
Rio deverá suspender, em 
breve, passaporte vacinal

Medida poderá ser anunciada nos próximos dias, após comitê científico recomendar suspensão da obrigatoriedade

FIM DO COMPROVANTE

CIDADES\PÁG.3

O Caminho Niemeyer se transformou em uma passarela para o samba, por onde passaram mais de 45 mil pessoas nos três dias de desfile. Este ano,  31 agremiações produziram o carnaval niteroiense

 Douglas Macedo/Divulgação
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Niterói conhece 
hoje campeãs 
do carnaval
Após dois anos de jejum por causa 
da pandemia, é grande a expecta-
tiva para a apuração do desfile do 
grupo especial do Carnaval 2022 
de Niterói, hoje a partir das 18h, 
no Clube Canto do Rio, no Cen-
tro. A apuração será transmiti-
da ao vivo pelas redes sociais da 
Prefeitura de Niterói. Este ano, 31 
agremiações que se apresenta-
ram no Caminho Niemeyer estão 
concorrendo ao título. Além da 
apuração oficial dos jurados para 
a melhor escola do Carnaval 2022, 
uma consulta pública on-line vai 
escolher a melhor agremiação de 
cada grupo (A, B e C). As vence-
doras na opinião popular serão 
anunciadas também a partir das 
18 horas, quando acontece a apu-
ração das notas dos jurados.

CIDADES\PÁG. 4

Concessionárias 
podem ter que 
ressarcir clientes

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 3

Ministro Paulo Guedes 
está isolado, 

após contrair covid-19

Clássico de
Moliére no
Municipal
Nesta terça, às 19h, o Thea-
tro Municipal de Niterói 
recebe “O Doente Imaginá-
rio”. A entrada é gratuita.

PÁG.2 

CULTURA

Luiz Ferreira/Divulgação

Leitura dramatizada de “O Doente 
Imaginário” acontece às 19h    

Lei Seca: quase 
800 são flagrados 

dirigindo embriagados
CIDADES\PÁG. 4

Pressionado devidos aos maus resultados no Campeonato Brasileiro e na 
Copa Sul-Americana, o Fluminense recebe hoje o Unión, da Argentina, 
pela competição continental, precisando vencer para afastar a má fase.

PÁG. 6

ESPORTES

Zé Ricardo 
tem semana 
decisiva
Bastante questionado pela 
torcida, o técnico Zé Ricar-
do aposta na sequência de 
jogos em São Januário para 
o Vasco decolar na Série B.  

Rafael Ribeiro / Vasco

Zé Ricardo já é pressionado pela 
torcida cruz-maltina

Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano está confirmado no comando de ataque do Fluminense hoje à noite no Maracanã

Flu joga pela Copa Sul-Americana

Sábado é Dia D 
de vacinação 
contra a gripe

CIDADES\PÁG. 3

Rio registra quase 
500 presos

entre os feriados
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Esgoto no Rio
Um vazamento de esgoto que já dura muitos dias está jogando 
esgoto direto em um valão que desemboca no canal da Alame-
da e segue direto para o mar. O vazamento é na Rua Professor 
José Telles  Barbosa, no Fonseca. O problema aqui na rua é 
frequente. Quando estoura o asfalto e começa o vazamento a 
equipe da concessionária vem consertar, mas não dura muito 
tempo e o asfalto rompe e o vazamento começa de novo.
Alice Costa

Agendamento impossível
Agendar um serviço no site do Detran está impossível. Nunca 
há vagas aqui em Niterói. Tudo bem que por causa da pan-
demia vários serviços foram suspensos e os prazos foram 
prorrogados, mas do jeito que está os prazos terão que ser pror-
rogados de novo. E quem nos garante que isto vai acontecer?
Rogério Dias

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.

Clássico de Moliére no 
Municipal de Niterói
Nesta terça, o Theatro Mu-
nicipal de Niterói recebe, 
dentro do XIII Ciclo de Lei-
turas Dramatizadas a apre-
sentação do texto clássico 
“O Doente Imaginário”, às 
19h, escrito por Jean-Baptis-
te Pocquelin Moliére – que 
está sendo lembrado pelos 
seus 400 anos de nascimen-
to. A direção é de Anselmo 
Fernandes e a leitura conta 
com a participação de um 
elenco formado por atores 
niteroienses.

A peça conta a história de 
Argan, um velho senhor rico, 
avarento e hipocondríaco, 
que deseja casar a filha, 
Angèlique, com um médi-
co, Dr. Thomas Desáforus, 
somente para economi-
zar nas consultas e recei-
tas. A empregada, Toinette, 
juntamente com o irmão 
de Argan, consegue ajudar 
Angèlique a ficar com seu 
verdadeiro amor.

A apresentação é gratuita 
e está sujeita à lotação. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘Candeia’
O Grupo Estação de Teatro, 
de Natal (RN), encerra a 
temporada carioca de “Can-
deia”, no próximo domingo, 
no Sesc Tijuca, com apresen-
tações de quinta a domingo. 
Encenado ao ar livre, “Can-
deia” é uma experiência tea-
tral em que o espectador se 
torna coadjuvante da peça. 
De quinta a sábado, às 19h, e 
domingo, às 18h. Ingressos: 
grátis (associados PCG), R$ 
7,50 (credencial plena) e R$ 
30 (inteira). Endereço: Rua 
Barão de Mesquita, 539.

JUVENTUDE – A Galeria da Aliança Francesa Botafogo 
apresenta a exposição “Insouciance: Juventudes Tran-
satlânticas”, do fotógrafo francês Vincent Rosenblatt, 
até o dia 18 de julho. A mostra apresenta cerca de 90 
fotografias produzidas na França e no Brasil entre 1997 
a 2021, sobre a juventude dos dois países. De segunda 
a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados, das 9h às 12h.

LANÇAMENTO – Cinco anos após o lançamento de 
“Sem Você Não A”, Tom Zé apresenta o single “Os Cla-
rins da Coragem”, uma amostra de seu novo álbum, 
“Língua Brasileira”. O disco recebe o mesmo nome 
do espetáculo teatral que estreou em janeiro de 2022. 
A faixa pode ser conferida em todas as plataformas 
digitais.

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

Luiz Ferreira/Divulgação

Leitura dramatizada de “O Doente Imaginário” é gratuita e acontece às 19h    

Divulgação

Peça, em cartaz no Sesc Tijuca, 

encerra temporada no domingo

POR JEFFERSON LEMOS

Ainda não foi 
dessa vez...
O jantar que reuniria dirigen-
tes e candidatos dos partidos 
que compõem a terceira via, 
programado para ontem, em 
São Paulo, foi adiado. Apesar 
da presença confirmada dos 
presidentes partidários Bruno 
Araújo (PSDB), Baleia Rossi 
(MDB), Roberto Freire (Cida-
dania) e Antônio Rueda (vice-
-presidente do União Brasil), 
a reunião será remarcada. A 
impossibilidade de partici-
pação dos pré-candidatos Si-
mone Tebet (MDB) e Luciano 
Bivar (União Brasil) motivou o 
adiamento do encontro. Nova 
reunião será agendada para 
possibilitar a presença de to-
dos (PSDB, MDB, União Brasil 
e Cidadania). A pauta prevista 
é a discussão de critérios e 
caminhos para um projeto 
único que levante a bandeira 
da esperança o País. De acor-
do com João Doria, pré-can-
didato pelo PSDB, “separados 
seremos derrotados e isso só 
interessa aos extremistas”. 
E completou: “O momento 
exige união, serenidade, equi-
líbrio e convergência”.

Se zumbis pensam, logo existem

Em tempos em que nem 
os vivos parecem agir sem 
pensar, o jovem escritor 
Diego Rates, de 22 anos, 
mostra,  com bom hu-
mor, que os mortos-vivos 

Divulgação tem muito a nos ensi-
nar. Preenchendo o vácuo 
deixado por The Walking 
Dead, A Noite dos Mortos-
-Vivos e Resident Evil, pro-
duções que moldaram a 
imagem popular dos zum-
bis, mas que ignoraram o 
que se passa na cabeça de 
um moribundo, o autor 
desvenda este mistério 
em As Últimas Memórias 
de um Morto-Vivo. O livro 
apresenta o dia a dia do 
zumbi Joe em sua jorna-
da de autoconhecimento 
repleta de humor e situa-
ções absurdas durante o 
apocalipse. Mas afinal, 
os mortos-vivos pensam? 
Talvez mais que os vivos. 
Confira lendo o livro, lan-
çado pela Editora Viseu 
e que está disponível na 
Amazon, antes que você 
vire um zumbi.

Lançamento no 
Reserva Cultural
A Aliança Francesa Niterói 
promove nesta quinta (28) o 
lançamento dos livros “Fu-
gas” e “Viagens” da autora So-
nia Marques, com ilustrações 
da Eliane Lordello.  O evento 
de lançamento acontece às 
18h, na Blooks Livraria, no Re-
serva Cultural. As arquitetas 
reúnem nos livros uma con-
versa sobre o estar no mundo, 
evocando paisagens e vivên-
cias e eles têm temáticas tan-
genciais e complementares. 
Em “Viagens”, as referências 
topográficas e geográficas são 
mais explícitas. Em Fugas, os 
deslocamentos são mais exis-
tenciais, no tempo, no espaço 
e na mente. São escapadas 
em busca de proteção, do 
sonho ou de uma qualquer 
identidade.

Os Vikings estão 
de volta

E o jazz encontra 
os quadrinhos

O casal de publicitários de 
Niterói Cris Guerra e Phili-
ppe Blackman está se prepa-
rando para reabrir o Viking 
Axes para nova temporada. 
O pub temático, localizado 
em Nova Friburgo, volta 
cheio de novidades, a partir 
de maio. Entre os destaques, 
a contratação de Renan Ro-
cha, chef que já trabalhou 
nos restaurantes de Claude 
Troisgros, e agora assina os 
novos pratos com T-Bone e 
Prime Rib. Além dos pratos, 
o menu de drinks também 
cresceu, com bebidas servi-
das na taça de chifre, como o 
Chifre de Loki, com moran-
go, abacaxi, toque de limão, 
gengibre e vodka Absolut 
Citron. O restaurante que 
é o único do Brasil com ar-
remesso de machados para 
recreação, contará também 
com uma guilhotina medie-
val, mas não se empolgue 
porque é só para fotos (rs.) e 
uma churrasqueira na área 
externa. O Viking Axes fica 
na Rua Dr. Alberto Porto da 
Silveira, 80.

Pixinguinha é Jazz? O que 
Billie Holiday tem a ver com 
Watchmen? Geisa Fernandes 
apresenta uma aula-show 
sobre a ligação entre o Jazz e 
as Histórias em Quadrinhos. 
Acompanhada do violão de 
sete cordas de Kevin Shor-
tall, a cantora, compositora e 
pesquisadora brasileira une 
música e imagens para falar 
sobre a longa convivência 
entre o gênero musical e a 
Nona Arte. O evento é gratuito 
e faz parte da programação 
do Dia Internacional do Jazz, 
comemorado em 30 de Abril 
e conta com o apoio da Li-
vraria Ponte e da Nitcomics. 
A Livraria Ponte fica na Rua 
Tiradentes, 128, no Ingá, em 
Niterói. O evento começa às 
16 horas.

Deputados pegam o trem na Central

Deputados que integram a 
CPI dos Trens, da Alerj, rea-
lizaram ontem inspeção no 
serviço da concessionária 
SuperVia. Os parlamenta-
res embarcaram na Central 
do Brasil e, após parada na 
estação Deodoro, seguiram 
até a estação Santa Cruz, 
parada final do ramal da 
Zona Oeste da Capital. Ao 
longo do caminho, encon-
traram lixo nas margens da 
linha férrea; buracos nas 

Rafael Wallace/Alerj

paredes; dormentes em 
mau estado; falta de aces-
sibilidade e de banheiros 
nas estações; vagões com 
desembarque distante e 
com altura em desconfor-
midade com a plataforma, 
ou seja, coisas que não são 
nenhuma novidade para o 
usuário do serviço. Presi-
dente da CPI, a deputada 
Lucinha (PSD) lamentou 
a precariedade do serviço 
oferecido à população.

Panorama RJPanorama RJ

Falta de luz pode gerar indenização
Divulgação

‘Nunca fomos tão desrespeitados’
Divulgação

A deputada Célia Jor-
dão (PL) apresentou PL 
na Alerj que estabelece 
multa indenizatória ao 
consumidor pela falha no 
fornecimento de energia. 
¨Recebo constantemente 
inúmeras reclamações 
sobre queda e interrupção 
da energia. Em muitos 

casos, o serviço chega a 
demorar dias para ser nor-
malizado. Isso sem contar 
os empreendedores de 
diversas regiões, espe-
cialmente os do interior 
do Estado que, por não 
contarem com capacidade 
da rede elétrica, não con-
seguem expandir seus ne-
gócios. Essa proposta vem 
para trazer mais responsa-
bilidade para as conces-
sionárias, que devem zelar 
não só pelo fornecimento, 
mas pela manutenção e 
investimento no serviço 
que prestam¨, ressaltou 
a deputada. Segundo a 
proposta, a multa indeni-
zatória será de cinco vezes 
a média do consumo do 
usuário, terá como base 
de cálculo o consumo dos 
últimos seis meses, e será 
compensada como crédi-
to na fatura. Será que os 
colegas deputados terão 
coragem de aprovar?

Pela primeira vez em 81 
anos de existência, a As-
sociação Fluminense de 
Jornalistas (AFJ) tem uma 
mulher em seu comando. 
Em Assembleia na Câmara 
de Niterói (RJ) no último dia 
18, os associados elegeram, 
por unanimidade, Lúcia de 
Alencar Machado presi-

dente da entidade. Ela, que 
respondia pela Presidência 
da AFJ de forma interina, 
assumiu o cargo de fato e 
de direito. Outra mulher, 
Angélica Cunha, é a vice-
-presidente. Já George Fant 
assume a presidência do 
Conselho Fiscal. Os novos 
eleitos, que concorreram 
em chapa única, vão admi-
nistrar a AFJ pelo próximo 
triênio, até 2025. Após tomar 
posse, Lúcia Machado agra-
deceu pela confiança e con-
clamou classe jornalística a 
se unir. “Nossa luta é por 
mais união, valorização e 
dignidade para toda a classe 
jornalística. Nunca fomos 
tão desrespeitados. Sinto 
que é a última oportunidade 
para fazermos a diferença. E 
a Associação Fluminense de 
Jornalistas fará o melhor em 
prol de todos”.



Cidades 3Terça-feira, 26/4/2022 ofluminense.com.br

Profissionais de saúde com 40 anos ou mais também são imunizados em quatro policlínicas da cidade

Gripe: Niterói vacina a partir de 70
A Prefeitura de Niterói iniciou 
ontem (25) a aplicação da va-
cina contra a Influenza (gripe) 
em idosos a partir de 70 anos 
e profissionais de saúde com 
40 anos ou mais. A imuniza-
ção está disponível em quatro 
policlínicas: Vital Brazil, Bar-
reto, Itaipu e São Lourenço, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17 horas, com entrada até 
as 16 horas.

Para receber a dose da 
vacina contra a gripe, o idoso 
precisa apresentar identida-
de, CPF e cartão de vacinação. 
Já o profissional de saúde, 
além desses documentos, 
é necessário comprovante 
profissional.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
alerta para a importância da 
imunização.

“É importante que as pes-
soas que fazem parte do pú-
blico alvo se protejam dos 
vírus da influenza e reduzam 
o número de internações, 
complicações e mortes em 
decorrência de infecções”, 
destaca Rodrigo.

A vacina da Influenza pre-
cisa ser tomada todo ano, já 
que a composição é atualiza-
da com os tipos (cepas) que 
mais circulam pelo mundo. 
Os sintomas da gripe podem 
evoluir para complicações 
como a Síndrome Respira-

tória Aguda Grave (SRAG), 
pneumonias e agravamento 
de outras doenças. A gripe é 
uma doença séria e em alguns 
casos pode matar. Os idosos 
têm mais risco de desenvolver 
complicações. Segundo o se-
cretário de Saúde de Niterói, 

a vacinação é a intervenção 
mais importante na redução 
do impacto da doença.

Gripe - A Influenza, comu-
mente conhecida como gripe, 
é uma doença viral febril, 
aguda, geralmente benigna 
e autolimitada. Frequente-

mente, é caracterizada por 
início abrupto dos sintomas, 
que são predominantemente 
sistêmicos, incluindo febre, 
calafrios, tremores, dor de 
cabeça, mialgia e anorexia, 
assim como sintomas respira-
tórios com tosse seca, dor de 

garganta e coriza. A infecção 
geralmente dura uma semana 
e com os sintomas sistêmicos 
persistindo por alguns dias, 
sendo a febre o mais impor-
tante.

Os vírus Influenza são 
transmitidos facilmente por 

aerossóis produzidos por pes-
soas facilmente por aerossóis 
produzidos por pessoas in-
fectadas ao tossir ou espirrar. 
Existem três tipos de vírus In-
fluenza: A, B e C. A influenza C 
causa infecções respiratórias 
brandas, não possui impacto 
na saúde pública e não está 
relacionado com epidemias. 
Os tipos A e B são responsá-
veis por epidemias sazonais, 
sendo o vírus Influenza A 
responsável pelas grandes 
pandemias.

Quarta dose contra Co-
vid-19 - A quarta dose ou 
segunda dose de reforço da 
vacina contra a Covid-19, 
permanece sendo aplicada 
em idosos a partir de 80 anos, 
com intervalo de quatro me-
ses da terceira dose (primeira 
dose de reforço). A imuniza-
ção está disponível de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17 
horas, com entrada até as 16 
horas, nas policlínicas do Vital 
Brazil, Barreto, Itaipu e São 
Lourenço.

Para receber a imunização 
é preciso apresentar identi-
dade, CPF, comprovante de 
residência e comprovante 
das doses anteriores. A imu-
nização estará disponível de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17 horas, com entrada até 
as 16 horas.

Luciana Carneiro/Divulgação

Pessoas com mais de 80 anos também podem, além da vacina contra a gripe, receber o segundo reforço do imunizante contra a covid-19, nas policlínicas

Rio pode suspender 
passaporte vacinal
O Comitê Especial de En-
frentamento da Covid-19 
(CEEC) do município do 
Rio de Janeiro, conhecido 
como Comitê Científico, re-
comendou que a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
suspenda temporariamente a 
cobrança do comprovante de 
vacinação contra a covid-19 
para entrada em ambientes 
fechados. O chamado pas-
saporte vacinal foi instituído 
na cidade em 15 de setembro 
de 2021 para incentivar a va-
cinação contra a covid-19 e, 
consequentemente, diminuir 
a transmissão da doença.

A decisão foi tomada em 
reunião, ontem (25). “A pro-
posta foi baseada no atual 
panorama epidemiológico, 
que se mantém favorável e 
estável, e pode ser alterada 
caso haja mudança neste 
cenário”, diz a nota da SMS.

A secretaria informou que 
a recomendação será avalia-
da. Os parâmetros publica-
dos em decreto em março 
indicavam que o passaporte 
deixaria de ser cobrado quan-
do 70% da população tivesse 

recebido a dose de reforço 
da vacina contra covid-19. 
Porém, esse percentual está 
em 62,3%.

A próxima reunião do 
comitê está marcada para 16 
de maio.

Vacinação - O Comitê 
também pediu que o muni-
cípio receba, com urgência, 
mais doses da vacina da Pfi-
zer, para dar continuidade 
à imunização da popula-
ção. Até o momento, 133.730 
crianças de 5 a 11 anos ainda 
não foram imunizadas contra 
covid-19. Considerando toda 
a população-alvo, 92,3% das 
idades contempladas toma-
ram as duas doses ou dose 
única do esquema básico.

Apenas 36,4% da popu-
lação com mais de 80 anos 
compareceu aos postos para 
tomar o segundo reforço.

Paulo Guedes está 
com covid-19
O ministro da Economia Pau-
lo Guedes contraiu covid-19, 
informou a assessoria de 
imprensa da pasta no início 
desta tarde. Segundo o minis-
tério, ele tomou as três doses 
da vacina e tem sintomas 
leves.

Guedes entrou em isola-
mento e cancelou todos os 
compromissos presenciais 
desta semana. No entanto, 
manteve a agenda de reu-
niões virtuais, passando boa 
parte do dia em videoconfe-
rência com secretários, em 
despachos internos.

No fim da tarde, Guedes 
teve reunião virtual com o 
presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região, o de-
sembargador federal Ricardo 
Teixeira do Valle Pereira.

Na semana passada, Gue-
des esteve em Washington, 
capital dos Estados Unidos, 
para a reunião anual do Fun-
do Monetário Internacional 

(FMI) e do Banco Mundial. 
Ele também participou de 
encontros do G20, grupo 
das 20 maiores economias 
do planeta. A assessoria de 
imprensa do Ministério da 
Economia não informou se 
o ministro contraiu a doença 
durante a viagem.

Com 72 anos e integran-
te de grupo de risco para 
a covid-19, o ministro da 
Economia tomou a primeira 
dose da vacina em março do 
ano passado e a terceira dose 
no fim de outubro do ano 
passado.

SG: Dia D de vacinação contra 
a gripe será no sábado, 30
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo vacina contra a gri-
pe todos os idosos com mais 
de 60 anos e profissionais da 
saúde até o dia 30 de abril. 
No dia 2 de maio, começa a 
segunda fase da vacinação, 
destinada a outros públicos, e 
segue até o dia 3 de junho. Ao 
todo, 72 unidades de saúde va-
cinam contra a gripe, sempre 
de segunda a sexta, das 8h às 
17h. No dia 30 de abril, Dia D 
da campanha, todo o público-
-alvo poderá ser imunizado.

No próximo dia 2 de maio, 
começa a segunda fase da 
vacinação contra a gripe, que 
é destinada para crianças de 
6 meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias pós-parto), 

povos indígenas, professores, 
pessoas com comorbidades 
e deficiências permanentes, 
caminhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodo-
viário de passageiros urbano e 
de longo curso, trabalhadores 
portuários, forças de seguran-
ça e salvamento, forças arma-
das, funcionários do sistema 
de privação de liberdade, po-
pulação privada de liberdade 
e adolescentes e jovens em 
medidas socioeducativas.

A 24ª Campanha Nacio-
nal contra a Influenza 2022 
vacinou em São Gonçalo: 

20.291 idosos e profissionais 
da saúde, sendo 18.112 idosos 
– 9,98% do público-alvo – e 
2.179 profissionais da saúde – 
7,03%. Tanto os idosos quanto 
os profissionais de saúde po-
derão se vacinar na segunda 
fase. Todo o público-alvo da 
campanha da gripe é formado 
por 382.239 pessoas. O obje-
tivo do Ministério da Saúde é 
imunizar 90% desse público, 
um total de 344.015 pessoas. 

Sarampo – A cidade tam-
bém realiza a campanha de 
vacinação contra o sarampo 
para os gonçalenses que nun-

ca receberam o imunizante 
contra a doença, profissionais 
da saúde e crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos. As duas 
vacinas podem ser aplicadas 
no mesmo dia, inclusive de 
forma simultânea com outras 
vacinas, exceto com o imuni-
zante do coronavírus para os 
menores de 12 anos. Para as 
crianças, o intervalo mínimo 
é de 15 dias e a prioridade é a 
vacinação contra a covid-19.

Para tomar as duas vacinas, 
é preciso apresentar a carteira 
de vacinação (adulto e crian-
ça), identidade ou certidão de 
nascimento, cartão do SUS 
ou CPF. Vale lembrar que se 
o indivíduo estiver com sin-
tomas de gripe, não pode se 
imunizar. É necessário aguar-
dar a total recuperação para a 
aplicação da vacina.

Cidade inicia a segunda fase da campanha de imunização no dia 2 de maio

Rio: quase 
500 são 
presos entre 
feriados
Quase 500 pessoas foram 
presas pela Polícia Militar 
no estado do Rio de Ja-
neiro, durante o feriadão 
de Tiradentes e São Jorge, 
período em que também 
foi realizado o carnaval 
fora de época na capital, 
na Avenida Marquês de 
Sapucaí e na Intendente 
Magalhães. Segundo a 
PM, 444 adultos foram 
presos e 47 adolescentes 
apreendidos.

A l é m  d i s s o,  f o ra m 
apreendidas 47 armas 
de fogo e 11 réplicas de 
pistola. O esquema de 
policiamento do feriadão 
envolveu 10 mil policiais 
militares.

Mais de 3.200 policiais 
atuaram no centro da 
cidade, para garantir a 
segurança do entorno do 
Sambódromo e na Ave-
nida Intendente Maga-
lhães.

Nenhum diretor da escola de samba compareceu à delegacia

Mãe de Raquel, morta por 
carro alegórico, depõe

A mãe da menina Raquel 
Antunes, morta por um car-
ro alegórico na dispersão 
do Sambódromo, prestou 
depoimento à polícia ontem 
(25). Marcela Portelinha An-
tunes esteve na 6ª Delegacia 
de Polícia no início da tarde, 
onde permaneceu por cerca 
de duas horas e meia. Ela 
saiu de uma viatura des-
caracterizada da polícia e 
evitou falar com a imprensa.

A escola de samba Em 
Cima da Hora, responsável 
pelo carro alegórico que 
atingiu a menina, não enviou 
ninguém da diretoria para 
o depoimento. Apenas um 
de seus advogados, Douglas 
Almeida, esteve na delegacia, 
a fim de tomar ciência do 
processo.

“Eu acabei de ter acesso 
aos autos do processo. A 
agremiação vai se compro-
meter em disponibilizar 

as melhores informações 
possíveis, para averiguar 
o que aconteceu, de fato, 
nessa fatalidade. Estamos 
aguardando a conclusão da 
perícia e o fornecimento 
das imagens, para averi-
guar o que aconteceu no 
local do acidente”, disse o 
advogado contratado pela  
agremiação.

A delegada da 6ª DP, Ma-
ria Aparecida Mallet, respon-
sável pelas investigações, 
informou que já prestaram 
depoimentos várias teste-
munhas que presenciaram o 
acidente, e apresentaram al-
guns elementos importantes 
para a investigação. 

“São pessoas que perce-
beram o momento do fato, 
o acidente, e elas relataram 
o perigo iminente que estava 
ocorrendo ali”, disse.

Raquel, de 11 anos, foi 
imprensada entre um carro 
alegórico da Em Cima da 
Hora e um poste, na noite 
da última quarta-feira (20), 
após a dispersão, já do lado 
de fora do Sambódromo. Ela 
morreu na manhã de sexta-
-feira (22), no Hospital Mu-
nicipal Souza Aguiar, passar 
por amputação de uma das 
pernas. 

A polícia investiga de 
quem foi a responsabilidade 
por sua morte.

Setenta e duas unidades de saúde 
oferecem a vacina. No fim do mês, todo 
o público-alvo poderá ser imunizado.

Ministro da 
Economia 
tomou três 
doses da vacina  
e apresenta 
sintomas leves

Recomendação 
é do Comitê 
Especial de 
Enfrentamento

Segundo a delegada que investiga 
o caso e aguarda perícia, várias 
testemunhas prestaram depoimento



Cidades4 Terça-feira, 26/4/2022ofluminense.com.br

Niterói vai conhecer hoje as 
escolas campeãs do carnaval
Apuração será realizada no Clube Canto do Rio, com transmissão pelas redes sociais da prefeitura

A Prefeitura de Niterói rea-
lizada, hoje (26), a apuração 
do desfile do grupo especial 
do Carnaval 2022 a partir das 
18h, no Clube Canto do Rio, 
no Centro. A apuração será 
transmitida ao vivo pelas 
redes sociais da Prefeitura de 
Niterói: @niteroipref (Insta-
gram) e @PrefeituraMunici-
paldeNiteroi (Facebook). Este 
ano, ao todo, 31 agremiações 
se apresentaram no Cami-
nho Niemeyer, no Centro de 
Niterói.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, falou sobre a alegria 
proporcionada pela volta do 
Carnaval.

“Após um longo período 
desafiador, poder reviver essa 
emoção foi simplesmente 
incrível! Atuamos em todas 
as frentes para realizar um 
carnaval com toda a estrutura 
e isso contribuiu para avan-
çarmos na qualidade e na 
visibilidade desta celebração 
tão importante. O carnaval foi 
realizado pela primeira vez no 
Caminho Niemeyer, com toda 
a segurança e infraestrutura. 
Foi histórico! Foi uma emo-
ção enorme poder ver esse 
trabalho tão lindo realizado 
pelas comunidades da nossa 
cidade. Parabéns a todas as 
escolas pelo desempenho e 
trabalho neste lindo carna-
val”, declarou o prefeito.

Este ano, foram 31 agre-

miações que produziram o 
carnaval niteroiense em três 
dias de desfile. O primeiro 
dia foi marcado pelo desfile 

das escolas do grupo B, que 
passaram pela avenida na 
quinta-feira. No sábado foi 
a vez das escolas do Grupo 

A levarem alegria aos foliões. 
As escolas do Grupo C encer-
ram a festa no domingo. Os 
desfiles tiveram transmissão 

ao vivo pelas redes sociais da 
Prefeitura de Niterói. O Cami-
nho Niemeyer se transformou 
em uma arena por onde pas-
saram mais de 45 mil pessoas 
nos três dias de desfile.

Consulta pública – Além 
da apuração oficial dos jura-
dos para a melhor escola do 
Carnaval 2022, a Prefeitura 
promove uma consulta pú-
blica on-line para escolher a 
melhor agremiação de cada 
grupo (A, B e C). Esta é a 
primeira vez na história do 
Carnaval niteroiense que 
haverá votação popular para 
a escolha das melhores agre-
miações. As vencedoras serão 
anunciadas hoje (26), a partir 
das 18 horas, quando aconte-
ce a apuração das notas dos 
jurados.

A consulta está no ar desde 
quinta-feira (21), quando co-
meçou o desfile com a apre-
sentação das escolas do grupo 
B. O público pode votar até 
hoje (26), às 17 horas. A pes-
quisa pode ser acessada no 

Colab, tanto pelo link (http://
consultas.colab.re/carna-
valniteroi) como baixando o 
aplicativo pelo celular.

O Carnaval Niterói 2022 
é uma realização da Prefei-
tura Municipal por meio da 
Neltur – Niterói Empresa de 
Lazer e Turismo, com apoio 
do Grupo Executivo do Cami-
nho Niemeyer, das Ligas das 
Escolas de Samba: UESBCN 
(União das Escolas de Sam-
ba e Blocos de Carnaval de 
Niterói) e Lesnit; Secretaria 
de Saúde – SAMU -, Polícia 
Militar; Corpo de Bombeiros; 
SEOP – Secretaria de Ordem 
Pública com a Guarda Muni-
cipal; CLIN – Companhia de 
Limpeza de Niterói –, SECON-
SER – Secretaria de Conser-
vação e Serviços Públicos – e 
a NitTrans – Companhia de 
Trânsito de Niterói.

Rio - A apuração dos votos 
dados às escolas de samba 
no carnaval deste ano no 
Município do Rio de Janeiro 
está prevista para esta terça-
-feira (26),com a divulgação 
do resultado final pela Liga 
Independente das Escolas 
de Samba do Rio de Janeiro 
(Liesa), no Sambódromo, a 
partir de 15h.

A programação do carna-
val carioca de 2022 termina 
no próximo sábado (30), com 
o desfile das campeãs na Mar-
quês de Sapucaí.

Consulta pública 
popular sobre o 
desfile de Niterói 
vai estar aberta 
até às 17h desta 
terça-feira

 Douglas Macedo/Divulgação

Carnaval de Niterói contou com apresentação de 31 escolas de samba em novo endereço: no Caminho Niemeyer

Desfile no Caminho Niemeyer 
foi aprovado por agremiações
Os diretores das escolas de 
samba de Niterói, sambistas,  
foliões e cerca de 45 mil pes-
soas aplaudiram e aprovaram 
o desfile oficial das escolas de 
samba cidade, pela primeira 
vez, no Caminho Niemeyer, no 
centro, do dia 21 a 24 de abril, 
sendo que no dia 22, houve 
apenas shows no local. 

O Carnaval Niterói 2022, 
realizado pela Prefeitura, atra-
vés da Neltur, foi marcado 
por uma explosão de alegria 
durante os três dias de folia, 
no Caminho Niemeyer, com  
foliões de todas as idades que 
encheram as arquibancadas 
da nova passarela do samba. 
Na Passarela, que será deno-
minada jornalista Mário Dias, 
as escolas e grupos  brilharam 
com desfiles primorosos e 
caprichados, emocionando a 
população, ávida para curtir 

esta grande festa popular da 
cidade!

A grande festa começou 
no dia 21, quinta-feira com o 
desfile do Grupo B formado 
pelas agremiações Amigos da 
Ciclovia, União da Engenhoca, 
Império de Arariboia, Banda 
Batistão, Bem Amado, Paraíso 
do Bonfim, Balanço do Fon-
seca, Cacique da São José e Tá 
Rindo Por quê?, além da Bafo 
do Tigre que não desfilou por 
problemas técnicos.

No sábado, dia 23, o grupo 
A lotou ainda mais a passarela 
do samba com os desfiles das 
escolas de samba Sabiá, Ale-
gria da Zona Norte, Mocidade 
de Icaraí, Magnólia Brasil, 
Experimenta da Ilha, Folia do 
Viradouro, Unidos da Região 
Oceânica, Souza Soares, Uni-
dos do Sacramento, encerran-
do a noite com a Combinados 

do Amor.
No domingo, dia 24 encer-

raram o carnaval em Niterói  
a Império de Charitas, União 
do Maruí, Independente do 
Boaçu, Grilo da Fonte, Barro 
Vermelho, Fora de Casa, Garra 
de Ouro, Unidos do Castro, 
Galo de Ouro, Grupo dos 15 e 
Mistura  da Raça fechou, já na 
madrugada de segunda-feira.

Muitas personalidades do 
samba prestigiaram a festa, 
além de autoridades. O pre-

feito de Niterói, Axel Grael e o 
vice-prefeito Paulo Bagueira, 
acompanhados das esposas 
Christa Vogel Grael e Raíssa 
Machado, respectivamente, 
que realizaram a abertura do 
Carnaval Niterói 2022 presti-
giando essa grande manifes-
tação da cultura popular da 
cidade. 

O presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, ressaltou que o 
processo de melhoria do car-
naval está dando certo e que a 
ida para o Caminho Niemeyer 
dará um novo impacto ao 
evento e um grande apelo tu-
rístico a cidade. “Começamos 
a profissionalizar o evento com 
nova organização no desfile, 
estrutura de montagem e ao 
fundamental apoio da Prefei-
tura e da parceria com quase 
todos órgãos municipais, além 
da PM e Corpo de Bombeiros.

Público também gostou. Passarela receberá o nome do jornalista Mário Dias

Em todo o estado, 4.434 motoristas foram abordados em 54 blitzes

Lei Seca: 779 são flagrados 
dirigindo embriagados 

A Operação Lei Seca reali-
zou 54 ações de fiscalização 
durante o carnaval (entre 
os dias 20 e 24 de abril) no 
entorno de diversos lugares 
que estavam sendo realiza-
dos eventos no Estado do 
Rio de Janeiro. No total das 
ações, 15,57% dos motoristas 
abordados estavam dirigindo 
sob efeito de álcool.

Em Cabo Frio foram reali-
zadas quatro blitzes próximo 
ao evento CaboFolia e 578 
motoristas foram abordados. 
Deste total, 199 condutores 
estavam dirigindo embria-
gados, o que representa um 
percentual de 34,43% de 

casos de alcoolemia regis-
trados.

Na Marquês de Sapucaí, 
no Centro do Rio, os agentes 
da Operação realizaram o 
teste do bafômetro em 72 
motoristas dos carros ale-
góricos antes da entrada na 

avenida, e todos os resulta-
dos foram negativos.

Segundo a Operação Lei 
Seca, ações de educação 
também foram realizadas 
no Sambódromo. Os agentes 
PCDs, que são vítimas de 
acidentes de trânsito envol-
vendo álcool e direção, con-
versaram com os foliões afim 
de conscientizá-los sobre a 
importância de um trânsito 
mais seguro.

A Operação Lei Seca atua 
diariamente com ações de 
fiscalização e educação, des-
de o seu lançamento em 
2009, com a missão de salvar 
vidas.

A Operação Tiradentes, 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), flagrou nes-
te feriadão de Tiradentes 
um número 37% supe-
rior de pessoas dirigindo 
alcoolizadas do que o 
registrado na Operação 
Semana Santa. Segundo 
balanço divulgado on-
tem (25) pela PRF, entre 
a quinta (21) e domingo 
(24), foram feitos 52.504 
testes de alcoolemia e 
1.379 flagrados com o 
nível de álcool acima do 
permitido. Ainda segun-
do o balanço, 4.460 mo-
toristas foram autuados 
por ultrapassagem proi-
bida e 3.504 motoristas e 
passageiros por não usar 
cinto de segurança.

 PRF: álcool 
em 1.379

Em Cabo Frio, 
quase 600 
motoristas foram 
abordados perto 
do CaboFolia -  
199 embriagados

Foram três 
noites com 
apresentações 
das escolas e 
uma dedicada 
a shows 

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: 29/04/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Estrada do Sapê - Sapê - Niterói 17300801
09:00 às 13:00 Estrada Washington Luiz - Sapê - Niterói 17300801
09:00 às 13:00 Estrada Presidente Erasmo Braga - Sapê - Niterói 17300801
09:00 às 13:00 Rua Barra Mansa - Sapê - Niterói 17300801
09:00 às 13:00 Rua Margarida - Largo da Batalha - Niterói 17300801
09:00 às 13:00 Rua Penedo - Ititioca - Niterói 17300801
09:00 às 13:00 Rua São Fidelis - Sapê - Niterói 17300801
09:00 às 13:00 Rua 1 - Sapê - Niterói 17300801
13:00 às 17:00 Avenida Prefeito Sylvio Picanço - Charitas - Niterói 17300909
13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 17300909
13:00 às 17:00 Avenida Silvio Picanço - Charitas - Niterói 17300909
13:00 às 17:00 Rua Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 17300909
13:00 às 17:00 Rua Francisco Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17305685
13:00 às 17:00 Rua Samuel Wainer Filho - Itaipu - Niterói 17305685
13:00 às 17:00 Ruas C, J, O - Itaipu - Niterói 17305685
13:00 às 17:00 Avenida Taubaté - Charitas - Niterói 17321485
13:00 às 17:00 Praça Dom Orione - São Francisco - Niterói 17321485
13:00 às 17:00 Rua Murilo Portugal - Charitas - Niterói 17321485

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada do Sabonete - Arsenal - São Gonçalo 17300281
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Amaro Felicissimo da Silve - Arsenal - São Gonçalo 17300281
12:00 às 16:00 Rua Anita Garibaldi - Arsenal - São Gonçalo 17300835
12:00 às 16:00 Rua do Confuso - Arsenal - São Gonçalo 17300835
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário José de Almeida Filho - Arsenal - São Gonçalo 17300835
12:00 às 16:00 Rua José Almeida Filho - Arsenal - São Gonçalo 17300835
12:00 às 16:00 Rua Mamede de Souza - Arsenal - São Gonçalo 17300835
12:00 às 16:00 Rua Trajano Silva Lecco - Arsenal - São Gonçalo 17300835
12:00 às 17:00 Rua Baltasar Sodré - Estrela Norte - São Gonçalo 17301337
12:00 às 17:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Estrela Norte - São Gonçalo 17301337
13:00 às 17:00 Estrada da Caeira - Itaoca - São Gonçalo 17298811
13:00 às 17:00 Rua Antônio Leoncio - Praia da Luz - Praia da Beira - Itaoca 17298811
13:00 às 17:00 Rua Cam do Porto - Itioca - São Gonçalo 17298811
13:00 às 17:00 Rua Jesuítas Silvas - Itaoca - São Gonçalo 17298811
13:00 às 17:00 Rua Francisco Madeira - Praia da Luz - Itaoca - São Gonçalo 17298811
13:00 às 17:00 Travessa Adelina - Itaoca - São Gonçalo 17298811

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 33, 34, 35, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 96, 97 - Jardim Atlântico 17305775
13:00 às 17:00 Rua Antônio Rodrigues Correia - Jardim Atlântico - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Delio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Itaipuaçu - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Irene Silva Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Jardim Atlântico - Periferia - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Leonel Brizola - Itaipuaçu - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 17305775
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 17305775
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Esportes

Técnico Zé 
Ricardo terá 
sequência 
decisiva

Vivendo sob 
pressão por 
conta da fal-
ta de vitórias 
na Série B do 
Campeonato 
Brasileiro, o 

técnico Zé Ricardo vai 
viver uma sequência de-
cisiva no Vasco.

Isso porque três dos 
próximos quatro jogos do 
time serão em São Januá-
rio. Caso a série não seja 
positiva, são grandes as 
chances dele não resistir 
no cargo.

Amanhã, às 21h30 (de 
Brasília), o Vasco recebe a 
Ponte Preta. No próximo 
domingo, a única viagem 
na sequência. O Cruzmal-
tino pega o Tombense, em 
Minas Gerais. Em seguida, 
outros dois compromis-
sos em São Januário, dian-
te de CSA e Bahia.

Zé Ricardo acredi-
ta que a torcida pode  
fazer a diferença nesses 
jogos.

“Imaginamos o está-
dio cheio e com muita 
pressão diante da Ponte 
Preta. A torcida do Vasco 
com certeza entende essa 
necessidade”, disse ele.

O time para o duelo 
contra a Macaca será de-
finido somente no treino 
de hoje. A tendência é 
que o treinador mante-
nha a base que ficou no 
empate sem gols com a 
Chapecoense, em Santa 
Catarina, na última sexta. 
O Cruzmaltino soma três 
pontos, pois empatou os 
três jogos que fez até aqui 
no torneio.

Time tricolor precisa vencer para respirar na Copa Sul-Americana

Pressionado, Flu recebe 
os argentinos do Unión

Um time sob 
pressão e que 
precisa vencer 
para afastar o 
clima de cri-
se. Assim é o 

Fluminense, que recebe o 
Unión-ARG, hoje, às 21h30, 
no Maracanã, pela terceira 
rodada do Grupo H da Copa 
Sul-Americana. O Tricolor 
soma três pontos e vem de 
maus resultados. No Brasi-
leirão perdeu de 1 a 0 para 
o Internacional no fim de 
semana. Em seu último jogo 
pelo torneio continental: 
derrota de 3 a 0 para o Junior 
Barranquilla.

Junior e Unión dividem 
a liderança do Grupo H 
com quatro pontos, um a 

mais que o Fluminense. Se 
tropeçar, o Tricolor vai se 
complicar, pois apenas um 
time avança por grupo para 
as oitavas de final.

Abel Braga, técnico do 
Fluminense, sabe da neces-
sidade de dar uma resposta 
positiva ao torcedor. Mas 
vê o desgaste como um ad-
versário.

“Já são quatro jogos em 
que a gente fica devendo. 
Mas precisamos melhorar. 
Entretanto, a maratona de 
jogos e o desgaste estão sen-
do desumanos, com noites 
sem dormir e uma série de 
jogos decisivos”, disse.

O treinador confirmou 
que vai manter o esquema 
com três zagueiros, que vem 

sendo alvo de críticas. En-
tretanto, só vai confirmar a 
escalação minutos antes do 
confronto, pois o desgaste e 
o risco de lesões vão pesar 
nesta definição.

Pelo lado do Unión, o 
técnico Gustavo Munúa 
q u e r  m a i s  a t e n ç ã o  d e 
sua equipe.  Ele vê isso  
como fundamental para o 
time argentino conseguir 
um bom resultado em solo 
carioca.

“Nós tivemos desatenção 
nos últimos jogos, princi-
palmente nas jogadas de 
bola parada e isso não pode 
se repetir contra o Flumi-
nense. Vamos precisar fazer 
um grande jogo, pois o rival 
pede isso”, afirmou.

Mailson Santana / Fluminense

Com o Flu precisando vencer hoje para espantar a crise, a torcida tricolor aposta nos gols do artilheiro Germán Cano

Flamengo descarta 
repatriar Reinier

Luís Castro elogia 
entrega do elenco

O  n o m e  d o 
meia Reinier 
foi ventilado 
no Flamengo, 
após o clube 
receber a in-

formação de que o jogador 
será novamente empres-
tado pelo Real Madrid na 
próxima temporada. Mas 
a possibilidade de repatriar 
o jovem, de 20 anos, foi 
praticamente descartada 
no Rubro-Negro.

O Real Madrid pagou 
30 milhões de euros ao 
Flamengo pelo jogador, 
no fim de 2019. O valor 
hoje gira em torno de mais 
de R$ 150 milhões. Mas o 
cedeu por empréstimo ao 
Borussia Dortmund. O de-

O técnico Luís 
Castro sempre 
deixou claro 
seu desejo por 
versatilidade 
no Botafogo. 

Ele colocou isso em prática 
no empate em 1 a 1 com o 
Atlético-GO, na noite deste 
domingo, em Goiás, pelo 
Campeonato Brasileiro. O 
Alvinegro perdia por 1 a 0 
e, na busca do empate, o 
treinador exigiu que alguns 
atletas atuassem fora de 
posição em benefício da 
equipe.

Assim, fez Chay entrar 
em campo no segundo tem-
po com a função de volante. 
O meia teve que se desdo-
brar, mas foi bem em cam-

sempenho no clube alemão 
foi fraco, com apenas um 
gol marcado.

O atleta será devolvido 
ao Real Madrid para reali-
zação da pré-temporada, 
mas a tendência é que o 
clube merengue busque 
um novo empréstimo. No 
entanto, os rubro-negros 
não irão investir no joga-
dor.

Internamente, o Fla-
mengo trata a negociação 
como complicada. O jo-
gador deseja continuar na 
Europa e o Real Madrid 
prefere que ele seja cedi-
do a um clube espanhol.  
Valencia e Málaga apa-
recem como possíveis  
destinos.

po. O artilheiro Matheus 
Nascimento também foi 
acionado, mas para contri-
buir na criação de jogadas.

“A entrega do time foi 
enorme e por isso a gente 
merecia pontuar. No segun-
do tempo tivemos o Chay 
de volante, o Matheus Nas-
cimento de 10. Isso ajudou 
a jogar a equipe para frente 
com o Diego Gonçalves e 
o Victor Sá abertos, com a 
envolvência do Saravia e do 
Daniel Borges, com o Patrick 
de Paula, que é volante, 
chegando mais à frente. Foi 
uma equipe toda voltada 
para frente, tudo à procura 
do que viemos buscar aqui, 
que eram os pontos”, expli-
cou o português.


