
Mutirão tenta fazer cidade 
voltar a funcionar até sexta

Equipes trabalham 24 horas nas ruas do município para retirar o entulho deixado pelas enxurradas

RIO E NITERÓI AJUDAM A LIMPAR PETRÓPOLIS

CIDADES\PÁG. 3

Ciclistas participaram, no domingo (20), de uma pedalada que saiu da Concha Acústica, no Centro, em direção a ciclovia de Piratininga. Mais de 1,2 mil pessoas participaram do evento

Claudio Fernandes/Divulgação                 

Inaugurada 
ciclovia de 
Piratininga
Cerca de 1.200 ciclistas foram ex-
perimentar a mais nova ciclovia 
de Niterói, em Piratininga, no 
domingo. O passeio saiu da Con-
cha Acústica, em São Domingos, 
percorreu a orla da Zona Sul, pas-
sou pelo Túnel Charitas-Cafubá 
e chegou à praia da Região Oceâ-
nica. Niterói conta agora com 52 
quilômetros cicláveis. Segundo a 
cicloativista Renata Falzoni, Ni-
terói está no rumo certo. “Pouco 
a pouco criando ciclovias, em um 
ritmo constante, pensando na ci-
dade como um todo, de tal forma 
que em pouco tempo a malha ci-
cloviária estará ligando a cidade 
toda, não só a parte mais nobre, 
mas também as regiões periféri-
cas de onde vêm os trabalhado-
res”, disse Renata.

Feriadão: PRF 
inicia operação 
na sexta-feira

CIDADES\PÁG. 4

Anvisa acha 17 mil 
produtos nocivos 

vendidos pela internet
CIDADES\PÁG. 5CIDADES\PÁG. 5

Previsão de inflação 
para este ano aumenta 

pela sexta vez

Turismo cresceu 12% 
e faturou R$ 152,4 
bilhões no Brasil

CIDADES\PÁG. 5

Tricolor estreia hoje, às 21h30 (de Brasília), na fase preliminar da com-
petição continental contra o Millonarios, da Colômbia. O jogo será dis-
putado no El Campín, em Bogotá, e o técnico Abel Braga conta com a 
experiência do time para voltar ao Rio com um bom resultado.

PÁG. 6

Revivendo os 
carnavais de 
São Gonçalo
Exposição “Relembrando os 
carnavais antigos de São Gon-
çalo” começa nesta terça-feira.

PÁG.2

CULTURA

  Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

Mostra com mais de 100 peças originais 
tem entrada franca, no Teatro Municipal

ESPORTES

Bota perto 
de anunciar 
seu ‘mister’
Glorioso está praticamen-
te fechado com o técnico 
português Luís Castro para 
assumir a equipe. Clube 
ganhou concorrência com 
Corinthians que também 
queria o treinador.

Mailson Santana / Fluminense

Volante Felipe Melo foi contratado para dar mais ‘cara de Libertadores’ ao time do Fluminense

Flu inicia caminhada na Liberta

Rio já pensa em 
banir máscaras 
em março

CIDADES\PÁG.4

Capoeira nas 
escolas de 
Niterói

PANORAMA\PÁG. 2

Vasco acha 
comprador 
para SAF
O presidente do Vasco, Jorge 
Salgado, chegou a um acor-
do com a empresa ameri-
cana 777 Partners para a 
compra de 70% da SAF do 
clube pela quantia de R$ 700  
milhões.
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Só na torcida
Niterói parou neste domingo para ver o jogo do Flamengo em 
busca de mais um título, que desta vez ficou só no cheirinho. 
Teve barulho de fotos, gritaria e muito xingamento. Enfim, 
toda a torcida mobilizada. Se tivéssemos este mesmo empe-
nho para cobrar das autoridades um mínimo de cuidado com 
o dinheiro público, seríamos de primeiro mundo.
Rubens Camargo

Lojas fechadas
Não vejo a hora dessa tal revitalização do Centro sair do pa-
pel. Todos os dias bate uma  angústia quando passo na frente 
das inúmeras lojas que fecharam durante a pandemia e não 
abriram mais. Lembro que são famílias que perderam seu 
sustento. Comerciantes e funcionários que ficaram desam-
parados, afinal, o todo auxílio dos governos não chegam nem 
perto do que esses trabalhadores recebiam quando estavam 
empregados ou com seus negócios de vento em popa.
Rita Marinho

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.

Exposição resgata 
carnavais de SG
Com o objetivo de resgatar 
a essência do carnaval anti-
go de São Gonçalo, a Secre-
taria de Turismo e Cultura 
abre as portas do Teatro 
Municipal, a partir desta 
terça (22), para a exposição 
“Relembrando os carnavais 
antigos de São Gonçalo”, 
do artista plástico Vinicius 
Soares. 

A mostra, que será aber-
ta ao público no hall do 
teatro, conta com mais de 
100 peças originais, entre 

artigos da década de 1920 
e acessórios mais atuais.

‘A ideia é mostrar a ma-
gia do carnaval para peque-
nos que não conhecem e fa-
zer com que os mais velhos 
recordem o passado”, disse 
o artista plástico. 

O  Te a t ro  Mu n i c i p a l 
de São Gonçalo fica na  
Rua Dr. Feliciano Sodré, 
100, no Centro. Todos os 
dias, das 14h às 21h. En-
trada franca. Classificação 
etária: livre. 

CULTURA FABIANA MAIA

Miguelito
Miguel Vicente, de 11 anos, 
vem fazendo sucesso na 
internet graças a um ví-
deo postado no Instagram 
que chamou a atenção de 
personalidades da música, 
como Xande de Pilares, 
que gravou um vídeo es-
pecialmente para o garoto 
nascido em Itaperuna, e a 
cantora Iza, que respostou 
o vídeo dele. Para quem 
quiser conferir o talento 
do Miguelito é só acessar 
https://www.instagram.
com/ajmiguelvicente/

Bossa Criativa - A Funarte e a UFRJ apresentam des-
taques dos projetos do Arte de Toda Gente. Hoje (22) 
acontece, às 18h, a Mostra Virtual Bossa Criativa Ouro 
Preto (MG): Tradição e Arte na Semana Santa. Um 
panorama variado da arte e da cultura é mostrado e 
debatido em vídeos. Confira no site www.bossacriativa.
art.br e no canal Arte de Toda Gente, no Youtube.

Espaço Infantil - A Biblioteca Parque de Niterói 
tem um cantinho especial para os pequenos. Uma 
Sala Infantil, toda temática e decorada para que as 
crianças, até 10 anos. Inaugurada pela compositora, 
cantora Bia Bedran contém, ainda, o “Cantinho Bia 
Bedran”, com obras da autora. De segunda a sexta, 
das 11h às 15h.

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

 Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

Mostra conta com mais de 100 peças estreia hoje com entrada franca

Divulgação

Miguelito faz sucesso na internet

POR JEFFERSON LEMOS

Sem eliminação 
de documentos
A pedido do Ministério 
Público Federal (MPF), a 
Justiça Federal concedeu 
liminar suspendendo as 
eliminações de documen-
tos públicos com base nos 
procedimentos do Decreto 
nº 10.148/2019. Em ação 
civil pública, o MPF pediu 
a suspensão do decreto por 
contrariar a “Lei de Arqui-
vos” (Lei nº 8.519/91), a qual 
dispõe sobre a política na-
cional de arquivos públicos 
e privados.

O decreto criou as Co-
missões Permanentes de 
Avaliação de Documentos, 
espalhadas em cada um dos 
órgãos da administração 
pública com atribuição de 
análise, avaliação e seleção 
dos documentos produzi-
dos e acumulados no seu 
âmbito de atuação para ga-
rantir a sua destinação final.  
Para o MPF, ao retirar do 
Arquivo Nacional a com-
petência para autorizar ou 
não a eliminação dos docu-
mentos, por meio de um ato 
infralegal (regulamentar), 
o decreto subtrai do órgão 
competências atribuídas 
por lei. 

Rio: 776 chances de emprego

A Prefeitura do Rio divul-
gou ontem (21) 776 opor-
tunidades de empregos 
disponíveis para diversos 
segmentos profissionais 
nas áreas automotiva, da 
construção civil, de co-
mércio e serviços. Do total, 
358 postos são destinados 
aos trabalhadores com 

 Marcos de Paula/Divulgação

deficiência. As chances 
são para todos os níveis de 
escolaridade e a faixa sala-
rial é de R$ 1.212,00, para 
a função de atendente de 
lanchonete, e R$ 4.084,00 
para a vaga de subgerente 
de farmácia. Currículos 
para o e-mail vagas.smte@
gmail.com

Cuidado com a 
saúde nas barcas
A concessionária CCR Bar-
cas e o Sesc-RJ promovem, 
na manhã de hoje (22), na 
Estação Arariboia, no Centro 
de Niterói, uma intervenção 
artística com orientações so-
bre os cuidados com a saúde 
no verão.

Dois palhaços vestidos 
de turistas darão dicas aos 
usuários do transporte que 
passarem pelo terminal so-
bre o uso do protetor solar e 
a importância da hidratação 
e da alimentação saudável 
nesta época do ano. 

A atividade será realizada 
de forma lúdica, utilizando 
adereços cênicos e elemen-
tos musicais. 

Rio: cuidado com 
boletos falsos

Bombeiros 
solidários

A Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento 
alerta para a existência de 
um site que tenta se passar 
pelo portal Carioca Digital 
(carioca.rio) para emissão de 
falsos boletos de pagamento 
do IPTU. 

Os criminosos utilizam 
identidade visual semelhan-
te ao portal oficial com o 
objetivo de aplicar golpes 
nos contribuintes. 

O endereço falso utili-
zado pelos criminosos é 
https://acesso.cariocariodi-
gital.org/.  A Prefeitura do 
Rio, a Secretaria Municipal 
de Fazenda e Planejamento 
e a Empresa Municipal de 
Informática do Rio, Iplan, 
informam que já adotaram 
medidas para que o domí-
nio seja cancelado, além da 
denúncia às autoridades 
policiais.

Segundo a prefeitura do 
Rio, o único endereço do 
Carioca Digital, portal de 
serviços da Prefeitura do Ri, 
é: https://carioca.rio. 

O Corpo de Bombeiros do 
Estado do Rio de Janeiro, 
por meio da Liga Nacional de 
Bombeiros  (Ligabom), conta 
com a ajuda de 79 militares 
e 36 cães farejadores de cor-
porações de outros estados. 
São Paulo, Espírito Santo, 
Minas Gerais,  Mato Grosso, 
Tocantins, Mato Grosso do 
Sul,  Maranhão,  Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Sergi-
pe, Alagoas,  Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná  
atuarão na operação  de res-
gate por vítimas das chuvas 
de Petrópolis. O secretário 
de Estado de Defesa Ci-
vil e comandante-geral da  
corporação fluminense, co-
ronel Leandro Monteiro, 
agradece o apoio e a soli-
dariedade das corporações 
coirmãs.

Capoeira nas escolas de Niterói

A Câmara de Niterói cele-
bra hoje a capoeira, a partir 
das 18h.  Um dos objetivos 
da atividade intitulada 
“Capoeira é um Direito” é 
pleitear a inserção da ca-
poeira nas escolas. Ao todo 
37 praticantes distribuídos 
entre as designações de 
mestres, contramestres, e 
professores serão home-
nageados com moção de 

Divulgação

aplausos no plenário Brí-
gido Tinoco. A organização 
da solenidade é da verea-
dora Walkíria Nictheroy 
com o Fórum de Capoeira 
de Niterói. “A capoeira é 
uma sabedoria de sobre-
vivência ancestral, assim 
como as demais tradições 
dos povos de matriz africa-
na que sobreviveram atra-
vés dos séculos”, lembra.

Panorama RJPanorama RJ

Dando continuidade à 
operação Verão Seguro, a 
Secretaria de Ordem Pú-
blica e Defesa Civil de Ca-
simiro de Abreu transferiu 
o Trailer de Policiamento 
Móvel para a Prainha, em 
Barra de São João. O trailer 
conta com atuação dos 
guardas municipais e po-
liciais militares do Proeis. 
Para o secretário Wellin-

gton Lima, esse reforço 
na segurança é essencial 
nesse período do ano. 

“A unidade já estava 
no distrito desde o fi-
nal do ano passado. Nos-
so objetivo é aumentar  
a segurança dos mora-
dores e visitantes duran-
te esse período de alta 
temporada”, destacou o 
secretário. 

Segurança em Barra de São João
Divulgação

O mercado imobiliário bra-
sileiro registrou saldo po-
sitivo em 2021, apesar de 
problemas como o aumen-
to dos preços e da inflação. 
O número de vendas de no-
vos imóveis cresceu 12,8% 
em comparação com 2020. 
Os lançamentos de imóveis 
tiveram aumento de 25,9% 

e a oferta final (imóveis 
não vendidos) fechou com 
3,8% de crescimento. Os 
dados são do estudo Indi-
cadores Imobiliários Na-
cionais do 4º trimestre de 
2021, da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(CBIC) e o Senai Nacional, 
em parceria com a Brain.

Venda de imóveis: saldo positivo
Fernando Frazão/Agência Brasil
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Equipes vão trabalhar 24 horas para limpar as ruas e a cidade voltar a funcionar. Rio e Niterói ajudam

Petrópolis acelera a limpeza
As mortes em Petrópolis cau-
sadas pela chuva chegaram a 
178. O número foi divulgado 
ontem (21) pela Defesa Civil 
do estado. O Corpo de Bom-
beiros trabalha direto no 
município desde a o dia 15, 
quando a cidade foi atingida 
por intenso temporal. Nos 
dias seguintes, a chuva não 
tem dado trégua, o que inter-
rompe em vários momentos 
as operações de busca. O 
solo encharcado é um risco 
para novos desabamentos 
e deslizamentos. Até agora, 
24 pessoas foram resgatadas 
com vida.

A Defesa Civil municipal 
voltou a acionar as sirenes 
em Petrópolis ontem. A me-
dida foi tomada diante da 
previsão de chuva moderada 
a forte nas próximas horas. 
Dos 18 dispositivos localiza-
dos próximos a áreas de risco, 
15 emitiram o alerta. Os mo-
radores também receberam 
comunicado por mensagem 
de celular e por aplicativos. 

Ontem foi o sétimo dia em 
que o município se manteve 
no Estágio Operacional de 
Crise, por causa dos acu-
mulados pluviométricos. “A 
situação também leva em 
consideração o elevado nú-
mero de ocorrências, mais 
de 1,2 mil até o momento, 
em função das chuvas”, in-

formou a Defesa Civil.
De acordo com a Secre-

taria de Estado de Polícia 
Civil do Rio, o número de 
desaparecidos caiu para 110, 
conforme os números divul-
gados às 14h30. Mais cedo, às 
7h50, eram 126. O número de 
vítimas identificadas aumen-
tou: eram 143 e nos números 
da tarde, 146.

Os corpos liberados e en-
tregues à funerária passaram 
de 134 para 138. Os liberados 
à disposição da funerária, 
agora são quatro, aguardan-
do as famílias para preen-
chimento de documento de 
óbito.

Aceleração nos trabalhos 
- O prefeito de Petrópolis, Ru-
bens Bomtempo, informou 

que o trabalho de limpeza da 
cidade começou a ser feito 
sem interrupções desde on-
tem (21). A meta é tornar o 
serviço mais rápido para que 
seja encerrado até sexta-fei-
ra. Explicou que a região do 
centro histórico da cidade já 
está mais limpa e o municí-
pio começa a funcionar com 
a abertura de algumas lojas.

“Nós tomamos a decisão 
de também fazer limpeza 
agora diuturnamente. A gen-
te vai trabalhar 24 horas. A 
partir de agora, [também] 
à noite para acelerar a lim-
peza. A gente trabalhará 
com máquinas e caminhões. 
Tenho certeza que, juntos, o 
governo do estado e a prefei-
tura municipal, a gente vai 
conseguir dar uma resposta 
mais rápida”, afirmou.

“Nesta segunda-feira, as 
lojas do Centro Histórico 
de Petrópolis, [área] que já 
está bem mais limpa, tam-
bém começaram a abrir. Um 
recomeço para os empresá-
rios afetados pelas chuvas”, 
afirmou.

A prefeitura pediu à popu-
lação que evite circular com 
veículos na parte central da 
chamada Cidade Imperial 
para não interferir na movi-
mentação dos equipamentos 
usados na limpeza. A Com-
panhia de Limpeza Urbana 

do Rio (Comlurb) enviou 
para Petrópolis uma força-
-tarefa com 250 garis que vão 
ajudar na limpeza das ruas 
mais atingidas, fazer remo-
ção de árvores que estejam 
obstruindo as vias e recolher 
galhadas.

Além da Comlurb, a pre-
feitura do Rio apoia as ações 
de recuperação de Petró-
polis com várias secretarias 
e órgãos. A Defesa Civil e a 
Guarda Municipal também 
enviaram servidores para 
a cidade. A Secretaria de 
Saúde forneceu máscaras e 
medicamentos para ajudar 
no atendimento às vítimas. 

A prefeitura de Niterói 
também participa do muti-
rão de limpeza das ruas do 
Centro Histórico de Petró-
polis. 

“Cerca de 200 trabalhado-
res da Companhia de Lim-
peza de Niterói (Clin) e da 
Secretaria Municipal de Con-
servação e Serviços Públicos 
(Seconser) atuaram na Rua 
do Imperador e vias próxi-
mas com caminhões-pipa 
com jato d’água, maquinário, 
equipamentos e ferramentas 
para limpar e desobstruir as 
ruas”, anunciou a prefeitura.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, foi a Petrópolis e se 
reuniu com o prefeito Rubens 
Bomtempo.

Aumenta o 
número de 
mortos e de 
identificados, 
e cai o de 
desaparecidos

Douglas Maccedo/Prefeitura de Niterói

Servidores da Clin ajudam na limpeza de Petrópolis após as últimas chuvas que deixaram quase 200 mortos

Polícia vai coletar 
DNA de famílias
Uma força-tarefa da Polícia 
Civil, após reuniões com 
juízes do Tribunal de Jus-
tiça da Comarca de Petró-
polis, Defensoria Pública 
e segmentos da sociedade 
civil local, foi montada para 
promover um mutirão de 
coleta de DNA de familiares 
de desaparecidos e afetados 
pelas chuvas em Petrópolis. 
Ontem começou a convoca-
ção das famílias: a cada dia 
serão chamados 20 grupos 
familiares  que registraram 
ocorrência de desapare-
cimento na Delegacia de 
Descoberta de Paradeiros 
(DDPA).

A coleta de DNA será fei-
ta no Clube Petropolitano, 
na Avenida Roberto Silveira, 
82, no Centro de Petrópolis, 
das 9h às 12h e das 13h às 
17h, estritamente para as 
pessoas convocadas para 
o dia agendado. O local é 
estratégico para dar mais 
conforto às famílias das 
vítimas.

O agendamento pode ser 
feito por qualquer morador, 
na unidade da DDPA insta-
lada na Sala Lilás, no Posto 
Regional de Polícia Técnica 
e Científica (PRPTC) de 
Petrópolis, e também no nú-
cleo da DDPA instalado no 
Clube Petropolitano. Após 
o registro, a DDPA entrará 
em contato com a família 
cadastrada.

Para facilitar o acesso 
até o Clube Petropolitano, a 
Polícia Civil disponibilizará 
um ônibus, que terá saída 
em um mercado da Rua 
Teresa, no Centro, saindo 
às 8h30min e às 12h30min. 
Cada família que coletar 
DNA receberá uma cesta 
básica, por meio de uma 
parceria com a Secreta-
ria de Estado de Esporte e  
Lazer.

Parentes que ainda não 
registraram ocorrência de-
vem procurar a DDPA na 
Sala Lilás do PRPTC, ou o 
Clube Petropolitano.

Autoridades tentam 
alinhar demandas
O governador Cláudio Castro 
se reuniu, ontem (21), em Pe-
trópolis para ouvir e alinhar 
as demandas e sugestões 
da Defensoria Pública e do 
Tribunal de Justiça do Rio. 
O encontro foi no Sesc, que 
funciona no Hotel Quitan-
dinha.

“Ouvimos pedidos e es-
tamos buscando parcerias 
para viabilizar as melhores 
condições do Aluguel Social 
para as vítimas da chuva em 
Petrópolis. Estamos levando 
em consideração não só os 
aspectos humanos e sociais, 
mas também as condições 
de infraestrutura para dar as 
melhores oportunidades às 
pessoas”, disse Castro.

Participaram da reunião 
o defensor público-geral 
do Rio Rodrigo Pacheco, 
a subprocuradora Paloma 
Lamego, a coordenadora re-
gional da Defensoria Luciana 
Lemos, os juízes Alexandre 
Teixeira de Souza e José Cláu-
dio de Macedo e o prefeito de 
Petrópolis, Rubens Bomtem-

po, além do bispo diocesano 
de Petrópolis, Dom Gregório 
Paixão, do padre Omar Ra-
poso e da instituição sem 
fins lucrativos RioSolidario, 
representada pela primeira 
dama do estado e presidente 
de honra, Analine Castro.

A Defensoria Pública re-
latou que moradores de Pe-
trópolis desejam ter acesso 
a benefícios sociais e auxílios 
do governo para a reconstru-
ção de suas vidas. Também 
foram feitas propostas de 
integração e agilização nas 
tomadas de decisão. 

“Além do aspecto huma-
no, é preciso compreender as 
particularidades da geografia 
e da infraestrutura de Pe-
trópolis, que reúne desafios 
para a introdução de políti-
cas públicas, recebimento 
de doações e logística de 
movimentação e transporte 
na cidade. Essa integração é 
absolutamente fundamental 
para aumentarmos a quali-
dade das nossas ações”, disse 
o governador.

PIB de Petrópolis deve perder 
R$ 665 milhões, diz Firjan

O Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de bens e serviços pro-
duzidos) de Petrópolis deve 
perder R$ 665 milhões em 
consequência dos efeitos da 
chuva que destruiu grande 
parte da cidade. O cálculo, da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Fir-
jan), tem por base o impacto 
direto apontado na pesquisa 
junto a 286 empresas, entre os 
dias 16 e 18 deste mês.

No total de entrevistados, 
65% informaram que as em-
presas foram atingidas dire-
tamente e o funcionamento 
não foi restabelecido em 85%. 
A expectativa de retorno total 
das atividades leves é, em 
média, de 13 dias, para os que 
estimam uma normalização. 
No entanto, um em cada três 
entrevistados não sabe dizer, 

por enquanto, quando será 
esse retorno.

Ainda conforme a pesqui-
sa, 11% dos entrevistados com 
as empresas prejudicadas in-
formaram desaparecimento 
ou morte de funcionários. 

A pesquisa indicou tam-
bém que nas atividades das 
empresas, a linha de produ-
ção sofreu impacto em 35%. 
Nas áreas administrativa e 
de vendas, a influência dos 
relatos chegou a 30% e 35% 
dos entrevistados, respecti-
vamente. O alagamento no 
entorno, citado por 77% dos 
representantes das empre-
sas impactadas, está entre 
as maiores dificuldades en-
frentadas, como também a 
falta de energia elétrica e ou 
telefone, relatada por 60% 
deles. Dos pesquisados, 31% 

registraram alagamento no 
interior da empresa e 23% 
citaram danos na estrutu-
ra física, como quebra de 
equipamento, desabamento 
ou condenação de muros e 
paredes.

A entidade instalou on-
tem (21), na cidade imperial, 
o Centro de Atendimento 
ao Pequeno Empresário, na 
Firjan Serrana, na Rua Dom 
Pedro I, 579, na área central. A 
intenção é assessorar gratui-
tamente as pequenas e micro 
empresas atingidas. No local, 
haverá atendimento de insti-
tuições de crédito parceiras, 
como BNDES, AgeRio, Caixa 
Econômica, Sicoob e Sicredi. 
O funcionamento a partir de 
hoje (22) será das 9h às 17h.

Os empresários apon-
taram o restabelecimento 

da ordem na cidade e ações 
emergenciais que impulsio-
nam mais diretamente a qua-
lidade de vida e a recuperação 
econômica como as princi-
pais frentes para a atuação do 
poder público.

O presidente da Firjan, 
Eduardo Eugenio, disse que a 
situação é dramática, e que os 
empresários de Petrópolis já 
estavam com um passivo pro-
vocado pela pandemia. “Pre-
cisam de um alívio financeiro. 
As empresas precisam reto-
mar suas atividades, porque 
as pessoas que sobreviveram 
precisarão trabalhar e ter ren-
da. Estamos instalando uma 
agência onde os empreen-
dedores poderão conversar 
com grandes bancos para 
atravessar essa turbulência”, 
explicou.

Cálculo tem como base pesquisa feita junto a 286 empresas do município

Governo 
dos EUA faz 
doação de 
R$ 520 mil
Os Estados Unidos, por 
meio da USAID (Agência 
dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Interna-
cional), vão doar R$ 520 mil 
para ajudar famílias atingi-
das pelas fortes chuvas que 
atingiram a cidade de Pe-
trópolis. Os recursos serão 
usados para distribuir kits 
de higiene pessoal e limpe-
za e segurança alimentar 
às famílias desabrigadas e 
serão administrados pela 
Agência Adventista de De-
senvolvimento e Recursos 
Assistenciais (ADRA). O 
governo dos EUA mantém 
uma relação de colabora-
ção histórica com o estado 
do Rio. No ano passado, 
foi assinado memorando 
entre o Estado e a Embai-
xada e Consulados dos 
EUA para para expandir a 
cooperação mútua em di-
versas áreas econômicas e  
sociais.

Animais treinados pelos bombeiros buscam vítimas da tragédia

Cães farejadores seguem 
em meio aos escombros
A primeira missão nenhum 
militar esquece. Até mesmo 
se ele for um pet. Certamente 
este será o caso do cão Oss, do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Paraná, que se juntou à força-
-tarefa coordenada pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Rio no 
resgate às vítimas do desastre de 
Petrópolis. O iniciante Oss é um 
dos 44 cães que integram o tra-
balho das equipes de bombei-
ros de 16 estados da federação 
na cidade serrana. Somando à 
equipe do Rio, são 54 animais 
se revezando nas buscas. 

O Corpo de Bombeiros do 
Rio atua em Petrópolis com 
uma força-tarefa que conta 
com equipes especializadas em 
busca com cães, em operações 
de salvamento em desastres e 
em resgate em estruturas colap-
sadas. São militares altamente 
capacitados, que trabalham de 
forma encadeada, otimizando 
os recursos e diminuindo o 
tempo-resposta. 

Condutor do Oss, o cabo 
Rafael Souza Vaz, do Corpo 
de Bombeiros do Paraná, está 
acostumado a atuar em desas-
tres. Ele participou do trabalho 
de resgate em Brumadinho 
(MG) junto com um outro cão. 
Desta vez, a responsabilidade 

está com Oss. 
“Aqui no Caxambu é a pri-

meira “área quente” que a equi-
pe do Paraná foi deslocada. 
O trabalho do Oss está sendo 
satisfatório, pois ele já identifi-
cou um possível local de busca”, 
destacou o bombeiro.

 Philippe Lima/Divulgação

O cão Oss, ao lado de seu condutor, participa de sua primeira missão 
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PRF bota o bloco nas estradas 
durante o feriadão de Carnaval
Campanha de conscientização de motoristas vai começar no próximo dia 25 e segue até 2 de março

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) vai promover uma cam-
panha de conscientização dos 
motoristas durante o período 
de carnaval, mesmo com a 
decisão de alguns estados e 
municípios não promoverem 
a festa – medida que visa evi-
tar a aglomeração de pessoas 
e, consequentemente, o au-
mento de casos de covid-19.

Segundo a PRF, indepen-
dentemente de haver ou não 
carnaval, “quem bebe e di-
rige coloca em risco não só 
sua própria segurança, mas 
também a dos passageiros e 
a de terceiros”, motivo pelo 
qual está mantida a opera-
ção, conforme previsto no 
planejamento da Operação 
Rodovida 2021/2022.

A Operação Carnaval terá 
início no dia 25 de fevereiro 
e prossegue até 2 de março, 
às 23h59, com o objetivo de 
“promover a segurança viária 
nos deslocamentos dos usuá-
rios pelas rodovias federais”.

Durante o período, fisca-
lização e policiamento serão 
intensificados nas rodovias, 
com o aumento das rondas 
ostensivas e com o posiciona-
mento das equipes em locais 
estratégicos. Em nota, a PRF 
explica que haverá reveza-
mento de policiais ao longo 
das rodovias federais nos 
trechos mais movimentados 
e críticos, tendo por base os 
locais onde há alto índice de 

acidentes ou elevado número 
de infrações de trânsito.

“Um dos principais focos 
será o combate à mistura ál-
cool e direção, uma das maio-
res causas de acidentes de 
trânsito com vítimas grave-
mente feridas. As equipes da 
PRF estarão equipadas com 
etilômetros, equipamentos 

utilizados para medir a con-
centração de álcool no orga-
nismo por meio da análise do 
ar expelido pelos pulmões”, 
segundo nota da PRF.

No dia 3 de março será 
apresentado o balanço das 
operações, tendo que como 
base de comparação os dados 
registrados entre 12 e 17 de 

fevereiro do ano passado.

Lei Seca - O Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) es-
tabelece limite zero para o 
consumo de álcool pelos mo-
toristas e impõe penalidades 
severas para quem infringe a 
norma. No entanto, segundo 
a PRF, apesar do rigor da Lei 

Seca, não é difícil flagrar, nas 
rodovias federais, motoristas 
que bebem antes de dirigir 
durante o carnaval.

Em 2019, foram registra-
dos 126 acidentes envolvendo 
bebida e direção nos seis dias 
de carnaval. Em 2020, foram 
141 registros.

“Por se tratar de um ano 
atípico, os números registra-
dos em 2021 não são ideais 
para fins estatísticos de com-
paração com os anos an-
teriores, tendo em vista o 
cancelamento do carnaval 
por conta da pandemia do 
coranavírus. Por esse motivo,  
o número, durante o período 
carnavalesco, de acidentes 
causados por motoristas que 
dirigiram após o consumo 
de álcool reduziu para 89”, 
detalha o órgão.

Legislação - O artigo 165 
do CTB define como “gra-
víssima” a infração de dirigir 
sob a influência de álcool ou 
de qualquer outra substância 
psicoativa que determine 
dependência. A multa para 

o motorista que comete essa 
infração é de R$ 2.934,70, va-
lor que dobra caso o infrator 
seja flagrado novamente no 
período de um ano, além de 
a carteira de motorista ficar 
suspensa por 12 meses.

A PRF destaca que a “sim-
ples recusa em submeter-se 
ao teste de etilômetro ofere-
cido pelo policial ocasiona a 
mesma penalidade”, prevista 
pelo artigo.

Orientações para quem 
vai pegar a estrada - “A manu-
tenção deve estar em dia, em 
especial em relação aos itens 
de segurança, como sistema 
de freios, pneus e sistemas 
de iluminação e sinalização”, 
diz a PRF.

Além disso, a viagem deve 
ser planejada “de modo que 
o condutor não dirija por 
mais de quatro horas inin-
terruptas”. O motorista deve 
estar descansado e em con-
dições físicas e psicológicas 
para a condução do veículo. 
Também deve haver planeja-
mento para abastecimento e 
alimentação.

Uma outra orientação 
da PRF é a de que o número 
de passageiros não exceda a 
capacidade máxima prevista 
pelo manual do veículo. “To-
dos os ocupantes devem usar 
o cinto de segurança ou, em 
caso de crianças, o sistema de 
retenção equivalente”.

Medida que 
visa evitar a 
aglomeração 
de pessoas e 
o aumento de 
casos de covid-19

Agência Brasil

Fiscalização será intensificada nas rodovias, com aumento das rondas e posicionamento em locais estratégicos

Artefato, que já não é obrigatório em locais abertos, pode deixar de ser cobrado nos fechados

Rio já pensa em banir as máscaras
O Comitê Científico de En-
frentamento à Covid-19 da 
cidade do Rio de Janeiro volta 
a se reunir em março para de-
cidir se libera o carioca de usar 
máscaras em todos os locais.

“A decisão sobre o uso de 
máscaras será tomada nas 
próximas duas ou três se-
manas após nova avaliação 
do cenário epidemiológico”, 
informou ontem (21) a Secre-
taria Municipal de Saúde após 
reunião do comitê.

Mais cedo, o Boletim Epi-
demiológico da prefeitura 
revelou que o número de 
casos e de óbitos de covid-19 

se manteve em queda na se-
mana passada, confirmando 
a tendência de redução de 
infecções que já havia sido 
apontada pela edição do le-
vantamento publicada em 9 
de fevereiro.

Um dos principais indica-
dores da diminuição de casos 
é a taxa de positividade. Em 
queda desde 16 de janeiro, o 
percentual de testes positivos 
para covid-19 chegou a 6,4% 
na semana passada, signifi-
cando que, a cada 100 testes 
realizados, menos de sete 
detectam o novo coronavírus.

Em outubro do ano passa-

do, a prefeitura do Rio liberou 
o uso de máscaras em lugares 
abertos.

Quase cem mil casos a 
mais - A cidade do Rio de 
Janeiro teve 385.224 casos da 
doença do início de janeiro 
até a semana passada, quase 
100 mil a mais que em todo 
o ano de 2021. A diferença 
decorre da grande capacidade 
de transmissão da variante 
Ômicron, que se espalha mui-
to mais rápido que as outras 
cepas do coronavírus e teve 
seu pico de casos na cidade 
em janeiro. A variante foi res-

ponsável por 97,2% das ocor-
rências em janeiro de 2022. 

Apesar de o número de 
diagnósticos ter sido muito 
maior que em qualquer ou-
tro período da pandemia, a 
mortalidade causada pela 
covid-19 foi de 13,4 vítimas 
a cada 100 mil habitantes, 
enquanto nos anos anteriores 
essa relação passou de 200 
para 100 mil. Pesquisadores 
vêm apontando que a queda 
na mortalidade confirma 
que as vacinas cumpriram o 
papel principal de reduzir a 
ocorrência de casos graves e 
mortes.

Já a letalidade da covid-19 
em 2022 foi, até aqui, de 0,2%, 
enquanto em 2020 o percen-
tual chegou a 8,7%. A morta-
lidade indica o impacto das 
mortes em relação ao total da 
população, enquanto a letali-
dade mostra a proporção de 
pessoas que morreram entre 
as que tiveram casos confir-
mados da doença. 

Por isso, a letalidade pode 
ser influenciada pela capaci-
dade de realizar testes, já que 
uma baixa testagem causa 
subnotificação e dificulta a 
compreensão de quantas pes-
soas, de fato, se infectaram.

A Prefeitura de São 
Gonçalo interrompeu 
um evento em um bar 
na Av. José Manna Jú-
nior, na Trindade, na 
noite de domingo (20), 
após receber denúncias 
sobre perturbação da 
ordem. O estabeleci-
mento, que não tinha 
alvará de funcionamen-
to, foi multado em mais 
de R$ 2 mil. Mesas e 
cadeiras que ocupa-
vam o espaço público 
apreendidas e levadas 
para o depósito públi-
co municipal. O bar foi 
autuado por aglome-
ração e falta de licença 
sanitária.

Bar multado 
em SG

Além de prisão, ele terá que pagar multa no valor de R$ 10,4 milhões

Mais uma condenação na 
conta de Sérgio Cabral

O ex-governador Sérgio Ca-
bral foi condenado a 4 anos 
e 7 meses de prisão, além do 
pagamento de multa no valor 
de R$ 10,4 milhões. A sentença 
foi proferida pelo juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal Cri-
minal, que apura os crimes da 
Lava Jato no Rio de Janeiro, e 
divulgada ontem (21).

“Diante de tudo o que se 
apurou, concluo que o acu-
sado Sérgio Cabral, nos anos 
de 2013, 2014 e 2015 suprimiu 
tributos por meio da omissão 
de informações pertinentes a 
seus ingressos patrimoniais nas 
declarações fiscais pertinentes, 
bem como que devido ao eleva-
do montante sonegado, equiva-
lente a R$ 10.402.040,91, causou 
grandes danos a coletividade”, 
escreveu Bretas em sua decisão.

Segundo o juiz, a culpa do 
ex-governador é elevada, pois 
ele foi o principal idealizador 
dos esquemas de corrupção 
em seu governo, que envol-
viam percentuais cobrados das 

empreiteiras para garantir a 
participação em grandes obras, 
principalmente para a Copa 
do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016.

“A culpabilidade é elevada, 
pois Sérgio Cabral foi o princi-
pal idealizador dos esquemas 
ilícitos perscrutados por ele e 
assim agiu valendo-se da auto-
ridade conquistada pelo apoio 

de vários milhões de votos que 
lhe foram confiados. Mercanti-
lizou a funções públicas obtidas 
meio da confiança que lhe foi 
depositada pelos cidadãos do 
estado do Rio de Janeiro, rece-
bendo em razão disso volumo-
sas quantias de dinheiro que 
não foram declaradas, razão 
pela qual a sua conduta deve 
ser valorada com maior rigor do 
que outro fraudador do fisco”, 
frisou Bretas.

O regime inicial da prisão 
estipulado é o semiaberto. A 
advogada Patrícia Proetti, que 
defende Cabral, informou que 
irá recorrer da decisão.

Antônio Cruz/ABR

Ex-governador Sérgio Cabral foi 
condenado mais uma vez

Sentença foi 
proferida pelo 
juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª 
Vara Federal 
Criminal
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Venda pela internet: Anvisa vê 
ameaça de risco em produtos
A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) já 
identificou mais de 17 mil 
ameaças em potencial de 
produtos sujeitos à vigilância 
sanitária, vendidos de forma 
irregular na internet.

O resultado é fruto de um 
projeto piloto de fiscalização 
que tem, por objetivo, am-
pliar o monitoramento de 
produtos, de forma a reduzir 
irregularidades identificadas 
pela Anvisa no setor de ven-
das pela internet.

Lançado no final de 2021, 
o projeto é uma parceria 
com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud). Entre os dias 
1º de dezembro de 2021 e 10 
de fevereiro de 2022, ele já 
possibilitou a captação de 1 
milhão “possíveis focos de 

monitoramento”. Desse to-
tal, 17 mil foram considera-
das ameaças em potencial e 
cerca de 10 mil apresentaram 
“potenciais irregularidades”. 
Os dados divulgados são ain-
da preliminares.

São considerados irregu-
lares “quaisquer produtos 
que não atendam às regras 
definidas pela Anvisa e, por-
tanto, não ofereçam à socie-
dade garantia de eficácia, 

segurança e qualidade exi-
gida para itens sob vigilância 
sanitária”, explica a Anvisa, 
referindo-se a exigências que 
variam de acordo com o tipo 
de produto.

Entre as irregularidades 
que costumam ser identi-
ficadas estão ausência de 
registro ou notificação na 
agência; e produtos falsifi-
cados, furtados, roubados 
ou contrabandeados. Há 
também casos de produtos 
cuja propaganda é consi-
derada inadequada; e os 
que apresentam desvios de 
qualidade em seu processo 
de fabricação.

De acordo com a Anvisa, 
os produtos proibidos são 
itens irregulares que, con-
forme resoluções publicadas 
pela agência, têm proibidas 

sua fabricação, importação, 
armazenamento, distribui-
ção, comercialização, propa-
ganda, publicidade, promo-
ção e/ou uso, a depender da 
irregularidade evidenciada.

A Anvisa informa que há 
também casos de produtos 
que apresentam problemas 
de “desvio de qualidade”, o 
que ocorre quando os parâ-
metros de qualidade esta-
belecidos na regularização 
do produto não são cumpri-
dos. São enquadrados nessa 
situação casos de medica-
mentos com alterações de 
aspecto, cor, odor, sabor e 
volume ou a presença de cor-
po estranho, por exemplo.

A agência alerta que a 
utilização de produtos ir-
regulares coloca em risco a 
saúde dos usuários.

São consideradas irregularidades mercadorias que não atendam às regras

Ação foi possível com investimento em tecnologia, com o Projeto Exel

Recuperados R$ 1 bi de 
organizações criminosas
O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública informou 
ontem (21) que recuperou 
cerca de R$ 1 bilhão de or-
ganizações criminosas em 
apreensões de drogas, bens 
de luxo como helicópteros 
e iates, além de armas e di-
nheiro em espécie. Segundo 
a pasta, a ação foi possível 
por meio do investimento 
em tecnologia, com o Projeto 
Excel, que auxilia as forças 
de segurança estaduais no 
combate ao crime.

O projeto fornece softwa-
res forenses e hardwares às 
polícias civis para dar mais 
rapidez na retirada e análise 
de celulares apreendidos de 

indivíduos envolvidos com 
o crime organizado. O traba-
lho é realizado após ordem 
judicial prévia de quebra de 
sigilo telemático no âmbito 
de inquéritos policiais. 

Ao todo, foram mais de 
2.350 ordens judiciais autori-
zando o uso dos equipamen-

tos pelas forças policiais de 
26 estados que aderiram for-
malmente ao Projeto Excel.

Entre as principais in-
vestigações estão os crimes 
de tráfico de drogas, homi-
cídios, roubo (cargas, ban-
cos, carro forte), lavagem de 
dinheiro, tráfico de armas. 
Além de investigações rela-
cionadas à pedofilia.

De acordo com minis-
tério, desde 2019, a pasta 
já capacitou 130 policiais 
na atividade de extração e 
análise de dados. Ao todo, 
foram destinados R$ 18 mi-
lhões para treinamento e 
aquisições de equipamentos 
especializados.

O Procon de São Paulo 
encaminhou um pedi-
do para que a Polícia 
Civil do estado paulista 
investigue a empresa 
MSK Operações e In-
vestimentos por suspei-
ta de um esquema de 
pirâmide financeira en-
volvendo a comerciali-
zação de criptomoedas. 
Segundo o Procon, o 
ofício tem como base 
mais de 500 denúncias 
feitas por consumido-
res contra a empresa.

Em janeiro, o Pro-
con já havia firma-
do um acordo com a  
MSK estabelecendo que 
ela deveria reembolsar 
os consumidores no 
valor integral que foi 
investido.

Suspeita de 
‘pirâmide’

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, disse ontem (21) 
que a desaceleração da 
economia da China deverá 
dificultar o crescimento 
do Brasil e dos demais 
países da América Latina. 
De acordo com Neto, a 
pandemia de covid-19, a 
crise imobiliária chinesa e 
o envelhecimento de sua 
população estão entre os 
principais fatores da que-
da de crescimento do país 
asiático.

“Acho que a preocupa-
ção é que um crescimento 
menor na China possa 

dificultar o crescimento da 
América Latina e o cresci-
mento do Brasil. Acho que 
o ponto principal é enten-
der que esse processo vai 
acontecer de tal forma, 
e tomar as medidas, e se 
reinventar para que isso 
tenha o mínimo de efeito 
possível”, disse o presiden-
te do BC. 

“A gente começa a ver, 
e a própria autoridade chi-
nesa tem dito, que a gente 
vai ver um crescimento da 
China mais perto do cres-
cimento mundial, não tão 
descolado, ainda que seja 
acima”, acrescentou.

China: desaceleração preocupa BC

Faturamento foi de R$ 152,4 bi, ainda abaixo do verificado em 2019

2021: turismo cresce 12% 
em relação ao ano anterior
O turismo no Brasil cresceu 
12% em 2021 na comparação 
com o ano anterior, mostra 
levantamento do Conselho 
de Turismo da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP). O per-
centual representa um fatu-
ramento de R$ 152,4 bilhões. 
O volume, no entanto, ainda 
está abaixo do verificado em 
2019, quando a soma alcan-
çou R$ 201,2 bilhões, 24,2% a 
mais, já descontada a inflação 
do período.

O transporte aéreo foi a 
atividade com maior cres-
cimento, com alta de 28% 
e um faturamento anual de 
R$ 37,7 bilhões. Em seguida, 
está o grupo de alojamento e 
alimentação, com um acrés-
cimo de 13,1% no faturamen-
to, somando R$ 45,2 bilhões. 
Essas foram as atividades 
com mais retração em 2020, o 
que explica, em parte, as altas 
mais expressivas. Para a Fe-
comercioSP, entretanto, ob-
serva-se “recuperação sólida” 
com o avanço da vacinação.

Os demais segmentos que 
tiveram aumento em 2021 
foram: transporte aquaviário 
(8,8%), transporte terrestre 
(7,2%), locação de veículos, 
agências e operadoras (2,5%) 
e atividades culturais, recrea-
tivas e esportivas (1,6%).

Em dezembro, o turis-
mo nacional se manteve em 
alta, com 22,6% a mais de 
faturamento na compara-
ção com o mesmo mês de 
2020, um montante de R$ 

16,7 bilhões. Novamente o 
setor aéreo foi destaque, com 
crescimento de 60,6%. Esse 
grupo foi também o que teve 
maior faturamento, com R$ 
5,2 bilhões. Os serviços de 
alojamento e alimentação, 

por sua vez, tiveram alta de 
15,7%, com faturamento de 
R$ 4,9 bilhões. As atividades 
culturais, recreativas e espor-
tivas registraram crescimento 
de 13,1%.

O levantamento é feito 

com base na Pesquisa Anual 
de Serviços e nos dados atua-
lizados com as variações da 
Pesquisa Mensal de Servi-
ços, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

O transporte aéreo foi a atividade com maior crescimento, com alta de 28% e um faturamento anual de R$ 37,7 bilhões

Inflação: previsão 
cresce pela 6ª vez
O mercado financeiro aumen-
tou pela sexta vez consecutiva 
a previsão de inflação para 
2022. Segundo projeção do 
Boletim Focus, divulgado on-
tem (21) pelo Banco Central, o 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) deve fechar 
este ano em 5,56%.

Há uma semana a proje-
ção do mercado era de que a 
inflação terminasse o ano em 
5,5%. Há quatro semanas a 
previsão era de 5,15%.

Para 2023, o mercado 
manteve a expectativa da 
semana passada em relação 
ao IPCA. A projeção desta 
semana aponta uma inflação 
de 3,5%. Há quatro semanas, 
a projeção era de inflação de 
3,4% em 2023.

Já para 2024, o mercado 
elevou a projeção de inflação 
para 3,09%, ante os 3,04% pro-
jetados na semana passada.

Divulgado semanalmen-

te, o Boletim Focus reúne a 
projeção do mercado para os 
principais indicadores eco-
nômicos do país. Na projeção 
dessa semana, o Focus tam-
bém manteve PIB registrada 
há sete dias. A nova projeção 
é de alta no PIB de 0,3%, em 
2022. Há quatro semanas o 
mercado previa um cresci-
mento da economia brasileira 
de 0,29%.

Para 2023, o Focus tam-
bém registrou a mesma ex-
pectativa de PIB da semana 
passada, de 1,5%. Há quatro 
semanas a previsão era de 
que o PIB crescesse 1,69%, em 
2023. Para 2024, a projeção 
se manteve estável, ficando 
em 2%.

O mercado manteve a 
previsão para a taxa básica 
de juros, a Selic, para 2022. 
Na projeção de ontem, a Se-
lic deve encerrar o ano em 
12,25%.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo projeção do Banco Central, o IPCA deve fechar este ano em 5,56%

Falta de garantia 
de eficácia, 
segurança e 
qualidade são 
itens observados 
pelo órgão

Valor foi 
calculado com 
base apreensões 
de drogas, bens 
de luxo, armas e 
dinheiro

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: 25/02/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Frei Orlando - Jacaré - Niterói 16909861
08:00 às 12:00 Rua Pedro Ernesto - Tenente Jardim - Niterói 16909861
13:00 às 17:00 Estrada Doutor Melchiades Peixoto - Baldeador - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Estrada Figueira - Caramujo - Baldeador - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Estrada Melchiades Peixoto - Baldeador - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Estrada Velha do Baldeador - Baldeador - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Estrada Velha Maricá - Caramujo - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora das Graças - Caramujo - Baldeador - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Rua Ariosto - Caramujo - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Rua Jardim Figueira - Caramujo - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Rua Waldenir Lima - J Figueira - Caramujo - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Ruas A, B, C - Jardim Figueira - Caramujo - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Rua Jurandy - Caramujo - Niterói 16909273
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Bento Mario da Costa - Jurujuba - Niterói 16913785
13:00 às 17:00 Avenida Carlos E Marins - Jurujuba - Niterói 16913785
13:00 às 17:00 Travessa Condomínio Brasília - Jurujuba - Niterói 16913785
13:00 às 17:00 Travessa José A Guimarães - Jurujuba - Niterói 16913785
14:00 às 18:00 Avenida Irene Lopes Sodré - Itaipu - Niterói 16909949
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16909949
14:00 às 18:00 Ruas 15, 17, 47 - Itaipu - Lot Cidade Balnearia - Condomínio Terra Verde 16909949
14:00 às 18:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Niterói - Niterói 16909949
14:00 às 18:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói 16909949
14:00 às 18:00 Rua Radio Globo - Itaipu - Niterói 16909949
14:00 às 18:00 Rua Roberto Peixoto - Itaipu - Niterói 16909949
14:00 às 18:00 Rua Fagundes Varela - Ingá - Niterói 16913909
14:00 às 18:00 Rua São Sebastião - Ingá - Niterói 16913909
14:00 às 18:00 Rua Tiradentes - Centro - Niterói 16913909

SÃO GONÇALO
09:00 às 11:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 16890349
09:00 às 11:59 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 16890349
12:00 às 16:00 Rua Alberto Coutey - Mutondo - São Gonçalo 16907455
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - São Gonçalo 16907455
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Rodrigues Ramos - Mutondo - São Gonçalo 16907455
12:00 às 16:00 Rua Lourival Rodrigues - Mutondo - São Gonçalo 16907455
12:00 às 16:00 Travessa Carlos Cruz - Mutondo - São Gonçalo 16907455
13:00 às 17:00 Rua Álvaro de Andrade - Mutua - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Burle Max - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Cel Silva de Andrade - Mutua - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Doutor Bulamarque - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Eduardo Vieira Machado - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Eurico Pinto Correia - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Henrique Milhones - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua João Catarino - Antonina - São Miguel - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua João Vieira - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Julio Nogueira - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Manoel Serrão - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Paulo de Freitas - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Pedro Garcia - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Renato Caramelo - Galo Branco - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Rua Fictício - São Miguel - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Tibúrcio Lacerda - Antonina - São Gonçalo 16900529
13:00 às 17:00 Rua Pereira Falcão - Antonina - São Gonçalo 16900529

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua 1 - Barra de Maricá - Praça Lagoa de Zacarias - Guaratiba 16913903
13:00 às 17:00 Rua Antônio Costa - Zacarias - Maricá 16913903
13:00 às 17:00 Rua Interna Projetada - Europa - Maricá 16913903
13:00 às 17:00 Rua Jeronymo Marques Monteiro - Barra de Maricá - Maricá 16913903
13:00 às 17:00 Rua Pampulha - Estrada Velha São José - Maricá 16913903
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Praça Lagoa de Zacarias - Maricá 16913903
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Vasco firma 
contrato 
para venda 
da SAF

O Vasco vem 
buscando se 
reerguer fi-
nanceiramen-
te há alguns 
anos. Ao que 
parece, os cru-

z-maltinos estão perto de 
mudar seu patamar no fute-
bol brasileiro.

Informações dão conta 
de que a diretoria do Vasco 
firmou contrato com a 777 
Partners para a compra da 
SAF. A empresa americana 
compraria 70% da SAF por 
R$ 700 milhões.

Além do valor para o in-
vestimento, a empresa tam-
bém assumiria as dívidas do 
Vasco. Segundo a diretoria 
cruzmaltina, os valores va-
riam entre R$ 700 milhões e 
R$ 1 bilhão.

O documento com a in-
tenção de venda foi assi-
nado em Miami, entre o 
presidente Jorge Salgado e 
o fundador da 777 Partners, 
Joshua Wander.

A partir de agora, o Vasco 
terá que passar por alguns 
trâmites para ser concre-
tizado. Vai haver uma due 
diligence (investigação de 
uma oportunidade de ne-
gócio) nas contas do clube, 
além de duas aprovações 
(Conselho Deliberativo e 
Assembleia Geral de sócios 
de uma oferta vinculante).

Tricolor inicia corrida pelo inédito título contra o Millonarios, na Colômbia

Fluminense começa hoje 
sonho da Libertadores

O Fluminense, 
enfim, vai es-
trear na Taça 
Libertadores. 
Hoje, o Tricolor 
faz seu primei-
ro grande jogo 

na temporada em visita ao 
Millonarios-COL. As duas 
equipes se enfrentam no El 
Campín, em Bogotá, às 21h30 
(de Brasília).

Embalado por sete vitórias 
consecutivas, o Tricolor vem 
de um triunfo de 3 a 0 sobre 
o Volta Redonda. Assim con-
seguiu a vaga antecipada nas 
semifinais do Carioca. Mas o 
time não vem conseguindo 
jogar bem. Apesar disso, existe 
uma certa confiança.

Abel Braga, treinador do 
Fluminense, usou o Estadual 

para montar o time para esta 
partida. Assim acredita que vai 
conseguir mandar a campo a 
melhor formação possível. O 
treinador se mostra confiante 
ao ponto de minimizar até 
mesmo os possíveis efeitos da 
altitude.

“Claro que a altitude in-
comoda, mas não podemos 
acreditar que ela vai ser res-
ponsável por alguma coisa. 

Ainda mais porque estamos 
bem preparados fisicamente. 
Acredito que temos condições 
de fazer um bom jogo e con-
quistar um bom resultado”, 
avisou.

Livre de dores na região 
pubiana, o zagueiro Nino foi 
liberado, participou do último 
treino e vai a campo. Mas Abel 
só deve divulgar a escalação 
minutos antes do confronto.

Pelo lado do Millonarios, 
o técnico Alberto Gamero é 
só elogios para o Fluminense.

“O Fluminense é um time 
que foi montado para ganhar a 
Libertadores e por isso mesmo 
temos que ter muito cuidado. 
Não é um time que faz mui-
tos gols. Mas que cria muitas 
oportunidades e isso já o torna 
muito perigoso”, disse.

Lucas Merçon / Fluminense

Campeão das duas últimas edições da Libertadores, Felipe Melo é uma das grandes apostas do Flu na competição

Jogo de volta 
contra os 
colombianos está 
marcado para o 
dia 1º de março, 
no Rio de Janeiro

Técnico português 
perto do Botafogo

Gabigol responde 
críticas por pênalti

O  B o t a f o g o 
está perto de 
anunciar seu 
próximo téc-
nico. Isso por-
que em mais 

uma reviravolta, os alvine-
gros devem confirmar Luís 
Castro.

O português era o fa-
vorito para assumir o clu-
be. No entanto, na última 
semana, o Corinthians 
tentou a contratação do 
treinador, só que a nego-
ciação foi encerrada após 
os dirigentes do time pau-
lista rechaçarem pagar a 
multa rescisória.

Com isso, Luís Castro 

A final entre 
F l a m e n g o  e 
At lét ico-MG 
na Supercopa 
do Brasil ficou 
marcada por 

ser muito disputada. Após 
o placar de 2 a 2 na etapa 
regulamentar, a decisão foi 
para os pênaltis e tomou 
um longo tempo dos espec-
tadores.

Todos os jogadores fi-
zeram cobranças e, ainda 
assim, não havia um ven-
cedor decretado. Para abrir 
a “outra série”, Hulk con-
verteu para o Atlético-MG 
e a torcida rubro-negra viu 
Vitinho caminhando para a 
bola. Na sequência, parou 
em Everson.

Com o ato, muitos se re-
voltaram e não entenderam 

voltou a se aproximar do 
Botafogo. Uma reunião 
no fim de semana prati-
camente sacramentou o 
negócio.

O português deve as-
sinar contrato de um ano 
e meio com os cariocas. 
 Luís Castro terá “carta 
branca” para fazer altera-
ções no departamento de 
futebol.

O  a n ú n c i o  o f i c i a l 
deve acontecer nesta se-
mana. Informações dão 
conta de que a comissão  
técnica de Luís Castro vai 
receber US$ 2,5 milhões 
(R$ 12,85 milhões) por 
ano.

porque Gabigol não tomou 
frente e foi para a batida, já 
que é o principal cobrador 
do Flamengo. Ontem, ele 
respondeu alguns comentá-
rios no Twitter e deixou cla-
ro que iria cobrar o pênalti 
decisivo após erro do Galo.

“A decisão não foi erra-
da dele não! O Hulk fez, o 
Vitinho se garantiu e o Gabi 
com certeza esperou o erro 
do Galo pra ele decidir, já 
que nunca erra!”, escreveu 
uma torcedora.

“Alguém inteligente, 
graças a Deus”, respon-
deu Gabi,  que também 
aproveitou para tirar uma 
o n d a  q u a n d o  f o i  c h a -
mado de “pipoqueiro”.  
“Com essa camisa, em finais 
quem tem mais gols sou  
eu e o Rei (Zico)”, afirmou.

777 Partners 
compraria 70% 
da SAF por 
R$ 700 milhões 


