
Temporal dispara sirenes e volta 
a alagar as ruas de Petrópolis

Chuvas têm atrapalhado o trabalho das equipes que trabalham nos locais de deslizamentos no município

CIDADE EM NOVO ALERTA

CIDADES\PÁG. 3

Responsáveis pelo parque, montado em frente a uma escola particular, tiveram que desmontar os equipamentos, já que não tinham licença para funcionamento e também ocupação de área pública

Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo 
fecha parque 

clandestino
A Secretaria de Ordem Pública 

de São Gonçalo, após denúncias 
de moradores da Rua Armando 

Rance, no bairro Coelho, fechou 
ontem um parque de diversões 

clandestino instalado numa área 
de 4 mil metros quadrados, em 

um campo de futebol. A ação 
contou com apoio de agentes da 
Operação São Gonçalo Presente 

e da Guarda Municipal. Segundo 
a denúncia, além da ocupação 

do espaço público, havia furto de 
energia. Chegando ao endereço, 

os servidores encontraram o 
parque montado, faltando apenas 

ajustes finais na parte elétrica para 
começar a funcionar. Como não 

havia licença, o parque acabou 
sendo desmontado.

EUA anunciam 
sanções contra 
a Rússia

CIDADES/PÁG. 5

De um lado um Botafogo animado pelos últimos resultados e a expectativa de um futuro promissor 
com seu novo investidor, do outro, um Flamengo tentando juntar os cacos após a derrota na final da Su-
percopa do Brasil. Esses são uns dos ingredientes para o clássico desta noite pelo Campeonato Carioca.

PÁG. 8

Carnaval 
antecipado 
no palco
Show do Pororoca Purpu-
rina no Teatro Rival traz 
clássicos carnavalescos.

PÁG.2 

CULTURA

 Ana Carvalho/Divulgação

Pororoca Purpurina esquenta, 
amanhã, o Rival Refit

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

O talento do jovem Matheus Nascimento é uma das armas do Botafogo contra o Flamengo de Bruno Henrique, hoje à noite, pelo Carioca

Botafogo e Flamengo prometem um duelo quente

CVV está 
em busca de 
voluntários

PANORAMA\PÁG. 2

Via Lagos 
inicia Operação 
Carnaval

CIDADES\PÁG 4 

ProUni: inscrições só até sexta
Participantes poderão usar as duas últimas notas do Exame Nacional do Ensino Médio

CIDADES/PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 4

www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.554  |  R$ 2,00

Niterói, quarta-feira, 23 de fevereiro 2022
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline

Marcelo Cortes / Flamengo



Cidades2 Quarta-feira, 23/2/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Visconde de Itaboraí, 166 - sala 702B - Centro - Niterói/RJ

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Viva o verde!
Fiquei triste ao saber do projeto da prefeitura para permitir 
a construção de imóveis na área verde junto à saída do 
Túnel Charitas-Cafubá. O local é tão bonito, com ar puro 
e cheiro de mato. Realmente é lamentável. Temos que 
impedir que isso ocorra. 
Thereza Moraes

Polícia para quem precisa
Alô polícia! Aqui no Fonseca a bandidagem tá agindo im-
punemente, assaltando as pessoas. O que ocorre é que os 
policiais costumam ficar circulando pelas vias principais, 
mas os crimes ocorrem nas ruas de acesso. Policiamento 
não é só vitrine.
Lucas Sabino

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.

Pororoca Purpurina 
antecipa o carnaval
A folia toma conta amanhã 
(24) do Teatro Rival Refit, 
no Rio, a partir de 22h, com 
o show do Pororoca Purpu-
rina, que está lançando os 
singles “Purpurina” e “Fé 
em fevereiro”. Os músicos 
prometem levar para o palco 
a energia e o sentimento do 
carnaval de rua, com um re-
pertório de clássicos carna-
valescos de todas as regiões 
do Brasil, entre marchinhas, 
frevos, samba reggae, brega, 
funk, carimbó e axé, além de 

músicas autorais e outros 
hits que tocam nos blocos 
cariocas mais festejados.

o Teatro Rival Refit está 
autorizado a funcionar com 
lotação máxima, mas man-
tém os processos de higie-
nização e sanitização, feitos 
por empresa especializada 
antes de cada show.

O uso de máscara de pro-
teção facial  é obrigatório, 
assim como a apresentação 
do comprovante de vaci-
nação. 

CULTURA

Folia retrô
Dani Coimbra comandará 
os bailes do Carnaval Retrô 
do Sobrado da Cidade, no 
Centro do Rio, sexta-feira, 
às 19h; domingo, às 15h; 
e terça-feira (1/3), às 15h. 
Dani apresentará sucessos 
e marchinhas de vários 
carnavais, com sua banda. 
A plateia terá capacidade 
reduzida em 40%. Uso de 
máscara e carteira de va-
cinação, com no mínimo 
2 doses, são obrigatórios. 
Instagram: @sobradoda-
cidade

Leitura - Vem aí a primeira edição do Clube de Leitura 
CCBB 2022! O encontro inaugural será sobre um clás-
sico de Mário de Andrade, com o biógrafo Eduardo 
Jardim, no dia 9 de março, das 15h às 16h30, no Salão 
de Leitura da biblioteca do CCBB Rio. Entrada gratuita, 
mediante a retirada do ingresso na bilheteria. Haverá 
100 vagas presenciais.

Single - “Passa o vape e faz fumaça!”. Essa é a frase 
que vai grudar na sua cabeça com a nova música “Faz 
Fumaça”, de Mateus Carrilho. A faixa estará disponível 
nas principais plataformas de música no dia 23 às 0h e 
o videoclipe chega horas depois, às 11h no YouTube. É 
a primeira faixa oficial a integrar o álbum de inéditas 
dele que sai ainda esse ano.

 Ana Carvalho/Divulgação

Banda Pororoca Purpurina traz o clima do carnaval de rua para o palco

Divulgação

Dani Coimbra canta no Sobrado da 

Cidade

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

CVV em busca de voluntários

Tem o espírito solidário, 
gosta de ouvir as pessoas 
e quer fazer um trabalho 
social na sua própria casa? 
Saiba como se inscrevendo 
no curso virtual de novos 
voluntários do Centro de 
Valorização da Vida (CVV), 
posto São  Gonçalo, até 
o dia 7 de março, atra-
vés do link https://forms.
gle/4Y1hZyNVXLBpUP9d6. 

Divulgação O curso começa no dia 10 
de março pela internet (sis-
tema Google Meet) às 19h, e 
as aulas serão uma vez por 
semana com duração de 
três horas cada durante 12 
semanas. Qualquer pessoa 
a partir de 18 anos pode se 
inscrever, sem limitação de 
faixa etária ou exigência de 
escolaridade mínima. 

“O CVV é um programa 
gratuito de apoio emocio-
nal e de prevenção ao suicí-
dio através do qual o volun-
tário empresta o ‘ouvido’ 
para uma escuta  amiga e 
acolhedora de quem liga 
para o serviço, sem julga-
mento ou aconselhamento, 
tempo pré-definido e rea-
lizado de forma sigilosa”, 
explica o voluntário Marcos 
Vianna. Mais informações 
sobre o trabalho em www.
cvv.org.br. 

Retificação em 
concurso

Pestalozzi ajuda 
Petrópolis

Em ação movida pelo Minis-
tério Público Federal (MPF), 
a Justiça Federal proferiu de-
cisão para que, em dez dias, 
a Marinha retificasse o edital 
para Concurso Público para 
ingresso no Corpo de Enge-
nheiros (CP-CEM/2021), re-
tirando a previsão de exames 
complementares ginecológi-
cos e de mamas na Inspeção 
de Saúde para candidatas do 
sexo feminino. Após a ação, a 
Marinha retificou o edital do 
concurso público.

Em 2019, na ação do MPF, 
a Justiça já havia determi-
nado à União de se abster 
de realizar, nas inspeções 
de saúde, a verificação clí-
nica do estado das mamas 
e genitais das candidatas 
do sexo feminino, nos con-
cursos da Marinha do Bra-
sil (processo nº 5000605-
22.2019.4.02.5101), porém, 
no edital para o cargo de 
Engenheiro de 2021, a exi-
gência foi mantida. 

A Pestalozzi de Niterói vai 
doar 15 cadeiras de rodas, an-
dadores e cadeiras de banho 
às vítimas das enchentes em 
Petrópolis. Na última sexta-
-feira, a tradicional institui-
ção, já havia encaminhado 
para a cidade centenas de 
produtos arrecadados entre 
seus funcionários e usuários 
dos seus serviços. A Pes-
talozzi é credenciada pelo 
Ministério da Saúde para 
fornecer equipamentos de 
reabilitação para diversos 
municípios do Estado, via 
SUS, entre eles Petrópolis. 
Os equipamentos doados 
são exclusivos da Pestalozzi. 
A instituição prossegue com 
a campanha de arrecadação 
de donativos que serão entre-
gues aos moradores da cida-
de. Até sexta-feira, pacientes, 
funcionários e moradores de 
Pendotiba poderão entregar 
entre 8h e 17 horas, produ-
tos para serem enviados às 
vítimas da tragédia. 

POR JEFFERSON LEMOS

Música nas escolas de Tanguá

Tanguá fez a entrega, ontem, 
dos primeiros 500 instru-
mentos musicais para as 
escolas municipais. Esse nú-
mero deve chegar a 700 até 
o início das aulas de música 
que a cidade vai oferecer a 
cerca de 4 mil alunos, atra-
vés do Programa Orquestra 
nas Escolas. A iniciativa faz 
parte da parceria com o 

Divulgação

IBME - Instituto Brasileiro 
de Música e Educação e tem 
por objetivo oferecer aulas 
gratuitas de instrumentos 
musicais e de canto, além 
da formação de orquestras 
nas unidades escolares e do 
direcionamento à formação 
de maestros. Para o prefeito 
Rodrigo Medeiros, a parceria 
é fruto de um sonho antigo.

Aposentados de volta à atividade

Agentes de segurança pública 
aposentados poderão voltar a 
atuar nas corporações. A Alerj 
derrubou, ontem, o veto do 
governo ao PL 1.205-A/2019, 
que institui a Contratação Es-
pecial Temporária de Volun-
tários Aposentados na área. 
O texto retorna ao governo 
e, caso não seja sancionado, 
a lei será promulgada pelo 
presidente, André Ceciliano 
(PT). De autoria dos depu-
tados Alana Passos (PSL-fo-
to), Martha Rocha (PDT) e 

Divulgação Subtenente Bernardo (PTB), 
a proposta prevê que poli-
ciais civis, penais e militares 
e agentes socioeducativos 
aposentados possam voltar 
a trabalhar nos setores téc-
nico-administrativos dos 
respectivos órgãos, desde 
que tenham menos de 70 
anos de idade e a inatividade 
não tenha ocorrido de forma 
compulsória ou por invalidez.

“Os aposentados que têm 
o desejo de voltar à ativa 
são pessoas qualificadas, 
que já conhecem as corpo-
rações. A atuação deles no 
administrativo libera outros 
agentes para reforçar o efetivo 
nas ruas, suprindo o déficit 
existente”, justificou Alana 
Passos.

Como o processo é por 
meio de seleção simples, 
não haveria a necessidade do 
concurso, o que diminui os 
custos, mas por outro lado, fe-
cha portas para quem preten-
de ingressar na corporação. 

Panorama RJPanorama RJ

Concurso com o dobro de vagas
Divulgação

O Centro Administrativo 
Célio Sarzedas, em Barra de 
São João, recebeu a equipe 
do Projeto Guaiamum, que 
apresentou os resultados 
das pesquisas sobre a pesca 
artesanal do guaiamum na 
Área de Proteção Ambiental 
da Bacia do Rio São João/
Mico-Leao-Dourado. Em 
2014, a captura e comer-
cialização do guaiamum 
foi proibida em todo o país, 

ficando os pescadores da 
APA do Rio São João impos-
sibilitados de trabalhar. Em 
2018, a captura da espécie 
passou a ser permitida nas 
Unidades de Conservação, 
desde que esta unidade 
tenha um Plano de Gestão 
Local. A meta agora é consti-
tuir este plano.Coronel Jairo 
quer urgência para votar PL 
que dobra vagas em concur-
sos da Polícia Civil.

Projeto Guaiamum em Casimiro
Érika Enne/Divulgação

E por falar em concurso 
na área de segurança, o 
deputado estadual Coro-
nel Jairo (SDD) assinou 
requerimento cobrando 
urgência para tramitação 
do PL 5334/2022, do de-
putado Delegado Carlos 
Augusto (PSD). A proposta 
autoriza o Executivo a 
dobrar o número de vagas 

nos concursos da Polícia 
Civil do ano passado. A 
ideia é reforçar o quadro 
da corporação, reduzindo 
o déficit de 4 mil agentes. 
No total, 24 deputados as-
sinaram o requerimento.

¨Além de estar com o 
efetivo defasado, a Polícia 
Civil precisa de recursos 
humanos em diversas 
áreas para desempenhar 
seus serviços com quali-
dade e garantir segurança 
e justiça a toda a popu-
lação do Rio¨, ressaltou 
Coronel Jairo.

Segundo os editais dos 
concursos, estão aber-
tas vagas para preencher 
sete carreiras de todos 
os níveis de escolaridade 
do órgão: Delegado de 
Polícia; Perito Criminal; 
Perito Legista; Auxiliar 
Policial de Necropsia; Téc-
nico Policial de Necropsia; 
Inspetor de Polícia; e In-
vestigador Policial. 
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Ruas voltam a alagar. Número de mortes chega a 182; ainda há 89 desaparecidos. Buscas prosseguem

Petrópolis: mais chuva forte
O oitavo dia de buscas em 
Petrópolis começou com a 
confirmação de 182 mortos 
em consequência do tempo-
ral do dia 15. Desde então, a 
cidade tem enfrentado mais 
chuva, o que prejudica o tra-
balho das equipes que atuam 
nos locais de deslizamentos 
e desabamentos. Ontem, as 
ruas da voltaram a ficar ala-
gadas por causa de uma forte 
chuva que atingiu a cidade 
à tarde. Por volta das 14h 
havia registros de temporal 
em Valparaíso, na Mosela, 
no Quitandinha e no Bingen.

O trabalho de reconhe-
cimento de vítimas fatais 
continua sendo feito pela 
Polícia Civil. Dos 182 óbitos 
registrados até agora, 111 
são mulheres, 71 homens e 
32 crianças. Desse total, 168 
foram identificados, 152 en-
caminhados para funerárias 
e os demais aguardam as 
famílias para a liberação.

Segundo a Secretaria de 
Estado de Polícia Civil (Se-
pol), além dos 182 corpos, 
sete despojos, que são frag-
mentos de corpos, chegaram 
ao Instituto Médico Legal 
(IML). Até o momento, con-
forme a secretaria, 89 regis-
tros de desaparecidos foram 
feitos na Delegacia de Desco-
berta de Paradeiros (DDPA).

A Defesa Civil recebe o 
apoio de diferentes setores 
do município, dos governos 
estadual e federal no suporte 
aos atendimentos que passa-
ram de 1,3 mil ocorrências, a 
maior parte de deslizamen-
tos.

“A equipe técnica do mu-
nicípio está voltada para 
agilizar as vistorias em áreas 
afetadas. Até o momento 

mais de 300 análises foram 
feitas em diferentes regiões”, 
completou em nota.

Ontem, a Secretaria de 
Defesa Civil teve que fechar 
a passagem para veículos e 
pedestres pela Rua Barão de 
Águas Claras, entre os nú-
meros 301 e 444, no centro 
da cidade imperial, porque 
havia possibilidade de desli-
zamentos na área.

“A medida foi adotada 
após a avaliação das equipes 
técnicas que apontou o risco 
na região. As casas localiza-
das próximas à área foram 
interditadas e os moradores 
já foram orientados a se des-
locarem”, informou.

Ainda de acordo com a 
Defesa Civil, quem mora fora 

do perímetro de risco está 
sendo orientado a acessar os 
imóveis pelas vias alternati-
vas, nas ruas Luis Imbroisi e 
Figueira de Melo.

“A Defesa Civil faz um 
apelo para que a população 
siga as orientações de se-
gurança para a localidade”, 
pediu, acrescentando que 
ao sinal de qualquer instabi-
lidade na região, as equipes 
podem ser acionadas pelos 
números de emergência 199 
da Defesa Civil e 193 do Cor-
po de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros 
do Rio conta com a ajuda de 
16 estados da federação, que 
trouxeram cães e militares 
para as buscas em estruturas 
colapsadas.

Comlurb - “A equipe téc-
nica do município está vol-
tada para agilizar as vistorias 
em áreas afetadas. Até o mo-
mento mais de 300 análises 
foram feitas em diferentes 
regiões”, completou em nota.

Ontem, a Secretaria de 
Defesa Civil teve que fechar 
a passagem para veículos e 
pedestres pela Rua Barão de 
Águas Claras, entre os nú-
meros 301 e 444, no centro 
da cidade imperial, porque 
havia possibilidade de desli-
zamentos na área.

“A medida foi adotada 
após a avaliação das equipes 
técnicas que apontou o risco 
na região. As casas localiza-
das próximas à área foram 

interditadas e os moradores 
já foram orientados a se des-
locarem”, informou.

Ainda de acordo com a 
Defesa Civil, quem mora fora 
do perímetro de risco está 
sendo orientado a acessar os 
imóveis pelas vias alternati-
vas, nas ruas Luis Imbroisi e 
Figueira de Melo.

“A Defesa Civil faz um 
apelo para que a população 
siga as orientações de se-
gurança para a localidade”, 
pediu, acrescentando que 
ao sinal de qualquer instabi-
lidade na região, as equipes 
podem ser acionadas pelos 
números de emergência 199 
da Defesa Civil e 193 do Cor-
po de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros 
do Rio conta com a ajuda de 
16 estados da federação, que 
trouxeram cães e militares 
para as buscas em estruturas 
colapsadas.

“A equipe técnica do mu-
nicípio está voltada para 
agilizar as vistorias em áreas 
afetadas. Até o momento 
mais de 300 análises foram 
feitas em diferentes regiões”, 
completou em nota.

Na segunda-feira (21), a 
Secretaria de Defesa Civil 
teve que fechar a passagem 
para veículos e pedestres pela 
Rua Barão de Águas Claras, 
entre os números 301 e 444, 

no centro, porque havia pos-
sibilidade de deslizamentos 
na área.

“A medida foi adotada 
após a avaliação das equipes 
técnicas que apontou o risco 
na região. As casas localiza-
das próximas à área foram 
interditadas e os moradores 
já foram orientados a se des-
locarem”, informou.

Ainda de acordo com a 
Defesa Civil, quem mora fora 
do perímetro de risco está 
sendo orientado a acessar os 
imóveis pelas vias alternati-
vas, nas ruas Luis Imbroisi e 
Figueira de Melo.

O Corpo de Bombeiros 
do Rio conta com a ajuda de 
16 estados da federação, que 
trouxeram cães e militares 
para as buscas em estruturas 
colapsadas.

Comlurb - As equipes da 
Comlurb, que foram da capi-
tal para Petrópolis para refor-
çar a limpeza das ruas mais 
atingidas pelas enxurradas, 
fazem raspagem e remoção 
de lama, e recolhimento de 
galhadas, para desobstruir 
as vias.

De acordo com a Comlurb, 
o trabalho está concentrado 
na Rua Teresa e na Avenida 
Barão do Rio Branco. Em 
dois dias, as equipes remove-
ram 649,2 toneladas de resí-
duos, sendo 620 toneladas de 
lama e terra, e 29,2 toneladas 
de galhadas e pedaços de  
troncos.

O coordenador de Cidade 
Inteligente da Prefeitura do 
Rio, Felipe Peixoto, está à 
frente do trabalho das equi-
pes, sempre em contato com 
o prefeito de Petrópolis, Ru-
bens Bomtempo.

O Corpo de 
Bombeiros do 
Rio conta com 
a ajuda de 16 
estados e de 
municípios

Fernando Frazão / Agência Brasil

O trabalho de limpeza é realizado com muito cuidado por conta das buscas pelos corpos de desaparecidos

Imóveis tombados 
passam por vistorias
Os prédios históricos tom-
bados pelo Instituto Esta-
dual do Patrimônio Cultural 
(Inepac) do Rio de Janeiro, 
em Petrópolis, passam por 
vistorias em ação conjunta 
do órgão com a Empresa de 
Obras Públicas do Estado 
do Rio de Janeiro (Emop-
-RJ). A avaliação dos imó-
veis é para dimensionar os 
danos causados pela forte 
chuva que devastou a cida-
de na na semana passada 
provocando estragos na 
cidade imperial.

A diretora do Inepac, 
Ana Cristina Carvalho, des-
tacou que Petrópolis é o 
município com mais bens 
imóveis tombados pelo Ine-
pac e desde o temporal, que 
completou uma semana 
hoje, o Escritório Técnico 
do Inepac se preparou para 
fazer o levantamento nas 
áreas mais atingidas.

Ontem foram realizadas 
vistorias nos reservató-
rios fluviais da companhia 
Águas do Imperador, em al-
gumas casas com fachadas 
tombadas, no Theatro D. 
Pedro e no Cine Petrópolis, 
que foram invadidos pela 
lama.

“O Governo do Estado 
está se mobilizando com 

todos os seus setores, seja o 
Inepac, a Emop ou mesmo 
o DER-RJ, para estabilizar 
o que está instável. Após a 
avaliação inicial, faremos 
um monitoramento e uma 
vistoria mais detalhada para 
termos diagnóstico mais 
preciso do que será neces-
sário restaurar”, disse a 
chefe do Escritório Técnico 
Regional Serrana do Inepac, 
Patrícia Hugueney.

Segundo o Inepac, ne-
nhum imóvel tombado pelo 
órgão desabou. No entanto, 
uma ponte próxima ao Palá-
cio de Cristal foi o caso mais 
grave de impacto da chuva 
e precisará ser reconstruí-
da, porque perdeu o seu 
guarda-corpo. “O Inepac 
faz o diagnóstico dos imó-
veis afetados e de possíveis 
áreas de risco, assessorando 
os responsáveis pelos imó-
veis nas obras que serão 
necessárias”, completou.

Pela Emop-RJ, o trabalho 
vistorias nos prédios histó-
ricos está sendo desenvolvi-
do por arquitetos da empre-
sa. As ações contam ainda 
com quatro engenheiros 
de Geotécnica da empresa, 
para atuar no levantamento 
técnico de áreas de riscos na 
cidade.

ICMS: 
empresas 
ganham 
mais prazo
Estabelecimentos do mu-
nicípio de Petrópolis terão 
até o dia 1º de julho para o 
cumprimento das chama-
das obrigações acessórias 
do ICMS, que incluem, por 
exemplo, a entrega de docu-
mentos relativos ao período 
entre 15 de fevereiro e 31 de 

maio. Resolução da Secre-
taria de Estado de Fazenda, 
prorrogando o prazo, foi 
publicada no Diário Oficial 
desta terça-feira (22/02). 
Petrópolis tem cerca de oito 
mil empresas, sendo seis mil 
delas inscritas no Simples 
Nacional.

Com a medida, os em-
presários ganham um fôlego 
ainda mais em um momento 
que a economia local foi du-
ramente afetada.

Cerca de 600 homens e 250 equipamentos estão sendo empregados

Governo do Estado retira 26,5 
mil toneladas de lixo e entulho

O governo do Estado está 
intensificando ainda mais o 
trabalho de limpeza e desobs-
trução de vias em Petrópolis, 
na Região Serrana. Equipes da 
Secretaria de Infraestrutura e 
Obras (Seinfra) estão atuan-
do 24 horas por dia, com o 
objetivo de normalizar a mo-
bilidade urbana, facilitando 
o atendimento às vítimas e a 
volta dos serviços essenciais 
ao município.

Durante toda madruga-
da desta terça-feira (22/02), 
trabalhadores e equipes lim-
param diversas vias e cerca 
de 1,5 mil toneladas de lixo 
foram retiradas das ruas. 
Desde o dia da tragédia, 26,5 
mil toneladas de escombros 
saíram dos bairros.

As ações durante a madru-
gada fazem parte da força-ta-
refa realizada pelo Governo 
do Estado com a parceria 
da Prefeitura de Petrópolis. 
A operação noturna con-
tou com cinco carretas, 10 
retroescavadeiras, 24 cami-
nhões, 2 máquinas pá car-
regadeira e 3 caminhões pi-
pas. Desde quarta-feira, uma 
grande tarefa foi mobilizada 
pelo Governo do Estado, com 

a coordenação da Seinfra, que 
conta com a participação de 
600 trabalhadores e mais de 
250 equipamentos.

“Há um grande esforço 
concentrado do Governo do 
Estado, com a participação 
de várias secretarias, para 
devolver aos petropolitanos 
a normalidade. A limpeza e 
desobstrução de vias avan-
çaram muito, por isso, in-
tensificamos nossas equipes 

também de madrugada”, des-
tacou o Governador Cláudio  
Castro.

As localidades que foram 
atendidas nesta última ma-
drugada foram Rua Albino 
Siqueira, Rua Teresa (Pronto 
Socorro), Rua Souza Franco 
(antiga João Pessoa), Estrada 
Mineira, Bairro Correias e 
Bairro Nogueira. O entorno 
do Palácio de Cristal também 
recebeu o serviço.

Divulgação/ Seinfra

Os serviços seguem em ritmo intenso pelas ruas da Cidade Imperial

Mulheres são maioria das mortes em Petrópolis 
Já são 182 os mortos con-
firmados desde o temporal 
que atingiu Petrópolis no 
último dia 15. Uma semana 
após a tragédia, 111 mulheres 
perderam suas vidas, o que 
representa 60,6% do total das 
vítimas. As outras 72 pessoas 
que vieram à óbito são do 
sexo masculino.

Os dados estão sendo di-
vulgados pela Defesa Civil 
municipal e pelo Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro. 

Ainda conforme os números 
atualizados, dos 183 mortos, 
32 são crianças. O Instituto 
Médico Legal (IML), vincu-
lado à Polícia Civil, é o res-
ponsável pelo processo de 
identificação das vítimas. Até 
o momento, 152 corpos foram 
liberados para sepultamento.

O temporal que desabou 
em Petrópolis foi apontado 
pelo governo do Rio de Ja-
neiro como a pior chuva na 
cidade desde 1932. Segundo 

o Corpo de Bombeiros do Rio 
de Janeiro, choveu 258,6 milí-
metros em apenas 3 horas. Os 
números já fazem da maior 
tragédia da história da cidade. 
Uma outra catástrofe ocorrida 
devido às chuvas deixou 171 
mortos em 1988. Já em 2011, 
73 moradores de Petrópolis 
perderam a vida em meio a 
temporais que caíram sobre 
a região serrana, atingindo 
mais fortemente as cidades de 
Teresópolis e Nova Friburgo.

As chuvas continuam 
preocupando. Com um re-
gistro de 41 milímetros de 
precipitação em uma hora, a 
Defesa Civil municipal acio-
nou as sirenes do bairro Qui-
tandinha nesta tarde. Mais 
cedo, para informar sobre o 
risco de chuva moderada a 
forte, o alarme soou em todos 
os 18 dispositivos espalhados 
pela cidade próximos a áreas 
de risco. Moradores tam-
bém receberam o alerta por 

mensagem de celular, e vias 
importantes voltaram a ser 
interditadas.

“A orientação é que, em 
caso de chuva forte, a popu-
lação busque local seguro em 
casa de familiares, fora de 
área de risco ou em um dos 
pontos de apoio mantidos 
pela prefeitura”, reitera a De-
fesa Civil. 

A cidade já contabiliza 
875 desabrigados, acolhidos 
em 13 escolas públicas sob a 

responsabilidade da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social. Na segunda-feira (21), 
o prefeito Rubens Bomtempo 
anunciou um acordo com o 
governador do estado, Cláu-
dio Castro, para a garantia de 
um aluguel social no valor de 
R$ 1 mil, sendo R$ 800 pagos 
pelo estado e R$ 200 pelo mu-
nicípio. O intuito do benefício 
é permitir que as famílias pos-
sam alugar quartos ou casas 
temporariamente.

Estabelecimentos 
terão até o dia 1º 
de julho para o 
cumprimento de 
obrigações com o 
imposto
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As virtudes

*Dom José Francisco

A palavra virtude vem de 
VIR: varão, em latim. Na 
origem, virtude era uma 
palavra masculina, em 
razão de ter sido criada 
numa época em que vi-
rilidade era sinônimo de 
força física e moral. Os 
tempos mudaram. O que 
não mudou foi a certeza 
do quanto precisamos ser 
prudentes e justos, por 
exemplo. 

Desde os tempos imemo-
riais, sete virtudes foram 
catalogadas: três virtudes 
teologais e quatro virtudes 
cardeais. As primeiras são 
a fé, a esperança e a cari-
dade, chamadas de teolo-
gais por dizerem respeito 
a Deus. 

As quatro virtudes car-
deais são a prudência, a 
temperança, a justiça 
e a fortaleza. No caso, a 
palavra car-
deal não tem 
a ver com os 
cardeais da 
Igreja Cató-
lica. A pala-
vra cardeal, 
e m  l a t i m , 
s i g n i f i c a 
“dobradiça 
da porta”. É 
a isso que se 
referem es-
sas virtudes: 
elas abrem os cami-
nhos humanos.

A fortaleza, por exem-
plo, é o que assistimos 
hoje diante das terríveis 
catástrofes que arrasaram 
a cidade de Petrópolis: for-
taleza dos que sofrem sob 
os escombros, fortaleza 
dos que perderam entes 
queridos, fortaleza dos 
voluntários que desconhe-
cem o cansaço ou de quem 
ajuda à distância. 

A fortaleza é prima-irmã 

da coragem, necessária 
diante do perigo e da dor, 
sobretudo, quando a fini-
tude humana é revelada 
em toda sua nudez. Não se 
pode praticar a prudência, 
a temperança, a justiça 
sem a fortaleza.

Mas existe uma diferença 
grande entre prati-

car uma ação justa 
e ser uma pessoa 
justa. 

Em qualquer 
esporte, um 
jogador me-
diano con-
segue fazer 
uma boa jo-
gada de vez 
em quando. 
Mas só al-
guém cujos 
olhos, mús-
culos e ner-
v o s  f o r a m 

bem treinados pos-
sui o tônus neces-
sário para praticar 
o esporte em sua 

total extensão. 

Só quem perseverar em 
praticar ações justas, no 
final, obterá um caráter 
virtuoso. E é a essa quali-
dade, e não às ações par-
ticulares, que nos referi-
mos quando falamos de 
virtudes.

As quatro 
virtudes que 

abrem os 
caminhos são 
a prudência, 

a temperança, 
a justiça e a 

fortaleza

OPINIÃO

*Dom José Francisco 

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Parque clandestino é fechado 
pela Ordem Pública no Coelho

Após receberem denúncias 
de moradores da Rua Arman-
do Rance, no Coelho, a Secre-
taria de Ordem Pública de 
São Gonçalo, através da Sub-
secretaria de Fiscalização de 
Posturas, realizou uma ação 
para impedir o funciona-
mento de um parque de di-
versões clandestino, na tarde 
desta terça-feira (22). A ação 
contou com apoio de agentes 
da Operação São Gonçalo 
Presente e da Ronda Osten-
siva Municipal (Romu), da 
Guarda Municipal.

As equipes de fiscaliza-
ção se dirigiram até o local 
informado para atender a 
denúncias de ocupação do 
espaço público e furto de 
energia elétrica. Chegando 

no endereço, os servidores 
encontraram o parque todo 
montado, faltando apenas 
os ajustes finais na parte 
elétrica para dar início às 
atividades.

O parque ocupava uma 
área de aproximadamente 
4 mil metros quadrados, 
em um campo de futebol, 
localizado em frente a uma  
escola particular. Os respon-
sáveis pelo parque tiveram 
que desmontar os equipa-
mentos, já que não tinham 
licença para funcionamento 
e também ocupação de área 
pública. Equipes da secre-
taria retornarão ao local na 
próxima semana, para ve-
rificar se a orientação foi 
acatada.

Ação da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas aconteceu ontem
Julio Diniz/Divulgação

A ação contou com apoio da Operação São Gonçalo Presente e da Romu

Município também vai inaugurar Centro de Referência para Autismo

SG entrega primeiro Ponto 
Azul em unidade de saúde
 O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, e o secretário 
municipal de Saúde e Defe-
sa Civil, Dr. Gleison Rocha, 
inauguraram, ontem (22), a 
sala chamada de Ponto Azul, 
nas dependências do Centro 
Especializado em Reabilita-
ção (CER III), em Neves. O 
espaço vai oferecer aos pais 
e responsáveis por autistas 
uma programação mensal 
com atividades promovidas 
pela equipe multiprofissio-
nal da unidade de saúde. O 
objetivo é garantir um pouco 
de cuidado e acolhimento a 
quem cuida. 

No evento, foi anunciada a 
inauguração de um Centro de 
Referência para o Autismo no 
Centro, já no próximo mês; a 
criação de outro em Alcântara 
e novos Pontos Azuis em ou-
tras unidades de saúde.

“Estamos investindo na 
escola do autista. Após o 
Carnaval, vamos inaugurar 
uma escola no Centro de 
São Gonçalo e estamos de-
sapropriando outro imóvel, 
em frente ao batalhão (7º 
BPM), para outra escola do 
autista. Esse governo vai dar 
total apoio a vocês”, disse o 
prefeito, acrescentando que 
já determinou a aceleração 
da confecção da carteirinha 
dos autistas, um projeto de lei 
dos vereadores Nelsinho Ruas 

e Felipe Guarany. 
O secretário municipal 

de Gestão Integrada e Proje-
tos Especiais, Douglas Ruas, 
também presente no evento, 
lembrou que, ainda esta se-
mana, será publicado edital 
de chamamento para as pes-
soas que tiverem interesse em 
levar os seus filhos para fazer 
tratamento no Centro de Re-
ferência de Autismo, que será 
inaugurado. 

“A gestão do prefeito Ca-
pitão Nelson tem se dedicado 
muito em vários segmentos, 
incluindo a reestruturação da 
saúde em São Gonçalo. E não 
podemos deixar de lado essa 
causa tão importante, que 
muitos anos foi deixada de 
lado. Os centros de referência 
vão colaborar muito com vo-
cês. A gente sabe de todas as 
dificuldades, as batalhas que 
vocês têm como mães. Mas 

agora o poder público está 
olhando por vocês para supe-
rar as dificuldades”, concluiu 
Douglas.

O secretário de Saúde, Dr. 
Gleison Rocha, apontou a 
importância do acompanha-
mento das crianças e o apoio 
aos responsáveis através do 
Ponto Azul. 

“As palavras-chaves aqui 
são amor, atenção e respeito. 
Esse espaço será bem útil para 
ajudar as pessoas que cuidam 
dessas crianças para conhe-
cer melhor e aceitar melhor. 
Tem que cuidar, buscar recur-
sos para se ajudar. Esse ponto 
será o início em São Gonçalo. 
Depois, vamos ampliar para 
outras unidades”, finalizou o 
secretário.  

A assistente administrati-
vo Roberta Maia, de 33 anos, 
é representante do Grupo 
Teacolher Mães SG e disse 
que este é o primeiro passo, 
mas que é muito importante. 

“Esse acolhimento ma-
terno tem que ser feito com 
empatia, com amor. Essa 
iniciativa do Ponto Azul é 
incrível e muito válida”, disse 
a mãe.

A primeira atividade no 
Ponto Azul será no dia 15 de 
março, em alusão ao Dia da 
Mulher, comemorado no dia 
8. Neste dia, as mães terão um 
Dia de Beleza no local.

Julio Diniz/Divulgação

Parque no Coelho é interditado

A Prefeitura de São Gon-
çalo decretou ponto fa-
cultativo nas repartições 
públicas municipais na 
próxima segunda-feira 
(28), véspera do feriado da 
terça-feira de carnaval, e 
na quarta-feira de Cinzas 
(2).

Os pontos facultativos 
não se aplicam aos servi-
dores do Departamento de 
Conservação e Obras, liga-

do à Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, que 
vão manter o expediente 
normal.

A Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil permanece-
rá trabalhando ao longo 
do período. Os postos de 
atendimento médico se-
guem com os serviços 24h 
por dia, exclusivamente 
nos hospitais e Unidades 
de Pronto Atendimento.

Ponto facultativo em SG

Três são indiciados 
pela morte de Moïse
O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) denunciou 
três pessoas pela morte de 
Moïse Kabagambe, jovem 
congolês que foi brutalmente 
espancado em um quiosque 
na Barra da Tijuca no dia 24 
de janeiro. Foi pedida a prisão 
preventiva de Fábio Pirineus 
da Silva, Aleson Cristiano de 
Oliveira Fonseca e Brendon 
Alexander Luz da Silva. Eles 
foram presos no dia 2 de  
fevereiro.

Segundo o MPRJ, o trio 
cometeu homicídio com 
crueldade e tratou Moïse 
como se fosse “um animal 
peçonhento”, desferindo gol-
pes com um taco de beisebol, 
socos, chutes e tapas. Ainda 
de acordo com a denúncia, 
o crime foi praticado por 
motivo fútil, decorrente de 
uma discussão, e foi utilizado 
recurso que impossibilitou 
a defesa da vítima, já que o 
jovem foi derrubado e imo-
bilizado enquanto era espan-
cado e depois teve os pés e as 
mãos amarrados.

Os três vão responder 
na Justiça por homicídio 
triplamente qualificado. “Os 
denunciados Fábio, Brendon 
e Aleson, ao agredirem a ví-
tima com tamanha violência 
e por longo tempo, mesmo 
quando ela já estava indefe-
sa, concorreram eficazmente 
para a morte de Moïse”, diz 
o MP.

O MPRJ pediu a conver-
são da prisão temporária dos 
denunciados em preventiva 
e que uma audiência preli-
minar analise a conduta dos 
indiciados Jailton Pereira 
Campos, Matheus Vascon-
celos Lisboa e Viviane Mattos 
Faria, pelo crime de omissão 
de socorro à vítima. Segundo 
o MPRJ, Maicon Rodrigues 
Gomes não foi indiciado pelo 
mesmo crime por ter busca-
do auxílio policial.

O inquérito deve ser enca-
minhado à Vara da Infância 
e Juventude, para que seja 
analisada a conduta de um 
menor de 18 anos envolvido 
no caso.

Via Lagos 
inicia hoje 
Operação 
Carnaval
A CCR ViaLagos inicia, hoje 
(23) a Operação Especial de 
Carnaval 2022. A previsão 
da Concessionária é que 382 
mil veículos passem pela via 
até o dia 7 de março, sendo 
a sexta-feira e o sábado os 
dias de maior fluxo no sen-
tido Costa do Sol, quando  
deverão passar 35 mil e 40 
mil veículos, respectiva-
mente.

Serão 13 dias de operação 
especial, com todas as equi-
pes do SOS Usuário Médico, 
Mecânico e de Arrecadação 
da CCR ViaLagos reforçadas 
e atuando 24 horas. A Polícia 
Militar Rodoviária inten-
sificará as fiscalizações na 
via e o CPROEIS, Programa 
Estadual de Integração na 
Segurança, da Polícia Militar, 
atuará na praça de pedágio 
fiscalizando a evasão de 
pedágio -  infração grave su-
jeita a multa que pode causar 
acidentes.
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ProUni: começam inscrições 
do primeiro semestre de 2022
Resultado da primeira chamada do Sisu já pode ser consultado. Período para matrículas tem início hoje

Começaram ontem (22) e vão 
até sexta-feira (25) as inscri-
ções para o Programa Univer-
sidade para todos (ProUni) do 
primeiro semestre de 2022. O 
programa oferece bolsas de 
estudo integrais ou parciais 
(50%), em faculdades parti-
culares, a estudantes de baixa  
renda.

Para ter acesso à bolsa in-
tegral, o estudante deve com-
provar renda familiar bruta 
mensal de até 1,5 salário mí-
nimo por pessoa. Para a bolsa 
parcial, a renda familiar bruta 
mensal deve ser de até três 
salários mínimos por pessoa. 
É necessário também que o 
estudante tenha cursado o 
ensino médio completo em 
escola da rede pública ou da 
rede privada, na condição de 
bolsista integral.

Este ano, a novidade é que 
um decreto, assinado na se-
mana passada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, estabelece que 
a pré-seleção dos estudantes 
inscritos no Prouni considere 
as duas últimas edições do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) para ingresso 
em cursos de graduação ou 
sequencial de formação espe-
cífica. No Enem, o candidato 
deve ter alcançado, no míni-

mo, 450 pontos de média das 
notas e não pode ter tirado zero 
na redação.

Até então, a regra em vigor 
era de que apenas a nota da 

última edição do Enem, aquela 
imediatamente anterior ao 
processo seletivo do Prouni, 
poderia ser utilizada pelos 
candidatos para entrar no 

programa.
Os candidatos já podem 

consultar as vagas disponíveis. 
A busca pode ser feita por 
curso, instituição de ensino 

ou município no site do pro-
grama.

Sisu - O Ministério da Edu-
cação (MEC) divulgou ontem 
(22) o resultado da primei-

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deverá comprovar a renda familiar bruta mensal no valor de até um salário mínimo e meio por pessoa

Joe Biden afirmou que o país presidido por Putin iniciou invasão à Ucrânia

Presidente dos EUA anuncia sanções 
econômicas contra a Rússia

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
em declaração ontem (22) 
que a Rússia iniciou a inva-
são da Ucrânia e anunciou 
sanções econômicas contra 
o país voltadas a dificultar o 
financiamentos e a atuação 
internacional de instituições 
financeiras russas.

Biden divulgou sanções à 
dívida soberana da Rússia e 
medidas para que o país não 
consiga mais buscar recur-

sos no Ocidente, proibindo 
também que a Rússia compre 
títulos no mercado ocidental.

O governante declarou 
restrições para dois bancos 
russos, embora não de perfis 
comerciais. Ele acrescentou 
que dialogou com o governo 
da Alemanha para que o gaso-
duto ligando o país e a Rússia 
“não avance”.

“Vou começar a impor 
sanções muito mais duras do 
que as que implementamos 

em 2014 [ano do conflito an-
terior entre Rússia e Ucrânia]. 
E iremos avançar ainda mais 
se Rússia continuar a invasão”, 
disse.

O presidente dos EUA cri-
ticou a Rússia pelo reconhe-
cimento da independência de 
duas províncias separatistas 
localizadas na Ucrânia (Do-
netsk e Luhansk) e pelo envio 
de tropas a esses territórios, 
adentrando a fronteira ucra-
niana. 

Divulgação

Ao centro, o professor Marcos Oliveira, presidente e fundador do G10, com alguns destaques do encontro

PIS/Pasep: cadastro 
pode aumentar
Cerca de 1,9 milhão de 
trabalhadores podem ser 
incluídos no cadastro do 
Programa de Integração 
Social (PIS) e no Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep) 
para passarem a receber o 
abono salarial. A Dataprev, 
empresa estatal de tecnolo-
gia, está revisando possíveis 
inconsistências na Relação 
Anual de Informações So-
ciais (Rais) até 15 de março.

De acordo com o Minis-
tério do Trabalho e Previ-
dência, responsável pelo pa-
gamento do abono salarial, 
a análise tem como objetivo 
evitar pedidos adicionais de 
revisão e garantir o direito 
dos trabalhadores.

Segundo a pasta, o mon-
tante de 1,9 milhão de traba-
lhadores equivale a apenas 
3,5% dos 55 milhões de ca-
dastros verificados pela Da-
taprev neste ano. Neste ano, 
o abono salarial referente ao 
trabalho em 2020 está sendo 
pago em fevereiro e março. 
Nos anos anteriores, o paga-
mento ocorria ao longo de 
12 meses.

De acordo com o Minis-
tério do Trabalho e Previ-
dência, os trabalhadores que 
tiverem a revisão do cadas-
tro aprovada serão avisados 
a partir de 16 de março por 
meio do aplicativo Carteira 
de Trabalho Digital e pela 
plataforma Serviços do Tra-
balho no Portal Gov.br.

ra chamada do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) do 
primeiro semestre de 2022. 
Sisu é o processo seletivo pelo 
qual estudantes concorrem a 
vagas de instituições públicas 
de ensino superior a partir da 
nota no Enem. Para saber se foi 
aprovado, o aluno pode con-
sultar a página do programa 
na internet.

Os estudantes aprovados 
deverão comparecer às ins-
tituições de ensino em que 
foram concedidas as vagas 
para se inscreverem. O prazo 
para fazer a matrícula é de 23 
de fevereiro a 8 de março.

Caso não tenha sido apro-
vado, o aluno pode se inscre-
ver, a partir de hoje, na lista de 
espera. O prazo é até o dia 8 de 
março e o resultado da segun-
da chamada será divulgado no 
dia 10 de março, no site do Sisu.

O programa ofertou para 
este semestre 221.790 vagas 
para ingresso em instituições 
públicas de ensino superior, 
sendo que mais de 84,5% das 
vagas foram para as institui-
ções federais (universidades 
e institutos). As vagas dispo-
nibilizadas foram para 6.146 
cursos de graduação, em 125 
instituições públicas de ensino 
superior.

Empresários, dirigentes de empresas, jornalistas e atletas participaram do encontro, realizado na Barra da Tijuca

Grupo G10 homenageia personalidades
0 Encontro de Empresários 
G10, evento que há 15 anos 
reúne empresários, repre-
sentantes institucionais e 
personalidades, para relacio-
namento e integração entre 
importantes agentes da eco-
nomia do Estado do Rio de 
Janeiro, aconteceu semana 
passada, no Auditório do Cen-
tro Metropolitano, na Barra da 
Tijuca.

O primeiro momento do 
evento foi marcado pela tra-
dicional homenagem do G10 a 
personalidades e empresários 
de destaque. Nesta edição, 
foram realizadas homena-
gens a Gardênia Cavalcanti, 
empresária e jornalista, apre-
sentadora do Programa “Vem 
com a Gente”, na TV Band 
Rio; Fatima Facuri, diretora 
da Open Brasil Eventos e pre-
sidente da Abeoc Brasil - Asso-
ciação Brasileira de Empresas 
de Eventos; os campeões do 
Mundial de Clubes de 1981, 
Mozer e Adílio, do Flamengo; 
Luciano Fiorani, jornalista e 
CEO da Web Rádio Ponto e Vír-
gula; o casal Conrado e Andrea 
Sorvetão, cantor e ex-paquita 

e empresária, respectivamen-
te; e o cantor Alex Cohen, 
que além de homenageado, 
brindou os presentes com um 
pocket show com sucessos 
da carreira. O momento das 
homenagens foi orquestrado 
pelo presidente e fundador do 
G10 e empresário, professor 
Marcos Oliveira, e pela dire-
tora Comercial e de Marketing 
do G10 e CEO da Valores e 
Negócios, Simone Soares. 

“Um dos princípios do G10 
é o de ressaltar a importância 
fundamental dos grandes atle-
tas, personalidades culturais e 
representantes institucionais 
e da iniciativa privada, fa-
zendo com que estes agentes 
interajam, de forma a manter 
a economia do nosso Estado 
em constante atividade”, co-
mentou Marcos Oliveira.    

O segundo momento do 
evento foi marcado pelo Painel 
de Debates, uma correalização 
entre G10 e Grupo Identidade, 
que aborda temas relevantes 
para o mundo corporativo. 
Esta edição, sob a temáti-
ca “Tecnologia e Inovação”, 
contou com as presenças de 

Carlos Jr., fundador e CEO da 
Sai do Papel e Head de Cura-
doria da Rio Innovation Week; 
Fábio Queiroz, presidente da 
Asserj – Associação dos Su-
permercados do Estado do Rio 
de Janeiro, vice-presidente da 
Abras – Associação Brasileira 
de Supermercados e idealiza-

dor da Rio Innovation Week; 
Fernando Blower, presidente 
da SindRio – Sindicato de 
Bares e Restaurantes do Rio 
de Janeiro; Luca Belli, PhD, 
professor da FGV Direito Rio 
e coordenador do Centro de 
Tecnologia e Sociedade da 
FGV; Maria Isabel de Castro de 

Souza, docente na UERJ, ex-
-secretária de Ciência, Tecno-
logia e Inovação do Estado do 
Rio de Janeiro e atual assessora 
de Relações Institucionais na 
Setrab/RJ; e, Walter Machado, 
ex-diretor na Algar Telecom e 
presidente e fundador da Cen-
tral 24 horas; mediados pela 

jornalista, fundadora e CEO do 
Grupo Identidade e vice-presi-
dente e co-fundadora do G10, 
Letícia de Freitas e Castro.

Em seguida houve home-
nagens prestadas pelo presi-
dente do G10 Marcos Oliveira 
e pela vice-presidente Letícia 
aos participantes do painel 
“Tecnologia e Inovação”, res-
saltando suas contribuições 
inestimáveis à sociedade.

O que é - O Encontro de 
Empresários G10 acontece 
regularmente a cada dois me-
ses, sempre com a presença 
de personalidades públicas 
e executivos renomados. Já 
estiveram nos palcos do G10 
– presenciais ou online - Luiza 
Helena Trajano, Camila Farani, 
Geraldo Rufino, Bernardinho, 
Bebeto, Zico, Ana Botafogo, 
Chieko Aoki, e tantos outros 
que se destacam em suas 
áreas de atuação. O próximo 
Encontro de Empresários G10 
acontecerá em maio, sob o 
tema “Liderança Empreende-
dora Feminina” e contará com 
a participação de mulheres 
inspiradoras e personalidades 
de destaque.

Ontem, Vladimir Putin, 
presidente da Rússia, pediu e 
obteve a autorização do Parla-
mento do país para o emprego 
de Forças Armadas no exterior.

“Putin conseguiu o apoio 
do Congresso. Isso significa 
que ele pode agir de forma 
mais violenta. Nós ainda acha-
mos que Putin vai avançar 
ainda mais e atacar a Ucrânia. 
Espero que esteja errado, mas 
só fazem escalar as agressões”, 
disse Biden.
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Vasco apresenta 
zagueiro Quintero

Aubameyang é fã de 
craques brasileiros

O Vasco apre-
sentou ontem 
mais um re-
forço para a 
temporada. O 
zagueiro Quin-
tero chega para 

ser mais uma opção para o 
técnico Zé Ricardo no setor 
defensivo.

Quintero pertence ao 
Fortaleza e chega por em-
préstimo até o fim da tempo-
rada. O defensor falou sobre 
a vinda para o Vasco.

“Feliz por estar aqui nes-
se clube gigantesco. Acom-
panhei quando o Zé me 
falou, passei a olhar o time, 
conhecia o Zé do Fortaleza. 
Não pensei duas vezes, ele 
apresentou o projeto e venho 
para ajudar e fazer o melhor”, 

Aubameyang iniciou a sema-
na de maneira brilhante após 
ser autor de um hat-trick no 
Campeonato Espanhol. Em 
entrevista ao site do Barcelo-
na, o centroavante escolheu 
seus jogadores favoritos de 
cada posição e indicou Taf-
farel e Ronaldo em sua lista.

“Como goleiro, escolho 
Taffarel. Ela era o goleiro do 
Brasil e, para mim, é uma 
lenda. Era ótimo vê-lo jogar, 
sou um grande fã da Seleção. 
Brasileira. Como atacante, 
escolho Ronaldo. Ele mudou 
o futebol com sua habilidade. 
Ele é meu ídolo, o melhor 
atacante que eu já vi jogar”, 
disse o atleta.

O camisa 25 dos culés 

disse.
Quintero admitiu que 

ainda precisa melhorar a 
parte física.

“Fisicamente estou bem, 
entrando no grupo já, treinar 
com o grupo é diferente do 
que treinar sozinho, estou 
bem e à disposição do treina-
dor. Ser titular vai ser com o 
tempo, tenho que trabalhar, 
treinar 100%, o momento de 
jogar vai chegar, e a decisão 
vai ser do Zé Ricardo, ele vai 
saber a hora certa”, declarou.

Atualmente, a dupla de 
zaga do Vasco é formada 
por Luís Cangá e Anderson 
Conceição. Os cruz-malti-
nos ainda buscam a melhor 
formação para evitar levar 
muitos gols, como aconte-
ceu em 2021.

fechou a lista com Puyol na 
zaga e Zidane no meio-cam-
po.

“Como zagueiro, escolho 
Puyol por causa do carisma. 
Acho que ele foi um dos 
melhores de sua posição 
no mundo. Seu caráter é 
muito marcante, forte. No 
meio-campo, escolho Zidane 
porque ele era um grande 
jogador. Eu lembro dele con-
quistando a Copa do Mundo 
para a França em 1998. É uma 
lenda também”, completou.

A equipe do Barcelona 
volta a campo amanhã para 
enfrentar o Napoli fora de 
casa. O jogo de volta é válido 
pela segunda fase da Liga 
Europa.

Eufórico Alvinegro pega o Rubro-Negro ferido pela derrota na final de domingo 

Sob pressão, Fla visita o 
Bota no clássico da rodada

O clima anda 
quente no Fla-
mengo após a 
derrota na Su-
percopa do Bra-
sil para o Atlé-

tico-MG. Hoje, 
o Rubro-Negro 
volta a campo 
diante do Bota-
fogo no fecha-
mento da oitava 
rodada do Cam-

peonato Carioca, às 20 horas, 
no estádio Nilton Santos.

No último domingo, de-
pois de um empate em 2 a 2 
com o Galo no tempo normal, 
o Flamengo desperdiçou qua-

tro chances de ser campeão 
na disputa de pênaltis. O 
técnico Paulo Sousa cobrou 
mais fome de títulos e a tor-
cida, que está na bronca, vê o 
Carioca como obrigação.

O mister, que vem fazendo 
um rodízio no elenco desde 
que o time principal estreou 
na temporada, deve conti-
nuar a mexer na escalação. A 
pressão pela força máxima, 
entretanto, é grande e somen-
te aqueles que mostrarem 
desgaste nos exames fisioló-
gicos devem ficar de fora.

Tentando se manter dis-
tante do clima de euforia da 
torcida por conta dos planos 

ambiciosos de seu novo dono, 
John Textor, o Botafogo vai a 
campo contra o Flamengo 
ainda buscando uma melhor 
organização tática. A vitória 
de 2 a 1 sobre o Resende, na 
rodada passada, praticamen-
te classificou o time para as 

semifinais. Entretanto é preci-
so progressos para fazer fren-
te a um rival mais qualificado.

O técnico interino Lúcio 
Flávio sabe que esses progres-
sos são necessários.

“O Botafogo atravessa um 
momento inusitado, com 
muitas lesões no elenco e o 
time tentando se reorgani-
zar. Sabemos que o nível dos 
desafios só aumenta. Mas 
estamos em busca dessa evo-
lução”, disse.

Flamengo e Botafogo es-
tão próximos na tabela, no 
terceiro e quarto lugares, 
respectivamente. As duas 
equipes têm 16 pontos.

Botafogo e 
Flamengo estão 
empatados na 
classificação do 
Carioca-2022 
com 16 pontos

Vitor Silva / Botafogo

Lúcio Flávio, técnico interino do Botafogo, busca sua segunda vitória em clássicos; já o comandante do Fla, Paulo Sousa, tenta se recuperar da derrota na final

Paula Reis / Flamengo


