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EDITORIAL
Sociedade “mascarada”
regras ou normas. Tudo
quando nos convém!

Somos uma sociedade
incoerente, mentirosa,
soberba e traiçoeira.
Recebemos ensiname ntos contraditórios e mesmo assim e
n ã o n os mo vime n tamos para mudar esta
situação. Na mesma
proporção, brigamos
pelos nossos direitos,
mas também tomamos
atitu d e s muita das
vezes c ontrárias as

Mas você já se colocou
no lugar do outro? Já se
imaginou sendo a pessoa que promoveu a
fila extensa, ou fez com
que o outro aguardasse
mais que o necessário?
Este exercício é muito
necessário na nossa
vida, mas nem todo
mundo é capaz de se
imaginar fazendo esta
troca.

Você provavelmente
não gosta de esperar,
não gosta de ser
c ontrar iado(a), não
gosta de fila, não é
verdade? Mas para que
você enfrente estes
“obstáculos” da vida,
a l g u é m p r e c i s o u Acredito que tudo se dá
promover estas “arbi- atr avé s d e e ns in a trariedades”, correto? m e nt os , d e pe r s e -

verança, mas também
com uma pitada de
empatia. O que não
conseguimos mudar é a
índole, ou você tem ou
você não tem.

de exposição.
A sociedade é cruel, é
vergonhosa e ilegítima.
A causa disso tudo está
na história, nos ensinamentos que recebemos ou aqueles que
não recebemos. Tudo
refletido no preconceito, nas intolerâncias,
no desrespeito e na
falta de empatia.

Vivemos em uma
sociedade “mascarada”, que se disfarça
através de atitudes
veladas ao lado do
amigo ou de algum
conhecido, mas que na
verdade mostra sua Devemos viver um para
verdadeira face quando o outro, sem distinção
está alguma situação de cor, de raça de

“Luz a vela” no fim do túnel?
Não sei se todos
sabem, mas o Código
de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece
que a energia elétrica é
um bem essencial à
vida humana e deve ter
fornecimento adequado e contínuo para
qualquer família ou
indivíduo.

O brasileiro paga uma
das tarifas de eletricidade mais caras do
mundo, mas a qualidade do serviço prestado não resiste a mau
tempo, principalmente
na época de chuvas
fortes como acontecem
na Região Serrana do
RJ.
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As falhas no fornecimento de energia são
frequentes e cada vez
mais longas. E nesses
momentos se quisermos reclamar não
conseguimos acesso
aos canais de atendimento. A compensação
por outros danos
relacionados ao episó-

dio, como perda de
alimentos na geladeira
ou dano moral, deve
ser solicitada na Justiça.
É esse o nosso direito?

Felipe Teixeira,
repórter do Giro Serra

gênero ou de situação
fin anc e ir a . E s tam os
pr e c is ando m ais de
amor, de sentimentos
afetivos, de harmonia.
Você é capaz de
oferecer isso a alguém?

Alessandro Marques
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Carnaval 2022 é cancelado
em Petrópolis

Natal Imperial atrai mais de 300 mil
pessoas para Petrópolis; programação
segue até 9 de janeiro
A pr og r am aç ã o d o
Natal Imperial já atraiu
mais de 300 mil
pessoas para a cidade
neste mês de dezembro. Segundo dados
divulgados pela Turispetro, o número engloba o montante referente tanto às pessoas que
s e hos pe d ar am n o

município quanto ao
turismo individual de
pessoas que visitam a
cidade, mas não se
hospedam.
E esse número pode
crescer ainda mais nos
próximos dias, já que a
programação segue até
o dia 9 de janeiro.

Se g u nd o d ad os d o
D i s q ue T u r is m o, a
ocupação hoteleira na
cidade já é de 85,27%
para este fim de semana. No 1º distrito, que
corresponde a região
do Centro e arredores,
a taxa é de 80,04%. Nos
distritos, já chega a
90,49%.

Foto: Divulgação

Em vídeo divulgado nas
redes sociais, o prefeito
R u b e ns B om t em p o
A Prefeitura de Petró- anunciou a decisão:
polis decidiu, nesta
quinta-feira (06), can- “A pandemia não
celar o Carnaval de acabou e precisa ser
2022 no munic ípio, melhor controlada.
devido ao avanço da Nesse sentido que
Ômicron, nova variante
estou anunciando
da Covid-19. A Liga de
Blocos e Escolas de que não vamos ter o
Samba de Petrópolis Carnaval na nossa
(LIBESP) confirmou e cidade. Ainda vamos
a p o i o u o c a n c e l a - evitar muito a quesmento, em prol da tão das ag lom esegurança da popu- rações.
lação.

Por Samuel Freitas e
Enzo Gabriel

Dados divulgados pela
Secretária de Estado de
Saúde apontam que

Petrópolis prorroga prazo para pagamento
do IPTU com desconto de 10%

Petrópolis tem pelo
menos uma suspeita de
caso da Ômicron. Até o
momento, ao menos
u m a p es s o a j á foi
confirmada com a
variante no Estado do
Rio. Outras 201 amostras de testes ainda
estão em análise.

A Prefeitura de Petrópolis prorrogou o prazo
para pagamento do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)
em cota única c om
desconto de 10%.
Agora, os moradores
terão o desconto até o
dia 20 de janeiro.

ANUNCIE AQUI
(24) 99300-8000

O pr e f e it o R u be ns
Bomtempo assinou o
decreto nessa quartafeira (5). Em dezembro,

Falando de Areal
Granja Disco: a espera está
chegando ao fim
A tragédia natural que
se abateu na região
Serrana do Rio e que
afetou Areal, Petrópolis, Teresópolis, São
José do Vale do Rio
Preto e outras cidades
completou 10 anos em
2021. Em Areal não
tivemos nenhum óbito,
porém muitas famílias
perderam suas residências. O Governo do
Estado agiu e em 2013

providenciou a construção de 153 cas as
populares para atender
aos desabrigados. Comtudo, restavam uma
Estação de Tratamento
de Água e Esgoto, além
de pavimentação de
acesso e iluminação
pública. Foram anos de
descaso e os imóveis
sofrendo com a ação
do tempo e de vândalos. O sofrimento

os carnês haviam sido
emitidos, com o prazo
até o dia 6 de janeiro.
para o pagamento em
cota única.
Quem já recebeu o
carnê e deseja pagar
em cota única a partir
do dia 7, deverá emitir
a segunda via: no site
www.petropolis.rj.gov.
br ou nos três polos de
atendimento abertos
de seg. a sexta-feira,

das

9h às 17h.

• Centro de Cultura
Raul de Leoni (Praça
V isco nd e d e Mauá,
305, Centro)
• Secretaria de Fazenda
(Avenida Koeler, 260,
Centro)
• Inpas (Rua Dr. Alencar
Lima, 35, sala 101,
Centro)

▪ Por Fabiano Quixaba

fez com que lideranças
se unissem, surgindo a
Comissão das Vítimas
das Tragédias da Região Serrana. Eu ingressei na Comissão como
assessor jurídico em
2019, me juntando à
Marilene Morelli (Areal) , Cláudia Re nata
(Petrópolis), Laura Fermiano (Teresópolis) e
Marcela Diniz (São José
do Vale do Rio Preto).
Esse grupo de abnegados vêm batalhando
firmemente para que

o direito das famílias
s ej am ass eg ur ados .

Após muita luta, algumas vitórias e dezenas
de famílias receberam
seus imóve is. Areal
teve algumas licitações, obras recomeçaram e foram paralisadas e o fim era sempre
sem efeito prático.

Finalmente, em janeiro
de 2021 recebemos a
promessa do Governador Cláudio Castro
d e q u e em 2022 a
Gr a nj a D is c o s e r ia
entregue à população.
Emendas foram destinadas, licitações ocorreram com certo atraso, porém, finalmente
as obras foram retomadas. Conversei com a
amiga Marilene Morelli, uma das vítimas de
2011, que relatou a
alegria vivida nesse

momento: "A retomada
dessas obras traz um
alento ao coração! Hoje
cons igo ver a obra
andar a olhos vistos.
Vou lá todos os dias,
cobro, reivindico. Estamos na esperança de
logo estarmos morando
lá!" Hoje este colunista
acredita que a Granja
Disco vai enfim sair.
Fabiano Quixaba, Advogado, Radialista e
Comunicador.
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CIDADES

TERESÓPOLIS
Matrículas para turmas de préescolar I e II serão feitas de 24 a
28/01, na própria escola
Reaberta pela Prefeit u r a , po r me i o d a
Secre-taria Municipal
de Educação, a Escola
Municipal José Guarilha
Júnior, em Sebastiana,
no 3º Distrito, funcionará em horário integral no ano letivo de
2022, das 7 h30 às
15h30. Serão atendidas
até 75 crianças, distribuídas em três turmas
de pré-escolar I e II.

14h, na escola, para
apresentação da equipe diretiva e da propôsta pedagógica que será
adotada nesse sistema
de te m po inte g r al .
Convidamos os pais e
responsáveis para participarem desse encontro”, convida Satiele
Santos, secretar ia
municipal de Educação.

Al ag ad a d ur a nt e a
tragédia de 2011, a
“Teremos uma reunião unidade escolar chegou
no dia 21 de janeiro, às a receber obras de

NOVA FRIBURGO
Processo seletivo contrata médicos
para UPA de Conselheiro Paulino
A Organização Social
Viva Rio, responsável
pela administração da
Upa de Conselheiro
Paulino, abriu inscrição
nesta quinta-feira (06),
para processo seletivo
visando a contratação
de médicos com vagas
imediatas e cadastro de
reserva. As inscrições
podem ser feitas
gratuitamente até o dia
21 de janeiro, exceto
aos finais de semana,
das 9h às 12h e das 14h
às 17h, no escritório da
OS Viva Rio, que fica na
Rua João Alberto Knust,
09, sala 204, Conselheiro Paulino.
São oferecidas sete
vag as p ar a mé dic o
clínico e quatro para

pediatra. Em obediência à legislação, será
reservado às pessoas
com deficiência o percentual de 5% (cinco
por cento) das vagas
por função.
O processo seletivo
Simplificado será regido por um edital publicado no diário oficial
eletrônico de 03 de
janeiro de 2022 e seus
ANEXOS, e no endereço
e l e t r ô n i c o
http://vivario.org.br/pr
ocessos -seletivos / ,
além de local afixado e
visível na UPA Conselheiro Paulino.

recuperação, mas esteve prestes a ser fechada. Alvo de um Termo
de Ajuste de Conduta
do Ministério Público
do Estado do Rio de
Janeiro, em 2016/2017
o órgão solicitou um
planejamento de realocação dos alunos para a
desativação da escola.
Porém, de posse de
laudos da Defesa Civil e
da Secretaria Municipal
d e Me i o Am bi e nte
lib e r an d o o pr é dio

escolar para funcionamento, a Secretaria
de Educação reabriu a
escola para atender a
dem anda da comunidade.
O período de matrículas será realizado
entre os dias 24 e 28 de
janeiro, das 8h às 12h,
n a pr ó p r ia e s c o la .
Documentação
necessária:
. Cópia da certidão de
nascimento do aluno.
· Cópia do cartão de
vacina
· Cópia do RG e do CPF
do responsável.
· Comprovante de
Foto: Divulgação
residência
atual.
· 3 fotos 3x4 do aluno.

Foto: Reprodução da internet

TRÊS RIOS

Três Rios torna pública chamada para captação de
material sobre a história da ferrovia no município
A Prefeitura do Município de Três Rios, através da Secretaria de
Cultura e Turismo, torna público a chamada
que visa atrair moradores do município de
Três Rios e do entorno
(pe ss oas fís ic as ou
pessoas jurídicas) para
doação ou empréstimo/cessão temporária
de materiais documentais (áudios, vídeos,
fotos, matérias de jor-

-nal, revistas, documentos, etc.) e equipamentos que remetam
à Ferrovia e a história
da Ferrovia de Três
Rios, com o objetivo de
selecionar, digitalizar,
fotografar e catalogar
os conteúdos necessários para composição
do Projeto “Estação de
Memória” re alizado
pela empr esa VLI V a l o r d a L o g ís t i c a
Integrada, através da

ONG AIC (Agências de
Iniciativas Cidadãs) em
parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios.
Qualquer pessoa física,
nacional ou estrangeira
em situação regular no
país, pessoa jurídica de
d i r e it o p úb l i c o o u
privado, nacional ou
estrangeira, poderá se
habilitar para os fins do
presente
Chamamento
Foto: Divulgação

Público,Foto:
des
de que
Divulgação
atendidas as normas
deste edital.
Os materiais documentais poderão ser
entregues via
WhatsApp - (24) 35127453, e -m ail
(estacaodememorias@
aic.org.br) ou
prese ncialme nte na
Praça São Sebastião,
224, Centro das 10h às
16h.
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Estado terá sistema de cores de
bengalas para diferenciar níveis
de deficiência visual

5

Programa “Recupera IPVA” será
retomado no Estado do Rio

Foto: Divulgação
Foi criada no âmbito do
Estado do Rio de
Janeiro a Campanha
Bengala Longa, que
institui um sistema de
cores de bengalas para
identificar os diferentes
graus de deficiência
visual dos cidadãos. É o
que dispõe a Lei
9.539/21, de autoria da
deputada Tia Ju (REP),
sancionada pelo governador Cláudio Castro e
publicada no Diário
Oficial de segunda-feira
(03). A campanha prevê
o us o de be ng al as
brancas para pessoas
com perda total da
visão; verdes para as
que têm comprometimento signifi-cativo; e
vermelhas com branco
para pessoas surdoc e g as . As be ng alas
poderão ter uma anilha
de luz de LED para

facilitar o reconhecimento noturno. O
significado das cores
será divulgado pelas
secretarias de Saúde,
de E ducação e de
Direitos Humanos.“As
‘bengalas longas’ são
dobr áve is , nor m a lmente feitas de alumínio. O termo foi criado
para diferenciar essa
órtese das ‘bengalas
curtas ’, us adas por
pessoas com dificuldade de locomoção”,
e x p l ic ou a au to r a .
O programa também
prevê ações de consc ie n tiz aç ão par a o
atendimento dessas
pessoas e palestras nas
e s c o l as p ú b li c as e
privadas sobre a identificação das bengalas e
os direitos das pessoas
com defic iência. As

escolas poderão fornecer a bengala na cor
solicitada mediante
avaliação biopsicossocial. A medida
deverá ser regulamentada pelo Executivo.
Multa por fraude
As pessoas que usarem
as beng alas c om o
intuito de fraudar uma
deficiência serão multadas em R$ 370,53
(100 UFIR-RJ), dobrada
em caso de reincidência. As multas serão
destinadas para o Fundo de Integração da
Pessoa Portadora de
Deficiência (FUPDE),
responsável por gerir
recursos e financiar as
atividades do Conselho
Estadual para a Política
de Integração da
Pessoa com Deficiência
(CEPDE).

Foto: Divulgação
O Estado do Rio voltará
a ter o Programa Recupe r a IPV A RJ, par a
cobrar créditos tributários de IPVA com desconto em multas e
juros de infrações ocorridas até 30 de novembro de 2020. É o que
determina a Lei
9.525/21, de autoria
original dos deputados
Márcio Pacheco (PSC),
Luiz Paulo (Cidadania),
Lucinha (PSDB) e Marcus V iníc ius (P T B ),
sancionada pelo governador Cláudio Castro.
No texto da Lei, os
autores fazem o comparativo anual de
arrecadação de IPVA

entre 2020 e 2019, e
comprovam que o Estado do Rio deixou de
a r r e c a d ar m a is d e
R $1 23 m i lh õ e s e m
2020. "Por isso, é de
suma importância a
retomada do Programa,
com vistas a promover
o ingresso de créditos
de IPVA nos cofres públicos, que hoje são
considerados como valores irrecuperáveis”,
justifica o deputado
Luiz Paulo. Segundo a
norm a, o progr ama
também se aplica ao
saldo remanescente
dos dé bitos c o ns olidados de parc elamentos anteriores de

IPVA. O ingresso no
Recupera IPVA ficará
condicionado ao
deferimento prévio do
pedido por parte da
autoridade competente
e ao pagamento do
valor da parcela única
ou da primeira parcela.
O pedido de ingresso
ao programa poderá
ser apresentado até 31
de dezembro de 2021.
Os custos com a medida deverão ser divulgados na internet e, em
caso de descumprimento, os gestores
públicos poderão ser
responsabilizados
administrativamente.

De 07 a 13 de janeiro de 2022

6

Equipe antipirataria planeja
combater download ilegal de
animes e mangás

Cid Moreira tem grave quadro nos
rins e precisa passar por diálise

Foto: Divulgação
Por Gabriel Barbosa
Uma equipe japonesa
planeja a partir de abril
deste ano, lançar um
novo grupo para combater sites de todo o
planeta que fornecem
download ileg al de
animes e mangás.
Denominada International Anti-Piracy
Organization (IAPO),
esta organização

é liderada pelo órgão
japonês Content Overseas Distribution Association (CODA), e visa
ainda incluir estú-dios
de plataformas de stramings famosas neste
combate, como Netflix,
Kodansha, Disney,
Paramount, Sony,
Universal e War ner
Bros.
U m d os p r i nc i p a i s
intuitos é juntar

equipes como estas em
pelo menos 13 países,
tendo conversas já com
China, Vietnã, Coreia
do Sul e Estados Unidos. As equipes vão
juntar dados e materiais de diversos sites
de pirataria e entregar
tudo o que for recolhido para as autoridades, com o intuito de
facilitar o início das
investigações.

Animação musical Sing 2 estreia
em Petrópolis
A Rede Cinemaxx Petrópolis traz mais um
filme para entrar no
roteiro de férias da
criançada. Trata-se da
animação musical Sing
2, que estrou nesta
quinta-feira (06), no
Ci ne m a x x Me rc ado
Estação, em Petrópolis.

Sing 2 é sequência de
Sing – Quem Canta
Seus Males Espanta,
lançado em 2016.
Neste novo capítulo, o
coala Buster (McConaughey) e seu elenco de
estrelas se preparam
para lançar a sua
performance de

palc o mais des lumbrante até então, na
glamurosa Redshore
City, a capital mundial
do e ntr etenim ento.
Mas h á apenas um
problema, eles primeiro precisam convencer
o astro do rock mundial
mais recluso do mundo

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Por Gabriel Barbosa
O jornalista Cid Moreira, morador de Petrópolis, revelou através
de seu perfil no Instagram que está com um
grave problema em
seus rins. Desde então,
o apresentador passou
a s e r s ubm e ti do a
Clay Calloway, interpretado pe lo le ndár io
ícone da música Bono,
a retornar aos palcos e
se juntar a eles.
Além de Sing 2, tem
estreia também no Top
Cine Hipershopping,
com o filme King’s Man

tratamento. Em sua
postagem nas redes
sociais, Cid Moreira
aproveitou para acalmar os fãs: “Tudo em
paz!? Quero partilhar
com vocês como tem
sido as minhas noites! É
preciso entender que a
vida é feita de fases e
essa é a minha agora!.

Estou na sobremesa” e
me sinto ótimo e grato
por isso“, declarou o
ex-apresentador do
Jornal Nacional.

– A Origem. Às vésperas da Primeira Guerra
Mundial, o Duque de
Oxford pretende afastar o filho da batalha,
mas o garoto deseja se
alistar a todo custo.
Dotado de influência
entre os líderes da
Inglaterra, Alemanha e

Rússia, o nobre tenta
impedir que o conflito
continue, até perceber
a existência de uma
força maligna capaz de
provocar milhares de
mortes. Este é o
terceiro filme da saga
de ação e espionagem.

Cid Moreira está em
tratamento no Hospital
Santa Teresa (HST), no
Bingen.

De 07 a 13 de janeiro de 2022

7

Comissão para realização de concurso
público é criada

IFRJ abre concurso com 53 vagas
de auxiliar administrativo

Foto: Divulgação/IFRJ

Foto: Divulgação

O pre f e it o R u be ns
Bomtempo reuniu, na
manhã de terça-feira
(4), servidores das secretarias de Administração e Recursos Humanos e Assistência Social para um café da
manhã. O objetivo foi
dialogar com os funcionários e entender melhor as principais demandas de cada área
do serviç o público.
B o m t e m p o f e z um
anúncio importante:
primeiro passo para a
realização de um concurso público no município, a comissão organizadora da licitação

foi criada. “Encontramos a administração
com muitos problemas.
Os principais são os
precatórios, comprometend o uma fatia
importante; e a queda
do Índice de Participação dos Municípios,
que vai de 2,43 para
1,48 neste período.
Também enfrentamos
uma situação grave
com o Inpas, o nosso
instituto de previdência. Hoje há um rombo grave nas contas.
Também por isso estamos fazendo o concurso público, pois, além
de tornar o serviço

mais eficiente, vamos
acelerar o processo de
retomada da sustentabilidade da previdência municipal”, disse.
Durante a reunião com
os servidores, o prefeito Bomtempo anunciou a instalação da
comissão para elaborar
o edital do concurso
público. “Acredito que
em agosto ou setembro
nós já estejamos realizando a prova”, reforçou, ao lado do secretário de Administração,
Ramon Mello. A notícia
do concurso público foi
comemorada por funcionários experientes,

que viram, ao longo do
tempo, a aposentadoria de servidores do
quadro e a não reposição, com a contratação
de RPAs ou terceirizados. “A grande maioria dos terceirizados ou
RPAs não são servidores, mas pessoas indicadas para ocuparem as
funções. Quando o prefeito anuncia concurso,
ao contrário do que se
pode supor, ele não
está negando a política,
mas fazendo a boa
política, revalorizando
a carreira”, disse o diretor de RH da Prefeitura,
Adriano Fonseca.

R$ 1.945,07 para cargos
de níve l mé dio, R$
2.446,96 para nível
técnico e de R$
4.180,66 nos cargos de
nível superior. O
Instituto também
oferece benefícios de
auxílio-alimentação (R$
458,00), auxílio
transporte, assistência
pré-escolar e outros de
O edital foi publicado acordo com a legislação
No Diário Oficial da em vigor.
União desta quintafeira (6) e traz opor- As inscrições no comtunidades para profis- curso irão abrir entre
sionais de nível médio, os dias 02 de fevereiro
técnico e superior para e 06 de março de 2022,
lotação nos campus de pela internet, no site
Arraial do Cabo, Niló- www.selecon.org.br. A
polis, Pinheiral, Belford taxa de inscrição será
Roxo, Duque de Caxias, de R$ 130,00 para os
Engenheiro Paulo de cargos de nível supeFrontin , Parac am bi, rior, R$ 110,00 para os
Realengo, São Gonçalo, q u e e xig e m e ns ino
São João do Meriti, técnico e R$ 90,00 para
Resende e na Reitoria. nível médio.
Os aprovados terão
s alár ios inic iais d e
O Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ) abriu um
novo concurso público
para o preenchimento
de 53 vagas e a formação de cadastro de
res er v a e m c arg os
técnicos administrativos em educação.
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A um mês dos jogos de inverno, Brasil
tem vagas em duas modalidades
colocação na 5ª etapa
da Copa do Mundo em
Altenberg (Alemanha).
Foi a melhor colocação
de um atleta brasileiro
na história. Na 6ª etapa, em Sigulda (Letônia), ficou na 24ª
posição. Nesta sextafeira (7), ela disputa a
7ª etapa em Winterberg e fecha as competições com a 8ª etapa
em St. Moritz no dia 14.

Foto: Reprodução

Por Samuel Freitas
Os Jogos Olímpicos de
Inverno de 2022
(Pequim), que acontec e m e n tre os d i as
quatro e 20 de fevereiro de 2022, devem
reunir atletas de mais
de 90 países em 15
modalidades, com o
programa prevendo a
realização de 109 finais.
A expectativa é que a
delegação brasileira
seja formada por até 14
pessoas.

O ranking olímpico das
principais modalidades
fecha no dia 16 de
j ane iro . Até o m omento o país já tem

g ar an tid as qu atr o
vagas. No esqui cross
country são duas umlheres e um homem.
No masculino, Manex
Silva e Steve Hiestand
atingiram resultados
que os colocam como
prioridades na participação. No feminino,
Bruna Moura, Eduarda
R ib e r a e J a que line
Mourão estão na lista
de prioridades de participação.
Já no esqui alpino,
Michel Macedo, maior
n om e br as ile ir o d a
modalidade, venceu a
prova de Slalom na
Proctor Ski Area, nos
Estados Unidos, no

No bobsled masculino,
último final de semana, nas provas de 4-man
e deve ficar com a (quatro homens) e 2v ag a . N o fe m i n ino man (dois homens), os
Isabella Springer ainda brasileiros estão bem
pode se garantir. Po- encaminhados. E no
rém, ela precisa com- monobob fem inino,
p le tar m ais quatr o com Marina Tuono, as
provas com pontuação c hanc e s s ão m uito
abaixo dos 160 pontos grandes também. O
de acordo com a Fede- tim e m as c ul in o d o
raç ão Inter nac ional Bobsled finalizou as
(FIS). Até o momento, competições de 2-man,
ela tem uma prova 4-man e monobob (um
dentro desses critérios, h o m e m ) d a N o r t h
que foi completada em American Cup (NAC)
em Lake Placid (Estados
22 de dezembro.
Unidos), em dezembro,
Além disso, existem conquistando imporb o a s c h a n c e s d e tantes resultados para
classificação no skele- pontuação no Ranking
t o n f e m i n i n o . N a Olímpico.
m o d alid ad e , N ic ole
Silveira alcançou a 9ª No feminino, Marina

participa da 7ª etapa da
Copa do Mundo em
Winterberg na próxima
sexta-feira (7) e fecha
as competições com a
8ª etapa em St. Moritz
no dia 15 de janeiro. O
masculino também participará dessa etapa
nos dias 15 e 16. Todos
fic am tr e inando na
Europa, antes de viajar
para a China.
A modalidade do esqui
estilo livre tem Sabrina
Cass representando o
país. A brasileira disputa a prova no estilo
moguls, corrida cronometrada de esqui livre
em um percurso ingrime. Ela está na zona de
classificação para Pequim 2022 e compete
em Tremblant (Canadá)
também na próxima
sexta (7). Cinco dias
depois busca os últimos
pontos no ranking em
Deer Valley (Estados
Unidos) e fecha a temporada de competições
antes dos Jogos Olímpic os em Chiesa in
Valmalenco (Itália). No
naipe masculino, os
irmãos D ominic e
Sebastian Bow ler

b u s c am a v ag a n a
prova de halfpipe. Eles
competiram na Copa
do Mundo em Calgary
(Canadá) n o último
final de semana.
Sebastian teve o melhor desempenho com o
24º lugar e 37.50
pontos FIS. A próxima
etapa será em Mammoth Mountain,
Estados Unidos, entre
os dias seis e oito de
janeiro. Eles também
competirão no Slopestyle, em que Dominic já
tem mais de 50 pontos
FIS, mas precisa obter
um top 30.
No snowboard somente Augustinho Teixeira,
no halfpipe, ainda tem
chances de se classificar. Ele disputa mais
duas provas nos próximos dias. Estará em
Mammoth Mountain
na quinta-feira (6) e em
Laax (Suíça) no dia 13.
O atleta, de apenas 16
anos, já alcançou o top
30, um dos requisitos
para a vaga Olímpica de
2022.

