos lados para 
fechar o elenco até o início da 

uma atuação melhor do que 
no primeiro tempo. Ele estava 
muito bem, mas no aqueci-
mento... O púbis é assim, é 
complicado porque engana. É 
na hora que você contrai para 
fazer o arranque, a velocidade, 
que vem a dor”, disse.

Por outro lado, Abel Braga 
revelou que Felipe Melo e 
David Braz deverão estar em 
campo na próxima terça-feira, 
em Bogotá.

“O Felipe não será proble-
ma, vamos ver o Braz, mas ali 
acho que estou absolutamen-
te tranquilo”, declarou.

Antes do duelo pela Liber-
tadores, o Fluminense encara 
o Volta Redonda, amanhã, no 
Luso-Brasileiro.

Série B.
Mudança - O Vasco trouxe 

uma série de reforços para 
esta temporada, entre eles 
Matheus Barbosa. O jogador 
tem sido titular nas últimas 
partidas, mas como primei-
ro volante, sendo que atua 
normalmente como segundo 
homem do meio. O atleta 
minimizou a mudança na 
posição em campo.

“Quando cheguei ao Vasco, 
deixei claro para o professor 
que poderia atuar tanto de 
primeiro como de segun-
do volante. Estou disposto a 
ajudar independentemente 
da posição. Minha principal 
virtude não é a marcação, mas 
acho que estou conseguindo 
desempenhar o papel ali”, 
disse.


