
Tiroteio em Itaboraí deixa 
três mortos e PMs feridos

Delegacia de Homicídios investiga o que teria motivado disparos em estabelecimento no distrito de Manilha 

BANGUE-BANGUE NO BAR
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Trajando figurino de época, os atores Marcello Melo Jr. e Erika Januza têm nos papéis de pierrot e colombina, personagens destacados na letra do samba que a Viradouro vai levar para a Sapucaí

 Wagner Rodrigues/Divulgação

Viradouro lança 
clipe do samba-
enredo na terça

A Unidos do Viradouro lança 
na próxima terça-feira, dia 8, 

durante ensaio na quadra, em 
Niterói, o clipe oficial do samba-

enredo “Não há tristeza que 
possa suportar tanta alegria”, 

que a vermelho e branco vai 
cantar na Marquês de Sapucaí 

em abril. Ambientado no Arco do 
Teles, na Praça XV, o filme de 10 

minutos traz no elenco os atores 
Marcello Melo Jr. e Erika Januza 

(rainha de bateria), nos papéis de 
pierrot e colombina, personagens 

destacados na letra do samba. 
Esta é a primeira vez que a escola 

vermelho e branco produz um 
videoclipe com o objetivo de 

divulgar o samba-enredo.

São Gonçalo 
terá reforço de 
mais 150 PMs

PANORAMA/PÁG. 2

Hoje e amanhã a Arena PDA, no bairro Ponta d’Areia, receberá a Taça 
Brasil de Futevôlei. A competição, que conta com apoio da Prefeitura de 
Niterói, faz parte do projeto social Nós Por Nós de Futevôlei.  

PÁG. 8

Cecília Vaz 
em ‘Conto 
que canta’
O Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno apresenta o 
projeto “Varandinha do Pas-
choal”, com apresentações 
infantis.

PÁG.2 

CULTURA
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Artista abre o projeto “Varandinha 
do Paschoal” neste domingo   

ESPORTES

Em jogo, 
1º troféu do 
Flu em 2022
Líder do Carioca com 24 
pontos, quatro a mais que 
o vice Fla, o Flu pode ga-
rantir hoje o título da Taça 
GB caso vença o Resende.

Mailson Santana / Fluminense

Elogiado por Abel, Ganso deve ganhar 
mais uma chance entre os titulares
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Taça Brasil de Futevôlei será disputara entre hoje e amanhã em uma arena na Ponta d’Areia

Final de semana de muito futevôlei

CCR assume 
Via Dutra e 
Rio Santos

CIDADES\PÁG. 3

C-19: vacina do 
Brasil é eficaz, 
garante Fiocruz

CIDADES\PÁG 3 

País sai da recessão técnica
PIB cresce 4,6% e Brasil se recupera das perdas de 2020, causadas pela pandemia
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Os dois lados de Itaipu
Fiquei muito emocionada ao poder ver golfinhos nadando 
no mar de Itaipu durante este feriadão de carnaval. Moro 
no bairro e costumo frequentar a orla, onde as tartarugas 
já são presenças rotineiras. Até baleias eu já vi aqui na 
orla. Pena que do outro lado do canal o assoreamento e o 
lançamento de esgoto estejam matando a vida na lagoa. Já 
fizemos vários protestos, mas as autoridades nos ignoram.
Fabíola Barroso

Favelização
Aqui no Fonseca, onde moro, volta e meia acordo com 
fuligem no meu quintal e cheiro de fumaça no ar. Não são 
balões nem pessoas que jogam o cigarro aceso na mata, 
como as autoridades gostam de dizer. São pessoas que 
limpam o terreno para construir nos poucos locais em 
que ainda existe mata. 
Lucas Martins

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.

‘Conto que canta’ 
com Cecília Vaz
O Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno apresenta, 
durante todos os domingos 
de março, às 10h, o projeto 
“Varandinha do Paschoal”, 
com apresentações infantis.

Abrindo a programação 
do mês, neste domingo, os 
pequenos vão poder partici-
par da contação de histórias 
com músicas infantis do 
cancioneiro brasileiro, no 
projeto ‘Conto que canta’, 
da artista niteroiense Cecília 
Vaz, que possui mais de 20 

anos de carreira nas artes 
cênicas, e apresenta, de 
forma lúdica, personagens 
e situações que encantam o 
público infantil.

Na semana seguinte, 
tem ‘Gira saia roda história 
nos encantos da memória’, 
com Gustavo Smis e Lili 
Balonecker. No dia 20, é 
a vez da peça ‘A cabana e 
suas histórias’. Fechando o 
“Varandinha do Paschoal” 
deste mês, no dia 27, com 
‘Varanda saltimbanca’. 

CULTURA

Infantojuvenil
O espetáculo infantojuve-
nil “Nuang - Caminhos da 
Liberdade” que valoriza a 
ancestralidade, cultura, edu-
cação, identidade, liberdade 
e pertencimento, retorna a 
temporada pós-carnaval, 
neste sábado e domingo, às 
11h, no Teatro Ruth de Sou-
za, no Parque das Ruínas, 
em Santa Teresa. Criado a 
partir da estética africana e 
afro-brasileira das máscaras, 
musicalidade e narrativas. O 
ingresso custa R$10, à venda 
no site Sympla.

BAILE - Até o dia 20, continua a temporada do es-
petáculo “A Bela e A Fera Experience” no Via Parque 
Shopping, o visitante se sentirá transportado para 
um lugar fantástico ao se deparar com o imponente 
castelo. Os valores do espetáculo começam a partir de 
R$50 e podem ser adquiridos pelo site www.abelaea-
feraexperience.com.br.

MPB – O projeto ‘Dia de Boteco’ do Multicenter Itaipu 
continua no mês de março reunindo atrações musicais 
e um cardápio especial todos os sábados, das 18h30 
às 21h, na Praça de Alimentação do 2º piso do Sho-
pping. Neste sábado tem o cantor Vino Arouca, que 
influenciado pela música brasileira, busca sempre 
surpreender com releituras de músicas da MPB.
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Artista abre o projeto “Varandinha do Paschoal” neste domingo   
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“Nuang - Caminhos da Liberdade”  

está em cartaz em Santa Teresa

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

POR JEFFERSON LEMOS

Agora é sem 
vistoria
A Alerj publicou, ontem a 
Lei 9584/22, vetada pelo 
governador, que extingue 
as vistorias de segurança 
veicular e controle de emis-
são de gases poluentes e 
ruídos realizadas pelo De-
tran/RJ. A partir de agora, a  
inspeção passará a ser rea-
lizada mediante aborda-
gens por fiscais de trânsito 
dos órgãos competentes do  
Estado. A iniciativa, dos 
deputados Anderson Mo-
raes (PSL) e Renato Zaca 
(PTB), vale para veículos de 
transporte escolar, de car-
ga, de transporte coletivo 
e rodoviários de passagei-
ros. A inspeção ambiental 
será realizada por meio de 
equipamento eletrônico de 
aferição de gases poluentes 
e ruídos. Já o licenciamento 
anual será feito pela inter-
net.

A vistoria anual para re-
tirada do documento só 
será obrigatória quando os 
veículos tiverem cinco anos 
de uso a contar da data da 
nota fiscal. Para Anderson 
Moraes, a lei vai contribuir 
para favorecer o transporte 
legal e empresas do setor. 

Procon-RJ apela à concessionárias

O Procon-RJ encaminhou 
ofício às concessionárias de 
serviços públicos sugerindo 
que elas avaliem a oferta 
de condições especiais aos 
consumidores atingidos pe-
las chuvas que causaram 
a recente tragédia em Pe-
trópolis, em especial no 1º 
Distrito. A proposta é de que 
durante um bom tempo es-
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tas empresas possam ofere-
cer condições diferenciadas, 
tais como não cortar os servi-
ços por falta de pagamento, 
suspender da cobrança da 
tarifa mínima para os locais 
que não estejam utilizando o 
serviço e isentar de cobrança 
de multa e juros os contri-
buintes inadimpletes, além, 
é claro, de parcelar as dívidas. 

Mais segurança 
para São Gonçalo
Animado com a queda ver-
tiginosa nos delitos registra-
dos em São Gonçalo em ja-
neiro deste ano, no compa-
rativo com o mesmo período 
do ano passado, segundo o 
Instituto de Segurança Pú-
blica, o governador Claudio 
Castro vai à cidade na próxi-
ma sexta-feira, dia 11, para 
anunciar o envio de mais 
150 homens na Operação 
São Gonçalo Presente, que 
é coordenada pela Secretaria 
Municipal de Ordem Públi-
ca. Com o dobro do efetivo, 
o prefeito Capitão Nelson, 
oficial reformado da PM, vai 
expandir as ações de patru-
lhamento na cidade.

Capital 
da laranja

Qualificação 
para jovens

O Projeto de Lei 4616/2021, 
que dá a Tanguá o título de 
capital estadual da laranja, 
foi aprovado em segunda dis-
cussão na Alerj, nesta semana 
e aguarda agora a sanção do 
governador. O reconhecimen-
to da cidade como uma das 
maiores produtoras de laranja 
no estado promete atrair 
investimentos na produção 
agrícola, bem como na área 
do turismo rural, atraindo 
também turistas e promoven-
do a criação de novos postos 
de trabalho e, por conseguin-
te, mais renda para a popu-
lação. Segundo o prefeito de 
Tanguá, Rodrigo Medeiros, a 
fruta cultivada no município 
está perto de receber tam-
bém, do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI),  
o selo de indicação geográfica 
com o título de laranja mais 
doce do mundo, reforçando a 
vocação da cidade. O projeto 
aprovado na Alerj é de autoria 
do deputado estadual Eurico 
Junior, através de articulação 
da secretaria municipal de 
Cultura.

A Firjan (Senai/Sesi) e a Sa-
poti Projetos Culturais, pro-
dutora carioca da área da 
educação, estão com inscri-
ções abertas, até o próximo 
dia 21 para curso gratuito em 
tecnologia e inovação para 
jovens de periferia através do 
projeto social Oficina Maker. 
Serão selecionados 10 jovens 
das zonas norte e oeste da 
capital, com idade entre 14 
e 20 anos, estudantes de es-
colas da rede pública, que 
receberão ajuda de custo para 
participar da ação com 17 en-
contros. Os candidatos devem 
efetuar a inscrição apenas no 
formato on-line, seguindo 
as orientações do edital. Os 
certificados serão emitidos 
aos participantes com 75% de 
aproveitamento.

Preguiça gigante em exposição

Fósseis do esqueleto de uma 
preguiça-gigante, coletados 
no estado da Bahia, vão se 
juntar em breve ao material 
expositivo atualmente pre-
sente no Centro de Visitantes 
do Parque Natural Municipal 
Paleontológico de São José 
de Itaboraí (PNMPSJI), no 
distrito de Cabuçu. O em-
préstimo é parceria com o 
Laboratório de Macrofósseis 
do Departamento de Geo-
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logia da UFRJ, coordenado 
pela professora Lílian Ber-
gqvist. Os ossos pertencem 
à espécie “Eremotherium 
laurillardi”, um tipo de pre-
guiça-gigante muito comum 
no Brasil, inclusive em Ita-
boraí, e que viveu durante 
o período Pleistoceno. O 
animal podia alcançar até 
seis metros de comprimento 
e que viveu entre 2 milhões e 
15 mil anos atrás.

Panorama RJPanorama RJ

A Prefeitura do Rio, por 
meio da Comlurb, apre-
sentou, ontem, a nova frota 
de cerca de 300 veículos 
e grandes equipamentos. 
“Todo mundo notou o 
abandono da cidade nos 
últimos anos, muita falta 
de cuidado. Assumimos a 
Prefeitura no ano passado e 
tínhamos apenas 137 equi-
pamentos desses pesados 

para capinar, limpar, fazer 
poda de árvores. Estamos 
mais do que triplicando 
esse número. Isso significa 
mais cuidado e zelo com a 
cidade”, disparou o prefei-
to Eduardo Paes, durante 
a apresentação de alguns 
veículos e equipamentos da 
nova frota, no Monumento 
aos Pracinhas, no Parque do 
Flamengo.

Paes diz que vai limpar a cidade
Beth Santos/Prefeitura do Rio

A Independentes de Olaria 
realiza, neste sábado, a 
“Feijoada Show da Rainha”, 
a partir das 12h. A azul 
e branca da Leopoldina 
abrirá as portas da Associa-
ção Comunitária Olariense 
para uma tarde de muito 
samba, diversão e alegria 
no evento que contará com 
diversas atrações. Com 
entrada franca, o público 

presente curtirá o show da 
escola de samba convidada, 
a União da Ilha do Governa-
dor, que cantará seus gran-
des sambas antológicos do 
carnaval carioca além da 
obra de 2022 “O vendedor 
de orações”. Também para 
animar os foliões, Clebi-
nho Show e sua banda se 
apresentam no palco do 
Olariense.

Ainda em ritmo de carnaval
Divulgação
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Imunizante fabricado no Brasil tem eficácia comprovada em todos os níveis, revela pesquisa Vacina Maré

Vacina da Fiocruz passa no teste
A vacinação contra a covid-19 
com o imunizante fabricado 
no Brasil pelo Instituto de 
Tecnologia em Imunobio-
lógicos Bio-Manguinhos, a 
vacina Fiocruz/AstraZeneca, 
se mostrou eficaz para pro-
teger a população contra a 
contaminação, hospitalização 
e morte pela doença, mesmo 
em comunidades vulneráveis 
e com alta transmissão do 
novo coronavírus.

É o que mostra a pesquisa 
Vacina Maré, realizada pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) no Complexo de Favelas 
da Maré, na Zona Norte do 
Rio. As conclusões do estudo 
foram publicadas na revista 
Clinical Microbiology and In-
fection, da European Society 
of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ESCMID).

O trabalho verificou que 
três semanas após a aplicação 
da primeira dose, a proteção 
contra a covid-19 sintomáti-
ca é de 31,6%, subindo para 
65,1% duas semanas após a 
segunda dose. Segundo a Fio-
cruz, os resultados reiteram as 
conclusões do artigo anterior, 
publicado em novembro, com 
dados referentes à aplicação 
da primeira dose.

O coordenador do estudo, 
Fernando Bozza, explica que 
as evidências encontradas na 
pesquisa reforçam a impor-

tância da segunda dose para 
garantir uma resposta imune 
mais robusta e prolongada, in-
clusive contra o adoecimento 
por covid-19, mesmo leve ou 
assintomático.

“A vacina protege em todos 
os níveis: da morte, da hos-
pitalização e da aquisição do 
vírus ou adoecimento. Claro 
que esses níveis são diferen-

tes: aqui, estamos falando de 
65% contra aquisição depois 
da segunda dose. Quando 
olhamos para hospitalização 
e morte, isso sobe para mais 
de 80, 90%”.

Os painéis de monitora-
mento da prefeitura mostram 
que de 30 de outubro de 2021 
até 18 de janeiro, data da úl-
tima atualização do estudo, 

não houve óbito na Maré por 
covid-19.

Estudo - O estudo ana-
lisou 10.077 testes RT-PCR 
positivos, com 6.394 (64%) 
de sintomáticos e 3,683 (36%) 
de assintomáticos, entre 17 
de janeiro a 27 de novembro 
de 2021. O estudo segue em 
andamento e pretende avaliar 

na próxima etapa a efetividade 
da vacina contra a variante 
Ômicron, bem como da dose 
de reforço.

De acordo com Bozza, o 
estudo considerou variáveis 
como comorbidades, gênero, 
idade e o intervalo de aplica-
ção entre a primeira e a segun-
da doses, encontrando pouca 
diferença de efetividade da 
vacina entre os grupos.

“Independentemente do 
foco da análise, a vacinação é 
eficaz para controlar a pande-
mia e influencia diretamente 
na queda no número de casos. 
Eles não decrescem sozinhos 
só porque a pandemia já dura 
há algum tempo. Provavel-
mente, essa vacinação em 
massa foi fundamental para 
impedir a expansão da va-
riante Delta. Tivemos o grande 
pico da variante Gama no Bra-
sil, na virada de 2020 para 2021 
e, em seguida, a introdução da 
Delta. Na Maré, esse pico da 
variante Delta praticamente 

não aconteceu, provavelmen-
te porque a vacinação já foi 
efetiva em bloquear essas 
cadeias de transmissão”.

O estudo mostrou que 
a maior variação ocorre no 
recorte por idade. A proteção 
em quem tem menos de 35 
anos, após a segunda dose, é 
de 89,2%. Na faixa acima de 35 
anos, a efetividade é de 55,6%. 
O pesquisador explica que o 
trabalho comprovou que os 
idosos desenvolvem menos 
anticorpos que os jovens após 
a vacinação.

Complexo da Maré - A 
Maré é o maior conjunto de 
favelas do Rio de Janeiro, com 
cerca de 140 mil morado-
res, e chegou a ter uma taxa 
de letalidade por covid-19 
mais alta que a da cidade 
do Rio. Segundo Bozza, com 
as medidas implementadas, 
que incluíram a vacinação de 
93,4% dos adultos, estratégia 
de testagem, comunicação e 
acompanhamento das pes-
soas infectadas, as mortes 
diminuíram muito.

“Após a vacinação, a gente 
realmente viu as mortes des-
pencarem. Os dados mostram 
que já não tínhamos morte por 
covid-19 na Maré há alguns 
meses. Isso mostra que atingi-
mos uma proteção alta, até em 
níveis internacionais”.

A Maré chegou a 
ter uma taxa de 
letalidade por 
covid-19 mais 
alta que a da 
cidade do Rio

 Fernando Frazão / Agência Brasil

Pesquisa foi realizada no Complexo da Maré e alcançou resultados positivos com relação a eficácia do imunizante

Obesidade: informação 
contra o preconceito
A Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabo-
logia (Sbem) e a Associação 
Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e Síndrome Me-
tabólica (Abeso) lançaram 
a campanha Obesidade: 
conhecimento, cuidado e 
respeito!, em alusão ao Dia 
Mundial da Obesidade de 
2022, lembrado ontem (4). 
O objetivo é conscientizar 
a população e eliminar 
preconceitos sobre o tema.

Um levantamento sobre 
obesidade e gordofobia, 
feito pelas entidades em 
fevereiro passado, com 
3.621 pessoas, revelou que 
88% delas apresentavam 
excesso de peso, sendo 37% 
com obesidade grau 3.

A pesquisa revelou que 
oito em cada dez pessoas 
com obesidade já sentiram 
algum tipo de constrangi-
mento devido ao excesso 
de peso. Mais da metade 
delas afirmou ser vítima de 
discriminação pelo menos 

uma vez ao mês. Revelaram 
ainda que é no ambiente 
familiar onde ocorrem mais 
episódios de constrangi-
mento por causa do peso 
(72%). Em segundo lugar, 
aparecem as lojas e o co-
mércio em geral (65,5%), 
seguidos por situações de 
discriminação no médi-
co (60,4%) e no trabalho 
(50,7%).

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o excesso de 
peso acomete mais de 60% 
da população brasileira, 
sendo que cerca de 20% 
dos adultos já são obesos. 
Na avaliação da presiden-
te do Departamento de 
Obesidade da Sbem, a en-
docrinologista Maria Edna 
de Melo, a única forma de 
conseguir minimizar o im-
pacto da doença na saúde 
da população é por meio 
da ampliação do conheci-
mento sobre o tema e do 
oferecimento do cuidado 
adequado.

Parceria em prol 
dos taxistas do Rio 
O Governo do Estado anun-
ciou nesta sexta-feira (4) 
medidas para aperfeiçoar e 
facilitar o atendimento aos 
taxistas, em uma parceria 
entre o Detran.RJ e o Insti-
tuto de Pesos e Medidas do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Ipem-RJ), órgãos vinculados 
à Secretaria de Estado da 
Casa Civil.

Na sede do Ipem, em Pie-
dade, foi inaugurado o Salão 
de Modernização de Aten-
dimento aos Taxistas, onde 
os motoristas de táxi terão 
apoio técnico para emissão 
de documentos e poderão 
aguardar para receber os ser-
viços do Ipem e do Detran.

No Ceasa, em Irajá, foi 
inaugurado no Polo do De-
tran, um Posto Avançado de 
Atendimento do Ipem, para 
facilitar serviços como trans-
ferência de propriedade, 
permuta, nova autonomia e 
benefícios.

A expectativa é atender 
cerca de 160 profissionais 
por dia em Piedade e 40 em 

Irajá. Os agendamentos po-
dem ser feitos nos sites do 
Detran e do Ipem. 

“O Rio de Janeiro vive 
um novo momento. Com 
o comando do governador 
Cláudio Castro, o Estado hoje 
está organizando as contas, 
atraindo novos investimen-
tos, pagando em dia os seus 
servidores. Os novos polos 
do Ipem são parte de uma 
gestão que preza pelo bom 
atendimento à população. 
A ordem é desburocratizar, 
facilitar e trazer eficiência 
para o cidadão”, disse o se-
cretário de Estado da Casa 
Civil, Nicola Miccione.

Durante as cerimônias, 
Miccione e os presidentes 
do Detran, Adolfo Konder, e 
do Ipem, Kennedy Martins, 
entregaram simbolicamente 
para taxistas os primeiros 
selos de vistoria de 2022. A 
vistoria anual está come-
çando e, até o fim do ano, os 
motoristas serão atendidos 
de acordo com a placa de 
seus veículos.

Ensaio com atração especial 
na quadra da Viradouro
O ensaio da próxima terça-fei-
ra , dia 8, na quadra da Unidos 
do Viradouro, em Niterói, terá 
uma atração especial: a exibi-
ção do clipe oficial do samba-
-enredo “Não há tristeza que 
possa suportar tanta alegria”, 
que a vermelho e branco vai 
cantar na Avenida no desfile 
de 22 de abril.

Ambientado no Arco do 
Teles - marco da arquitetura 
carioca, construído no século 
18, no Centro do Rio - o filme 
de 10 minutos coloca os ar-
tistas da escola para reviver o 
clima de alegria do Carnaval 
de 1919, o primeiro pós-pan-
demia da gripe espanhola, 
e que será o tema do desfile 
da atual campeã do Grupo 
Especial.

Trajando figurino de épo-
ca, o elenco tem nos papéis 

de pierrot e colombina, per-
sonagens destacados na letra 
do samba, os atores Marcello 
Melo Jr. e Erika Januza, rainha 
de bateria da Viradouro.

Dividindo o protagonismo 
com a dupla de famosos da TV, 
abrilhantam o clipe o intér-
prete Zé Paulo Sierra, mestre 
Ciça, o primeiro e o segundo 
casais de mestre-sala e por-
ta-bandeira (Julinho Nasci-
mento, Rute Alves, Amanda 
Poblete e Jeferson Souza), as 
musas Luana Bandeira e Belli-
nha Delfim, além de ritmistas, 
passistas, baianas e demais 
segmentos.

É a primeira vez que a 
escola produz um videoclipe 
com o objetivo de divulgar o 
samba-enredo. A idealização 
do projeto foi do presidente 
Marcelinho Calil. Parte do 

elenco e a equipe da escola 
que esteve no apoio no dia da 
gravação assistiu, em primeira 
mão, em  sessão exclusiva no 
mês passado, no auditório 
do barracão da vermelho e 
branco, na Cidade do Samba.

Rainha dos ritmistas, Erika 
Januza não economizou es-
forços para a realização do 
projeto. Partiu dela, a co-
lombina do vídeo, a ideia de 
convidar o amigo Marcello 
para representar o pierrot. A 
atriz se emocionou durante a 
“sessão de cinema” no barra-
cão e aproveitou para destacar 
algumas características que 
já conseguiu identificar na 
Viradouro desde que passou 
a frequentar a escola.

“Fiquei muito emociona-
da. E me surpreendeu muito 
o resultado, porque eu não 

esperava que fosse ficar nesse 
padrão de cinema. A Vira-
douro está sempre inovando, 
sempre trazendo o diferencial 
dela, que vai desde a forma de 
conduzir pessoas até o que 
entrega. Essa inovação eu 
tenho visto que faz parte da 
Viradouro. Quando as pessoas 
assistirem, vão entender a 
grandiosidade do que foi fei-
to. Tenho certeza que o clipe 
vai agradar tanto, que vai ser 
compartilhado nas redes, pra 
que quem ainda não conhece 
o nosso samba, que é uma 
declaração de amor ao Car-
naval”, elogia Januza.

O ensaio de comunidade 
da Viradouro, começa às 19h. 
Haverá transmissão ao vivo 
pela TV Viradouro e, assim que 
terminar, o vídeo será postado 
nas redes sociais da escola.

Escola apresenta na próxima terça-feira (8) o clipe oficial do samba-enredo

Assinadas 
concessões 
da Via Dutra 
e Rio-Santos
O presidente Jair Bolsonaro 
participou nesta sexta-feira 
(4) da cerimônia de assina-
tura do novo contrato de 
concessão das rodovias Pre-
sidente Dutra e Rio-Santos 
(BR-116/RJ/SP). Os leilões, 
vencidos pelo Grupo CCR, 
foram os maiores certames 
rodoviários promovidos 
pelo governo. Ao longo de 
30 anos do contrato estão 
previstos investimentos de 
R$ 14,8 bilhões pelo grupo, 
que já operava a Via Dutra.

O trecho concedido tem 
625,8 quilômetros e faz a 
ligação entre as regiões me-
tropolitanas de São Paulo e 
do Rio. Na cerimônia, Bol-
sonaro, que estava acom-
panhado do ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, disse que as obras 
não vão beneficiar apenas 
o Rio de Janeiro e São Paulo, 
mas também o restante do 
país.

Convênio entre RJPet e RJ para Todos vai realizar diversas ações

Estado lança parceria que 
incentiva proteção animal 

O Governo do Estado lan-
çou uma parceria entre a 
Subsecretaria de Proteção 
Animal (RJPet) e o programa 
RJ para Todos com o obje-
tivo de garantir melhores 
condições para cães e gatos. 
Todas as bases do Segurança 
Presente receberão coletores 
de tampinhas plásticas, que 
serão revertidas em doação 
de ração e castrações. Por 
meio do convênio, também 
serão realizadas ações de 
conscientização sobre pro-
teção e bem-estar animal,  
além de campanhas de ado-
ção. 

Durante o evento, reali-
zado no Palácio Guanabara, 
foram concedidas as primei-
ras cinco carteirinhas a cães 
de suporte emocional, que 
auxiliam pessoas em trata-
mento mental.

“Essa parceria é uma pro-
va de trabalho em união, um 
cuidando do outro. É uma 

ideia que está presente no 
Governo do Estado, com 
todas as secretarias traba-
lhando em conjunto pelos 
fluminenses”, disse o gover-
nador Cláudio Castro.

Atualmente, seis bases 

do Segurança Presente já 
contam com os coletores de 
tampinha: Leblon, Lagoa, 
Ipanema, Copacabana, Bota-
fogo e Laranjeiras. A parceria 
vai levar a coleta para todas 
as bases do estado.

Rogerio  / Governo do Estado

O secretário Marcelo Queiroz segue levantando a bandeira animal pelo Estado



Cidades4 Sábado, 5/3/2022ofluminense.com.br

Não desejamos a guerra,
mas devemos estar sempre prontos

OPINIÃO

Gurgel Soares*

No conflito bélico entre a Ucrânia 
e a Rússia, as tropas russas não 
estão enfrentando apenas as 
forças armadas ucranianas, mas 
também milhares de civis, que 
antes impedidos de pegar em ar-
mas agora são convocados como 
voluntários pelo governo para 
proteger suas famílias, suas casas, 
seus comércios, suas praças e ci-
dades inteiras ao lado de militares 
em defesa da nação ucraniana. O 
Parlamento da Ucrânia aprovou 
as vésperas da invasão russa, uma 
lei que liberou o porte de armas 
de fogo e permitiu a ação de civis 

“em legítima defesa”. A medida 
foi aprovada de forma tardia em 
caráter precário para defender a 
população que se tornou alvo das 
agressões do país russo.

Diante do massacre produzido 
pela Rússia em território ucra-
niano, cabe uma reflexão em re-
lação ao direito da população ter 
armas e instrumentos para reagir 
à ameaças contra as liberdades 
individuais e coletivas. Em 1994, 
o país ucraniano detinha um 
gigantesco arsenal nuclear até as-
sinar o Memorando entregando 
suas armas nucleares remanes-
centes do período soviético em 
troca de um tratado de paz e da 
garantia de nunca ser invadida ou 
ameaçada. No curso do tempo, a 
Ucrânia proibiu o porte de armas 
por civis, o que em certa medida 
proporcionou a escalada da vio-
lência e ameaças a população 
atirada à própria sorte, com o 
massacre de civis e destruição da 
infra-estrutura das cidades, onde 
ocorreram incursões terrestres.

Os cidadãos ucranianos aptos a 
portar armas não foram testados, 
treinados e preparados para a 
guerra ou mesmo defesa pessoal 
por conta do impedimento legal 
do desarmamento vigente no 
país até dias atrás. A guerra não 
é desejável, mas estar prontos 

para uma é mais que uma esco-
lha, um dever em prol da vida, o 
bem maior da nossa existência. 
O direito à legítima defesa, invo-
cado pelo Parlamento ucraniano 
para liberar o porte de armas,dias 
antes da invasão russa, poderia 
ter sido implementado como 
uma política de estado e uma 
garantia da população para 
proteção da vida, do ter-
ritório e dos patrimônios 
próprios e de toda 
nação. 

A Guerra na Ucrâ-
nia não é um fato 
isolado e afeta 
todos os países, 
com graves con-
sequências diplo-
máticas, econô-
micas e huma-
nitárias. O desa-
bastecimento de 
insumos básicos 
para a agricultura, 
como fertilizan-
tes, é um sinal de alerta 
dentre outros para repensar 
as nossas fragilidades eco-
nômicas. Em casos dessa 
dimensão, uma simples posição 
na seara da diplomacia não será o 
bastante, mas sobretudo o apren-
dizado de uma lição: a população 
de um país não pode estar vulne-
rável à mercê da própria sorte, 

resguardadas as devidas propor-
ções. Um país e os cidadãos não 
podem entregar sua capacidade 
de defesa a terceiros contando 
com sua benevolência, poden-
do-se dizer que o desarmamento 
sempre foi e será uma estratégia 
dos manuais da esquerda ofereci-

da para dominação e ameaça 
às liberdades individuais e 
coletivas. 

O desarmamento 
não afasta a crimina-
lidade e sim acentua 
ações violentas de 
bandidos, potencia-
lizando o seu desejo 
criminoso. A política 
do desarmamento 
é uma armadilha 
da velha esquerda 
travestida de social-
-democracia e seus 
simpatizantes que 
defendem bandidos 
como “vítimas da 
sociedade”. A con-

sequência da proibição do 
porte de armas fragiliza o 
tecido social, transforman-
do os cidadãos em reféns de 

criminosos, sejam eles inimigos 
internos ou externos. Os tempos 
são difíceis e requerem vigilância 
permanente, não apenas em face 
dos ventos soprados do velho 
continente, mas também pelas 

vertentes políticas que guardam 
semelhanças autoritárias e amea-
çadoras das liberdades civis, do 
direito à propriedade privada e 
à vida. 

 “É o destino comum do indo-
lente ver seus direitos se torna-
rem presa daquele que ataca. A 
condição sob a qual Deus deu 
liberdade ao homem é a eterna 
vigilância; condição que, se ele 
descumpre, a servidão é, ao mes-
mo tempo, a consequência de seu 
crime e a punição de sua culpa”. 
discurso de John Philpot Curran, 
pronunciado em 1790 e publica-
do em Speeches on the late very 
interesting State trials (1808):

Assim, a situação da Ucrânia 
deve servir de exemplo para que 
não esperemos que no futuro 
nossa segurança fique apenas nas 
mãos de um punhado de pessoas 
que se dizem preparadas para 
nos defender, mas que também 
nos seja concedido o direito de 
nos proteger de ameaças contra 
nossas vidas, as nossas famílias, 
as nossas propriedades, as nossas 
liberdades, ao nosso país.

A situação da 
Ucrânia deve 

servir de exemplo 
para que não 

esperemos que 
no futuro nossa 
segurança fique 

apenas nas mãos 
de um punhado 

de pessoas

*Gurgel Soares - Deputado Federal, gra-

duado em direito - Especialista em Direi-

to Público, Especialista em Políticas Pú-

blicas de Justiça Criminal e Segurança 

Pública pela UFF.

Divulgação

Os bombeiros seguem na busca de um desaparecido no Morro da Oficina e de mais três no Rio Quitandinha

Petrópolis: vítimas fatais já são 233
Com o encontro de mais um 
corpo na quinta-feira (3) na 
Chácara Flora, subiu para 
233 o número de vítimas das 
chuvas de 15 de fevereiro em 
Petrópolis. Segundo a equipe 
técnica e científica da Polícia 
Civil, dos 233 mortos, 138 são 
mulheres, 95 homens e 44, 
menores de idade.

O Corpo de Bombeiros 
continua em busca de um de-
saparecido no Morro da Ofici-
na e de mais três ao longo do 
Rio Quitandinha. A Secretaria 
de Defesa Civil dá suporte às 
ações de buscas e as equipes 
da Assistência Social mantêm 
o atendimento nos pontos de 
abrigo.

Até o momento, abrigos 
temporários atendem 994 
pessoas que tiveram que sair 
de casa por causa dos danos 

provocados pelas chuvas. 
Cuidados em saúde, acom-
panhamento psicológico, 
recreação e atividades edu-
cativas para crianças, além 
de orientações sobre servi-
ços sociais que podem ser 
direcionados de acordo com 
o perfil familiar fazem parte 
do suporte oferecido pela Se-
cretaria de Assistência Social.

Nas estruturas que fun-
cionam em escolas públicas e 
em locais montados de forma 
voluntária em associações 
de moradores, organizações 
não governamentais (ONGs) 
e entidades comunitária, 
as famílias contam com su-
porte para as necessidades 
essenciais até que consigam 
o encaminhamento para o 
aluguel social. As pessoas que 
saem dos abrigos e instalam 

em casa de parentes e amigos 
continuam recebendo apoio 
do governo municipal para 

que possam se restabelecer.
A prefeitura de Petrópolis 

reafirmou que todas as pes-

soas que precisaram recorrer 
aos pontos de abrigo terão di-
reito ao aluguel social no valor 

de R$ 1 mil. Os desabrigados 
têm prioridade e já foram 
cadastrados por equipes da 
administração municipal.

Vistorias - Até o momento, 
mais de 3 mil vistorias estão 
em andamento pelas equipes 
de engenheiros, geólogos 
e técnicos da Defesa Civil. 
Cerca de 700 laudos já estão 
prontos para serem entregues 
à população. As pessoas que 
os imóveis vistoriados podem 
ligar para os números 199 ou 
(24) 2246-9281 e verificar se o 
documento está disponível. 
A consulta também pode 
ser feita pelo site da Defesa 
Civil. Neste endereço online, 
é possível também solicitar o 
documento para download 
por meio do serviço do RO 
Digital.

São Gonçalo terá programação 
especial no Dia da Mulher
A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo, através 
da Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, 
preparou uma programação 
especial para celebrar o Dia 
Internacional da Mulher, com 
atividades ao longo de todo o 
mês de março. 

As ações foram planejadas 
com o intuito de ampliar o 
debate sobre temas perti-
nentes ao lugar da mulher 
na sociedade atual. Entre as 
atividades - que vão contar 
com parcerias firmadas com 
o  Shopping Pátio Alcântara e 
com o Shopping Partage - es-
tão ciclos de palestras, ofici-
nas de artesanato, exposição 
do projeto “Lidera Mulher” 
e rodas de conversa do pro-
jeto “Mulheres que fazem e 
acontecem”. De acordo com a 
subsecretária, Ana Cristina da 
Silva, o tema central das ações 

será o empreendedorismo 
feminino. 

“Este tempo de crise eco-
nômica no país é um impor-
tante momento para abordar 
o empreendedorismo e outros 
caminhos para a geração de 
renda imediata para mulheres. 
Por esta razão, a oposta da 
subsecretaria é ofertar oficinas 
de artesanato e palestras com 
temas orientados à emanci-
pação financeira da mulher”, 
afirma Ana Cristina.

A subsecretária enfatiza 
que, além das ações pensadas 
para o Mês da Mulher, o tema 
da violência contra a mulher 
não pode deixar de ser abor-
dado. Para isso, o município 
conta com uma rede para 
acolhimento e denúncia para 
casos de violência: o Centro de 
Orientação à Mulher (CEOM). 
Durante o mês, a subsecre-
taria vai promover uma pa-

lestra com representantes do 
equipamento e fortalecer as 
orientações para mulheres em 
situação de violência. 

E visando instrumentalizar 
e sensibilizar os agentes en-
volvidos na abordagem destes 
casos, uma ação Integrada en-
tre a Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres e a 
Secretaria Municipal de Or-
dem Pública-SEOP também 
será realizada.

Programação de 8 de mar-
ço: Inauguração do Espaço de 

Exposição do Projeto Lidera 
Mulher. Local: Shopping Pátio 
Alcântara, 10h;

Aula inaugural da ação 
integrada entre Subsecretaria 
de Políticas Públicas para as 
Mulheres e Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública. 
Palestrantes: Arthur Rodrigues 
Monteiro Junior (psicólogo, 
pós graduado em Psicanálise, 
Cultura e Laço Social) e Ra-
faela Ferreira de Souza Gomes 
(psicóloga, especialista em 
Psicologia Clínica e Institu-
cional, Mestre em Psicanálise). 
Local: Sede da Secretaria de 
Ordem Pública, Avenida Presi-
dente Kennedy, Centro, às 14h;

Aniversário de inaugura-
ção do Quiosque da Feira da 
Mulher Empreendedora de 
São Gonçalo e entrega da re-
vitalização do espaço. Local: 
Praça Dr. Luiz Palmier, 98, no 
Centro, 16h.

O mês de março será recheado de atrações para ampliar o debate

 Fernando Frazão/Agência Brasil

A Secretaria de Defesa Civil dá suporte às ações de buscas pelos desaparecidos, há 18 dias, no município serrano

Tiroteio em Itaboraí 
deixa três mortos
Um tiroteio deixou três mor-
tos e um policial militar gra-
vemente ferido em Itaboraí. 
Segundo a Polícia Militar 
(PM), o agente estava de fol-
ga. Ele foi encontrado por co-
legas do Batalhão de Itaboraí 
(35º BPM) e encaminhado 
para o Hospital Estadual 
Alberto Torres, onde está 
internado em estado grave.

O tiroteio ocorreu na Rua 
Clara Borges de Souza, na 
comunidade Novo Horizon-
te, no distrito de Manilha. 
Segundo a PM, um outro 
PM, levemente ferido, infor-
mou que teria reagido a um 
assalto e atirado contra os 
criminosos.

Os policiais também en-

contraram um homem morto 
e outro ferido, que foi levado 
para o Hospital Municipal 
Desembargador Leal Lima 
Júnior mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu.

Um terceiro ferido foi 
levado inicialmente para a 
Unidade de Pronto-Atendi-
mento (UPA) de Manilha e 
depois para o Hospital Alber-
to Torres, mas ele também 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu. O caso está sendo 
investigado pela Delegacia de 
Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), 
que fez uma perícia no local. 
Agentes realizam diligências 
para apurar os fatos, segundo 
a Polícia Civil.

Um policial 
militar lotado 
no 35º BPM 
ficou ferido e foi 
levado para o 
Heat

Inauguração 
do Espaço de 
Exposição do 
Projeto Lidera 
Mulher acontece 
no dia 8

O caso está sendo 
investigado 
pela Delegacia 
de Homicídios 
de Niterói, SG e 
Itaboraí
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PIB cresce 4,6% e com isso o 
Brasil sai da recessão técnica
Avanço foi de 0,5% no quarto trimestre de 2021. Dados mostram que País se recuperou das perdas de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do país avançou 0,5% no quar-
to trimestre de 2021 e encer-
rou o ano com crescimento 
de 4,6%, totalizando R$ 8,7 tri-
lhões. Esse avanço recuperou 
as perdas de 2020, quando a 
economia brasileira encolheu 
3,9% devido à pandemia. O 
PIB per capita alcançou R$ 
40.688 no ano passado, um 
avanço de 3,9% em relação ao 
ano anterior (-4,6%).

O PIB, soma dos bens e 
serviços finais produzidos no 
país, está 0,5% acima do quar-
to trimestre de 2019, período 
pré-pandemia de covid-19, 
mas continua 2,8% abaixo do 
ponto mais alto da atividade 
econômica na série histórica, 
alcançado no primeiro trimes-
tre de 2014.

Os dados são do Sistema de 
Contas Nacionais Trimestrais, 
divulgado nesta sexta-feira 
(4) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Setores - Segundo o levan-
tamento, o crescimento da 
economia foi puxado pelas 
altas nos serviços (4,7%) e na 
indústria (4,5%), que juntos 
representam 90% do PIB do 
país. Por outro lado, a agro-
pecuária recuou 0,2% no ano 
passado.

De acordo com a coorde-
nadora de Contas Nacionais 
do IBGE, Rebeca Palis, todas 

as atividades que compõem os 
serviços cresceram em 2021, 
com destaque para transpor-
te, armazenagem e correio 
(11,4%). Segundo ela, o trans-
porte de passageiros também 
subiu bastante, principalmen-
te no fim do ano, com o retor-
no das pessoas às viagens.

“A atividade de informa-
ção e comunicação (12,3%) 

também avançou, puxada por 
internet e desenvolvimento de 
sistemas. Essa atividade já vi-
nha crescendo antes, mas com 
o isolamento social e todas as 
mudanças provocadas pela 
pandemia, esse processo se in-
tensificou, fazendo a atividade 
crescer ainda mais”, disse, em 
nota, Rebeca Palis.

Outras atividades de ser-

viços (7,6%) também tiveram 
alta no período. “São ativida-
des relacionadas aos serviços 
presenciais, parte da econo-
mia que foi a mais afetada pela 
pandemia, mas que voltou a se 
recuperar, impulsionada pela 
própria demanda das famílias 
por esse tipo de serviço”, acres-
centou a pesquisadora.

Cresceram ainda comércio 

(5,5%), atividades imobiliárias 
(2,2%), administração, defesa, 
saúde e educação públicas e 
seguridade sociais (1,5%) e 
atividades financeiras, de se-
guros e serviços relacionados 
(0,7%).

Segundo o IBGE, na indús-
tria, o destaque positivo foi o 
desempenho da construção 
que, após cair 6,3% em 2020, 
subiu 9,7% em 2021.

“As indústrias de transfor-
mação (4,5%), com maior peso 
no setor, também cresceram, 
influenciadas principalmen-
te pela alta nas atividades de 
fabricação de máquinas e 
equipamentos; metalurgia; 
fabricação de outros equipa-
mentos de transporte; fabri-
cação de produtos minerais 
não metálicos; e indústria 
automotiva. As indústrias ex-
trativas avançaram 3% devido 
à alta na extração de minério 
de ferro”, informou o IBGE.

A única atividade que não 
cresceu foi a de eletricidade, 
gás, água, esgoto, gestão de 

resíduos, que teve variação 
negativa de 0,1%, que indica 
estabilidade. “A crise hídrica 
afetou negativamente o de-
sempenho da atividade em 
2021”, explicou Rebeca Palis.

Os investimentos (For-
mação Bruta de Capital Fixo) 
avançaram 17,2%, favorecidos 
pela construção, que no ano 
anterior teve uma queda, e 
pela produção interna de bens 
de capital. A taxa de investi-
mento subiu de 16,6% para 
19,2% em um ano.

A balança de bens e ser-
viços registrou alta de 12,4% 
nas importações e de 5,8% nas 
exportações. Em 2020, tinham 
recuado 9,8% e 1,8%, respecti-
vamente. “Como a economia 
aqueceu, o país importou 
mais do que exportou, o que 
gerou esse déficit na balança 
de bens e serviços. Isso puxou 
o PIB um pouco para baixo, 
contribuindo negativamente 
para o desempenho da econo-
mia”, disse Rebeca Palis.

Entre os produtos da pauta 
de exportações, os destaques 
foram extração de petróleo e 
gás natural; metalurgia; veí-
culos automotores; e produtos 
de metal. No caso dos serviços, 
as viagens subiram mais. Entre 
as importações, os destaques 
positivos foram produtos quí-
micos; máquinas e aparelhos 
elétricos; indústria automoti-
va e produtos de metal.

O PIB per capita 
alcançou R$ 
40.688 no ano 
passado, um 
avanço de 3,9% 
em relação a 2020

Divulgação / Agência Brasil

O crescimento foi puxado pelas altas nos serviços (4,7%) e na indústria (4,5%), que representam 90% do PIB do país

Aplicativos do BB e 
Nubak ficam instáveis
Um dia depois de correntistas 
do banco Itaú enfrentarem 
problemas no aplicativo e 
plataformas digitais da insti-
tuição, ontem (4) foi a vez de 
clientes do Banco do Brasil 
(BB) e do Nubank relatarem 
instabilidade nos aplicativos 
das instituições. Os proble-
mas afetaram as operações 
via Pix, que não puderam ser 
concluídas por várias horas, o 
uso de cartões e a visualização 
de saldos, que sumiu da tela.

No caso do BB, os corren-
tistas ficaram toda a manhã 
sem conseguirem realizar 
transferências Pix. Também 
foram relatados problemas 
em compras com cartão de 
débito. Os problemas co-
meçaram por volta das 8h, 
intensificaram-se por volta 
das 9h30 e só foram resolvidos 
por volta das 14h30.

Pouco antes das 14h, o 
banco atualizou o aplicativo. 
Durante esse processo, o sal-
do das contas correntes não 

pôde ser visualizado por cerca 
de meia-hora. Os clientes que 
abriam o aplicativo recebe-
ram um aviso de que algumas 
transações não podiam ser 
concluídas enquanto durasse 
a manutenção.

Em relação ao Nubank, as 
falhas dificultaram a visuali-
zação de saldos, a verificação 
da fatura do cartão de crédito 
e também afetaram as opera-
ções via Pix. As reclamações 
começaram por volta das 
10h15. Segundo a instituição, 
os serviços começaram a ser 
gradualmente restabelecidos 
por volta das 14h.

Ataque à maior usina nuclear 
da Europa leva ONU a se reunir
A usina nuclear de Zaporizh-
zhia foi atingida por um pro-
jétil na madrugada de ontem 
(4). A Ucrânia afirma que o 
ataque partiu do exército 
russo. Já os russos dizem que 
o complexo foi bombardeado 
por ucranianos sabotado-
res. A usina, que é a maior 
da Europa, teve o incêndio 
controlado por bombeiros. 
Autoridades afirmam que não 
houve vazamento de material 
radioativo.

Após o ataque, que deixou 
o mundo preocupado com 
um possível acidente nuclear, 
o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas decidiu fazer 
uma reunião de emergência 
para discutir a situação.

O representante brasi-
leiro junto à ONU, embai-
xador Ronaldo Costa Filho, 
em seu pronunciamento, 

reiterou que o mundo está 
enfrentando circunstâncias 
assustadoras com a catástrofe 
humanitária na Ucrânia, mas 
também com a perspectiva de 
um incidente nuclear de uma 
dimensão significativa. 

“É apenas uma razão a 
mais para que a comunidade 
internacional reforce o apelo 
por um cessar-fogo imediato 
e também a suspensão de 
todas as hostilidades na Ucrâ-
nia. Estamos sob a ameaça 
de um incidente radioativo 
de grandes proporções que 
poderia ter consequências 
enormes não apenas para a 
Ucrânia, mas também para 
toda a Europa”, disse.

Costa Filho ainda criticou 
o conselho por não conseguir 
obter resultados concretos e 
fez um apelo para que Rússia 
e Ucrânia busquem uma reso-

lução pacífica. “Não estamos 
no tempo de escalar a violên-
cia da retórica e, sim, buscar 
a paz, criar um ambiente que 
leve ao cessar-fogo e a uma 
paz duradoura”, afirmou.

Reatores não foram atin-
gidos

Rafael Mariano Grossi, di-
retor-geral da Agência Inter-
nacional de Energia Atômica 
(IEAE - International Atomic 
Energy Agency, em inglês), 
participou virtualmente da 
reunião da ONU e reforçou 
que os reatores não foram 
atingidos.

Ele disse que, na semana 
passada, foi confirmado que 
as forças militares russas 
tomaram a usina de Cher-
nobyl e que, há alguns dias, a 
agência recebeu informações 
do governo russo de que as 
forças militares estavam se 

aproximando de Zaporizh-
zhia. A usina de Chernobyl 
está desativada, mas ainda 
contém material nuclear.

“Tínhamos a informação 
de que os russos estavam 
indo em direção à usina nu-
clear, com a missão de tomar 
o controle dessa usina, e que 
grupos de civis ucranianos es-
tavam atacando os militares 
russos”, disse Grossi.

Ele contou que, durante 
a madrugada de ontem, foi 
informado de que um projétil 
atingiu um edifício adjacente 
ao bloco de reatores da usina 
nuclear de Zaporizhzhia. “Os 
nossos contatos do órgão 
regulador e também da usina 
nos confirmaram que ne-
nhum sistema de segurança 
foi comprometido, tampouco 
os reatores foram atingidos”, 
destacou.

Conselho de Segurança condena bombardeio. Reatores não foram atingidos

Problemas 
foram relatados 
ontem por 
clientes das duas 
instituições, 
afetando o Pix

Otan: países mantêm decisão 
de não entrar na Ucrânia
Após reunião dos países 
membros da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), o secretário-geral da 
aliança militar, Jens Stolten-
ber, afirmou  ontem (4) que 
os 30 países membros man-
têm a decisão de não entrar 
em território ucraniano por 
receio de uma escalada da 
violência. A Otan vem apoian-
do a Ucrânia desde 2014, com 

treinamento militar e forneci-
mento de armamentos, mas, 
como o país não faz parte do 
bloco, a decisão é de que a 
aliança militar não participe 
ativamente na guerra.

“Nós já deixamos claro que 
não vamos entrar na Ucrânia, 
nem no espaço aéreo, nem 
em solo. Se nós fizéssemos 
uma zona de exclusão aérea, 
teríamos que mandar aviões 

nossos e derrubar aviões 
russos. Nós entendemos o 
desespero [da Ucrânia] mas 
também acreditamos que se 
fizéssemos isso, levaríamos 
a uma guerra total na Euro-
pa, envolvendo muito mais 
países e causando muito 
mais sofrimento. É muito 
dolorosa essa decisão. Nós 
impusemos sanções severas 
e aumentamos o apoio, mas 

não podemos participar dire-
tamente do conflito”, explicou 
Stoltenberg.

A Ucrânia cobrou da Otan, 
nos últimos dias, uma zona de 
exclusão aérea onde aviões de 
outros países pudessem aju-
dar o exército ucraniano na 
defesa do país, mas os mem-
bros da aliança militar temem 
que essa medida possa gerar 
uma guerra nuclear.

Receio é escalada de violência e deflagração de guerra em todo o continente

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

Dia: 10/03/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Washington Luiz - Sapê - Niterói 16963747
13:00 às 17:00 Rua Di Cavalcanti - Sapê - Niterói 16963747
13:00 às 17:00 Rua Pastor Erasmo Braga - Sapê - Niterói 16963747

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Rua Luiz Camilo - Paraíso - São Gonçalo 16960693
08:30 às 12:30 Rua João Cândido - Gradim - São Gonçalo 16960693
12:15 às 16:15 Estrada Raul Veiga - Raul Veiga - São Gonçalo 16962783
13:00 às 17:00 Estrada da Sapucaia - Luiz Caçador - São Gonçalo 16961103
13:00 às 17:00 Rua Brasílio Alves Santos - Luiz Caçador - São Gonçalo 16961103
13:00 às 17:00 Rua Cecinio Paiva - Luiz Caçador - São Gonçalo 16961103
13:00 às 17:00 Rua Maria Benedita dos Santos - Luiz Caçador - São Gonçalo 16961103
13:00 às 17:00 Rua Pedro Antônio Salino - Luiz Caçador - São Gonçalo 16961103
14:00 às 18:00 Avenida Gouveia - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 16977313
14:00 às 18:00 Rua Azevedo - Covanca - São Gonçalo 16977313
14:00 às 18:00 Rua Coronel Azevedo - Neves - São Gonçalo 16977313
14:00 às 18:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 16977313
14:00 às 18:00 Rua Nova Azevedo - Neves - São Gonçalo 16977313
14:00 às 18:00 Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo 16977313

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 3, 44 - Jardim Miramar - Amizade - Maricá 16963431
13:00 às 17:00 Rua Eliete Rocha Santos - Boqueirão - Maricá 16963431
13:00 às 17:00 Rua T - Itaipuaçu - Maricá 16963431
13:00 às 17:00 Alameda Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Caxambu - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Praça das Alterosas - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Almir Aristídes Medeiros - Ubatiba - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Cambuquira - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Cruzilia - Ponta Negra - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Diamantina - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Farol - Ponta Negra - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Itanhandu - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Juiz de Fora - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Maricá - Ubatiba - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Passa Quatro - Ponta Negra - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Pouso Alegre - Estrada Cassorotiba - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua São João Del Rei - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Três Pontas - Ponta Negra - Maricá 16977031
13:00 às 17:00 Rua Varginha - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16977031

Estamos com você, mesmo à distância.
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Flu busca 
levantar 1º 
troféu da 
temporada

Tendo ven-
cido os dez 
últimos jogos 
na tempora-
da, o Flumi-
nense tenta 

conquistar por antecipa-
ção o título da Taça Gua-
nabara hoje. Líder no Cam-
peonato Carioca com 24 
pontos, o Tricolor encara 
o Resende no Estádio Rau-
lino de Oliveira, em Volta 
Redonda, às 16 horas, pela 
penúltima rodada da fase 
de classificação.

O Flu tem quatro pon-
tos a mais que o segundo 
colocado Flamengo. Assim, 
em caso de um triunfo, vai 
garantir o título da Taça 
GB por antecipação. Já o 
Resende, embalado pelo 
triunfo de 2 a 1 sobre o 
Volta Redonda, tem 12 
pontos na quinta posição. 
Ganhando, encosta no Bo-
tafogo, que tem 16 e fecha a 
zona de classificação.

Abel Braga, técnico do 
Fluminense, valoriza o 
título da Taça Guanabara. 
O treinador entende que 
os jogadores que entrarem 
em campo terão condições 
de fazer um bom trabalho.

“Nós estamos traba-
lhando com um elenco que 
tem condições de brigar 
em várias frentes. Vamos 
disputar quatro competi-
ções na temporada e por 
isso todos querem ganhar 
todos os títulos que dis-
putarem. Este jogo contra 
o Resende é importante e 
estamos confiantes, pois se 
ganhar dez jogos não está 
bom não sei mais o que 
está”, disse.

Competição acontece hoje e amanhã na arena no bairro Ponta d’Areia

Taça Brasil de Futevôlei 
desembarca em Niterói

Atletas profissionais de diver-
sos estados prometem agitar 
o esporte de Niterói hoje e 
amanhã. A cidade será palco 
da Taça Brasil de Futevôlei, 
evento que faz parte do pro-
jeto social Nós Por Nós de Fu-
tevôlei que atende 68 crianças 
do bairro da Ponta d’Areia.

A competição conta com 
sete etapas e vai acontecer 
na recém-inaugurada Are-
na PDA, no bairro de Ponta 
d’Areia. No local serão arre-
cadados alimentos não pe-
recíveis para a comunidade 
do Morro da Penha e para os 
desabrigados das chuvas em 
Petrópolis, na região serrana 
do Rio de Janeiro.

“Nós montamos essa es-
trutura para estimular e dar 
oportunidades a essa garota-
da, incluindo jovens de pro-
jetos sociais e comunidades 
que são a base de tudo para 
o futuro”, explica o secretário 
municipal de esporte, Luiz 
Carlos Gallo.

O evento é gratuito e aber-
to ao público. Para entrar, 
é necessário apresentar o 
comprovante de vacinação, 
ir de máscara e levar 1kg de 
alimento não perecível. A 
capacidade do local está limi-
tada a 80%.

“É muito bom poder trazer 
eventos deste porte para a 
cidade e, consequentemente, 

para o bairro da Ponta d’Areia, 
onde temos um projeto social 
chamado Nós Por Nós Futevô-
lei. O trabalho é uma parceria 
com a prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
de Niterói, e que hoje atende 
crianças do bairro”, ressalta 
Fábio Borba, um dos idealiza-
dores do projeto social.

“A competição, além de 
destacar ainda mais a moda-
lidade no nosso município, 
estará gerando empregos e 
arrecadando alimentos para 
doações para a comunidade 
do Morro da Penha”, afirma 
Luiz Claudio Martins, organi-
zador do evento e responsável 
pela arena.

Divulgação

Taça Brasil de Futevôlei será disputada hoje e amanhã na recém-inaugurada Arena PDA, na Ponta d’Areia

Zé Ricardo avalia 
dois meses de Vasco

Fla segue de olho no 
goleiro do Furacão

O Vasco avan-
çou na Copa 
do Brasil neste 
meio de sema-
na. No Campeo-
nato Carioca, os 
cruz-maltinos 

já estão garantidos nas semi-
finais. Mesmo assim, os vas-
caínos ainda têm oscilado na 
temporada. O técnico Zé Ri-
cardo completou dois meses 
à frente da equipe e fez uma 
avaliação do seu trabalho.

“Superação é a palavra que 
todos nós temos aqui. Está na 
nossa identidade a superação. 
Um período difícil, a avaliação 
ficou um pouco prejudicado 
pelo início de trabalho, muitos 
jogadores com covid. Nos úl-
timos jogos estreamos quatro 

O Flamengo se-
gue de olho no 
mercado e bus-
ca reforços para 
a sequência da 
temporada. A 

prioridade dos dirigentes nes-
te momento é a chegada de 
um goleiro.

O nome mais ventilado é 
o de Santos, do Athletico-PR. 
O goleiro de 31 anos tem con-
trato com o clube paranaense, 
que já adiantou que não vai se 
opor à saída com o pagamento 
da multa rescisória.

Mas a multa para tirar 
Santos do Athletico é de 3,5 
milhões de euros (cerca de R$ 
20 milhões).

Os dirigentes rubro-negros 
tentam o abatimento de uma 

atletas. Não é fácil dentro do 
campeonato buscar o entrosa-
mento perfeito. Entendemos 
que precisamos melhorar o 
sincronismo, posse de bola, 
nosso ataque. Continuar evo-
luindo, mas se fizer um ba-
lanço, acredito que o saldo 
é positivo. Vamos continuar 
construindo, é passo a passo, 
sabemos qual é o objetivo do 
Vasco para 2022”, disse.

Zé Ricardo fez questão de 
elogiar a torcida do Vasco pelo 
apoio em 2022.

“O torcedor tem sido ma-
ravilhoso tanto nos jogos em 
São Januário quanto fora. 
Queria passar para eles que 
estamos trabalhando com 
verdadeira paixão dentro do 
clube”, afirmou.

parte do valor. O Flamengo 
cogita envolver jogadores na 
negociação.

Botafogo - O Botafogo 
vem sofrendo com as lesões 
nesta temporada. Com isso, 
algumas posições passaram 
a ser um “drama” para os al-
vinegros.

O pior caso está na lateral 
esquerda. O titular Carlinhos 
sofreu grave lesão no joelho e 
só volta no fim do ano. Além 
disso, Hugo e Jonathan foram 
desfalques nos últimos jogos.

Só que o clube pode dimi-
nuir seus problemas em breve.

Isso porque Hugo iniciou a 
fase final de transição e deverá 
estar à disposição até a semifi-
nal do estadual.


