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Limpeza totaL

Casal acusa pms de arrombar 
apartamento e roubar o dinheiro

apURaNDo DeNÚNCiaS 

Um casal do Jacarezinho, uma das comunidades do 
Cidade Integrada e ocupada pela polícia, acusa PMs de 
arrombar o apartamento e de roubar R$ 1 mil, separado 
para o aluguel. A casa foi revirada no sábado (22). No 
início da tarde, houve um protesto pacífico reclamando 
de abusos, seguido por uma motociata. Outros morado-
res também relataram invasões e troca de tiros.

O secretário de Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho 
Pires, afirmou que a corporação está apurando as de-
núncias. “Desde a operação de quarta-feira, uma dele-
gacia de Polícia Judiciária Militar já estava de prontidão 
para receber qualquer tipo de denúncia”, afirmou.

Rio e São Paulo adiam desfile de 
carnaval para feriado de Tiradentes

Decisão foi uma orientação das secretarias de saúde das duas 
cidades e foi motivada pela explosão de casos da covid-19 cau-
sados pela variante Ômicron.
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Perseguição com tiros termina com
morto e baleado no Lins de Vasconcelos,   
Zona Norte do Rio

polícia indicia americano por lesão corporal e casal por injúria racial
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Rio vai receber 
90 mil doses de 
CoronaVac 
Outras 30 mil doses da Pfizer também
serão disponibilizadas para a cidade.
Informação foi confirmada pelo secretário
municipal de Saúde, Daniel Soranz.
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NoVa ReGRa

meC abre inscrições para o programa 
de Bolsa permanência de 2022 no 
valor de R$ 900
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CBF vai exigir a vacinação 
completa dos jogadores 
para campeonato de 2022
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Corpo de elza Soares é sepultado 

Deputados da esfera federal já preparam suas armas estratégicas para o front da batalha em busca do voto 
do eleitorado da Baixada Fluminense. Ambos têm poder para aglutinar votos nas urnas. Nos bastidores da 
política não se fala em outra coisa que não seja a briga dos adversários. Trajetória política eles têm. O que que 
todo está querendo saber é como vão fazer para garimpar apoio do povão se ambos não têm história política 
significativa. 

embate pela prefeitura 

o SomBRa eNVie SUa 
DeNÚNCia oU eLoGio!

horahmunicipios@gmail.com

Tem político se achando o rei da cocada preta. 
Cumprindo o segundo mandato em uma câmara 
legislativa da Baixada Flumenense, o edil não tem 
base cultural e, segundo dizem as línguas apimenta-
das dos adversários, ele está longe de ser um virtu-
ose no português. Os reflexos dessa ausência de lei-
tura estão nos textos que ele costuma escrever para 
exaltar suas realizações durante o mandato. 

Só ser eleito não basta 
Dizem os adversários que dói até na alma os erros 

grosseiros cometidos pelo vereador contra a língua 
portuguesa. O fato de ter sido reeleito não está ligado 
à ausência de eloquência, mas à sua popularidade, já 
que nasceu e vive em seu reduto eleitoral. O que ele 
esse político precisa mesmo é de uma boa assessoria de 
imprensa para orientar o parlamentar que tem soberba 
de sobra e humildade zero.

Não deixa dúvidas 

matheUS RoDRiGUeS/G1

O corpo da cantora 
Elza Soares foi 
sepultado na tar-

de de ontem no Cemitério 
de Sulacap, na Zona Oes-
te do Rio. Depois de ser 
velado no Theatro Muni-
cipal, seguiu em cortejo 
em um carro do Corpo 
de Bombeiros. O caixão 
foi fechado por volta das 
14h10 e a neta de Elza se 

despediu com um beijo. 
O caixão foi coberto 

com uma bandeira da Mo-
cidade Independente de 
Padre Miguel, escola de 
coração de Elza, e outra 
do Flamengo, seu time de 
futebol. 

Musical encenado 
A artista morreu na úl-

tima quinta-feira (20), 

aos 91 anos. Pela manhã, 
fãs fizeram fila no teatro 
para se despedir. Durante 
o velório, integrantes da 
Mocidade deram uma sal-
va de palmas à intérprete. 
Um trecho do musical so-
bre a vida da cantora foi 
encenado na escada do 
teatro, ao lado do corpo: 
“Viva Elza Soares”, grita-
ram em coro.

Amigos e fãs se despediram da cantora no 
Cemitério de Sulacap, na Zona Oeste do Rio

Corpo de Elza Soares deixa o Theatro Municipal 

As águas cristalinas do 
verão carioca revelaram 
destroços de um navio car-
gueiro que naufragou na 
praia da Reserva, na Zona 
Oeste do Rio, há mais de 
100 anos. O flagrante foi 
feito pelo jornalismo da 
TV Globo na manhã de 
ontem. 

A embarcação, que re-
cebeu o nome de Work-

man, encalhou em 1913 na 
região. A Marinha retirou 
a carga, que funcionava a 
vapor. Tempos depois, o 
navio naufragou durante 
uma tempestade.

O trecho onde o Work-
man fica situado, é muito 
frequentado pelos mer-
gulhadores da praia da 
Reserva. O navio já tinha 
sido avistado em 2014.

praia da Reserva 
revela cargueiro 

que naufragou há 
mais de 100 anos

(RepRoDUção/tV GLoBo)

Casco do cargueiro Workman, que naufragou 
na Barra da Tijuca em 1913

Músico Hamilton de Holanda 
faz show na Cidade das Artes 

A Cidade das Artes, 
na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, recebe hoje 
o músico, compositor e 
improvisador Hamilton 
de Holanda com o show 
“Por que tanta gente gos-
ta?”. Sucesso na internet, 
o projeto, que foi criado 
a princípio para vídeos 
no Youtube, ganha des-
taque por reunir diversos 
ritmos populares cariocas 
como samba, choro e bos-
sa nova. O trabalho busca 
desvendar clássicos, rit-
mos e músicos do cancio-
neiro popular da música 
brasileira. Durante a apre-
sentação, o artista leva 
ao público referências de 
grandes músicos como 
Noel Rosa, Cartola, Tom 
e Vinícius e Pixinguinha, 
entre outros. Em seu re-
pertório estão presentes 
sucessos que fazem parte 
da história do Rio de Ja-
neiro como por exemplo 

‘’Meu lugar’’, ‘’Conversa 
de Botequim’’. ‘’Samba 
de Verão’’ e ‘’Chega de 
Saudade’’.

Inquietude 
e criatividade

O projeto, que teve iní-
cio durante a pandemia, 

reúne a inquietude e cria-
tividade de Hamilton e seu 
parceiro Marcos Portinari, 
se tornando um sucesso de 
visualizações com milhares 
de internautas engajados no 
movimento #desafiocanto-
dapraya, em que diversos 
músicos amadores, profis-

sionais, nacionais e interna-
cionais, incluindo artistas 
independentes concretiza-
ram virtualmente o sonho 
de participar junto da parce-
ria com a dupla de artistas, 
seja cantando, dançando ou 
solando em “Incompatibi-
lidade de Gênios”.

Projeto de Hamilton de Holanda apresenta um repertório de samba, choro e bossa nova

Site eSqUiNa mUSiCaL
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DiVULGação

Rio e São Paulo adiam desfile de 
carnaval para feriado de tiradentes

Os prefeitos do 
Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes e 
de São Paulo, Ri-

cardo Nunes, decidiram em 
reunião virtual adiar os des-
files das escolas de samba do 
carnaval nas duas cidades 
para o fim de semana do fe-
riado de Tiradentes, em 21 
de abril. A decisão foi uma 
orientação das secretarias de 
saúde das duas cidades e foi 
motivada pela explosão de 
casos da covid-19 causados 
pela variante Ômicron.

“A decisão foi tomada em 

respeito ao atual quadro da 
pandemia de covid-19 no 
Brasil e à necessidade de, 
neste momento, preservar 
vidas e somar forças para 
impulsionar a vacinação em 
todo o território nacional”, 
diz nota conjunta das prefei-
turas. A reunião contou com 
a presença dos prefeitos, dos 
secretários de Saúde e das li-
gas de escolas de samba das 
duas capitais.

No começo do mês, as ca-
pitais já haviam cancelado 
os blocos de rua por causa 
do aumento de casos de co-
vid-19.

Em nota divulgada após a 
decisão, a Liga Independente 

das Escolas de Samba do 
Rio de Janeiro (Liesa) diz 
que o adiamento era um 
dos cenários previstos. 
“Com a proximidade do 
evento, foi mais prudente 
adiar a festa, situação ali-
nhada com as autoridades 
sanitárias estaduais e mu-
nicipais”.

A Liga Independente 
das Escolas de Samba de 
São Paulo disse em nota 
que reafirma o compro-
misso com as autoridades 
no combate à pandemia. 
“Acatamos, com a segu-
rança de quem acredita na 
ciência, a decisão que vai 
priorizar o coletivo”.

Decisão dos Prefeitos veio com o aumento de casos de covid-19 neste começo de ano

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Decisão foi tomada na sexta-feira

ministro destaca importância do ciclo
vacinal completo contra covid-19

Ontem (22), os Governos 
Federal, Estaduais e Muni-
cipais realizaram na Região 
Norte um dia de mobiliza-
ção para chamar a atenção 
da população local para a 
importância da vacinação 
contra a covid-19.

Foram montados atos em 
cada capital com partici-
pação de representantes do 
Ministério da Saúde, dos 
governos estaduais e das 
prefeituras e realizados mu-
tirões de vacinação , trans-
mitidos pelos canais da pas-
ta. Em Manaus, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, destacou a importância 
das pessoas completarem o 
ciclo vacinal.

“Solicito a colaboração de 
cada um para que leve aque-
les que vocês conhecem para 
tomar a segunda dose da va-
cina. E aqueles que não to-
maram dose de reforço, que 
procurem receber essa dose. 
Só assim vamos ser efetivos 
e evitar formas graves de do-
ença, que pode levar à morte 

dos nossos irmãos, não só na 
Região Norte como no Bra-
sil”, disse o ministro.

Segundo Queiroga, o 
Norte é uma “região con-
tinente”, com desafios por 
conter muitas áreas afasta-
das e não ter a mesma capa-
cidade de resposta de outros 
estados mais ricos. Por isso, 
a vacinação tem a função de, 
além de salvar vidas, impe-
dir a sobrecarga dos serviços 
de saúde, destacou.

O ministro lembrou que 
o público infantil também 
foi incluído no plano de va-
cinação, na faixa de 5 a 11 
anos. “Vacinas [para crian-
ças] que são aplicadas nos 
grandes centros do mundo 
estão disponíveis. E que te-
nhamos enfrentamento mais 
efetivo”, acrescentou.

O secretário de Atenção 
Primária à Saúde, Raphael 
Câmara Parente, destacou a 
importância da imunização 
de mulheres grávidas. “No 
ano passado, percebemos 
que a variante Gama tinha 

predileção por doença grave 
em grávidas. A vacinação de 
grávidas está baixa, mesmo 
em estados com altos índi-
ces de imunização. O risco-
-benefício é favorável, te-
mos que vacinar as grávidas, 
é a única forma de evitar a 
infecção e morte delas”, afir-
mou Parente.

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, disse que 
o estado vive uma explosão 
de casos de covid-19. Mas, 
segundo Lima, diferente-
mente do cenário dramático 
de janeiro do ano passado, 
agora o estado está mais 
preparado pelo contingente 
da população vacinada e por 
uma rede hospitalar mais es-
truturada.

O prefeito de Manaus, 
David Almeida, enfatizou o 
aumento do número de ca-
sos e disse temer problemas 
na campanha de imuniza-
ção. “Vamos ter problema 
porque muita gente está sen-
do acometida pela varian-
te Ômicron e precisa de 30 

dias para poder se vacinar”, 
disse.

O prefeito de Porto Velho, 
Hildon Chaves, elogiou a 
mobilização deste sábado na 
região. “Movimentos como 
este representam a vitória da 
ciência contra o obscurantis-
mo. A vacinação é o único 
caminho para chegarmos à 
vitória contra este vírus. De-
fendam a vacina e nos aju-
dem a conscientizar aqueles 
que negam a validade da ci-
ência”, afirmou.

Já o prefeito de Rio Bran-
co , Tião Bocalom, ressaltou 
que, com o avanço da doen-
ça, está havendo grande con-
sumo de testes para detecção 
da covid-19 e que a perspec-
tiva é que estes se esgotem 
em breve. “Em cinco dias, 
vão acabar testes na prefei-
tura de Rio Branco”, alertou.

O ministro da Saúde res-
pondeu que os testes “irão 
chegar”. Segundo Queiroga, 
até fevereiro serão distri-
buídos mais 40 milhões de 
testes para estados e muni-
cípios.

O Ministério da Educa-
ção autorizou a abertura de 
novas inscrições no Progra-
ma de Bolsa Permanência 
(PBP) para 2022. O benefí-
cio, de R$ 900, é pago para 
estudantes indígenas e qui-
lombolas, matriculados em 
cursos de graduação pre-
sencial ofertados por insti-
tuições federais de ensino 
superior.

De acordo com a portaria 
publicada na edição desta 
sexta-feira (21) do Diário 
Oficial da União, as inscri-
ções deverão ser realizadas 
pelo Sistema de Gestão da 
Bolsa Permanência (SIS-
BP), no período de 24 de 
janeiro a 28 de fevereiro.  

A análise da documenta-
ção comprobatória de ele-
gibilidade do estudante e a 
aprovação do cadastro no 
SISBP deverão ser realiza-
das pelas instituições fede-

rais de ensino superior, no 
período de 24 de janeiro a 
31 de março.

Até a mesma data, será 
feita, também, a análise da 
documentação comproba-
tória de elegibilidade do 
estudante ao programa e a 
aprovação do respectivo ca-
dastro no sistema pelas ins-
tituições federais de ensino 
superior.

Segundo o MEC, a distri-
buição de vagas disponíveis 
considerará o quantitativo 
de alunos matriculados e de 
alunos cadastrados no pro-
grama, por instituição, no 
término do exercício ante-
rior.

O Programa de Bol-
sa Permanência foi criado 
em 2013 e busca enfrentar 
as desigualdades sociais e 
étnico-raciais, garantindo a 
permanência e diplomação 
dos estudantes de gradua-
ção em situação de vulnera-
bilidade.

MEC abre inscrições 
para o Programa de 
Bolsa Permanência

Código de trânsito Brasileiro (CtB) completa 24 anos
O Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) completou 
24 anos no sábado (22), com 
mudanças introduzidas por 
meio da Lei 14.229 de outu-
bro de 2021, e que começa-
rão a valer a partir de abril.

Entre as principais modi-
ficações estão as que tratam 
da aplicação de multa sobre 
carros de pessoas jurídicas 
sem identificação de con-
dutor e da fiscalização do li-
mite de peso de veículos ou 
combinação de veículos de 
transporte de carga. Outras, 
como a aplicação do efeito 
suspensivo para os motoris-
tas que cometerem alguma 
infração, só passarão a valer 
a partir de 2024.

As regras para a aplicação 
de multa por Não Indicação 
de Condutor (NIC) no caso 

de pessoa jurídica proprietá-
ria de veículo mudarão. Atu-
almente, a legislação prevê 
multa com valor equivalente 
à multiplicação pelo número 
de infrações cometidas pelo 
veículo no período de 12 
meses.

A alteração que vai entrar 
em vigor em abril, diz que 
se o infrator não for identi-
ficado no prazo de 30 dias, 
será mantida a multa origi-
nada pela infração e lavrada 
nova multa à pessoa jurídica 
proprietária do veículo, cujo 
valor será igual a duas vezes 
o da multa originária, “ga-
rantidos o direito de defesa 
prévia e de interposição de 
recursos”.

Outra mudança que vai 
começar a valer a partir de 
abril é a que trata da compe-

tência da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), no âmbito 
das rodovias e estradas fe-
derais. A mudança insere 
entre as atribuições do órgão 
a realização de perícia admi-
nistrativa nos locais de aci-
dentes de trânsito. Antes não 
existia tal previsão.

A partir de abril, também 
começará a valer as mu-
danças na parte do código 
que trata da fiscalização do 
limite de peso de veículos 
ou combinação de veículos 
de transporte de carga com 
peso regulamentar igual ou 
inferior a 50 toneladas.

O texto em vigor diz que 
somente poderá haver au-
tuação, durante a pesagem, 
quando o veículo ou a com-
binação de veículos ultra-
passar os limites de peso 

fixados pelo pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran).

A legislação manteve o 
percentual de 5% sobre os 
limites de peso bruto total ou 
peso bruto total combinado, 
mas aumentou a tolerância 
do peso máximo por eixo 
que subirá, casos de 10% 
para 12,5% sem que haja a 
aplicação de penalidades. O 
texto diz ainda que, a partir 
do dia 30 de setembro deste 
ano, caberá ao Contran re-
gular o excesso de peso dos 
veículos.

Nos casos de permissão 
especial para o tráfego em 
via pública, caberá ao Con-
tran determinar os requisi-
tos mínimos e específicos a 
serem observados pela au-
toridade com circunscrição 

sobre a via quando o veículo 
ou a combinação de veícu-
los trafegar exclusivamente 
em via rural não pavimen-
tada. Vale lembrar que tipo 
de autorização especial de 
trânsito, deve ter prazo cer-
to, válida para cada viagem 
ou por período, atendidas as 
medidas de segurança consi-
deradas necessárias.

Outra novidade neste ano 
é a nova Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), que 
começará a valer a partir de 
1° de junho. O documento 
vai ganhar uma nova versão 
para preencher requisitos in-
ternacionais de segurança. 
Entre as alterações, a CNH 
vai passar a registrar catego-
rias novas como A e A1, B e 
B1, C e C1 e assim por dian-

te, identificando os tipos de 
veículo que o condutor está 
apto a dirigir.

Os condutores não serão 
obrigados a trocar sua CNH 
pela nova versão. A substi-
tuição ocorrerá gradualmen-
te à medida em que houver 
necessidade de renovação 
do documento ou de emis-
são de segunda via.

Para 2024, a principal 
alteração no CTB está rela-
cionada ao efeito suspensivo 
para condutores que come-
teram alguma infração. A 
partir de 1º janeiro de 2024, 
a legislação passará a conce-
der efeito suspensivo das pe-
nalidades automaticamente 
para os condutores durante a 
fase de recurso.
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BB é o mais sustentável do 
mundo, diz Global 100 

O Banco do Brasil (BB) 
foi eleito o banco mais 
sustentável do mundo pelo 
ranking Global 100, da 
empresa canadense de pes-
quisa Corporate Knights. 
A instituição financeira 
havia conquistado a lide-
rança no segmento ban-
cário em 2019 e em 2021. 
Nos últimos dez anos, a 
instituição apareceu no 
ranking das 100 corpora-
ções mais sustentáveis do 
mundo em sete. Entre as 
companhias brasileiras, o 
banco foi a empresa mais 
bem posicionada, ocu-
pando o 21º lugar geral de 
sustentabilidade em todo 
o mundo. Segundo a Cor-
porate Knights, a carteira 
de negócios sustentáveis 
do Banco do Brasil, atual-
mente com saldo superior 
a R$ 282 bilhões, foi o 
destaque para a classifica-
ção no ranking. Formada 
por linhas de crédito que 
financiam atividades com 

retorno socioambiental, 
a carteira é submetida a 
avaliação independente e 
usa critérios internacio-
nais para definir projetos e 
empreendimentos susten-
táveis. Entre os segmentos 
financiados pela carteira, 
estão os setores de ener-
gias renováveis, eficiência 
energética, construção, 
transporte e turismo sus-
tentáveis, água, pesca, 
floresta, agricultura sus-
tentável, gestão de resí-
duos, educação, saúde e 
desenvolvimento local e 
regional. O ranking foi di-
vulgado durante o encon-
tro anual do Fórum Eco-
nômico Mundial. Lançado 
em 2005, o ranking Global 
100 lista as 100 grandes 
corporações mais susten-
táveis do mundo. Ao todo, 
cerca de 7,3 mil empresas 
com receita anual de mais 
de US$ 1 bilhão por ano 
foram avaliadas. 

(Agência Brasil). 

O Ministério da Saúde manifestou ao Instituto Butantan in-
teresse na compra de 7 milhões de doses da  CoronaVac para 
incluir no Programa Nacional de Imunização (PNI) e vacinar 

crianças de 6 a 11 anos em todo o país.

Cartões de vacinação falsificados, usados para acessar locais 
onde é obrigado comprovar a vacinação, são vendidos por até R$ 
200 em plena luz do dia no Rio. O crime foi registrado na Uru-

guaiana e na Quinta da Boa Vista.

Um projeto de lei que 
proíbe a compra de arma 
de fogo por pessoa que 
tenha praticado violên-
cia contra a mulher, ido-
so ou criança tramita na 
Câmara dos Deputados. 
O texto também estabe-
lece restrições à posse e 
porte pelos agressores.

Autora da propos-
ta, a senadora Rose de 
Freitas (MDB-ES) ar-
gumenta que a violên-
cia doméstica e familiar 
acaba sendo praticada 
de forma gradativa, 
com o agressor aumen-
tando a frequência e in-
tensidade dos atos. 

CoVaRDeS Sem aRmaS 

De foRma GRaDatiVa 

“A proteção da víti-
ma deve sempre estar 
um passo a frente do 
agressor. Por isso, é ne-
cessário impedir que o 
indivíduo que cometa 
qualquer forma de vio-
lência doméstica e fa-
miliar adquira arma de 
fogo”, avaliou.

A partir da notificação, os órgãos deve-
rão determinar a imediata suspensão do 
certificado de Registro de Arma de Fogo. 
O PL também determina que o juiz or-
denará a imediata apreensão de arma de 
fogo de acusado de prática a violência.

Um paSSo a fReNte 

SUSpeNSão Do CeRtifiCaDo 

eDitoRiaL

Pelo texto que altera o Estatuto do 
Desarmamento, a autoridade policial, o 
Ministério Público ou a Justiça deverão 
notificar, em 48 horas, a Polícia Federal 
ou o Comando do Exército para registro 
no Sistema Nacional de Armas (Sinarm).

eStatUto Do DeSaRmameNto

O 3º Encontro de Profissionais da 
Comunicação homenageia hoje 65 
profissionais da mídia. A cerimônia de 
entrega do Prêmio Francisco de As-
sis Chateaubriand Bandeira de Mello 
acontece às 14h, no Hotel Mont Blanc, 
na região central de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. 

O prêmio é uma realização da Aieb 
Brasil (Associação Internacional dos 
Embaixadores da Paz) e entregue pelo 
presidente benemérito da organização, 
“comendador Rodrigo Agostini”, fun-
dador da instituição que reconhece o 
valor de cada área profissional e con-
decora com honra ao mérito.

prêmio assis 
Chateaubriand 
será entregue 
a profissionais 

da mídia 

DiVULGação 

BÉLGICA - Uma 
adolescente de 19 ans, de 
origem belga e britânica 
se tornou a mulher mais 
jovem a voar sozinha ao 
redor do mundo nesta 
quinta-feira e a primeira 
pessoa a fazê-lo em um 
avião ultraleve após uma 
odisseia de cinco meses 
nos cinco continentes. 
Zara Rutherford pousou 
de volta no aeroporto 
Kortrijk-Wevelgem, na 
Bélgica, depois de voar 
51 mil quilômetros pas-

sando sobre 52 países 
desde sua partida, em 
18 de agosto, no avião 
ultraleve mais rápido do 
mundo.

“É muito louco, ain-
da não processei”, disse 
Rutherford a repórteres, 
envolta nas bandeiras 
britânica e belga, com 
um largo sorriso. “Hou-
ve momentos incríveis, 
mas também houve mo-
mentos em que temi pela 
minha vida”, acrescen-
tou, escolhendo Nova 

York e um vulcão ativo 
na Islândia como seus 
sobrevoos favoritos.

Depois da América do 
Norte e do Sul, Ruther-
ford ficou presa por um 
mês no Alasca por causa 
do clima e atrasos nos 
vistos. Uma tempestade 
de inverno forçou outra 
longa parada no extremo 
leste da Rússia, antes de 
viajar para o sul da Ásia, 
Oriente Médio e retor-
nar a Europa.

Para atender aos cri-

térios de um voo ao 
redor do mundo, Ru-
therford tocou dois 
pontos opostos um 
ao outro no globo: 
Jambi, na Indonésia, e 
Tumaco, na Colômbia.

Ela tirou o recorde da 
norte-americana nascida 
no Afeganistão Shaesta 
Wais, que em 2017, aos 
30 anos, se tornou a mu-
lher mais jovem a fazer 
um voo solo ao redor do 
mundo. Rutherford tam-
bém se tornou a primei-

ra belga a circunavegar 
o mundo sozinha em um 
avião monomotor. Ela 
sonha em ser astronauta 
e espera que sua viagem 
incentive as mulheres 
na ciência, tecnologia e 
aviação. “Os meninos 
aprendem por meio de 
brinquedos, nomes de 
ruas, aulas de história 
e filmes que podem ser 

cientistas, astronautas, 
CEOs ou presidentes”, 
disse ela em seu site.

“As meninas são mui-
tas vezes encorajadas a 
serem bonitas, gentis, 
prestativas e doces. Com 
meu voo, quero mostrar 
às jovens que elas po-
dem ser ousadas, am-
biciosas e realizar seus 
sonhos.”

m
UN

Do

adolescente é a mulher 
mais jovem a voar sozinha 

ReUteRS/paSCaL RoSSiGNoL

 Zara Rutherford aterrissa na Bélgica
 após voo solo de volta ao mundo 

De jaNeiRo a oUtUBRo De 2021

Rio lidera ranking de custo 
de energia à indústria

A Firjan participou, 
na última quarta-
-feira (19), de uma 

audiência pública referente 
a revisão tarifária da Light 
e levou os principais pleitos 
industriais que impactam a 
tarifa de energia para a ava-
liação da agência regulado-
ra. Na audiência, entre os 
dados apresentados, a Firjan 
citou que a indústria do Rio 
de Janeiro tem a tarifa mé-

dia mais alta de energia de 
todo o país na comparação 
com os outros 25 Estados e 
o Distrito Federal.

Dados do levantamento 
mostraram que, em média, 
os consumidores industriais 
pagaram, de janeiro a outu-
bro de 2021, R$ 1.072,72/
MWh. O valor é 46% supe-
rior à média nacional, de R$ 
736,78/MWh.

E a previsão não é de 
melhora: o custo da energia 
deve ficar ainda maior este 
ano, depois dos reajustes 
anuais das concessionárias 

entrarem em vigor. Pela 
proposta de revisão tarifária 
apresentada pela Aneel, os 
grandes consumidores in-
dustriais da Light terão um 
aumento previsto de 6,52% 
para este ano. Para os peque-
nos industriais, o efeito mé-
dio esperado é de 17,98%.

A Aneel irá avaliar as 
contribuições apresentadas 
e, se considerar pertinentes, 
poderá modificar os índices 
propostos. Os novos valores 
para a tarifa de energia da 
Light passarão a valer a par-
tir de 13 de março de 2022.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

RepRoDUção  

Dados mostraram que, em média, os consumidores industriais pagaram 

 Os testes rápidos estão sendo feitos em 29 polos para facilitar a vida da população
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Comprovante de vacinação será exigido para que cada atleta seja relacionado numa partida

CBf vai exigir vacinação completa de 
jogadores para campeonato de 2022
izabelle rodrigues 

izabellejornalista@outlook.com

A CBF vai exigir va-
cinação completa 
contra Covid-19 

para jogadores inscritos 
nos torneios da entidade. 
A determinação está na 
edição mais recente do 
Guia Médico de Medidas 
Protetivas para o Futebol 
Brasileiro 2022, publicado 
na sexta-feira (21) pela en-
tidade.

“Entende-se como vaci-
nação plena o período de 
14 dias após a aplicação da 
segunda dose se utilizada 

as vacinas de duas doses 
ou a aplicação da vacina 
de dose única”, diz trecho 
do documento.

O comprovante de vaci-
nação será exigido para que 
cada atleta seja relacionado 
numa partida. Caso o do-
cumento não seja apresen-
tado, o portal médico da 
CBF bloqueia diretamente 
em seu sistema a inscrição 
deste jogador.

Numa entrevista, o presi-
dente da Comissão Médica 
da CBF, Jorge Pagura, ex-
plicou que não se trata de 
uma decisão política, mas 
de uma solução para prote-
ger os jogadores.

“Grande parte das inter-
nações hoje são de pessoas 
que não se vacinaram. A 
variante ômicron é muito 
transmissível e os atletas 
têm que jogar sem másca-
ras. Então o que nós pode-
mos fazer é exigir que to-
dos se vacinem para evitar 
casos graves”, declarou.

A obrigatoriedade deve 
ser incluída nos regula-
mentos específicos de cada 
competição organizada pela 
CBF, que são publicados 
antes do início dos torneios. 
A CBF também orienta que 
as vacinas sejam exigidas 
pelas federações estaduais 
em seus torneios.

DiVULGação

Guia médico foi publicado pela entidade 

paulo Sousa troca treino da tarde de sexta por churrasco 
Sexta-feira (21) de con-

fraternização no Ninho do 
Urubu. Prestes a completar 
duas semanas de trabalho 
com o grupo principal, 
Paulo Sousa surpreendeu 
os jogadores e cancelou a 
atividade marcada. Em tro-
ca, promoveu um churras-
co de almoço com a pre-
sença de familiares para 
elenco, comissão técnica e 
funcionários no centro de 

treinamento.
A medida era rotineira 

na gestão de Jorge Jesus, 
muitas vezes comandada 
por Rafinha, e foi muito 
bem recebida por todos. O 
objetivo dos portugueses 
é facilitar uma integração 
maior e adaptação não 
somente por parte deles, 
recém-chegados ao clube 
e ao Brasil, mas também 
entre os grupos de traba-

lho do time principal e do 
alternativo, que estreia no 
Carioca, contra a Portu-
guesa.

Antes da confraterniza-
ção, Paulo Sousa e Fábio 
Matias comandaram ativi-
dades com os dois grupos 
separados pela manhã. O 
treinador segue com tra-
balhos setorizados e con-
ceituais, ainda sem dar 
indícios do time que terá 

como titular no início da 
temporada. Paulo Sousa 
iniciou os trabalhos no úl-
timo dia 10 com atividades 
até sábado (16) e folga no 
domingo. Nesta última se-
mana, o treinador portu-
guês comandou treinos em 
período integral segunda e 
quarta-feira. Era previsto 
também para esta sexta, 
mas houve a troca para o 
churrasco. 

DiVULGação

Treinador promove união de grupos 

Cuiabá contrata técnico Eduardo Oliveira 
que estava no Sub-20 do Fluminense

O Cuiabá acertou a con-
tratação do técnico Eduar-
do Oliveira, que deixou o 
comando da categoria Sub-
20 do Fluminense.

O profissional de 40 anos 
deve comandar o Dourado 
na disputa do Campeonato 
Mato-grossense e será ava-
liado pela diretoria para a 
continuidade do trabalho 
na Série A do Campeona-
to Brasileiro. O anúncio 
oficial está previsto para a 
próxima segunda-feira.

O Cuiabá define seu 
novo técnico pouco mais 
de um mês depois da saí-
da de Jorginho. Na estreia 
do estadual, a equipe será 
comandada por Luiz Fer-
nando Iubel, auxiliar-téc-
nico fixo, em duelo contra 

o Ação, neste sábado, às 
15h30, na Arena Pantanal.

Eduardo Oliveira foi 
contratado pelo Fluminen-
se em 2017 como coor-
denador metodológico da 
base e assumiu o time Sub-
17 no início do ano seguin-

te, e conquistou a Copa do 
Paraguai e dois estaduais 
da categoria. O treinador 
começou a treinar o Sub-
20 em 2019. Na temporada 
passada, conquistou o Ca-
rioca Sub-20.

O técnico comandou o 

Fluminense na disputa da 
Copa São Paulo Futebol 
Júnior deste ano. O Trico-
lor fez campanha na pri-
meira fase com 100% de 
aproveitamento e foi eli-
minado para o Santos nas 
oitavas de final.

Profissional deve comandar o Dourado

DiVULGação

O Botafogo divulgou os 
valores dos ingressos para a 
estreia no Campeonato Ca-
rioca, contra o Boavista. A 
partida, marcada para às 21h 
da próxima terça, no Estádio 
Nilton Santos, terá mando e 
operação por parte do clu-
be de Saquarema. Os preços 
variam entre R$ 20 (meia-
-entrada dos setores Norte e 
Sul) e R$ 80 (inteira do Setor 
Oeste Inferior).

Os sócios do programa 
Camisa 7 pagam meia em 
todos os setores do estádio. 
Para poder assistir ao jogo, 
é necessário que o torce-
dor comprove que tomou as 
doses da vacina contra Co-
vid-19 previstas na caderneta 
de vacinação. Para quem tem 
mais de 50 anos, é exigida 
a dose de reforço, enquanto 
para as pessoas entre 18 e 49 
anos é necessário ter tomado 

as duas doses ou a dose de re-
forço (caso tenha quatro me-
ses ou mais da segunda dose). 
Há gratuidade para crianças 
(menores de 12 anos), idosos 
(acima de 60) e Portadores de 
Necessidades Especiais. Para 
acesso ao Estádio, será ne-
cessária a apresentação dos 
documentos comprobatórios. 
Os beneficiários de gratui-
dade por lei, que estejam de 
acordo com os requisitos, 
deverão realizar o resgate 
da entrada, exclusivamente, 
até segunda-feira (24) nos 
pontos de venda do Estádio 
Nilton Santos e de General 
Severiano. O estacionamento 
Norte 1, localizado na Rua 
das Oficinas, abrirá às 18h e 
com o preço de R$40,00. O 
pagamento será feito na hora 
e em dinheiro. O fechamento 
se dará uma hora após o tér-
mino da partida.

Estreia do Bota em 2022 
tem ingressos em conta

Vasco cria plano para suportar calendário pesado 
O calendário do futebol 

brasileiro nunca deu refres-
co aos clubes, mas a tem-
porada de 2022 promete ser 
ainda mais puxada. Com a 
Copa do Mundo do Catar no 
horizonte, os times terão de 
correr para encerrar o ano no 
início de novembro.

Com jogo atrás de jogo, 
tempo para treinar e se re-
cuperar será raro. O Vasco, 
por exemplo, projeta que 
em pelo menos cinco me-

ses em 2022 fará oito jogos 
em 30 dias. Em um ano que 
não tem o direito de falhar, o 
clube trata a pré-temporada 
como definidora para deixar 
o elenco equilibrado e pre-
parado fisicamente para a 
maratona. Paralelamente ao 
trabalho de campo de Zé Ri-
cardo, o foco em janeiro tem 
sido a saúde dos atletas.

O início é animador. Apa-
rentemente a maioria do 
elenco se cuidou nas férias, 

não exagerou no período de 
festas e se reapresentou em 
forma, o que queima etapas 
da preparação. Apesar de ter 
montado um elenco prati-
camente novo, todos os re-
forços foram bem avaliados 
fisicamente, em primeiro 
momento. Entre eles, Ra-
niel. O atacante, que convi-
veu com problemas físicos 
no Santos e fez apenas 19 
jogos em 2021 - a maioria 
deles entrando no segundo 

tempo - surpreendeu.
“Logo quando o Raniel 

chegou, foi ele que nos pro-
curou. Disse que precisava 
conversar conosco, passar o 
histórico. Muito legal. Além 
do programa de grupo, temos 
programas individualizados 
de força. E um dos primeiros 
que passamos foi Raniel. Ele 
cumpre à risca todos os dias, 
até quando não é para fazer”, 
disse o preparador físico Da-
niel Félix.

A Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Ferj) atualizou a tabela da 
Taça Guanabara, primeiro 
turno do Campeonato Ca-
rioca, e confirmou os jogos 
de Flamengo e Fluminense 
como mandantes no Luso-
-Brasileiro enquanto o Ma-
racanã estiver fechado para 
a reforma do gramado. A du-
pla Fla-Flu fará quatro parti-

das cada no estádio da Por-
tuguesa-RJ. Quatro dos seis 
clássicos da Taça Guanabara 
seguem sem local definido. 
As exceções são Botafogo 
x Flamengo, da oitava roda-
da, já definido para o Nilton 
Santos em 19 ou 20 de feve-
reiro; e Flamengo x Vasco, 
da décima rodada, marcará a 
reabertura do Maracanã em 
5 ou 6 de março.

Ferj confirma jogos no  
Luso-Brasileiro, no Rio
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CaLeNDÁRio VaCiNaL

Rio vai receber 90 mil 
doses de CoronaVac

Outras 30 mil doses da Pfize também 
devem estar disponíveis na próxima semana

DiVULGação

izabelle rodrigues 

izabellejornalista@outlook.com

A cidade do Rio vai 
receber 90 mil do-
ses da CoronaVac 

na próxima segunda-feira 
(24). A informação foi con-
firmada pelo secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel 
Soranz, em entrevista na 
sexta-feira (21).

“O ministério tem 15 
milhões de doses para dis-
tribuição. A previsão é que 
no máximo na segunda-fei-

ra essas vacinas já tenham 
chegado ao Rio de Janeiro. 
Eu falei com o secretário 
executivo, que confirmou, 
e isso vai permitir que a 
gente retome o calendário, 
um pouco mais acelerado”, 
disse Soranz.

Outras 30 mil doses de 
Pfizer também devem che-
gar na próxima segunda-
-feira. Com isso, o calen-
dário de vacinação deve ser 
mantido: na próxima quar-
ta-feira, meninos e meninas 
de 10 anos poderão ser va-
cinados contra a Covid-19.

Segundo Soranz, o ca-
lendário será ajustado de 
acordo com a chegada das 
vacinas. A CoronaVac foi 
aprovada pela Anvisa na 
quinta-feira (20) para ser 
aplicada em crianças e ado-
lescentes entre 6 e 17 anos.

A ideia é ter mais uma 
vacina para avançar na 
imunização desse público, 
que começou a ser vacina-
do na cidade no dia 17 de 
janeiro, mas, por causa das 
poucas doses de Pfizer pe-
diátrica – até então a única 
vacina liberada para -, não 

saiu da faixa etária dos 11 
anos até esta sexta-feira.

“A CoronaVac para 
crianças já está em uso em 
diversos países em larga 
escala, finalmente liberada 
para uso no Brasil poderá 
ajudar no bloqueio da dis-
seminação da variante ômi-
cron. Agora é fundamental 
que o Ministério da Saúde 
tenha agilidade na distri-
buição da vacina”, disse o 
secretário Daniel Soranz 
após a liberação.

O secretário também 
mostrou preocupação com 

o aumento das internações. 
A taxa de ocupação dos 
leitos da rede municipal já 
passa de 61%.

“Oitenta e oito por cento 
das pessoas que estão inter-
nadas não completaram seu 
calendário vacinal. Ainda 
não é uma ocupação tão 
alta, mas já é bem maior 
do que a gente tinha em de-
zembro. É muito importan-
te que as pessoas tomem a 
dose de reforço. Seiscentos 

e cinquenta mil cariocas já 
estão aptos a tomar a dose 
de reforço e não voltaram 
para se proteger”, alertou 
Soranz.

Segundo o secretário, 
300 leitos do hospital Ro-
naldo Gazolla, em Acari, 
foram abertos depois do au-
mento das internações por 
Covid. Outras unidades de-
vem ser reabertas, mas pre-
cisam de apoio do Governo 
Federal.

Vacina foi aprovada para crianças e adolescentes

Secretaria de Saúde inaugura 16º 
centro de testagem de covid-19

A Secretaria Munici-
pal de Saúde inaugurou o 
16° centro de atendimen-
to e testagem de pacientes 
com sintomas de síndro-
me gripal da cidade, em 
Acari. A unidade funciona 
nas dependências do Hos-
pital Municipal Ronaldo 
Gazolla, de segunda-feira 
a domingo, das 8h às 17h, 
reforçando a assistência à 
população carioca.

Os centros de atendi-
mento recebem pessoas 
com sintomas como febre, 
calafrio, tosse, coriza, dor 
de garganta, dor de cabeça, 
alteração no olfato e/ou pa-

ladar, além de realizar tes-
tagem para a Covid-19.

A lista dos centros de 
atendimento e testagem, 

bem como endereços e ho-
rários de funcionamento 
estão disponíveis em ht-
tps://coronavirus.rio/teste.

DiVULGação

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) confirmou ontem 
(21) a realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2022 nos dias 13 
e 20 de novembro. Já o exa-
me para pessoas privadas 
de liberdade, o Enem PPL, 
será realizado nos dias 13 e 
14 de dezembro. Além do 
Enem, o Inep também apre-
sentou o calendário de ou-
tros exames, como o Exame 
Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedi-
dos por Instituição de Edu-
cação Superior Estrangeira 

(Revalida) 2022, o Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) 2022 e 
Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Ena-
de), assim como de exames 
internacionais. Já a aplica-
ção do exame do Programa 
Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa) será 
realizada no período de 11 
de abril a 31 de maio. O 
Pisa é referência mundial, 
em termos de avaliação de 
estudantes.

Outro exame internacio-
nal, o International Civic 
and Citizenship Education 

Study (ICCS) terá a aplica-
ção teste no período de 17 a 
30 de maio de 2022, com a 
aplicação principal no perí-
odo de 12 a 30 de setembro 
de 2022. O Inep também 
publicou o calendário de 
aplicação do Certificado 
de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangei-
ros (Celpe-Bras), que ocor-
rerá no período de 23 a 26 
de maio de 2022. Aplicado 
em mais de 100 postos no 
Brasil e no exterior, o exa-
me é voltado para permitir 
a comprovação oficial da 
proficiência em Língua Por-
tuguesa.

Inep confirma realização do Enem 
2022 nos dias 13 e 20 de novembro

Centro fica no Hospital Ronaldo Gazolla

Prefeitura assina parceria com cidade alemã 
para projeto de segurança alimentar 

A Prefeitura do Rio assi-
nou um termo de coopera-
ção entre as cidades do Rio 
de Janeiro e de Colônia, 
na Alemanha, que permi-
tirá o desenvolvimento de 
um projeto de segurança 
alimentar conduzido pela 
Comlurb, no EcoParque do 
Caju.

Participaram da cerimô-
nia o prefeito do Rio, Edu-
ardo Paes, o presidente da 
Comlurb, Flávio Lopes, o 
chefe da Coordenação de 
Relações Internacionais, 
embaixador Bruno Olivei-
ra, e o diretor de Engenha-
ria e Técnica da Comlurb, 
Edson Rufino.

Financiado pela Enga-
gement Global, órgão da 
República Federal da Ale-
manha, no valor de 330 
mil euros, o projeto vai 
colaborar na reforma do 

antigo refeitório do Eco-
parque e transformá-lo em 
um Centro de Distribuição 
de Alimentos, para o qual 
mercados doarão frutas e 
legumes em condições sa-
nitárias de consumo, mas 
sem a estética necessária 
para comercialização. Os 
alimentos serão entregues à 
população carente. No pri-
meiro momento do projeto 
piloto, moradores dos arre-
dores do Caju receberão as 
doações.

O projeto envolve tam-
bém a instalação de uma 
unidade de preparação de 
carga para o Tratamen-
to Mecânico-Biológico 
(TMB) de Resíduos Sóli-
dos Urbanos existentes no 
EcoParque do Caju, au-
mentando a capacidade de 
recebimento e tratamento 
da fração orgânica dos re-

síduos urbanos. O local já 
conta com uma Unidade de 
Biometanização, a primei-
ra da América Latina, que 
transforma resíduos orgâ-
nicos em energia a partir 
do biogás. Este acordo 
com a cidade de Colônia 
consolida o EcoParque do 
Caju como um Centro de 
Referência em Tratamento 
de Resíduos Orgânicos na 
América Latina.

A unidade de Tratamen-
to Mecânico-Biológico 
também vai incrementar a 
produção do Fertilub, com-
posto orgânico produzido 
no EcoParque do Caju, que 
é utilizado em projetos mu-
nicipais de hortas comu-
nitárias, hortas escolares, 
agricultura familiar, hortos 
de mudas, reflorestamento 
e paisagismo de parques e 
jardins.

Com o projeto em anda-
mento, a Comlurb preten-
de também transformar o 
EcoParque do Caju em um 
importante banco de dados 
de informações sobre o ge-
renciamento da fração or-
gânica dos resíduos sólidos 
a partir da identificação de 
grandes geradores e a ca-
racterização da sua compo-
sição gravimétrica. 

DiVULGação

Alimentos serão entregues à população carente

Governo apresenta regras para 
entrada no país durante pandemia
A Portaria Interministe-

rial 666, publicada no Di-
ário Oficial da União, esta-
belece restrições, medidas 
e requisitos excepcionais 
e temporários para entrada 
no país durante a pande-
mia.

A entrada é autorizada 
desde que o viajante apre-
sente à companhia aérea 
responsável pelo voo, antes 
do embarque, documento 
que comprove resultado ne-
gativo (ou não detectável) 
em teste de antígeno contra 
covid-19. O teste deverá ter 
sido feito até 24 horas antes 
do embarque. Também será 
aceito teste laboratorial RT-
-PCR, feito até 72 horas an-
tes da viagem.

Nos casos de voo com 
conexões ou escalas, em 
que o viajante permaneça 
em área restrita do aeropor-
to, prazos considerados são 
os de embarque no primeiro 
trecho da viagem.

Nos voos com conexões 
ou escalas em que o via-
jante não permanecer em 
área restrita do aeroporto 
(ou faça migração, que ul-
trapasse os prazos previstos 
dos testes), “deverá ser exi-

gido documento comproba-
tório da realização de novo 
teste, RT-PCR ou antígeno, 
com resultado negativo ou 
não detectável para coro-
navírus SARS-CoV-2 (co-
vid-19),  no check-in de em-
barque para o Brasil”, diz a 
portaria.

Também será necessário 
apresentar – à companhia 
aérea responsável pelo 
voo até 24 horas antes do 
embarque –, comprovante 
impresso ou em meio ele-
trônico do preenchimento 
da Declaração de Saúde 
do Viajante (DSV). Nela, 
ele deverá manifestar con-
cordância sobre medidas 
sanitárias que deverão ser 
cumpridas durante o perío-
do em que estiver no país.

Outro documento a ser 
apresentado antes do em-

barque é o comprovante de 
vacinação, impresso ou em 
meio eletrônico.

A portaria, no entanto, 
prevê situações em que a 
apresentação do compro-
vante de vacinação será 
dispensada. É o caso de 
viajantes com condição de 
saúde que contraindique a 
vacinação, “desde que ates-
tada por laudo médico”; de 
pessoas não elegíveis para 
vacinação em função da 
idade; em virtude de ques-
tões humanitárias; passa-
geiros provenientes de pa-
íses com baixa cobertura 
vacinal, conforme divulga-
ção do Ministério da Saúde 
em seu site; e brasileiros e 
estrangeiros residentes no 
território brasileiro que não 
estejam completamente va-
cinados.

DiVULGação

Passageiro deve apresentar teste negativo
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Casal acusa pms de arrombar 
apartamento e roubar o dinheiro

jaCaReziNho

Um casal do 
Jacarezinho, 
uma das co-
munidades do 

Cidade Integrada e ocu-
pada pela polícia desde 
quarta-feira (19), acusa 
PMs de arrombar o apar-
tamento e de roubar R$ 1 
mil, separado para o alu-
guel. A casa foi revirada 
no sábado (22).

No início da tarde, hou-
ve um protesto pacífico 
reclamando de abusos, 
seguido por uma moto-
ciata. Outros moradores 
também relataram inva-
sões e troca de tiros na 
sexta-feira (21), horas 
depois que o governador 

Cláudio Castro (PL) este-
ve no Jacarezinho.

O vendedor de queijo 
Jailson Carlos contou que 
estava com a mulher na 
praia, trabalhando, quan-
do recebeu a informação 
por vizinhos de que a po-
lícia tinha invadido sua 
casa.

“Arrebentaram a cama 
da minha filha, a bici-
cleta dela. Eu trabalhei 
para ter”, disse. Segundo 
o ambulante, o aluguel 
vence na segunda-feira 
(24). Jailson afirmou que 
ainda pôde ver dois poli-
ciais saindo do prédio.

Mesmo com a casa revi-
rada, Jailson voltou para 
Copacabana. “Vamos, 
amor. Bora trabalhar. 
Bora fazer mais dinheiro 
para eles roubarem outra 

vez”, disse Jailson.
O secretário de Polícia 

Militar, Luiz Henrique 
Marinho Pires, afirmou 
que a corporação está 
apurando as denúncias. 
“Desde a operação de 
quarta-feira, uma delega-
cia de Polícia Judiciária 
Militar já estava de pron-
tidão para receber qual-
quer tipo de denúncia”, 
afirmou.

“Houve uma pequena 
troca de tiros. Ainda vai 
acontecer. A comunidade 
está em processo de esta-
bilização. As denúncias 
estão sendo apuradas, to-
das vão ser apuradas. A 
tenente coronel Pricilla 
está convidando os mo-
radores para uma reunião 
na quarta-feira [26] com 
o corregedor da Polícia 

Militar”, emendou.
Também no sábado, 

Castro apresentou deta-
lhes do Cidade Integra-
da. “Determinamos um 
posto da Ouvidoria e da 
Corregedoria da Polícia 
Militar aqui, permanente, 
sete dias por semana. É 

a PM demonstrando que 
quer botar para fora esses 
maus policiais”, declarou 
o governador. Castro afir-
mou que não vai expandir 
o programa enquanto não 
estiver totalmente im-
plantado no Jacarezinho 
e na Muzema.

“Enquanto o programa 
não estiver devidamen-
te implantado, aqui não 
tem sequer prazo de pró-
ximas”, afirmou Castro. 
“Só há de se pensar nas 
próximas quando essas 
estiverem funcionando 
plenamente.”

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

RepRoDUção 

Houve protesto pacífico na região

polícia indicia americano por lesão
 corporal e casal por injúria racial
A Polícia Civil finalizou 

o inquérito sobre a briga no 
hotel Hilton, em Copacaba-
na, entre o americano HL 
Thompson, produtor cultu-
ral, e um casal formado por 
um alemão e uma brasileira 
– os nomes não foram di-
vulgados. A Delegacia de 
Apoio ao Turismo (Deat) 
indiciou o casal por injúria 
racial e o americano por le-
são corporal.

De acordo com a polícia, 
o casal não foi encontrado 
para prestar um novo depoi-
mento após a acusação de 
Thompson de que teria sido 
chamado de “nigger”, uma 
grave ofensa étnica contra 
negros na língua inglesa. O 
inquérito deve ser enviado à 
Justiça na próxima semana.

O produtor cultural ame-
ricano H.L Thompson afir-
mou , nas vezes em que es-
teve no Brasil, nunca havia 
sido xingado com ofensas 
racistas.

“Eu já vi a disparidade 
racial no Brasil antes, nunca 
lidei com nada nesse nível. 
Mas crescendo nos Estados 
Unidos, você se acostuma 
com isso como um homem 
negro, porque você é discri-
minado com frequência e de 
diversos jeitos diferentes”, 
contou ele.

“Discriminação racial 
não deveria ser aceita em 
nenhum nível, por ninguém, 
nem nos Estados Unidos 
nem no Brasil. Não será to-
lerado, e ninguém deveria 
aceitar isso de ninguém.”

H.L. Thompson ainda 
criticou a segurança do ho-
tel Hilton, em Copacabana, 
onde a briga com o casal 
aconteceu. O vídeo da con-
fusão mostra que a brasilei-
ra agride H.L Thompson. 
Ele reage e dá um soco no 
alemão, que cai desacorda-
do.

“Eu não deveria ser colo-
cado nessa situação. Acho 
que a situação inteira pode-
ria ter sido evitada se a se-
gurança agisse propriamen-
te, e removesse o casal. Eles 
se aproximaram do meu es-
paço, foram muito rudes. O 
hotel poderia agir um pouco 
mais rápido e tentar desar-
mar a situação”, disse.

Em depoimento, um se-
gurança do hotel confirmou 

que foi mordido pela brasi-
leira, que teria perdido den-
tes na confusão. Inicialmen-
te, a mulher disse que teria 
perdido dentes após ter sido 
agredida pelo americano 
HL Thompson.

Em nota, o hotel Hilton 
Rio de Janeiro Copacaba-
na afirmou que tem uma 
“política de tolerância zero 
contra o racismo ou discri-
minação de qualquer tipo”. 
Em relação ao incidente, 
o estabelecimento diz que 
continua cooperando com 
a polícia na investigação. 
“Por se tratar de um caso 
policial ativo, não podemos 
fornecer mais detalhes e 
recomendamos que quais-
quer outras perguntas sejam 
encaminhadas às autorida-
des”, encerrou.

Posto de gasolina no Rio 
pega fogo após batida

Um posto de gasolina 
pegou fogo na madru-
gada de sábado (22), na 
Ilha do Governador, na 
Zona Norte do Rio, de-
pois que um táxi bateu 
em uma bomba de gás 
natural veicular (GNV). 
Ninguém se feriu.

O acidente foi por vol-
ta das 4h, perto do via-
duto de acesso à Avenida 
20 de Janeiro, que leva 
ao Aeroporto do Galeão. 
Motoristas que passavam 
pelo local registraram as 
chamas.

Ambulante estava trabalhando na praia quando foi avisado por vizinhos da invasão

Posto fica na Ilha do Governador

DiVULGação 

perseguição com tiros termina 
com morto e baleado no Lins

Uma perseguição a tiros 
terminou com um suspeito 
morto e um baleado em um 
dos acessos ao Complexo 
do Lins, na Zona Norte do 
Rio.

Segundo a polícia, a du-
pla roubou um carro na Li-
nha Amarela, foi persegui-
da pela PM e entrou na rua 
Pedro De Carvalho, perto 
de um dos acessos ao Com-
plexo. Houve troca de tiros.

Um dos suspeitos mor-
reu baleado dentro do car-
ro, que ficou com marcas de 
tiros na lataria.O outro foi 
atingido na cabeça e leva-
do para o hospital Salgado 
Filho, no Méier. Agentes da 
Delegacia de Homicídios 
da Capital fizeram a perícia 
e investigam o caso.

Na Linha Amarela, tam-
bém houve tiroteio nO sá-

bado (22) na altura de Bon-
sucesso. Segundo a Polícia 
Militar, foi durante uma 
abordagem a três bandidos 
que tentavam roubar car-
gas de três caminhões que 
transportavam eletrodo-
mésticos.

Segundo a PM, os cri-
minosos atiraram contra os 

policiais, que revidaram. 
Os bandidos fugiram em 
um carro preto em direção à 
comunidade do Timbau, no 
complexo da Maré. Os três 
caminhões e a carga foram 
recuperados. Ninguém foi 
preso. O caso foi registrado 
na 21ª DP (Bonsucesso).

Caso é investigado pela Capital

DiVULGação 

perseguição de pms resulta em 
um preso na zona Sul do Rio

Um homem suspeito 
de cometer assaltos foi 
preso após ser persegui-
do por policiais militares 
por ruas da Zona Sul do 
Rio, na sexta-feira (21). 
Segundo a corporação, 
ele tinha fugido de uma 
abordagem de PMs do 
23º BPM (Leblon), mas 
acabou detido em Bota-
fogo.

De acordo com a PM, 
policiais do 2º BPM (Bo-
tafogo) conseguiram fazer 
um cerco na Rua Voluntá-
rios da Pátria e consegui-
ram prender o suspeito, 
que estava em uma moto-
cicleta. Os PMs consegui-

ram recuperar celulares 
com o homem.

Informações do 23º 
BPM indicam que a perse-
guição começou no Jardim 
Botânico, bairro próximo 
a Botafogo. Uma testemu-
nha relatou que os PMs 

perseguiram suspeitos em 
motos e houve disparos.

A PM não falou em feri-
dos, mas o Corpo de Bom-
beiros informou que foi 
acionado para uma ocor-
rência com uma pessoa ba-
leada na Rua da Passagem, 
em Botafogo. 

Informações são do 23º BPM 

DiVULGação 
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Ângelo Gregorio 145 - Ao lado da pizzaria Juliana rua da lotérica
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Vários aperitivos, Chopp Carioca 
Beer e todos os tipos de cervejas

Sábado e domingo 
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zagueiro do manchester desfalca time 
para ficar com família após assalto

Lindelof estava em campo quando 
sua residência foi atacada por ladrões

O zagueiro Victor 
Lindelof desfal-
cará o Manches-

ter United neste final de 
semana contra o West 
Ham. Mas o motivo não é 
lesão, suspensão ou qual-
quer motivo técnico. O 
jogador viajou para Esto-
colmo, sua cidade natal, 
para ficar com a esposa e 

filhos que estão em cho-
que após terem a casa as-
saltada em Manchester.

O crime ocorreu na 
última quarta-feira (19), 
enquanto Lindelof defen-
dia o Manchester United 
no triunfo (3 a 1) sobre 
o Brentford, em Lon-
dres. O técnico dos Red 
Devils, Ralf Rangnick, 
confirmou o desfalque do 
defensor.

“Falei com ele no avião 

na volta (a Manchester) 
e sei que foi um evento 
traumático. Ele não quer 
deixar a mulher e a famí-
lia sozinhos. Um dos fi-
lhos tem três anos. Tam-
bém tenho dois filhos”, 
afirmou o treinador.

Maja, mulher de Lin-
delof, explicou que esta-
va sozinha em casa com 
as crianças, mas conse-
guiu se esconder enquan-
to acontecia o assalto.

redação
horahmunicipios@gmail.com
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Jogador viajou para Estocolmo


