
Número de desaparecidos já 
passa de 200 em Petrópolis

Mais de 140 carros arrastados pela enxurrada foram retirados das ruas e de rios do município

CHUVA AINDA CASTIGA NA REGIÃO SERRANA
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Ao todo, a nova estrutura conta com 70 guarda-chuvas coloridos, que formam um ambiente descontraído para quem busca descansar ao ar livre e também caprichar nas fotografias, tanto de dia quanto de noite
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Beco histórico 
tem novo visual 

em Itaboraí
Primeira rua calçada de Itaboraí, 

a Travessa Espírito Santo foi 
revitalizada e agora é ocenário ideal 

para fotos no município. Também 
conhecida como “Beco”, a via do 

centro histórico da cidade ganhou 
decoração com guarda-chuvas 

coloridos e começou, nesta semana, 
a atrair os olhares de visitantes. 

Localizada ao lado da Igreja Matriz 
São João Batista, no Centro, a 
rua é uma referência cultural 
do município. A nova atração 

foi desenvolvida pela Secretaria 
Municipal de Cultura, em parceria 
com comerciantes e empresários.  

O projeto da decoração gerou 
grande mobilização nas redes 

sociais.

Niteroiense tem 
livros entre os 
mais vendidos

PANORAMA/PÁG. 2

Líder do Carioca, o Flu entra em campo para enfrentar o Volta Redonda 
com a cabeça em outra competição. Por conta da estreia na Libertado-
res, na terça-feira, Abel deve escalar hoje um time alternativo.

PÁG. 8

‘Bela e a 
Fera’ em 
cartaz no Rio
A temporada do espetáculo 
“A Bela e A Fera Experien-
ce” foi prorrogada até o dia 
20 de março no Rio.

PÁG.2 

CULTURA
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Temporada do espetáculo no Via 
Parque Shopping foi prorrogada 

ESPORTES

Retorno 
de Chay é 
celebrado
Lúcio Flávio, técnico inte-
rino do Botafogo, come-
morou a volta do meia-ata-
cante, recuperado de uma 
cirurgia no joelho.

Vitor Silva / Botafogo

Chay jogou alguns minutos contra o 
Resende na última quinta-feira

Lucas Merçon / Fluminense

Paulo Henrique Ganso deve ganhar uma chance no time titular do Flu hoje contra o Volta Redonda

Flu joga com cabeça na Colômbia

Mangaratiba 
terá aplicativo 
de turismo

CIDADES\PÁG. 4

Rio: carnaval 
movimenta 
R$ 4 bilhões
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Placas para orientar esportistas
Sinalização indicando distância percorrida já está sendo instalada na orla de Niterói
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Casos de covid-19 diminuem 
A notícia de que os casos de covid-19 diminuíram no Rio de 
Janeiro é boa, mas não podemos abusar. É sim animadora, 
mas o menor descuido que a gente venha a ter, os casos 
podem voltar a subir, como foi no início de 2022. Vamos 
torcer para que os números continuem melhorando.
Helena Silva

Perigo nos campos do Aterro
É tradicional o futebol no Aterro, mas a Prefeitura podia 
pensar na integridade física de quem se diverte por lá. 
Alguns campos estão em péssimas condições. Vários bu-
racos que podem gerar graves lesões nos jogadores. Tive 
que dar um tempo no futebol pois torci feio o joelho em 
um buraco que tinha na grama sintética.
Paulo Moraes

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.

‘A Bela e a Fera’ segue 
em cartaz no Rio
A temporada do espetáculo 
“A Bela e A Fera Experience” 
foi prorrogada até o dia 20 
de março no Rio. Em cartaz 
no Via Parque Shopping, o 
visitante se sentirá trans-
portado para um lugar fan-
tástico ao se deparar com o 
imponente castelo.

Após a recepção na en-
trada do castelo, os visi-
tantes serão convidados 
ao baile real, que acontece 
dentro do salão principal. 
Após tomarem seus lugares, 

os funcionários da realeza 
passarão de mesa em mesa 
oferecendo o cardápio das 
delícias do dia e preparando 
o público para o início da se-
gunda parte da experiência. 

Os valores do espetáculo 
começam a partir de R$50 e 
podem ser adquiridos pelo 
site www.abelaeaferaex-
perience.com.br. O evento 
atende a todas as regras de 
higiene necessárias contra 
a covid-19 determinadas 
pelos órgãos de saúde. 

CULTURA

Animação
Até o dia 26, o CCBB Rio de 
Janeiro apresenta a mos-
tra “Um Giro Pelo Mundo 
– Navegando no Cinema 
Infantil”. Além das sessões 
de cinema, serão realizadas 
diversas atividades recreati-
vas. São apresentados mais 
de 40 títulos que, na sua 
grande maioria, não foram 
exibidos no circuito co-
mercial. Entre os destaques 
está A Gruta de Darwin. Os 
ingressos são gratuitos e 
podem ser retirados no site 
www.eventim.com.br.

DENISE FRAGA – “Eu de Você” se despede do CCBB 
Rio de Janeiro, neste domingo. Idealizado e criado 
pela atriz Denise Fraga, o espetáculo mostra histórias 
reais, costuradas com pérolas da literatura, música, 
imagens e poesia. A apresentação acontece às 18h. Os 
ingressos custam R$ 30 (inteira), no site eventim.com.
br ou na bilheteria do CCBB.

‘ROCK BRASIL’ – Em abril, o festival “Rock Brasil 40 
Anos” retorna ao Rio de Janeiro. Depois de incendiar a 
Praça da Pira, no Centro do Rio, será a vez da Marina da 
Glória servir de palco para a maior homenagem aos 40 
anos do rock nacional, marcada para acontecer entre 
os dias 20 e 24 de abril de 2022. O público pode garantir 
seu ingresso no site www.ingressocerto.com.br.

Caio Gallucci/Divulgação

Temporada do espetáculo no Via Parque Shopping foi prorrogada 
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Entre os destaques da mostra está a 

animação “A Gruta de Darwin”

FABIANA MAIA
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Varal Solidário recebe donativos

O Varal Solidário para as 
mulheres vítimas de vio-
lência que são atendidas 
pelo Centro Especializado 

Divulgação

de Atendimento à Mulher 
da Prefeitura de Niterói 
recebeu mais de 300 peças 
entre sapatos e roupas, 
nesta sexta-feira (18). A 
doação foi organizada pela 
juíza e diretora de Acompa-
nhamento das Políticas de 
Atendimento à Mulher e 
das Varas de Violência Do-
méstica da Amaerj/OAB, 
Juliana Cardoso. 

“A ideia do Varal So-
lidário é melhorar a au-
toestima e dar autonomia 
para que que a mulher 
escolha o que gostou. Essa 
ação pode fazer a dife-
rença no acolhimento e 
no fortalecimento dessas  
mulheres”, explica Fer-
nanda Sixel, secretária da 
Coordenadoria de Políticas 
e Direitos das Mulheres 
(Codim). 

Maioria resiste 
à vacinação

Minoria cancela 
carnaval

Mais de 59% das cidades rela-
tam enfrentar a resistência da 
população quanto à vacinação 
de crianças com idade entre 
5 e 11 anos. A informação foi 
levantada pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
com a aplicação da 35ª edição 
da pesquisa sobre a situação 
da Covid-19 nos Municípios. 
O levantamento ouviu 2.193, 
o que representa 39,4% dos 
Municípios, entre os dias 14 e 
17 de fevereiro.

Ainda em relação à vaci-
nação desse público, 2,3% dos 
gestores ouvidos afirmaram 
que houve reações adversas 
graves em crianças que toma-
ram a vacina contra o corona-
vírus. Já 94,4% não registraram 
reações graves e 3,3% prefei-
turas não responderam a essa 
questão. A vacinação para este 
grupo teve início em 98,9% das 
cidades ouvidas pela pesquisa. 
Em 19 Municípios a vacinação 
de crianças entre 5 e 11 anos 
ainda não teve início. 

Voltando a falar sobre o le-
vantamento da CNM sobre a 
situação da Covid-19, a pesqui-
sa identificou que 46,1% das 
prefeituras cancelaram todas 
as festas públicas e privadas 
de carnaval. Já 24,5% cance-
laram a realização de festejos 
públicos, mas mantiveram as 
privadas. Por outro lado, 25,1% 
dos Municípios ainda não 
decidiram sobre a realização 
ou não das festas. Em apenas 
3,3% o Carnaval ocorrerá nor-
malmente, com a promoção de 
festas públicas e privadas.

Em relação aos óbitos, a 
não ocorrência de mortes 
pela doença foi informada 
pela maioria dos municípios 
que participaram da pesqui-
sa: 61,8%. As internações em 
UTI por conta da Covid-19 
não ocorreram em 56,9% dos 
Municípios, se mantiveram 
estáveis em 20,2% e em alta em 
9,9%. As taxas de internação 
em UTI registraram queda em 
9,4% dos Municípios. 

POR JEFFERSON LEMOS

Deputada faz cobrança

A deputada estadual Zei-
dan (PT) está cobrando do 
governo estadual a aplica-
ção da Lei 8148 de 2018 que 
prevê recursos do Fundo 
Estadual de Habitação de 
Interesse Social- FEHIS 
para sistemas de preven-
ção de enchentes e desli-
zamentos, monitorando 
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de chuvas e equipamentos 
complementares aos pro-
gramas habitacionais, além 
de obras de infraestrutura 
e saneamento.
“Certamente se a Lei fos-
se cumprida os danos à 
população de Petrópolis 
seriam menores”, afirma a 
deputada. 

Livro de niteroiense é best seller

Simone Santos, escritora 
e professora niteroiense 
compõe a obra “As do-
nas de p**** toda”, de-
senvolvida e publicada 
de forma coautoral pela 
Literare Books Interna-
cional, com a participação 
de 34 mulheres. O livro, 

Divulgação/Literare Books International

que se tornou best-seller 
em menos de dois meses 
após seu lançamento e 
entrou na lista dos mais 
vendidos da revista Veja 
e do PublishNews, conta 
a trajetória de mulheres 
que inspiram através da 
perseverança, resiliência, 
criatividade, dedicação 
e talento. Com o capítu-
lo “Como uma mulher 
em depressão revolucio-
nou a vida”, Simone conta 
como uma mulher bem-
-sucedida profissional-
mente, mas insatisfeita 
nas demais áreas da vida, 
passou a se reconectar 
consigo mesma e com os  
seus sonhos. A coach de 
autoestima feminina foi 
homenageada em dezem-
bro na Câmara Municipal 
com a Medalha Felisberto 
de Carvalho, entregue 
pelo vereador Renato Ca-
riello. 

Panorama RJPanorama RJ

Os 30 conselheiros elei-
tos pela sociedade civil 
para integrar o ‘’Grupo de 
Trabalho’’ do Orçamen-
to Participativo (OP) da 
Cultura tomaram posse 
nesta semana. A escolha 
dos conselheiros se deu a 
partir de encontros abertos 
à população realizados em 
novembro passado nas 
cinco regiões da cidade. 

Dos eleitos, 60% são mu-
lheres, e 48% são pessoas 
negras.
“É uma ação muito impor-
tante no sentido da demo-
cracia das políticas cultu-
rais. Cultura é um direito, 
e decidir sobre a aplicação 
dos recursos, também”, ex-
plicou o secretário munici-
pal das Culturas, Leonardo 
Giordano. 

Conselheiros tomam posse
Divulgação

A tragédia ocorrida em 
Petrópolis, um dos berços 
cervejeiros do estado do 
Rio de Janeiro, está deman-
dando esforços de todos os 
setores da sociedade. Para 
colaborar com a população 
petropolitana, a Cervejaria 
Noi promove uma edição 
extraordinária do seu Drive 
Thru Solidário, neste sába-
do. Quem quiser colaborar 

doando 3 quilos de alimen-
to não perecível ganhará 1 
litro de chope Noi Bionda 
(pilsen). Cada carro pode 
fazer até 3 doações (6 Kg). 
A ação acontece em frente 
a fábrica da cervejaria, na 
Estrada Francisco da Cruz 
Nunes, número 1964, em 
Itaipu, entre 10h e 14h ou 
enquanto durarem o esto-
que de 500 litros. 

Drive trhu solidário neste sábado
Divulgação



Cidades 3Sábado, 19/2/2022 ofluminense.com.br

Até o início da noite de ontem, o Corpo de Bombeiros confirmou 129 óbitos pela tragédia em Petrópolis

Cresce o número de mortos
O Corpo de Bombeiros con-
firmou a 129ª morte em de-
corrência do temporal que 
atingiu Petrópolis na terça-
-feira (15). Ontem à tarde, o 
Instituto Médico Legal (IML), 
vinculado à Polícia Civil, in-
formou que já havia concluí-
do a identificação de 57 cor-
pos. Destes, 30 já haviam sido 
liberados para sepultamento. 
Segundo a Polícia Civil, mais 
de 200 pessoas foram registra-
das como desaparecidas por 
familiares.

Estão sendo empregados 
drones da Polícia Civil nas ati-
vidades de resgate. Os equipa-
mentos apoiam o trabalho da 
Defesa Civil e sobrevoam re-
giões buscando sobreviventes 
e realizando o monitoramen-
to de áreas atingidas, possi-
bilitando avaliar os riscos de 
novos deslizamentos.

Para facilitar o acesso a 
informações oficiais por parte 
de familiares, a Polícia Civil 
lançou ontem o Portal de 
Desaparecidos. A entrega da 
ferramenta, que estava em 
desenvolvimento há algum 
tempo, foi antecipada diante 
da tragédia em Petrópolis.

Portal dos desaparecidos - 
Pelo portal, é possível consul-
tar fotografias e informações 
de pessoas desaparecidas 
em todo o estado do Rio, 

cujas ocorrências tenham 
sido registradas em alguma 
delegacia física ou pela dele-
gacia online. “Os ajustes, em 
caso de necessidade, serão 
realizados com a página em 
funcionamento”, informou a 
Polícia Civil.

Busca e limpeza - Os tra-

balhos de busca por vítimas 
e de limpeza prosseguem 
nas diferentes regiões da 
cidade. Segundo informou a 
prefeitura, mais de 140 carros 
que foram arrastados pelas 
chuvas e estavam espalhados 
pela cidade foram retirados 
de ruas e de rios. Muitos deles 
estavam obstruindo vias e 

dificultando a movimentação 
das pessoas, já que foram pa-
rar nas calçadas.

Foram necessários 35 ca-
minhões de reboque e quatro 
guinchos para este trabalho. 
Os veículos rebocados fo-
ram levados para o pátio do 
Departamento de Trânsito 
do Estado do Rio de Janeiro 

(Detran-RJ), no bairro Morin, 
onde os proprietários pode-
rão retirá-los. Por se tratar de 
uma tragédia, não haverá co-
brança de taxa pelo reboque, 
nem multa.

O governo do Rio de Janei-
ro afirma ter sido a pior chuva 
registrada na cidade desde 
1932. A Defesa Civil munici-

Reprodução /  TV Brasil 

Mais de 200 pessoas foram dadas como desaparecidas por familiares. Algumas foram posteriormente localizadas em abrigos ou identificadas entre os mortos

15 mil toneladas de 
resíduos retirados
O Governo do Estado traba-
lha intensamente para re-
cuperar vias e comunidades 
de Petrópolis. Por meio do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem do Rio de Janei-
ro (DER-RJ) e do Instituto de 
Terras e Cartografia do Esta-
do do Rio de Janeiro (Iterj), 
vinculados às secretarias de 
Infraestrutura e Obras (Sein-
fra) e das Cidades (Secid), é 
realizada a desobstrução das 
ruas Coronel Veiga e Washin-
gton Luiz, principais acessos 
ao Centro de Petrópolis, e 
no acesso às comunida-
des de Caxambu e Lopes  
Trovão.

Nas principais estradas 
de Petrópolis, desde quarta-
-feira, as ações contam com 
o apoio de dez caminhões, 
quatro retroescavadeiras, 
quatro escavadeiras, além 
de caminhão pipa e pás 
mecânicas para a retirada 
da lama acumulada com 
as fortes chuvas. A Secre-
taria de Infraestrutura e 
Obras estima que mais de 

15 mil toneladas de resíduos, 
como: entulhos, lama, barro, 
vegetação e veículos.

A ação da Secid tem aju-
dado comerciantes no des-
carte de mercadorias e ob-
jetos que se perderam com 
a tragédia em Petrópolis. A 
secretaria afirma ter realiza-
do mais de 30 viagens na úl-
tima quarta-feira (16) para a 
retirada dos detritos. Em re-
lação às estradas estaduais, a 
única que se encontra total-
mente bloqueada ao tráfego 
de veículos é a RJ-107.

A Estrada da Serra Velha, 
como também é conhecida, 
foi bastante afetada com as 
chuvas do último dia 15. As 
principais intercorrências 
da via são as quedas de 
árvores, barreiras e parale-
los arrancados em alguns 
trechos pela força da água.  
No entanto, como a estra-
da recebe obras desde de-
zembro do ano passado, 
maquinário e equipes já 
trabalham nela, agora, para 
a desobstrução.

Alerj já 
repassou 
R$ 30 mi para 
Petrópolis
A doação de R$ 30 milhões 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio (Alerj) foi 
repassada ao município 
de Petrópolis, na quin-
ta-feira (17). Os recursos 
estão disponíveis para 
serem usados em ações 
emergenciais de apoio às 
vítimas das fortes chuvas 
que atingiram a cidade 
da Região Serrana, na 
noite da última terça-
-feira (15).A doação foi 
autorizada por meio da 
Lei 9.562/22, aprovada em 
caráter de urgência pelo 
plenário da Casa.

A lei é de autoria origi-
nal do presidente da Alerj, 
deputado André Ceciliano 
(PT), que abriu coautoria 
a todos os deputados. 
Os R$ 30 milhões foram 
repassados diretamente  
do Fundo Especial  da  
Alerj para a prefeitura 
municipal.

Famílias terão até 60 dias para apresentar laudo da Defesa Civil Municipal 

Estado flexibiliza Aluguel 
Social para atender vítimas

O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, 
anunciou, nesta sexta-feira 
(18/02), que vai flexibilizar 
as regras do programa de 
Aluguel Social para atender 
as vítimas da forte chuva em 
Petrópolis, na Região Serrana 
Fluminense. As famílias que 
perderam as casas na en-
chente terão até 60 dias para 
apresentar o laudo que atesta 
a inviabilidade de retorno 
à residência. O documento 
é emitido pela Defesa Civil 
Municipal após uma vistoria 
do órgão nos locais atingidos.

Atualmente, 229 famílias 
já foram cadastradas no pro-
grama. O serviço está sendo 
realizado pelas equipes da 
Subsecretaria de Assistência 
Social no Colégio Estadual 
Rui Barbosa, no bairro Alto 
da Serra. Haverá, inclusive, 
atendimento às famílias neste 

fim de semana (19 e 20/02), 
das 9h às 16h, na unidade 
escolar. A previsão é que os 
pagamentos comecem a sair 
nos próximos dias.

Mutirão - Vale ressaltar 
que, para quem perdeu os 

documentos necessários para 
as inscrições em benefícios 
emergenciais, como o Aluguel 
Social, o Estado, por meio do 
Detran.RJ e do RJ para Todos, 
vai promover, neste fim de 
semana, um mutirão de ser-
viços com essa finalidade.

Divulgação / Governo do Estado

Atualmente, 229 famílias já foram cadastradas no programa do governo

pal vem atuando para evacuar 
as pessoas de áreas de risco.

A orientação é para que os 
moradores que não tenham 
a opção de se acolher em 
casa de familiares em área 
segura se desloquem para 
os pontos de apoio. Ao todo, 
25 escolas foram designadas 
pela prefeitura para receber 
os desabrigados.

Serviços - As chuvas im-
pactaram também os serviços 
de saúde, tendo sido suspen-
sos alguns atendimentos, 
incluindo a vacinação contra 
a covid-19.

“Além da dificuldade de 
acesso de alguns profissionais 
aos locais de trabalho, devido 
às interdições, algumas uni-
dades também sofreram da-
nos com a chuva”, informou 
a Secretaria de Saúde.

O órgão acrescenta que 
trabalha para restabelecer a 
normalidade dos atendimen-
tos. A pasta está priorizando 
a atuação em unidades pró-
ximas ao Morro da Oficina, o 
local mais atingido.

Houve um grande desliza-
mento de terra no local, que 
fica próximo à Rua Teresa, 
conhecida área comercial 
perto do centro histórico. A 
prefeitura estima que cerca  
de 80 casas tenham sido afe-
tadas.

Presidente disse que governo federal fará a sua parte para ajudar a reconstrução e recuperação da Cidade Imperial

Bolsonaro: ‘Cenário de quase guerra’
O presidente Jair Bolsonaro 
sobrevoou nesta sexta-feira 
(18) as áreas afetadas pelos 
temporais que deixaram 129 
mortos em Petrópolis e ava-
liou que o que viu foi um ce-
nário quase de guerra. O pre-
sidente concedeu uma entre-
vista coletiva acompanhado 
de ministros e autoridades 
estaduais e municipais, em 
que foram anunciadas me-
didas de apoio à população 
da cidade.

“Vimos pontos locali-
zados, mas de uma intensa 
destruição. Vimos também 
regiões em que existiam 
casas, pelo que vimos pe-
rifericamente ao estrago 
causado pela erosão. Então, é 
imagem quase que de guerra, 
é lamentável. Tivemos uma 
perfeita noção da gravidade 
do que aconteceu aqui em 
Petrópolis”, disse o presiden-
te, que foi à cidade após che-
gar de uma viagem à Rússia 

e à Hungria.
Bolsonaro disse que me-

didas preventivas a desas-
tres estão previstas no Or-
çamento, mas, no caso de 
emergências, as ações são  
diferentes, e o governo fará 
sua parte.

“Muitas vezes, não pode-
mos nos precaver por tudo o 
que possa acontecer nesses 
8,5 milhões de quilômetros 
quadrados. A população tem 
razão em criticar. Aqui é uma 
região bastante acidentada. 
Infelizmente, tivemos ou-
tras tragédias aqui. A gente 
pede a Deus que não tenha-
mos mais. E vamos fazer  
a nossa parte”, disse o pre-
sidente.

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, ressaltou que o 
volume de chuvas que atin-
giu a cidade foi atípico e um 
dos maiores em 90 anos. 
“Isso por si só já geraria, aqui 

ou em qualquer outro lugar 
do mundo, o desarranjo da 
estrutura da cidade e, no 

caso de Petrópolis, há uma 
geografia muito particular. 
Isso aqui é uma bacia com 

escarpas e montanhas e isso 
gerou problema de propor-
ções maiores”, disse Mari-

nho, que se solidarizou com 
as famílias atingidas.

O ministro afirmou que o 
governo federal editará uma 
nova medida provisória para 
socorro a áreas atingidas 
por desastres naturais no 
valor de R$ 500 milhões, na 
semana que vem. Marinho 
destacou que, desde novem-
bro, o governo já liberou R$ 
2 bilhões em recursos para 
áreas afetadas por catástro-
fes climáticas.

No caso de Petrópolis, o 
primeiro plano de trabalho 
contou com a liberação de R$ 
2 milhões do governo federal 
para kits de alimentação, 
limpeza e o trabalho de de-
sobstrução de ruas.

“Esse é o início de um 
processo que vai perdurar 
um tempo. Só saberemos a 
necessidade de reconstru-
ção depois que normalizar 
o processo dentro da própria 
cidade”, disse Marinho.

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Jair Bolsonaro explicou que no caso de emergências, as ações são diferentes e o governo federal fará sua parte
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Capacitação em fibra ótica para 
jovens com nível fundamental
Aula inaugural do curso gratuito na área de telecomunicações aconteceu ontem no auditório da Acierj

Foi realizada ontem (18) a aula 
inaugural do curso gratuito 
de Fibra Óptica, no auditório 
da Associação Comercial e 
Industrial do Estado do Rio 
de Janeiro (Acierj), no Cen-
tro de Niterói. Desenvolvido 
pela empresa de tecnologia 
Huawei em parceria com o 
Pólen (Polo de Inovação da 
Unisuam) e a Acierj, o projeto 
vai capacitar, nesta primeira 
turma, 24 jovens entre 18 e 29 
anos, moradores de Niterói, 
com formação escolar de ní-
vel fundamental, na área de 
Telecomunicações. As aulas 
serão realizadas na unidade 
do Pólen em Niterói. 

O prefeito Axel Grael falou 
sobre os investimentos feitos 
em Niterói dentro do concei-
to de Cidades Inteligentes e 
pediu aos alunos que agar-
rassem essa oportunidade 
de participar de um curso 
gratuito em um mercado que 
cresce a cada dia.

“Esse curso pode ser uma 
porta de oportunidades e é 
importante que vocês abra-
cem essa chance. A tecno-
logia 5G chegou para ficar, 
vai mudar completamente a 
velocidade de acesso a dados 
e a fibra óptica faz toda a dife-
rença nesse mercado. Niterói 
avançou muito em tecnologia 
para melhorar o cotidiano dos 
seus moradores e vocês pode-
rão fazer parte disso”, afirmou 
o prefeito.

O curso técnico de fibra 
óptica da Huawei e terá carga 
horária de 30h de conteúdo 
teórico e prático. O crono-
grama também conta com 
desenvolvimento de com-
petências para lidar com as 
próprias emoções, estudos 
sobre ética e atitude profissio-

nal, além de mentorias sobre 
empregabilidade.

“É devido a este cenário 
que o curso de Fibra Óptica 
surge como uma excelente 
oportunidade de desenvolvi-
mento para que essa parcela 
da população obtenha uma 
formação técnica de qualida-

de”, reforçou Arapuan Motta 
Netto, reitor da Unisuam.

“Essa parceria é impor-
tantíssima para a sociedade 
produtiva da cidade. Nossos 
jovens poderão participar 
desse curso pioneiro e, em 
breve, se tornarão profissio-
nais que poderão contribuir 

para o desenvolvimento de 
Niterói”, ressaltou o secretário 
municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Luiz Paulino 
Moreira Leite.

Os alunos também con-
tarão com o apoio no acom-
panhamento com empresas, 
para tentar ajudar a inseri-los 

no mercado de trabalho. “Pro-
gramas como esses são neces-
sários para além de capacitar 
os jovens, mostrá-los que 
é possível ir além e realizar 
seus sonhos”, destacou Diego 
Braga, Gestor de Inovação do 
Pólen – Unisuam.

Estiveram presentes na 
aula inaugural a secretária 
municipal de Fazenda, Ma-
rilia Ortiz, o presidente da 
Acierj, Igor Baldez, Claudia 
Costa, diretora de Ensino e 
Pesquisa da Unisuam e André 
Guedes, coordenador de TI da 
Unisuam.

Pólen - O Polo de Inovação, 
Empreendedorismo e Inter-
nacionalização da Unisuam 
-, fica em Bonsucesso, no Rio. 
Formado por equipe de pro-
fissionais multidisciplinares, 
que tem como objetivo ajudar 
a transformar ideias em negó-
cios reais e rentáveis, através 
de materiais, consultorias, 
treinamentos, desenvolvi-
mento de networking e outros 
pontos fundamentais na car-
reira de um empreendedor.

Prefeito 
Axel Grael 
recomendou 
aos alunos a 
‘agarrarem’ a 
oportunidade

 Luciana Carneiro/Divulgação

Solenidade marcou início do curso gratuito, desenvolvido pela empresa Huawi em parceria com o Polo de Inovação da Unisuam e a Associação Comercial

Turismo: 
Mangaratiba 
desenvolve 
aplicativo
Com objetivo de fomentar 
o turismo em Mangaratiba 
e oferecer um serviço de 
qualidade para os visitan-
tes, a Prefeitura de Man-
garatiba está finalizando o 
desenvolvimento do novo 
aplicativo de turismo da 
cidade. O App Turismo 
Mangaratiba vai estar libe-
rado para o público dentro 
de algumas semanas, mas, 
para que esteja completo, 
a Secretaria de Turismo e 
Cultura está dando início 
ao cadastro e inserção de 
todos os serviços turísticos 
da cidade no app. As infor-
mações ficarão disponí-
veis de modo permanente 
e o cadastro é gratuito para 
empresas que atuam em 
Mangaratiba.

Podem se cadastrar 
no aplicativo agências de 
turismo, pousadas, hotéis, 
hospedagens, restauran-
tes, bares, serviços náuti-
cos e de transporte de pas-
sageiros. Para participar é 
necessário estar inscrito 
no Cadastur (Cadastro 
Nacional de Prestadores 
de Serviços Turísticos) e 
preencher o formulário 
on-line disponível no link.

O formulário será ana-
lisado pela Prefeitura e 
se estiver devidamente 
preenchido, as informa-
ções sobre o serviço ou 
estabelecimento poderão 
ser inseridas e disponibi-
lizadas gratuitamente no 
aplicativo.

Os estabelecimentos 
ou prestadores de serviço 
que não tiverem cadastro 
no Cadastur poderão fazer 
a inscrição com apoio da 
Secretaria Municipal de 
Turismo. O atendimento 
será realizado de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
16h, na sede da pasta, que 
fica na Av. Vereador Célio 
Lopes - Centro, Manga-
ratiba.

Em Itaboraí, Travessa Espírito Santo recebe decoração com guarda-chuvas coloridos

Beco histórico ganha repaginada
Primeira rua calçada de Ita-
boraí, a Travessa Espírito 
Santo foi revitalizada e agora 
se torna o novo cenário ideal 
para fotos no município. 
Também conhecida como 
“Beco”, a via do centro histó-
rico da cidade ganhou uma 
decoração com guarda-chu-
vas coloridos e começou, 
nesta semana, a atrair os 
olhares de visitantes. Locali-
zada ao lado da Igreja Matriz 
São João Batista, no Centro, a 
rua é uma referência cultural 
do município.

A nova atração foi de-
senvolvida pela Secretaria 
Municipal de Cultura, em 
parceria com comerciantes 
e empresários. O projeto da 
decoração gerou uma grande 
mobilização da população 

nas redes sociais, chegando 
até o prefeito Marcelo De-
laroli.

“Com a revitalização e a 
instalação dos guarda-chu-
vas, o município escreve mais 
um pedaço dessa história 
junto com a população”, des-
tacou o prefeito.

Ao todo, a nova estrutura 
conta com 70 guarda-chuvas 
coloridos, que formam um 
ambiente descontraído para 
quem busca descansar ao 
ar livre e também caprichar 
nas fotografias, tanto de dia 
quanto à noite. A área agora 
conta com fotocélula, um 
dispositivo utilizado para 
automatizar o acionamento 
da iluminação.

Cada guarda-chuva tem 
um metro quadrado (1m²) 

e foi confeccionado com 
alumínio, fibra de carbono e 
tecido de poliéster com pro-

teção UV, sendo resistentes, 
leves e indicados para longa 
duração. A estrutura é de 

ferro galvanizado e possui 24 
metros de extensão.

A decoração também é 
parte do projeto Verão Cultu-
ral, desenvolvido pela Secre-
taria Municipal de Cultura. 
As intervenções começaram 
em abril do ano passado, 
com a pintura do mural de 4,8 
metros de altura e 8 metros 
de largura, pela artista itabo-
raiense, Camila Sentinelli. A 
obra mostra imagens de 12 
fitas cassetes coloridas e com 
referências que fazem parte 
da história do “beco”.

História - Em 1944, a Tra-
vessa Espírito Santo foi a 
primeira rua calçada do mu-
nicípio. Em 1986, o local foi 
transformado em uma área 
de lazer para a população.

Orla de Niterói ganha placas 
indicativas de distância
A Prefeitura de Niterói ini-
ciou a instalação de placas 
indicativas sobre a distância 
na orla da cidade. 
O objetivo é informar aos 
praticantes de esportes 
quantos quilômetros anda-
ram, correram ou pedalaram 
no trecho de 9 quilômetros 
entre o Forte do Gragoatá e 
o Clube Naval, em Charitas. 
A iniciativa é da Secretaria 
de Esporte e Lazer de Niterói 
(Smel). 

O secretário Luiz Carlos 
Gallo acompanhou a insta-
lação das 30 placas, uma a 
cada 300 metros, na orla da 
Zona Sul.

“Atendemos mais uma 
necessidade dos esportistas 

da cidade, implantando 
placas de informação sobre 
a distância. 

A demanda é importante 
para os praticantes de ca-
minhada, corrida e ciclismo 
e ainda deixa nossa orla 
mais organizada e atraen-
te”, conclui o secretário de 
Esporte.

São 30 sinalizações do Forte Gragoatá até o Clube Naval, em Charitas

A Prefeitura de Casimiro 
de Abreu, por meio da 
Assessoria de Desen-
volvimento Econômico, 
firmou  parceria com a 
AgeRio, que vai viabili-
zar linhas de créditos de 
R$ 500 a R$ 21 mil aos 
microempreendedores 
individuais, taxistas e 
empreendedores infor-
mais do município.

Para o assessor de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Wallace Lopes, 
a oportunidade é exce-
lente para expansão dos 
negócios. “Esta é uma 
ótima oportunidade 
para os microempreen-
dedores do município, 
até mesmo os informais. 
A taxa de juros é bem 
menor que a praticada 
no mercado e o em-
preendedor ainda pode 
ter 12 meses de carên-
cia”, destacou Wallace.

Crédito em 
Casimiro

Iniciativa 
atende pessoas 
que praticam 
caminhada, 
corrida e 
ciclismo

Divulgação

Nova atração foi desenvolvida pela prefeitura em parceria com empresários

Divulgação

Iniciativa, da 

Secretaria de Esporte 

e Lazer, foi conferida de 

perto por Gallo
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Carnaval movimenta R$ 4 bi 
na economia do Rio de Janeiro
Prefeito Eduardo Paes diz que vai defender a realização da festa sob o aspecto econômico e cultural

Levantamento divulgado 
ontem (18) pela prefeitura 
do Rio mostra que o carnaval 
movimenta R$ 4 bilhões na 
economia da cidade mara-
vilhosa. O número consta do 
relatório Carnaval de Dados, 
apresentado no Palácio da 
Cidade. Durante o evento, o 
prefeito Eduardo Paes disse 
que a maioria das pessoas 
olha o carnaval como uma 
festa ou momento de diver-
são, sem refletir sobre o que 
o carnaval significa de fato. 

“E passamos a viver no 
Brasil um movimento de 
setores conservadores para 
acabar com o carnaval. Nós 
tivemos um agente político, 
durante quatro anos na ci-
dade, que é a capital do car-
naval brasileiro, trabalhando 
permanentemente para des-
moralizar o carnaval. E nem 
pensava na economia. Vamos 
ter carnaval, vamos defender 
essa grande celebração pelo 
aspecto econômico e pelo 
aspecto cultural”, prometeu 
Paes.

Na ocasião, foi anunciada 
a realização de um mapea-
mento dos trabalhadores 
que trabalham para fazer o 
carnaval acontecer. Liderada 
pela Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento e 
coordenada pela Fundação 
João Goulart, a pesquisa bus-
ca conhecer o perfil de quem 

depende da data para traba-
lhar. Será disponibilizado, de 
imediato, um questionário 
para 43 mil trabalhadores de 
escolas de samba e blocos de 
rua, como soldadores, adere-
cistas, ritmistas, costureiras e 
ambulantes. Levantamento 
inicial da Fundação João 
Goulart identificou 75 dife-
rentes ocupações relaciona-

das à festa.
O secretário de Fazenda e 

Planejamento, Pedro Paulo, 
lembrou que do ponto de 
vista econômico, já foi cria-
da uma série de iniciativas 
para tentar proteger cadeias 
produtivas e enfrentar o mo-
mento difícil da pandemia da 
covid-19. Lembrou, entretan-
to, que apesar de o carnaval 

ter seus aspectos culturais, 
sentimentais, de tradição e 
sua história no Rio, tem um 
aspecto pouco explorado, 
que é a sua economia e seus 
impactos”. Com o mapea-
mento, o “objetivo é tentar 
reunir um conjunto de da-
dos, entender essa economia 
para que a prefeitura possa 
ajudar ainda mais”, sinalizou 

Pedro Paulo.

Impostos - O Relatório 
Carnaval de Dados, feito em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Inovação 
e Simplificação, revelou que 
os R$ 4 bilhões que movi-
mentaram a economia ca-
rioca no carnaval, em 2020, 
representaram o dobro do 
valor registrado dez anos 
antes. 

“Temas importantes se 
destacam com o evento, 
como geração de renda, em-
pregos e empreendedoris-
mo”, comentou a presidente 
da Fundação João Goulart, 
Rafaela Bastos.

O estudo comprovou que 
a receita com Imposto Sobre 
Serviços (ISS) de serviços 
relacionados ao turismo é 
maior nos dias de folia do 
que em qualquer outra épo-
ca do ano, alcançando R$ 25 
milhões em fevereiro, contra 
a média mensal de R$ 21 

milhões. O secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Chicão Bulhões, indicou 
que os números confirmam 
que o carnaval também é 
desenvolvimento econômico 
e tem impacto gigantesco na 
economia da cidade. 

“De acordo com estimati-
vas da Confederação Nacio-
nal de Comércio (CNC), o Rio 
foi responsável por um terço 
das movimentações financei-
ras das atividades turísticas 
relacionadas ao carnaval no 
país, em 2020”, afirmou o 
secretário. Chicão Bulhões 
lembrou que a prefeitura 
lançou o programa Auxílio 
Ambulante Carnaval de Rua, 
que apoia com R$ 500 os 
ambulantes que trabalham 
no carnaval.

Foi anunciado também 
na ocasião o Samba Pass, 
projeto da Secretaria Muni-
cipal de Esporte que oferece, 
inicialmente, 100 vagas para 
mestre-sala, porta-bandeira 
e integrantes de comissão 
de frente das escolas reali-
zarem atividades físicas na 
Vila Olímpica da Gamboa. O 
secretário de Esportes, Gui-
lherme Schleder, informou 
que o atendimento começa 
a partir da próxima semana. 
“Será de terça a sábado, com 
dois professores de educação 
física, que também são mes-
tres-salas”.

Mais que uma 
festa, o carnaval 
movimenta 
diversos setores 
da economia 
carioca

Beth Santos/Divulgação

Durante o evento, o prefeito Eduardo Paes disse que a maioria das pessoas não vê o que o carnaval significa de fato

Rio: vacinação infantil será 
retomada na segunda-feira
A vacinação infantil contra 
covid-19 será retomada no 
Rio na segunda-feira (21), dis-
se nesta sexta-feira (18) o se-
cretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz. A imunização 
das crianças foi suspensa na 
quinta (17) por falta de doses.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, já 
foram imunizadas 335 mil 
crianças, o que corresponde 
a 60% das 560 mil crianças 
entre 5 e 11 anos da capital 
fluminense. “Cinquenta e oito 
mil crianças foram vacinadas 
com nossa estratégia de busca 
ativa nas escolas e com os 
agentes comunitários de saú-
de. E com a chegada de mais 
doses, vamos intensificar a 
vacinação”.

Para Soranz, o percentual 
de 60% das crianças imuni-
zadas contra a covid-19 está 

abaixo da meta da secretaria 
de vacinar 80% desse público-
-alvo. “Mas a gente já conside-
ra uma conquista importante 
chegar a 60%, mas vamos 
trabalhar muito para chegar 
a 80% de cobertura vacinal 
pelo menos”.

O secretário atribuiu a 
imunização ainda em ritmo 
lento à disseminação de no-
tícias falsas sobre a vacina 
infantil contra a covid-19 e 
reiterou que os imunizantes 
são seguros. “Aos poucos, es-
sas notícias falsas vão sendo 
desmentidas, e os pais vão 
tendo cada vez mais segu-
rança para poder vacinar seus 
filhos”.

São Gonçalo - A Secretaria 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo vacina todos 
os gonçalenses com mais de 
5 anos contra o coronavírus 

em duas unidades de saúde 
neste sábado (19). As clínicas 
Gonçalense do Mutondo e da 
Família Dr. Zerbini, no Arse-
nal, atendem das 8h às 12h. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos.

Já para a segunda dose, 
é obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a dose 
de reforço é necessário levar 
identidade e comprovan-
te de segunda dose. Para a 
dose adicional e de reforço 

dos imunossuprimidos, o 
comprovante da segunda 
dose aplicada/dose adicional, 
identidade e o comprovante/
laudo da doença imunossu-
pressora, respectivamente.

Os pais que não tiverem 
como levar os filhos menores 
de 12 anos para a vacinação 
devem fazer documento por 
escrito (pai ou mãe) para 
qualquer pessoa com mais 
de 18 anos levar a criança até 
o ponto de vacinação. Neste 
caso, o genitor que assinar 
a declaração também deve 
entregar um documento de 
identidade com foto para o 
responsável provar a autenti-
cidade do consentimento. Os 
pais também devem prestar 
atenção no intervalo de va-
cinas. Caso a criança tenha 
tomado alguma outra vacina, 
deve-se esperar 15 dias.

Em São Gonçalo, duas clínicas imunizam a partir de 5 anos neste sábado

A prestação de contas foi apresentada pela secretária, Marilia Ortiz

Fazenda de Niterói apresenta 
resultados de 2021
A Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói (SMF) 
apresentou, nesta sexta-feira 
(18), os resultados de 2021 
da Gestão Orçamentária e 
Financeira em cumprimento 
à Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). A audiência 
pública, realizada na Câmara 
de Vereadores, foi conduzida 
pelo presidente da Comissão 
de Fiscalização Financeira, 
Controle e Orçamento, ve-
reador Fabiano Gonçalves. 
A prestação de contas foi 
apresentada pela secretária 
municipal de Fazenda, Mari-
lia Ortiz, e pela subsecretária 
de Contabilidade, Fernanda 

Rodrigues, em audiência 
com a participação de verea-
dores e de representantes da 
sociedade civil.

Em relação ao orçamen-
to de 2021, foi arrecadado 
25% acima do previsto com 
receitas próprias, que são 
as receitas de competências 
dos municípios como os 
impostos e taxas, e 15% aci-
ma do previsto com receitas 
transferidas, que são aquelas 
decorrentes da transferência 
entre os entes da Federação. 
De acordo com a secretária 
de Fazenda de Niterói, os 
números positivos demons-
tram boa governança dos 

recursos. 
“Niterói, ao longo dos 

últimos anos, construiu uma 
gestão fiscal responsável que 
possibilitou importantes in-
vestimentos e também uma 
resposta eficiente e segura 
à população no combate à 
pandemia. Precisamos con-
tinuar conduzindo a gestão 
fiscal com responsabilidade, 
controlando as despesas, 
fazendo um bom uso dos 
recursos em caixa e estudan-
do formas de auferir receitas 
com base no incremento da 
eficiência da arrecadação 
sem onerar o cidadão”, co-
mentou Marilia.

A segurança pública 
no município de São 
Gonçalo teve um avan-
ço significativo no ano 
de 2021, com a dimi-
nuição nos indicadores 
de roubos de rua, que 
tiveram uma redução 
de 31,68%, e letalida-
de violenta, com uma 
queda de 12,63%, em 
comparação com o ano 
de 2020. 

Segundo os dados do 
Instituto de Segurança 
Pública (ISP), no ano de 
2020 foram registradas 
5.315 ocorrências em 
delegacias do município 
referentes a roubos de 
pedestres, contra 3.631 
casos registrados em  
2021.

SG: violência 
em queda

Os cursos de ensino a dis-
tância (EAD) no Brasil rece-
beram mais matrículas do 
que os presenciais, tanto 
na rede pública quanto na 
privada, em 2020. Os dados 
fazem parte do Censo da 
Educação Superior 2020, 
divulgado ontem (18) pelo 
Inep e pelo MEC. 

Esta é a primeira vez 
que o país registra maior 
ingresso de alunos nos cur-
sos a distância em relação 
à modalidade presencial. 
Segundo o Inep, esse fe-
nômeno havia sido cons-
tatado em 2019, apenas na 

rede privada. Dos mais de 
3,7 milhões de ingressantes 
de 2020 (instituições públi-
cas e privadas), mais de 2 
milhões (53,4%) optaram 
por cursos a distância e 
1,7 milhão (46,6%), pelos 
presenciais.

Para o diretor presiden-
te da Associação Brasileira 
de Mantenedoras do En-
sino Superior (ABMES), 
Celso Niskier, o resultado 
mostra a força da educação 
a distância, o investimento 
do setor em tecnologia e a 
melhor aceitação da socie-
dade a essa modalidade.

Ensino a distância: mais matrículas

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: 24/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:30 Ruas 4, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 - Várzea das Moças -

Engenho do Mato - Niterói 
16905017

08:30 às 12:30 Estrada Engenho Velho - Engenho do Mato - Niterói 16905017
08:30 às 12:30 Rua Berta Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 16905017
08:30 às 12:30 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 16905017
08:30 às 12:30 Rua Corrêa Pinto - Várzea das Moças - Niterói 16905017
08:30 às 12:30 Rua Pau Brasil - Várzea das Mocas - Engenho do Mato - Niterói 16905017
08:30 às 12:30 Rua Professor Corrêa Pinto - Engenho do Mato - Niterói 16905017
08:30 às 12:30 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 16905017
08:30 às 12:30 Rua Sebastiana C Batista - Engenho do Mato - Niterói 16905017
13:00 às 17:00 Rua Bar de Palmares - Pendotiba - Vila Progresso - Niterói 16906689
13:00 às 17:00 Rua Barão do Flamengo - Vila Progresso - Niterói 16906689
13:00 às 17:00 Rua Doutor José de Castro Pache Farias - Vila Progresso - Niterói 16906689
13:00 às 17:00 Estrada Caetano Monteiro - Pendotiba - Vila Progresso - Niterói 16906727
13:00 às 17:00 Rua Pache de Faria - Vila Progresso - Niterói 16906727
13:00 às 17:00 Rua Doutor Armando Lopes - Charitas - Niterói 16906759
13:00 às 17:00 Rua Ibate - Charitas - Niterói 16906759
13:00 às 17:00 Rua Leonel Magalhães - Charitas - Niterói 16906759
13:00 às 17:00 Rua Manari - Charitas - Niterói 16906759
13:00 às 17:00 Ruas D, E, F, G, L - Condomínio Residencial Aruã - Charitas - Niterói 16906759
14:00 às 16:00 Avenida Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 16905003
14:00 às 16:00 Ruas 2, 3, 4, 7, 17, 25, 26, 67 - Vale Feliz - Engenho do Mato - Niterói 16905003
14:00 às 16:00 Rua Aluízio Valle - Engenho do Mato - Niterói 16905003
14:00 às 16:00 Rua dos Angelins - Engenho do Mato - Niterói 16905003
14:00 às 16:00 Rua Doutor João Batista Leal Booster - Engenho do Mato - Niterói 16905003
14:00 às 16:00 Rua Doutor Renato Pereira Machado - Engenho do Mato - Niterói 16905003
14:00 às 16:00 Rua João Batista Leal - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16905003
14:00 às 16:00 Rua Pastor Aluízio Vale - Engenho do Mato - Niterói 16905003
14:00 às 16:00 Rua Professor Jamil El Jaick - Engenho do Mato - Niterói 16905003
14:00 às 18:00 Ruas 3, 4, 15, 16, 17 - Itaipu - Engenho do Mato - Fictício - Niterói 16906617
14:00 às 18:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 16906617
14:00 às 18:00 Rua José Luiz A Moutinho - Engenho do Mato - Niterói 16906617
14:00 às 18:00 Rua Maria Rosa Celistre (Antiga Rua 3) - Engenho do Mato - Niterói 16906617

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 16893615
12:00 às 16:00 Rua Eduardo Gomes dos Santos - Santa Izabel - São Gonçalo 16893615
12:00 às 16:00 Rua Estrada Meia Noite - Santa Izabel - São Gonçalo 16893615
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário José Gomes de Barros - Sacramento - São Gonçalo 16893615
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Wilson Ribeiro Bonfim - Bairro Alegre - São Gonçalo 16893615
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Bairro Alegre - São Gonçalo 16893615
12:00 às 16:00 Rua Walmir E Holder - Sacramento - São Gonçalo 16893615
12:00 às 16:00 Rua Rocha Peixoto - Salgueiro - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Batavia - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Costa Siqueira - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Ermano Sobral - Salgueiro - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Hermano Sobral - Salgueiro - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Higino de Souza - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Inácio Lourenço - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Jacuaba - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Magalhães - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Mario Beirão - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Rocha Pita - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Sobral do Campo - Salgueiro - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Souza Câmara - Salgueiro - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Sucuapa - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001
12:00 às 16:00 Rua Valentim Magalhães - Luiz Caçador - São Gonçalo 16894001

MARICÁ
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 16906885
13:30 às 17:30 Avenida Maysa - Maricá - Cordeirinho - Maricá 16906885
13:30 às 17:30 Avenida Central - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 16906885
13:30 às 17:30 Rua 116 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - Maricá 16906885
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Thiago 
Maia já se 
recupera no 
CT do Fla

O Flamengo 
recebeu uma 
boa notícia. 
Isso porque o 
volante Thia-
go Maia rece-

beu alta do hospital, onde 
passou os últimos dias.

Thiago Maia precisou ser 
internado para um procedi-
mento após sofrer um corte 
profundo na perna. Os médi-
cos precisam limpar o local e 
fazer a sutura. Além disso, foi 
feita a administração de an-
tibióticos de forma venosa.

O departamento médi-
co do Flamengo afirmou 
que Thiago Maia vai realizar 
trabalhos leves no Ninho do 
Urubu. O volante tem previ-
são de retorno aos treinos em 
duas semanas.

Thiago Maia vinha tendo 
sequência de jogos neste 
início de temporada sob o 
comando do técnico Paulo 
Sousa. Agora, o jogador terá 
que recuperar a parte física e 
vai perder os próximos jogos 
da equipe.

O volante vai ficar na tor-
cida por seus companheiros 
na final da Supercopa do 
Brasil, amanhã, contra o 
Atlético-MG, em Cuiabá. O 
Flamengo vai em busca do 
tricampeonato.

Tricolor encara hoje à noite o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

Flu defende liderança 
antes da Libertadores

Em seu último 
jogo antes da 
estreia na Taça 
Libertadores da 
América, o Flu-
minense duela 

com o Volta Redonda hoje, 
às 19 horas, no estádio Luso-
-Brasileiro, pela oitava rodada 
do Campeonato Carioca. 
Com seis vitórias consecu-
tivas na competição, o Tri-
color defende a liderança, 
conquistada com 18 pontos 
conquistados.

Com nove pontos de van-
tagem para o Boavista, me-
lhor colocado na tabela de 
classificação e fora do G-4, o 
Flu vai garantir matematica-
mente a vaga nas semifinais 
em caso de um triunfo sobre 

o Volta Redonda.
Com cinco pontos con-

quistados, o Volta Redonda 
deseja se afastar da zona de 
rebaixamento. O time ganhou 
ânimo com a goleada de 4 a 0 
aplicada no Audax na rodada 
passada. Além disso, o Voltaço 
terá um rival que está de olho 
na estreia na Libertadores. O 
Tricolor joga na terça-feira 

contra o Millonarios, na Co-
lômbia.

Apesar de ter um duelo 
importante contra o Millo-
narios na próxima semana, 
o técnico Abel Braga garante 
que o foco do Fluminense 
ainda está no Estadual.

“Vamos pensar primeiro 
neste jogo de sábado, pois 
precisamos de um resultado 
positivo para seguirmos bem 
colocados no Campeonato 
Carioca. Depois pensaremos 
no Millonarios”, afirmou.

O comandante do Flumi-
nense só vai revelar a esca-
lação minutos antes do con-
fronto. Mas com a pré-Liber-
tadores no radar, a tendência 
é que ele preserve boa parte 
dos seus titulares.

Lucas Merçon / Fluminense

Abel Braga deve poupar hoje alguns jogadores para a estreia na pré-Libertadores, na próxima terça-feira, na Colômbia

Em grande fase 
no Estadual, 
Fluminense vem 
de seis vitórias 
seguidas na 
competição

Nenê começa ano 
com bons números

Retorno de Chay é 
celebrado no Bota

Nen ê ,  n ova -
m e n t e ,  f o i 
decisivo para 
decretar a vi-
tória do Vasco, 
desta vez so-
bre o Bangu, 

na noite de quinta-feira, 
pela 7ª rodada do Campeo-
nato Carioca. O experiente 
meio-campista é líder em 
participações diretas, com 
oito, neste início de tempo-
rada do futebol brasileiro.

Em seis jogos, segundo o 
“Footstats”, Nenê já marcou 
cinco gols e deu três assis-
tências. De 17 finalizações, 
13 foram no alvo e ainda 
deu 14 passes para arrema-
tar para o gol.

O  B o t a f o g o 
venceu mais 
uma no Cam-
peonato Ca-
rioca, apesar 
do triunfo so-

bre o Resende, na noite de 
quinta-feira, ter vindo com 
certa dose de dificuldade. 
Além dos três pontos, outra 
razão para comemorar foi 
o retorno de Chay, que se 
recuperou de cirurgia no 
joelho e entrou no segundo 
tempo.

“O Chay é um jogador 
que, ao longo da última 
temporada, foi muito im-
portante. Fez bons jogos. 
Conseguiu se recuperar em 
um trabalho importante da 
equipe médica. Ele melho-
rou fisicamente, ganhou for-

Na semana passada, o 
atleta chegou a 150 parti-
das pelo Vasco e se tornou 
o segundo maior artilheiro 
do Vasco no século 21 com 
53 tentos. Ele só fica atrás 
de Romário, com 138.

A cada 67 minutos em 
campo, Nenê participa de 
um gol e, a cada 17 mi-
nutos, coopera com uma 
finalização.

O próximo compro-
misso do Vasco de Nenê  
será amanhã às 18h30 (de 
Brasília) contra o Audax 
Rio, no estádio Raulino de 
Oliveira, em Volta Redon-
da. O Cruz-maltino está na 
terceira colocação, com 16 
pontos.

ça e, agora, nós definimos a 
participação. Foi muito boa, 
fizemos algo programado. 
Agora, vai dar sequência”, 
disse.

Lúcio também rasgou 
elogios ao jovem Matheus 
Nascimento. O atacante de 
17 anos abriu o placar para 
a vitória alvinegra no estádio 
Nilton Santos.

“O Matheus vem apro-
veitando as oportunidades. 
Temos muita confiança no 
crescimento dele. Vai adqui-
rindo contexto no profissio-
nal, ganha confiança para 
jogar. É muito importante 
para um garoto com o per-
fil dele. A gente torce para 
ele e para todos que estão 
subindo que aproveitem as 
oportunidades”, declarou.

Volante 
desfalcará o 
Fla amanhã 
na final da 
Supercopa do 
Brasil


