
Niterói vai distribuir novos 
cartões da Moeda Social

Quatro mil novas famílias que serão integradas ao programa vão poder fazer a retirada a partir do próximo dia 7

ARARIBOIA NO BOLSO

CIDADES\PÁG. 3

Lojas reabrem na Rua Teresa, em Petrópolis, conhecida por abrigar o maior polo de moda da Região Serrana. No local, dezenas de comércios  foram destruídos pela enxurrada e entulhos obstruíam a via

Glauber Carvalho/Divulgação

Alerj acaba 
com a vistoria 

do Detran
PANORAMA\PÁG. 2

Pastor é preso 
por discurso 
contra judeus

CIDADES\PÁG. 4

EUA e aliados atacam Rússia com sanções
Após invasão da Ucrânia, americanos disparam pacote de medidas econômicas contra o governo de Moscou

CIDADES\PÁG. 5

Comércio reabre 
as portas em 

Petrópolis
A Rua Teresa, em Petrópolis, que 
abriga o maior polo de moda da 

Região Serrana, já começa a reto-
mar suas atividades após o forte 

temporal da semana passada 
que atingiu a cidade e destruiu 

dezenas de lojas. A reabertura só 
foi possível após equipes do reti-

raram os entulhos que estavam 
obstruindo a via. Mais de mil 

lojas já levantaram as portas no 
local. Uma força-tarefa conjunta 

entre Governo do Estado e Prefei-
tura ainda trabalha ininterrupta-
mente na limpeza do município, 

com retroescavadeiras, cami-
nhões toco, caminhões pipas e 

basculantes.

CIDADES\PÁG. 4

PÁG. 2

CULTURA

Nesta sexta-feira (25),a partir das 12h, começa a maratona da fo-
lia no Alto Vidigal Brasil. E para dar início à agenda de carnaval, a 
programação começa com feijoada e termina com o Grupo Pixo-
te, apresentará repertório de hits e novidades.

Divulgação

Grupo Pixote se apresenta nesta sexta-feira no Alto Vidigal Brasil, no Rio

Grupo Pixote no Alto Vidigal Fla recusa proposta por Pedro
O Palmeiras, assim como no ano passado, está tentando tirar o 
atacante Pedro do Flamengo, mas o clube rubro-negro rejeitou a 
proposta paulista, alegando não querer reforçar um rival direto 
nas buscas pelos principais títulos da temporada.

PÁG. 8

ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

Pedro foi contratado pelo Fla em 2020 e sua multa está avaliada em 100 milhões de euros
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Semáforos piscando
A prefeitura de Niterói acertou ao decidir que vai colocar os 
sinais de trânsito piscando no amarelo durante a madru-
gada. Só acho que 23 horas é muito tarde para começar a 
piscar. Às 22 h, ou até antes, dependendo do lugar, as ruas 
já estão desertas. Fica a dica.
Marcelle Nunes

Tarifas exorbitantes
Já está mais do que na hora do governo rever essas tarifas 
que pagamos pela água, luz e gás. Os preços estão pela hora 
da morte e sem esses serviços básicos ninguém consegue 
viver. O governo hoje subsidia tanta coisa irrelevante para 
o cidadão. Deveria aplicar melhor o dinheiro dos cofres 
públicos.
João Carlos dos Santos

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.

Grupo Pixote abre 
a folia no Vidigal
Hoje (25),a partir das 12h, 
começa a maratona da folia 
no Alto Vidigal Brasil (Rua 
Armando Almeida Lima, 2- 
Vidigal). E para dar início à 
agenda de carnaval, o Grupo 
Pixote apresenta repertório 
de hits e novidades.

“Nesse show do Alto Vidi-
gal Brasil , vamos mostrar o 
que está vindo nesse nosso 
novo DVD, o “Pixote House 
Music”. Mas o repertório 
também vai ter os nossos 

clássicos”, explica Dodô, 
vocalista do Pixote.

Na abertura da casa, tem 
a tradicional Feijoada do 
Alto que é servida das 12h às 
16h, ao som do dj Detonna. 
Em seguida haverá apresen-
tação de Dudu Kapu e pas-
sistas do carnaval carioca.

Os ingressos já estão à 
venda pelo link: https://
www.sympla.com.br/pixo-
te--25fev--carnaval-do-alto-
-sexta-feira__1454276

CULTURA

Em família
O evento “Samba Global-Rio 
Carnaval 2022” recebe o 
show “Canta Canta Minha 
Gente” dos irmãos Raoni 
e Dandara, netos de Mar-
tinho da Vila. A dupla faz 
homenagem musical ao avô 
sábado (26), a partir das 18h, 
na Casa da Glória. A progra-
mação on-line começa, às 
9h, com diversas palestras. 
informações sobre a progra-
mação on-line com os pales-
trantes e o show presencial: 
https://www.even3.com.br/
riocarnaval2022/

Exposição - A exposição “Tudo que move é sagrado” 
será prorrogada! Quem ainda não visitou pode conferir 
a mostra até o dia 17 de abril. E quem já foi pode, no-
vamente, apreciar as sessenta obras de trinta artistas 
brasileiros, com técnicas diversas, no Museu Janete 
Costa de Arte Popular. Na Rua Presidente Domiciano, 
178, Ingá, Niterói. De terça a domingo, das 11h às 17h.

Folia - O tradicional Baile ‘REBEARLLION’ promete 
agitar os foliões no sábado (26). A festa retorna ao Tea-
tro Rival Refit com muito samba, marchinhas, confete 
e serpentina. O público é convidado a separar aquela 
fantasia e participar do concurso de “Melhor Fantasia”. 
Na Rua Álvaro Alvim, 33/37, Cinelândia, Rio. Ingressos 
a partir de R$ 25 na Plataforma Sympla.

Divulgação

Grupo Pixote apresenta repertório de hits e novidades

Divulgação

Netos de Martinho da Vila fazem um 

show em homenagem ao artista

FABIANA MAIA
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Diretores terão salários equiparados

A Alerj derrubou o veto do 
Executivo ao PL 4.424/21, 
que autoriza o governo a 
considerar a carga horária 
de 40 horas para todos os 
servidores que integram a 
equipe técnico-pedagógica 
da rede estadual de ensino. 
De acordo com a proposta 
do deputado Sergio Fernan-

Divulgação

des (PDT), diretores gerais 
e adjuntos, coordenadores 
e orientadores pedagógicos 
que têm matrícula de carga 
horária 16 horas, 22 horas ou 
30 horas semanais poderão 
receber como os concur-
sados de 40 horas quando 
estiverem no exercício das 
funções gratificadas.

CPI dos Trens é 
instalada

Vigília pela 
desocupação

A Alerj instalou ontem a 
CPI dos Trens. A Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
vai investigar as interrup-
ções e atrasos nos servi-
ços de trens, a superlota-
ção das composições, a 
acessibilidade e o valor da  
tarifa, além de outros pro-
blemas. A deputada Lucinha 
(PSDB) foi eleita presiden-
te do colegiado, que será 
composto também pelos 
deputados Eliomar Coelho 
(PSol) na vice-presidência 
e Waldeck Carneiro (PT ) 
como relator.

Ela afirmou que o serviço 
oferecido hoje é desumano 
e criticou o recente aumen-
to de tarifa aprovado pela 
Agetransp, que subiu de 
R$ 5 para R$ 7. “É sardinha 
em lata”. As sessões vão 
começar no próximo dia 7 
de março e estão marcadas 
para ocorrer todas as se-
gundas-feiras, a partir das 
10h30. 

Autor de diversas obras na 
área jurídica, bem como 
sobre educação, desenvol-
vimento pessoal e cristia-
nismo, o desembargador 
William Douglas, do TRF - 2ª 
Região, está organizando 
uma vigília de oração pela 
desocupação russa da Croá-
cia. A vigília está marcada 
para o próximo dia 6, às 13h, 
em frente à embaixada Russa 
em Brasília.

POR JEFFERSON LEMOS

Dispensa de estágio probatório

Servidores públicos esta-
duais que forem aprovados 
em concursos para novo 
cargo no mesmo órgão em 
que já trabalhavam poderão 
ser dispensados do período 
de estágio probatório. A au-
torização está no Projeto de 
Lei 4.810/21, de autoria do 
deputado Luiz Paulo (Cida-
dania), que a Alerj aprovou, 
em discussão única, nesta 

Divulgação

semana. A medida será enca-
minhada para o governador 
Cláudio Castro que tem até 
15 dias úteis para sancioná-la 
ou vetá-la.

“Existem casos em que 
o aprovado no concurso é 
alguém que já passou por 
esse período de testes no 
mesmo órgão em que assu-
me um novo cargo”, justifica 
o parlamentar. 

Alerj extingue vistorias do Detran

A Alerj derrubou, ontem, 
o veto total do Governo ao 
PL 1377-A/2019, dos de-
putados Anderson Moraes 
(PSL) e Renato Zaca (PTB), 
que extingue as vistorias 
de segurança veicular e 
controle de emissão de 
gases poluentes e ruídos 
realizadas pelo Detran/RJ. 
Com a derrubada do veto, a 
inspeção passará a ser rea-
lizada mediante operações 

Divulgação

de abordagens por fiscais 
de trânsito dos órgãos com-
petentes do Estado.

A medida vale para veí-
culos de transporte escolar, 
de carga, de transporte 
coletivo de passageiros e 
rodoviários de passageiros.¨

Ao desburocratizar o 
processo de inspeção, a 
nova lei reduz os custos do 
proprietário do veículo e 
fortalece o transporte legal. 

Panorama RJPanorama RJ

A Petrobras projeta investir, 
até 2026, US$ 57 bilhões em 
campos de petróleo, sendo 
84% destes investimentos 
no Rio. O dado foi apresen-
tado durante encontro da 
Comissão Especial da In-
dústria Naval e Offshore, da 
Alerj, a Comissão Estadual 
de Desenvolvimento da 
Economia do Mar (Cede-

mar), e entidades sindicais 
e empresariais, ontem por 
vídeoconferência. O obje-
tivo foi discutir a concessão 
de incentivos ao desenvol-
vimento do setor naval flu-
minense, mas os sindicatos 
criticaram a Petrobras por 
comprar da China, ao invés 
de investir no setor naval 
brasileiro.

Petrobras projeta investir no Rio
Divulgação/Petrobras

As estudantes do ensino 
público Vitoria Souza e 
Beatriz Gonzaga vão cursar 
o Ensino Superior na Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Em função 
do desempenho no Enem, 
ambas conquistaram vagas 
para o curso de Letras – 
Português/ Francês, atra-

vés do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). Os nomes 
de Vitória e Beatriz ficarão 
marcados na história do 
Ciep 449 - Governador Leo-
nel De Moura Brizola, em 
Charitas, Niterói, escola de 
modalidade intercultural, 
onde cursaram o Ensino 
Médio. Parabéns meninas!

Alunas garantem vaga na UFRJ
Divulgação

Divulgação
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Mais de 100 ruas vão receber drenagem e pavimentação. Investimento será de R$ 145 milhões

Engenho do Mato urbanizado
Mais de 100 ruas no Engenho 
do Mato receberão obras de 
drenagem e pavimentação 
– um investimento de R$ 
145 milhões da Prefeitura 
de Niterói, com previsão de 
geração de 200 empregos 
diretos e 500 indiretos. Essa 
é a maior intervenção que a 
Região Oceânica já recebeu. 
Ontem (24), foi assinada a 
ordem de início para as obras, 
que têm previsão de duração 
de 30 meses. A cerimônia 
aconteceu no Parque Rural 
e reuniu representantes das 
associações de moradores, 
além de autoridades da ad-
ministração municipal e da 
Câmara de Vereadores da 
cidade, além de moradores 
do entorno.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que as obras 
são esperadas há muito tem-
po pelos moradores e é a 
maior intervenção que a 
Prefeitura vai fazer na região.

‘’Esse é o maior investi-
mento que a Prefeitura está 
fazendo na Região Oceânica. 
Para que as melhorias urba-
nas não comprometessem 
as características rurais do 
bairro, foi realizada uma 
série de audiências públicas 
e reuniões com moradores 
para a definição de quais 
vias receberão asfalto e quais 
terão piso intertravado ou 

concreto. Essa é uma obra 
que se mistura à rotina das 
pessoas e que vai atingir to-
das as 117 ruas do bairro, por 
isso é importante essa troca 
‘’, disse o prefeito.

O vice-prefeito Paulo Ba-
gueira lembrou que essa obra 
é esperada há muito tempo, 
não só para os moradores, 

mas para quem está na área 
pública.

‘’Sabemos que os mora-
dores têm muita dificuldade 
quando chove. Somos um 
governo de continuidade e 
esse projeto já estava com 
a gente há muito tempo. A 
Região Oceânica é uma das 
regiões que mais tiveram in-

tervenções do poder público 
e o Engenho do Mato foi um 
dos últimos pela questão geo-
gráfica e o importante é que a 
obra será concluída’’, relatou 
Paulo Bagueira.

Paulo César Carrera, presi-
dente da Empresa Municipal 
de Moradia Urbanização e Sa-
neamento (Emusa) explicou 

que foram quase cinco anos 
entre a elaboração do projeto, 
do orçamento e as análises 
dos órgãos competentes.

‘’Cumprindo o compro-
misso, as intervenções serão 
realizadas em todas as ruas 
do bairro do Engenho do 
Mato. Tivemos a preocupação 
de não transformar essa área 
de amortecimento em uma 
área mais quente, por conta 
dos cavalos que também 
utilizam essas vias. Por isso 
teremos tipos de pavimenta-
ção diferentes utilizados no 
local ‘’, explicou Paulo César.

Para o presidente da As-
sociação de Moradores do 
Engenho do Mato, Pedro 
César, a expectativa da obra 
é grande.

‘’Essa obra é esperada 
há muito tempo. As pessoas 
acabam tendo prejuízo com 
veículos por conta das con-
dições das ruas como estão e 
vai ajudar muito também nos 
comércios das ruas que ficam 

mais para dentro do bairro. 
Fora que vai preservar a par-
te ecológica também com a 
diferença dos tipos de pisos. 
Estamos muito animados, 
só tem melhorias”, afirmou 
Pedro César.

As obras fazem parte de 
um extenso programa que 
a região vem recebendo ao 
longo dos últimos anos. Já são 
mais de 220 vias com drena-
gem e pavimentação em uma 
área onde, até 2013, cerca de 
80% das ruas da região não 
tinham infraestrutura.

O cronograma elaborado 
pela Prefeitura de Niterói nos 
últimos anos foi de obras com 
planejamento a curto, médio 
e longo prazo, com obras de 
soluções definitivas. Cen-
tenas de ruas já receberam 
drenagem e urbanização em 
bairros como Cafubá, Fa-
zendinha e o Bairro Peixoto, 
além de parte de Piratininga, 
Camboinhas e Maralegre, 
Maravista, Santo Antônio e 
Serra Grande. Em setembro 
de 2021, o município entre-
gou as obras de drenagem 
e pavimentação nos bairros 
de Matapaca, Vila Progresso 
e Jardim América, na região 
de Pendotiba. No total, o 
município já ultrapassou 
R$ 350 milhões em obras de 
drenagem, macrodrenagem 
e pavimentação.

Ordem de início 
para as obras foi 
assinada ontem, 
no Parque Rural. 
Duração será de 
30 meses

Berg Silva/Divulgação

O prefeito de Niterói Axel Grael destacou que as obras são esperadas há muito tempo pelos moradores da região

SG: ex-aluna retorna 
como professora
Ex-aluna do Colégio Mu-
nicipal Estephânia de Car-
valho, Ana Laura Simão, de 
25 anos, voltou à sala de 
aula de maneira diferente. 
Depois de ter participado 
da banda da escola, ela 
tomou gosto pelo ofício e 
se especializou em Música. 
Ana Laura foi a primeira 
colocada no concurso para 
profissionais de Educação 
para professor docente 
I – Educação Artística, e 
já foi tomar posse para 
exercer o cargo no polo 5. 
Essa é a realidade de 745 
profissionais que já foram 
convocados para atuar na 
Educação do município; 
deste número, 234 já foram 
empossados.

“O Estephânia mudou 
minha vida, porque, além 
dos professores serem ma-
ravilhosos, no colégio eu 
tive acesso às matérias 
ligadas à arte, como dança 
e música. 

A minha história ficou 

marcada pela rede mu-
nicipal de São Gonçalo 
por ter conhecido a mú-
sica aqui e, agora, voltar 
como professora, é uma 
alegria muito grande para 
mim”, afirmou Ana Laura  
Simão.

Até o momento, foram 
chamados 355 professores 
docentes II, 40 professores 
de apoio especializado, 73 
merendeiros, 40 cuidado-
res de aluno especial, 35 
professores de Português, 
40 professore de Mate-
mática, 9 professores de 
Educação Artística, 12 pro-
fessores de Geografia, 21 
professores de Educação 
Física, 19 professores de 
História, 13 professores de 
Ciências, 10 professores 
de Inglês, 22 professores 
orientadores educacio-
nais, 24 professores orien-
tadores pedagógicos, 4 
professores supervisores  
educacionais e 28 inspe-
tores.

Grupo fecha relatório 
do Santos Dumont
Após um mês de reuniões 
sobre a nova modelagem 
de concessão para o aero-
porto Santos Dumont, o 
Grupo de Trabalho criado 
para avaliar os impactos 
da modelagem concluiu o 
relatório final, que retrata 
a atuação do grupo e as 
propostas. O Governo do 
Estado e os outros repre-
sentantes do Rio de Janeiro 
conseguiram incluir no 
texto os pontos  favoráveis 
ao Estado. A conclusão leva 
em conta a recente decisão 
do Governo Federal em lici-
tar o Santos Dumont junto 
com o Galeão.

Ao todo, são 8 pontos 
que serão utilizados pelo 
Ministério de Infraestrutu-
ra na construção do edital.

- Nossa equipe técnica 
trabalhou incansavelmente 
com o grupo de trabalho 
para evitar que uma mode-
lagem predatória do Santos 
Dumont pudesse preju-
dicar a recuperação do 
Galeão. O Rio hoje vive um 

novo momento. Organiza-
mos as contas e retomamos 
o crescimento, a atração de 
empresas e investimentos. 
O nosso hub logístico tem 
papel fundamental nesse 
processo de retomada e 
essa é uma vitória impor-
tante para o nosso estado - 
disse o governador Cláudio 
Castro.

São correções importan-
tes que podem garantir um 
equilíbrio entre o aeropor-
tos, além de estimular o de-
senvolvimento econômico 
do sistema. Entre os pontos 
estão: limitar a capacidade 
de passageiros do Santos 
Dumont; garantir a parti-
cipação dos representantes 
do Rio nos estudos para a 
elaboração da modelagem; 
garantir a coordenação de 
voos entre Galeão e Santos 
Dumont, observando limi-
tes operacionais e ambien-
tais; e impedir a formação 
de monopólios envolvendo 
os principais hubs aeropor-
tuários.

Niterói vai distribuir mais 
cartões da Moeda Arariboia
A Prefeitura de Niterói vai dis-
tribuir os cartões dos usuários 
que serão integrados ao progra-
ma da Moeda Social Arariboia 
a partir do dia 7 de março, e até 
o dia 12, seguindo o calendário 
disponibilizado de acordo com 
a letra inicial do nome do bene-
ficiário. Serão mais quatro mil 
famílias incluídas no Programa, 
que passa de 27 mil para 31 mil. 
As entregas acontecem das 9h 
às 17h, na sede do Instituto 
E-Dinheiro (Rua Alcides Figuei-
redo, 33 - Centro). A lista com os 
nomes de quem tem direito ao 
cartão está disponível no link 
http://www.niteroi.rj.gov.br/
arariboia/

As entregas começam na 
segunda-feira (7) para pessoas 
com nomes iniciados pelas 
letras A, B e F. No dia seguinte, 
terça (8), será a vez das pessoas 

com nomes que comecem com 
C, D e E. Na quarta-feira (9), 
poderão retirar os beneficiários 
cujos nomes iniciam com G, H, 
I, J e K. Na quinta-feira (10) será 
a vez das pessoas cujos nomes 
iniciam com as letras L, M, O, 
Q, S, U, W, X, Y e Z. Os benefi-

ciários que começam com as 
letras M e T poderão retirar na 
sexta-feira (11) e o último dia 
de entrega está reservado para 
pessoas com nomes iniciados 
em P, R e V. 

Os usuários que estavam na 
primeira lista e que, por algum 

motivo, ainda não pegaram seu 
cartão, podem comparecer à 
sede do instituto a qualquer dia 
para o retirar.

Serviço: Retirada dos cartões 
Moeda Social Arariboia para 
novos usuários

Data: Calendário de letras 
abaixo (Lista de beneficiários 
disponível em http://www.
niteroi.rj.gov.br/arariboia/)
7 de Março - A, B, F
8 de Março - C, D, E
9 de Março - G, H, I, J, K
10 de Março - L, M, O, Q, S, U, 
W, X, Y, Z
11 de Março - M e T
12 de Março - P, R, V
Horário: 9h às 17h
Local: sede do Instituto E-Di-
nheiro - Rua Alcides Figueiredo, 
33 - Centro.

Ação terá início no dia 7 de março e segue até o dia 12, seguindo calendário

SG segue 
vacinando a 
população 
contra c-19
A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gon-
çalo vacina todos os gon-
çalenses com mais de 5 
anos contra o coronavírus 
até esta sexta-feira (25) e 
só será retomada no dia 
3 de março. Os gonçalen-
ses que estiverem com a 
marcação da aplicação da 
segunda dose ou dose de 
reforço para o período en-
tre os dias 26 de fevereiro 
e 2 de março devem re-
tornar aos pontos de vaci-
nação a partir do dia 3 de 
março. A antecipação da 
vacinação só ocorrerá em  
casos com justificativa e 
após passar por avaliação 
da equipe técnica da se-
cretaria.

Hoje, são disponibi-
lizados 33 locais para a 
vacinação infantil – de 5 
a 11 anos; e 13 locais para 
os moradores com mais de 
12 anos.

Equipamento será desmontado entre amanhã e a próxima terça-feira (2)

Tenda para testes segue 
até hoje na Praça Zé Garoto

A tenda do Zé Garoto, em São 
Gonçalo, montada para reali-
zar os testes do coronavírus, 
desafogando o Centro de Tria-
gem, atende até esta sexta-feira 
(25), das 8h às 17h. Ela será de-
sativada. A partir deste sábado 
(26) até a próxima terça-feira 
(2), os exames poderão ser rea-
lizados no Centro de Triagem, 
das 8h às 12h; e no Hospital 
Franciscano Nossa Senhora 
das Graças, em Lagoinha, com 
distribuição de 500 senhas e 
para pessoas sintomáticas, das 
8h às 17h. Na quinta-feira (03), 
os outros seis locais voltam a 
atender normalmente. 

Nesta sexta-feira (25), os 
nove pontos estão disponíveis 
para testagem, todos das 8h 
às 17h. A indicação do exame 
é para pessoas sintomáticas 
leves: febre, tosse e dores na 
garganta e corpo. Aqueles que 
tiverem sintomas mais graves, 
como falta de ar, devem procu-
rar diretamente uma unidade 

de pronto atendimento. 
Só neste ano, até a última 

quarta-feira (22), a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo (Semsa) 
realizou 119.314 testes de antí-
genos. Destes, 38.269 positiva-
ram, um percentual de 32,07% 
dos testados. Em janeiro, foram 
realizados 102.691 exames, 
36.194 deram positivo, 35,24% 

das pessoas contaminadas 
com covid-19. Em fevereiro, 
foram 16.623, com 2.075 po-
sitivos, 12,48% dos exames. 
Desde março de 2020, no início 
da pandemia, São Gonçalo 
realizou 750.459 testes, com 
148.244 positivados, média de 
19,75% da população conta-
minada.

 Lucas Alvarenga/Divulgação

Tenda de testagem no Zé Garoto recebeu milhares de gonçalenses

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

As entregas acontecem das 9h às 17h na Rua Alcides Figueiredo, 33 
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Petrópolis vai retomando sua 
normalidade: comércio abre
Intensificação no serviço de limpeza permite funcionamento de lojas no polo de moda da Rua Teresa

O considerado maior polo 
de moda da Região Serrana, 
a Rua Teresa, em Petrópolis, 
está começando a retomar 
suas atividades após o forte 
temporal da semana passada 
que atingiu a cidade e des-
truiu totalmente ou parcial-
mente dezenas de lojas. Na 
quarta-feira (23), equipes do 
Governo do Estado retiraram 
os entulhos que fechavam a 
terceira e última obstrução 
da via. Com isso, mais de mil 
lojas, algumas localizadas no 
início da Rua Teresa, reabri-
ram. A Rua do Imperador, a 
principal da cidade, também 
recebeu os cuidados da ad-
ministração estadual.

Os trabalhos de limpeza e 
desobstrução de vias têm se 
intensificado em Petrópolis. 
Equipes do Governo do Es-
tado atuam 24 horas por dia 
com o objetivo de normalizar 
a mobilidade urbana, possi-
bilitando a intensificação de 
socorro às vítimas e a volta 
dos serviços essenciais a 
grande parte do município.

Na Rua Teresa, a comer-
ciante Vanessa Scali, 32, tra-
balha em uma loja volta-
da para o público infantil. 
Acompanhada do proprie-
tário, ambos limpavam uma 
das unidades. Para arcar 
com os custos mensais, a 

outra loja está aberta e eles 
estão definindo estratégias 
de vendas para arrecadar re-
cursos para quitar os custos 
mensais:

“A gente agora tem que 
pensar pra frente. Ajudar o 
povo e ajudar o nosso negó-
cio. Então estamos fazendo 
um saldão com as peças 

boas que sobraram para que 
a gente possa ter recursos 
e conseguir pagar nossos 
funcionários e fornecedores”, 
enfatizou a lojista.

O governador Cláudio 
Castro ressaltou a impor-
tância da volta gradativa do 
comércio e falou sobre ações 
de prevenção no local: “Ver o 
comércio voltando a reabrir é 
significativo. Muitos comer-
ciantes contabilizaram seus 
prejuízos e nós estaremos ao 
lado de cada um deles, seja 
com linha de créditos para 
se reerguerem ou com polí-
ticas públicas de prevenção. 
Estaremos juntos com os pe-
tropolitanos neste momento 
difícil”, garantiu Castro.

Em outra loja, especiali-
zada em roupas femininas, a 
vendedora Vânia Coutinho, 
42, está pronta para receber 
os clientes. O estabelecimen-
to, que funciona há um ano,  
também foi invadido pela 
chuva e já está limpo para 
receber o público:

“Aqui entrou muita água e 
muito barro, mas, por sorte, 
não perdemos tudo como 

muitas outras lojas. Limpei 
tudo e, agora, quero começar 
tudo novamente. Eu espero 
que a Rua Teresa volte a ser 
o que era antes, pois eu de-
pendo desse emprego para 
sustentar minha família”, 
pontuou a vendedora à espe-
ra do primeiro cliente.

Ação noturna - A força-ta-
refa conjunta entre Governo 
do Estado e Prefeitura de 
Petrópolis trabalha ininter-
ruptamente. Na madrugada 
de ontem (24), 6 retroes-
cavadeiras, 4 caminhões 
toco, 3 caminhões pipas e 
3 caminhões basculantes 
continuaram o processo de 
limpeza das vias. Desta vez, 
as ruas Teresa, Souza Franco 
e Albino Siqueira receberam 
as melhorias.

O secretário de Estado 
de Infraestrutura e Obras, 
Max Lemos, acompanhou 
os serviços durante a noite e 
agradeceu aos colaboradores 
que têm se dedicado durante 
todos estes dias.

“Nosso agradecimento 
a todos os operadores de 
máquinas, motoristas de 
caminhão, gente que pega 
na enxada e na pá, gente que 
tem virado noite para ajudar 
Petrópolis”, reconheceu o 
secretário.

Alguns 
comércios estão 
promovendo 
saldões para 
fazer caixa e 
pagar despesas

Glauber Carvalho/Divulgação

O pesadelo da enchente aos poucos vai sendo superando. Mais de mil lojas da Rua Teresa já voltaram a funcionar

Autorização para implantação de mão dupla no Km 81, sentido Juiz de Fora, já foi conseguida

BR-040: alteração em até 20 dias

Em audiência pública rea-
lizada na manhã de ontem 
(24) no Palácio Quitandinha, 
em Petrópolis, o secretário 
de Estado de Infraestrutura e 
Obras, Max Lemos, afirmou 
que a alteração viária com 
implantação de mão-dupla na 
BR- 040, no trecho do KM-81, 
sentido Juiz de Fora-MG, deve 
ser feita em até 20 dias, ligan-
do de forma mais rápida os  os 
bairros Bingen e Quitandinha, 
dois grandes centros urbanos 
do município.

A autorização para a alte-
ração da via foi obtida após 
reunião do governador Clau-
dio Castro com o secretário 
Executivo do Ministério da 
Infraestrutura, Marcelo Sam-

paio, em Brasília.  
A coordenação da medida 

ficará a cargo da Secretaria de 
Infraestrutura e Obras. Um 
termo de cooperação técnica 
deverá ser assinado nos pró-
ximos dias pelo Governo do 
Estado, Ministério da Infraes-
trutura, ANTT, Prefeitura local 
e a concessionária que atua na 
rodovia. Imediatamente, os 
técnicos já começaram a tra-
balhar no projeto básico para 
a execução da obra definitiva.

De acordo com o secretá-
rio Max Lemos, o Governo do 
Estado irá financiar 100% dos 
custos operacionais para os 
testes iniciais e há urgência 
na duplicação da via. 

“Já iniciamos as obras 

emergenciais em diversos 
pontos do município o que 
afetará diretamente o trânsito 
local. Precisamos de mais flui-

dez nos socorros às vítimas, 
procuras por desaparecidos e 
maquinários para limpeza das 
ruas”, frisou.

Obras emergenciais - As 
fortes chuvas que atingiram 
Petrópolis também danifi-
caram diversos trechos da 
Rodovia Washington Luís, 
que serão tratados emergen-
cialmente a partir da próxima 
segunda-feira, em paralelo 
às intervenções nas cinco 
principais encostas da cidade 
executadas pela Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
e Obras.  

Com isso, será preciso 
fazer uma interdição parcial, 
tornando necessária a im-
plementação de uma de uma 
pista reversível. A via auxiliar, 
a Avenida Getúlio Vargas, tam-
bém com obras  pontos com 
risco de deslizamento.

Mais de 24 toneladas 
em doações feitas pelo 
Prezunic já chegaram a 
Petrópolis em auxílio às 
vítimas das chuvas que 
causaram graves danos 
em diversas partes do 
município. A ação foi 
realizada em conjunto 
com a Associação de Su-
permercados do Estado 
do Rio de Janeiro (As-
serj). Agora, a empresa 
inicia uma campanha 
de arrecadação junto a 
seus clientes, que po-
dem levar donativos a 
qualquer uma das 31 lo-
jas de sua rede. A inicia-
tiva é uma parceria com 
o Programa Sesc Mesa 
Brasil, que irá distribuir 
os itens diretamente na 
Cidade Imperial.

Doações para 
Petrópolis

Divulgação

Secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, na audiência pública

Religioso também ataca outras religiões e vacinação contra a covid

Pastor preso por discursos 
contra judeus e gays

A Polícia Federal (PF) prendeu 
ontem (24) o pastor Tupirani 
da Hora Lores, acusado de 
promover discursos de ódio 
contra judeus e homossexuais. 
Contra ele havia um mandado 
de prisão preventiva expedido 
pela 8a Vara Federal Criminal 
do Rio de Janeiro. A opera-
ção Rófesh também cumpriu 
mandado de busca e apreen-
são contra o líder religioso, 
no bairro de Santo Cristo, na 
região central do Rio.

De acordo com as investi-
gações do Grupo de Repres-
são a Crimes Cibernéticos 
(GRCC), da PF, o religioso, 
produziu e publicou diversos 
vídeos com ataques aos ju-
deus e seguidores de outras 
religiões.

Racismo e ameaça - Além 
dos crimes de racismo e amea-
ça, o pastor responderá por 
incitação e apologia de crime. 
Caso seja condenado, poderá 
cumprir pena de até 26 anos 

de reclusão. 
O nome da operação Ró-

fesh, em hebraico, significa li-
berdade, faz alusão às recentes 
discussões sobre os limites da 
liberdade de expressão.

O pastor já tinha sido alvo 
de busca e apreensão em 
março do ano passado, por 
promover discurso de ódio. 

Segundo a PF, ele também 
já tinha sido preso anterior-
mente.

Além das pregações racis-
tas, o pastor também ataca as 
vacinas contra a covid-19 e o 
voto eletrônico. No momento 
da prisão ele vestia uma ca-
misa com os dizeres “não sou 
vacinado’.

Reprodução TV Globo

Pastor é conhecido por gravar vídeos com xingamentos e agressões
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Rússia invade a Ucrânia e já 
enfrenta sanções econômicas
EUA bloqueiam ativos russos e avisam que país não poderá mais negociar em dólares, euros ou ienes

Teve início nas primeiras 
horas de ontem (24) temido 
e também esperado conflito 
na Europa. A Rússia, sob o 
comando do presidente Vla-
dimir Putin, investiu contra 
a Ucrânia, uma ex-república 
da União Soviética e com as-
pirações separatistas em algu-
mas regiões. O Exército russo 
confirmou bombardeios na 
Ucrânia, mas garantiu que os 
ataques são direcionados ape-
nas a bases aéreas ucranianas 
e outras áreas militares, não 
atingindo zonas povoadas. O 
ministro ucraniano dos Ne-
gócios Estrangeiros afirmou 
que a Rússia ataca em larga 
escala, pelas fronteiras com 
Rússia, Bielorrússia e Crimeia. 
Já o Ministério russo da De-
fesa disse que está usando 
“armas de alta precisão” para 
inutilizar a “infraestrutura 
militar, instalações de defesa 
aérea, aeródromos militares e 
aviação das Forças Armadas 
da Ucrânia”. 

Em vídeo divulgado na 
rede social Telegram, o  presi-
dente da Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, que impôs lei mar-
cial em todo o país, disse 
que “a Rússia lançou ataques 
contra nossa infraestrutura 
militar e postos fronteiriços”. 
Ele pediu aos ucranianos que 
evitem “pânico” e confiem na 
capacidade do Exército para 
defender o país. A Ucrânia 

fechou o espaço aéreo para a 
aviação civil.

A justificativa apresentada 
pelo presidente russo Vladi-
mir Putin para a operação 
militar contra o território 
ucraniano foi proteger os civis 
de etnia russa em Donetsk e 
Luhansk, cuja independência 

ele reconheceu na última se-
gunda-feira (21).

Pelo menos cinco cidades 
foram atacadas: Kiev, a ca-
pital, Mariupol, Kramatorsk, 
Kharkiv e Odessa.

Reação - A reação interna-
cional ao ataque não demo-
rou. À tarde, o presidente dos 

Estados Unidos, Joe Biden, 
anunciou severas sanções 
econômicas à Rússia, segundo 
ele, a maior já vista na história.  
“A Rússia não poderá negociar 
nem em dólares, nem em eu-
ros nem em ienes”.

Além disso, todos os ativos 
dos bancos russos nos Estados 

Unidos foram congelados, 
quase 1 trilhão de dólares, 
e será reduzida o acesso da 
Rússia à tecnologia e finan-
ciamentos em setores estra-
tégicos, como o aeroespacial.

Mais cedo, também con-
denaram os ataques russos o 
primeiro-ministro britânico, 
Boris Jonhson; o chanceler 
alemão, Olaf Scholz,; e o se-
cretário-geral da Otan, Jens 
Stoltenberg, entre outros lí-
deres mundiais.

No Brasil, por meio de nota 
oficial, o Palácio do Itamaraty 
se posicionou sobre o conflito 
entre Ucrânia e Rússia, com 
um apelo para um cessar-fogo 
imediato.  

“O Brasil apela à suspen-
são imediata das hostilidades 
e ao início de negociações 
conducentes a uma solução 
diplomática para a questão, 
com base nos Acordos de 
Minsk e que leve em conta 
os legítimos interesses de 
segurança de todas as partes 
envolvidas e a proteção da 

população civil”.
A nota também aponta a 

necessidade de uma resolu-
ção do enfrentamento com 
base nas regras do direito 
internacional, incluindo o res-
peito a integridade territorial 
de países soberanos.  

“Como membro do Conse-
lho de Segurança das Nações 
Unidas, o Brasil permane-
ce engajado nas discussões 
multilaterais com vistas a 
uma solução pacífica, em 
linha com a tradição diplo-
mática brasileira e na defesa 
de soluções orientadas pela 
Carta das Nações Unidas e 
pelo direito internacional, 
sobretudo os princípios da 
não intervenção, da soberania 
e integridade territorial dos 
Estados e da solução pacífica 
das controvérsias.”

Chernobyl tomada - No 
meio da tarde foi anunciado 
pelo conselheiro do gabine-
te presidencial ucraniano, 
Mykhailo Podolyak, que a 
usina nuclear de Chernobyl, 
a mesma onde ocorreu sério 
acidente nuclear em 1986, foi 
tomada por forças russas.

“É impossível dizer que a 
usina nuclear de Chernobyl 
está segura após um ataque 
completamente sem sentido 
dos russos”, disse ele.

“Essa é uma das ameaças 
mais sérias à Europa hoje”, 
acrescentou Podolyak.

Brasil se 
posiciona contra 
o conflito e apela 
para o cessar-
fogo e início de 
negociações 

Gabinete do Presidente da Ucrânia

A Rússia investiu contra a Ucrânia, uma ex-república da União Soviética que já enfrentava conflitos separatistas

Governo Federal prepara plano 
para evacuação de brasileiros
O Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) informou 
ontem (24) que está prepa-
rando um plano de evacua-
ção dos brasileiros que estão 
na Ucrânia. Estima-se que a 
comunidade brasileira seja 
de aproximadamente 500 
pessoas. Ainda não há data 
nem locais definidos para a 
retirada dos brasileiros. Por 
conta do fechamento do es-
paço aéreo, a evacuação será 
feita exclusivamente por via 
terrestre.  

“O local e o momento em 
que os brasileiros serão cha-
mados a se concentrar, para 
fins de evacuação, serão am-
plamente difundidos pela 
embaixada, por meio de seus 
canais de comunicação com a 
comunidade brasileira. É, por-
tanto, muito importante que 
todos se cadastrem”, informou 

o embaixador Leonardo Gor-
gulho, secretário de Comuni-
cação e Cultura do Itamaraty, 
durante coletiva  em Brasília.

O serviço consular brasi-
leiro está renovando o cadas-
tramento dos brasileiros que 
estão na Ucrânia. Os contatos 
podem ser feitos diretamente 
na página da Embaixada do 
Brasil em Kiev, pela página 
do Facebook e em grupo do 
aplicativo Telegram. Até ago-
ra, cerca de 160 brasileiros se 
recadastraram. 

A retirada dos brasileiros 
dependerá de de alguns cri-
térios que estão sendo ava-
liados pelo Itamaraty, como a 
segurança do trajeto, a dispo-
nibilidade de meios e a pos-
sibilidade de que as pessoas 
possam chegar aos pontos de 
encontro. Além disso, segun-
do informou Leonardo Gorgu-

lho, a evacuação a ser organi-
zada pelo Brasil estará aberta 
a cidadãos da Argentina, do 
Chile, Uruguai e Paraguai. Os 
nacionais desses países estão 
recebendo as mesmas orien-
tações dos brasileiros. 

O Itamaraty está pedindo 
aos brasileiros que estão em 
Kiev, capital da Ucrânia, que 
permaneçam em casa se-
guindo a recomendação das 
autoridades do país europeu.

Já os brasileiros que estão 
no Leste do país estão sendo 
orientados a deixarem a região 
imediatamente, por meios 
próprios. Serviços de trem, 
segundo o governo brasileiro, 
seguem funcionando. 

Brasileiros que estejam em 
Odessa, Sul da Ucrânia, estão 
sendo orientados a cruzarem 
a fronteira com a Moldávia, 
que está próxima. Pelo mesmo 

motivo, os cidadãos do Brasil 
em Lviv, Oeste do país, estão 
sendo orientados a ir para 
Polônia.  

Além disso, o Itamaraty 
recomendou que as pessoas 
evitem deslocamentos fora 
do horário do toque de reco-
lher, definido pelo governo 
ucraniano, e se abriguem em 
locais distantes de instalações 
militares e de infraestrutura 
energética e de comunica-
ções. 

Ainda de acordo com o 
Itamaraty, as embaixadas 
brasileiras em Varsóvia (Po-
lônia), Minsk (Bielorrússia), 
Bucareste (Romênia), Bratis-
lava (Eslováquia) e Moscou 
(Rússia) estão trabalhando em 
regime de plantão para aten-
der demandas de brasileiros 
que cheguem nestes países 
vindos da Ucrânia.

Estima-se que a comunidade brasileira na Ucrânia seja de 500 pessoas

Projeto foi aprovado ontem na Câmara e segue para o Senado

Bolsonaro diz que vai vetar 
legalização dos jogos

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou ontem (24) que 
vetará o projeto de lei (PL) 
que legaliza jogos no Bra-
sil, como cassinos, bingos, 
jogo do bicho e outras apos-
tas eletrônicas. O texto foi 
aprovado pela Câmara dos 
Deputados por 246 votos 
favoráveis e 202 contrários 
e agora será analisado pelo 
Senado Federal. 

“O que eu já decidi aqui, a 
Câmara toda sabe, os presi-
dentes da Câmara e do Sena-
do também sabem: uma vez 
aprovado, a gente vai exercer 
o nosso direito de veto”, disse 
Bolsonaro, durante sua live 

semanal nas redes sociais.
Entenda - Se o PL for 

aprovado pelo Congresso 
Nacional e, posteriormen-
te, vetado pelo presidente, 
o veto poderá ser mantido 
o derrubado. Pelas regras 
em vigor, a rejeição do veto 
ocorre por manifestação da 
maioria absoluta dos votos 
de deputados federais e se-
nadores, ou seja, 257 votos 
de deputados e 41 votos 
de senadores, computados 
separadamente. Registrada 
uma quantidade inferior de 
votos pela rejeição em umas 
das Casas, o veto é mantido. 

Legalização de jogos - O 

texto aprovado na Câmara 
prevê, entre outras medidas, 
que cassinos poderão ser 
instalados em resorts, navios 
e cidades classificadas como 
polos ou destinos turísticos. 
No caso de bingos, o texto 
permite sua exploração em 
caráter permanente apenas 
em casas de bingo.

Para o jogo do bicho, o 
projeto exige que todos os 
registros da licenciada, de 
apostas ou de extração, se-
jam informatizados e com 
possibilidade de acesso em 
tempo real pela União, por 
meio do Sistema de Audito-
ria e Controle (SAC).

A Receita anunciou on-
tem (24) mudanças que 
trarão facilidades para a 
declaração do Imposto 
de Renda (IR) deste ano. 
O período de entrega 
das declarações será 
entre 7 de março e 29 de 
abril, e os lotes de resti-
tuição terão início em 31 
de maio, divididos em 
cinco grupos mensais 
até 30 de setembro. A 
expectativa da Receita 
é receber 34,1 milhões 
de documentos até o 
final do prazo. Neste 
ano, estão obrigados 
a declarar os cidadãos 
que tiveram, em 2021, 
rendimentos tributá-
veis com valor acima de  
R$ 28.559,70.

IR: entrega 
começa dia 7

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: 03/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Gavião Peixoto - Icaraí - Niterói 16947663
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Rio do Ouro - Niterói 16937865
13:00 às 17:00 Rua Espanha - Rio do Ouro - Niterói 16937865
13:15 às 17:00 Rua São José - Fonseca - Niterói 16929437
13:20 às 17:00 Rua São José - Fonseca - Niterói 16929565

SÃO GONÇALO 
09:00 às 13:00 Largo de Itaúna - Itaúna - São Gonçalo 16908779
09:00 às 13:00 Estrada das Palmeiras - Itaúna - São Gonçalo 16908779
09:00 às 13:00 Rua 6 Condomínio Vila Verde - Itaúna - São Gonçalo 16908779
09:00 às 13:00 Ruas A, B, C, D, E, F, G - Condomínio Vila Verde - Itaúna - São Gonçalo 16908779
09:00 às 13:00 Rua Jorge Pires - Itaúna - São Gonçalo 16908779
12:00 às 16:00 Avenida Albino Inparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 16907805
12:00 às 16:00 Rua Fernando Galiane - Jardim Catarina - São Gonçalo 16907805
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Bessa - Trindade - São Gonçalo 16907805
12:00 às 16:00 Rua Simão Galiane - Jardim Catarina - São Gonçalo 16907805
12:00 às 16:00 Rua Antônio Silva Necco - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
12:00 às 16:00 Rua Dalcides Antônio Silva - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
12:00 às 16:00 Rua Idalina de Almeida - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
12:00 às 16:00 Rua Joaquim A Teixeira - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
12:00 às 16:00 Rua José Mauro Vasconcelos - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
12:00 às 16:00 Rua Josué de Castro - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
12:00 às 16:00 Rua Maria Machado Corrêa - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
12:00 às 16:00 Rua Paulo Jorge Corrêa - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
12:00 às 16:00 Rua São João de Deus - Salgueiro - São Gonçalo 16908855
13:00 às 17:00 Avenida Eugênio Borges - Várzea das Moças - Rio do Ouro - São Gonçalo 16937865
13:00 às 17:00 Estrada Rio do Ouro - Várzea das Moças - São Gonçalo 16937865
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Várzea das Moças - Rio do Ouro - São Gonçalo 16937865
13:00 às 17:00 Rua Dinamarca - Rio do Ouro - São Gonçalo 16937865

MARICÁ
13:10 às 17:00 Ruas 1, 66, 69, 73 - Centro - Interlagos - Gamboa - Jacaroá - 

Guaratiba - Caju - Caxito - Maricá 
16929493

13:10 às 17:00 Estrada da Gamboa - Gamboa - Caju - Jacaroá - Maricá 16929493
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Bota ainda 
reclama do 
árbitro do 
clássico

O Botafogo 
foi derrotado 
na noite da 
última quar-
ta-feira pelo 
F l a m e n g o 

pelo Campeonato Carioca, 
no Nilton Santos. No en-
tanto, os alvinegros saíram 
reclamando muito da arbi-
tragem no clássico.

O técnico interino Lúcio 
Flávio destacou a não mar-
cação de um pênalti para 
o Fogão ainda no primeiro 
tempo, quando a partida es-
tava 1 a 0 para os visitantes.

“Em relação ao lance do 
pênalti, hoje nós temos o 
recurso, antigamente isso 
não existia, só fica a dúvida 
dos critérios, já que foi uma 
bola que o Matheus Nasci-
mento tentou um passe e a 
bola, de fato, bateu na mão 
do jogador do Flamengo”.

“Aqui no Botafogo, como 
comissão, nós tivemos lan-
ces onde a bola bateu na 
perna e depois no braço de 
jogador nosso e foi marca-
do pênalti... Muitas vezes é 
essa dúvida que fica no ar, e 
deixa a gente curioso a res-
peito dessa postura adotada 
pelo árbitro e pelo VAR na 
não marcação de um lance 
como aquele”, disse.

Só que Lúcio Flávio ad-
mitiu que o time não teve 
boa atuação no primeiro 
tempo.

“De fato, o início do jogo 
não foi o que nós quería-
mos. Infelizmente, no me-
lhor momento que tínha-
mos no jogo, no final do 
primeiro tempo acabamos 
levando o segundo gol”, 
afirmou.

Interesse da equipe paulista no centroavante rubro-negro é antigo

Fla rejeita proposta do 
Palmeiras por Pedro

O Palmeiras fez 
u m a  p ro p o s -
ta oficial pelo 
atacante Pedro, 
do Flamengo. 
O  Ru b r o - Ne -

gro recusou a investida. A 
informação foi divulgada  
ontem pela imprensa de São 
Paulo.

Informações dão conta 
que o atacante teria gosta-
do da oferta do Palmeiras 
e manifestou seu interesse 
em atuar pelo clube paulista. 
No entanto, o Flamengo não 
quis avançar nas negocia-
ções, pois não quer fortale-
cer um concorrente direto na 
briga pelos principais títulos 

do ano.
Palmeiras e Flamengo 

se enfrentaram na final da 
última Taça Libertadores da 
América e o time paulista 
venceu por 2 a 1, com gol de 
Deyverson no segundo tem-
po da prorrogação. As equi-
pes dividem protagonismo 

no cenário do futebol nacio-
nal ao lado do Atlético-MG.

O alviverde segue na bus-
ca por um centroavante. O 
clube não conseguiu negócio 
com Lucas Alario, do Bayer 
Leverkusen, e segue de olho 
no mercado. Rafael Navarro, 
contratado para esta tempo-
rada, ainda não convenceu 
dentro de campo e não é 
visto como o protagonista 
que o time precisa.

O Flamengo volta a cam-
po no próximo domingo, 
quando terá pela frente o 
Resende, no estádio Nilton 
Santos, às 16 horas (de Bra-
sília), pela nona rodada do 
Campeonato Carioca.

Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Pedro chegou ao Flamengo na temporada de 2020 e, desde então, vem buscando um lugar na equipe titular 

Pedro 
atualmente 
é reserva de 
Gabigol e sua 
multa é de 100 
milhões de euros

Abel faz mistério 
para jogo de amanhã

Bom início do Vasco 
surpreende Nenê

O Fluminense 
ficou perto da 
classificação na 
pré-Libertado-
res ao vencer 
o Millonarios-

-COL, na Colômbia. Mesmo as-
sim, os tricolores pregam foco 
no duelo de volta, na próxima 
terça-feira, em São Januário.

A equipe entra em campo 
com a vantagem de poder 
jogar pelo empate para seguir 
na competição. No entanto, o 
Fluminense terá importante 
compromisso no fim de se-
mana.

A equipe das Laranjeiras 
terá pela frente o clássico con-
tra o Vasco, amanhã. Um tro-
peço pode representar a saída 
da liderança do Campeonato 

O Vasco faz um 
começo de tem-
porada além das 
expectativas. A 
equipe de São 
Januário está en-
tre os líderes do 

Campeonato Carioca, perto da 
classificação para as semifinais.

Um dos poucos remanes-
centes da temporada passada, 
o meia Nenê vem sendo um 
dos destaques do Vasco. O 
jogador de 40 anos é um dos ar-
tilheiros do Estadual e admitiu 
a surpresa pelo bom momento.

“Fico feliz com esse mo-
mento, não esperava tantos 
gols logo no início. Importante 
é que estamos construindo um 
time forte tecnicamente, um 
time realmente aguerrido, não 

Carioca.
Por conta disso, o técnico 

Abel Braga manteve o mistério 
na escalação. O comandante 
destacou que vai esperar a re-
cuperação dos atletas para de-
cidir quem vai para o clássico.

“Agora temos um clássico 
no sábado, no meio de dois 
jogos decisivos. Muito difí-
cil, para nós, resolver colocar 
toda uma equipe no sábado 
para jogar na terça é muito 
complicado. A equipe vai ser 
escalada de acordo com o que 
a preparação física e a fisiologia 
decidir”, disse.

O certo é que o Flu não terá 
Fred. O atacante saiu lesionado 
da partida contra o Millonarios 
e ainda espera o resultados dos 
exames.

desiste. Vamos tentar buscar 
todos nossos objetivos esse 
ano. Todos estão enxergando 
como o Vasco é, que tem que 
se doar ao máximo e honrar 
essa camisa”.

“Fico feliz de ajudar neste 
momento, por ser uma das 
referência do time, principal-
mente pela idade. O carinho 
das crianças comigo é inacre-
ditável, sempre tento retribuir 
porque é uma coisa pura, ge-
nuína. Temos que cuidar bem, 
recompensar eles um pouco”, 
disse.

Nenê projetou a sequência 
de jogos importantes que o 
Vasco terá nesta semana. O 
time terá dois clássicos pelo 
Carioca, além da estreia na 
Copa do Brasil.


