
Médico estuprador está 
sendo hostilizado na cadeia
 Além do crime de estupro, Giovanni Quintella Bezerra pode responder por violência obstétrica, diz delegada

ANESTESISTA FOI TRANSFERIDO PARA CELA ISOLADA

CIDADES\PÁG.4

Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis promete mudar a história do bairro, permitindo um avanço em sustentabilidade e oferecendo à população de Niterói nova área de lazer e convivência

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Niterói investe 
em grandes 
mudanças
 Já se preparando para come-
morar 450 anos de fundação, no 
próximo ano, Niterói faz grandes 
investimentos. Quase R$ 200 mi-
lhões serão investidos pela pre-
feitura na área de esportes, no 
Centro, e na parte ambiental e de 
lazer, na Região Oceânica. Esta 
semana, o prefeito Axel Grael vi-
sitou as obras em andamento na 
Concha Acústica, que abrigará o 
novo Parque Poliesportivo da ci-
dade, e depois seguiu para Pira-
tininga, bairro que está receben-
do o Parque Orla Alfredo Sirkis, 
projeto que inclui infraestrutura 
verde e paisagismo, urbanização 
e edificações. Ontem, foi anun-
ciado investimento de mais de  
R$ 1,380 bilhões em comunidades.
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Transporte 
escolar: vistoria 
começa dia 18

CIDADES\PÁG. 3

Mauricio 
Meirelles no 
Municipal 
A Comedy Con Brasil, no 
Theatro Municipal de Ni-
terói, apresenta Mauricio 
Meirelles, nesta quinta. 

PÁG.2 

CULTURA
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Comediante apresenta o stand-up 
“Meus Achismos”, nesta quinta

Vindo de uma pesada derrota por 3 a 0 na partida de ida, em Belo Hori-
zonte, o Botafogo precisa hoje à noite, no estádio Nilton Santos, golear o 
América-MG para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

PÁG. 6

ESPORTES

Diniz ganha 
elogios de 
Neymar
Craque do PSG e da Seleção 
Brasileira elogiou trabalho 
de Fernando Diniz no co-
mando do Fluminense.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fernando Diniz tem números 
expressivos no comando do Flu

Vitor Silva / Botafogo

Técnico Luís Castro reconhece que a missão alvinegra hoje é complicada, mas confia na virada

Botafogo em busca de um milagre

Mais de 450 
postos são 
vistoriados
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São Gonçalo recadastra servidores
Inativos e pensionistas nascidos em julho, agosto e setembro têm prazo até dia 29

PÁG. 3
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Não deseje mal ao pitbull
Muito tem se falado de ataques de cães da raça pitbull. Gente, 
qualquer cão, de qualquer raça, pode atacar. O bicho que se sente 
acuado e com medo, ataca! Sei que alguns cachorros são criados 
pelos donos justamente para isso: para se tornarem agressivos. Só 
quero destacar que o pitbull é um cachorro com muita energia e 
força, precisa de atividades físicas todos os dias para dissipar essa 
energia e muito amor dos donos. No entanto, mesmo assim, ele pode 
ser agressivo como qualquer outro bicho. Mas não vamos desejar 
a morte desses cães. 
Ana Viana

Pelo fim dos tiroteios
Muito feliz pela recuperação da pequena Alice Rocha, de 4 anos, que 
ficou mais de um mês internada, por ter sido baleada na cabeça na 
Zona Oeste do Rio, durante um confronto entre policiais e crimino-
sos. Que ela tenha muita saúde e seja muito feliz. E que as “guerras” 
entre a polícia e os bandidos não machuquem mais inocentes.
Selma Couto

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.

POR JEFFERSON LEMOS

Alteração de nome 
sem burocracia
Alterar o nome direto em 
Cartório de Registro Civil, in-
dependentemente de prazo, 
motivação, gênero, juízo de 
valor e de decisão judicial, já é 
permitido a qualquer pessoa 
maior de 18 anos no Brasil. 
Esta é uma das novidades 
da Lei de Registros Públicos 
pela nova legislação federal 
(nº 14.382/22), antiga MP que 
tratava da prestação de ser-
viços online pelos cartórios e 
que foi convertida em lei no 
dia 27 de junho. A novidade 
amplia o rol de possibilidades 
para alteração de nomes e so-
brenomes direto em Cartório, 
sem procedimento judicial ou 
contratação de advogados. 
“Este é mais um passo que o 
Rio dá rumo ao processo de 
desjudicialização, permitindo 
que diversos procedimentos, 
antes decididos na esfera ju-
dicial, possam ser resolvidos 
no meio extrajudicial, direto 
nos cartórios”, afirma o presi-
dente da Arpen/RJ, Humberto 
Monteiro da Costa.

Maricá lança festival gastronômico

A Prefeitura de Maricá, 
por meio da Secretaria de 
Promoção e Projetos Es-
peciais, organizou uma re-
união com os empresários 
do setor da gastronomia, 
na segunda-feira (11), na 
Casa 2030, no Centro, para 

Divulgação

celebrar o lançamento 4º 
Festival Gastronômico de 
Inverno, que iniciou na 
última sexta (08). São 69 
restaurantes participantes 
em 16 bairros da cidade. 
Clique aqui para acessar o 
cardápio. 

Em busca 
do sonho
Vinte e seis meninos de co-
munidades carentes do Rio 
de Janeiro (Ladeira dos Taba-
jaras, Rocinha, Vila Aliança, 
Lins, Mangueira, Alemão, 
Morro da Mineira, Vidigal, 
Penha, Praia Rosa, Parque 
Vila Nova, Cantagalo e Babi-
lonia) participarão do projeto 
Sonho de Bola, em parceria 
com a Light, Secretaria de 
Esportes do estado. Um deles 
será selecionado para jogar na 
categoria de base do Clube de 
Regatas do Flamengo.

Os meninos foram ins-
critos pelos projetos sociais 
das comunidades e após a 
primeira peneira eles serão 
preparados tecnicamente e 
emocionalmente. Os mini 
craques serão observados 
por profissionais capacitados, 
que avaliarão a performance 
e o comportamento. 

Servidores: crédito 
para imóveis

União: 400 
imóveis em leilão

Na semana em que o Reviver 
Centro completa um ano, a 
Prefeitura do Rio anunciou 
o lançamento do Crédito 
Imobiliário Reviver Centro. O 
programa cria uma carta de 
crédito especial para que ser-
vidores públicos municipais 
possam se habilitar à compra 
de imóveis. 

O município publicou 
edital de chamamento para 
empreendedores imobiliá-
rios interessados em investir 
na reconversão (retrofit) de 
imóveis ociosos do Centro em 
empreendimentos residen-
ciais para atender à demanda 
da carta de crédito. 

Ao menos 60% das unida-
des nos empreendimentos 
que aderirem ao programa 
serão priorizadas para os 
mais de 100 mil servidores 
municipais. A prefeitura vai 
fomentar a demanda pelos 
empreendimentos, dispo-
nibilizando ao servidor, por 
meio do Previ-Rio, finan-
ciamento imobiliário com 
condições diferenciadas de 
mercado: taxas de juros mais 
baixas, taxa de administra-
ção zero, crédito de até 100% 
do valor do imóvel, além de 
maior agilidade no processo.

Projetos eventualmente já 
licenciados poderão aderir ao 
programa. 

No mês de julho, a Empresa 
Gestora de Ativos do Governo 
(Emgea), que realiza a gestão 
de bens e direitos provenien-
tes da União e das demais 
entidades integrantes da Ad-
ministração Pública Federal, 
disponibiliza para venda di-
reta e leilão, 400 imóveis com 
descontos de até 87%, por 
meio do seu portal Emgea 
Imóveis, em parceria com o 
outlet imobiliário, Resale. Os 
ativos podem ser adquiridos 
por venda direta de forma 
100% online, dentro do site. 

PDT fortalece pré-candidaturas

“Ciro Gomes e Rodrigo 
Neves unidos para trans-
formar o Rio de Janeiro e 
Brasil”, garantiu presidente 
nacional do PDT, Carlos 
Lupi, após reunião da Exe-
cutiva Estadual do partido 
na última segunda (11), na 
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sede da Fundação Leonel 
Brizola – Alberto Pasqua-
lini, no Centro do Rio. O 
colegiado definiu que a 
convenção local ocorrerá 
no próximo dia 23 e Lupi 
destacou a capacidade de 
gestão de Neves.  

Panorama RJPanorama RJ

Mauricio Meirelles no 
Municipal de Niterói
A Comedy Con Brasil, que 
acontece no Theatro Muni-
cipal de Niterói, apresenta, 
nesta quinta, às 20h, Mau-
ricio Meirelles com o stan-
d-up “Meus Achismos”. O 
solo de comédia passa por 
muitos assuntos que são 
atuais na sociedade, mas o 
ponto de vista é o principal 
do espetáculo. O que vai 
surpreender o público não 
são os assuntos abordados 
e sim como Maurício Mei-
relles aborda os assuntos, 

com a modernidade e as 
diferenças entre gerações.

Ao final do show, Mau-
ricio também convida a 
plateia para subir no palco 
e quebrar preconceitos, 
exatamente como seu qua-
dro de sucesso no Youtube, 
assistido por mais de 100 
milhões de espectadores.

O ingresso custa R$80 e 
R$40 (meia-entrada solidá-
ria para quem doar 1kg de 
alimento não perecível), no 
site Sympla. 

CULTURA

Modernismo
Nesta quinta, às 17h, o Solar 
do Jambeiro, no Ingá, irá 
promover o evento “Oswald 
de Andrade e o Teatro de 
ruptura”, onde o palestrante 
Marco Guayba irá abordar 
a presença do modernismo 
na obra teatral de Oswald 
de Andrade. Com entrada 
gratuita, a atividade acon-
tece no Salão Amarelo. Em 
todas as peças há os traços 
inovadores que eram muito 
caros ao autor: a ruptura 
com o teatro convencional e 
a força de um humor crítico.

INTERAÇÃO – Até o dia 27, a exposição interativa “A 
Leitura é Uma Aventura”, para crianças de todas as 
idades, segue em cartaz no Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno. A mostra registra personagens, histó-
rias e ações concebidas dos livros da escritora, atriz e 
dramaturga Dani Fritzen. De terça a sexta, das 10h às 
17h, e sábado e domingo, das 10h às 16h.

SERTÃO – A exposição “Um Jardim em Floresta” pode 
ser conferida na Galeria Reserva Cultural, em São 
Domingos, até o dia 24. A mostra, da artista Claudia 
Tavares, traz o resultado de uma pesquisa de quando 
ela se dedicou a engarrafar a umidade do ambiente 
de seu ateliê para transportá-la para Floresta, lugar no 
Sertão de Pernambuco que padece de falta de água.
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Comediante apresenta o stand-up “Meus Achismos”, nesta quinta
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Marco Guayba irá abordar a presença 

da obra teatral de Oswald de Andrade
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Vendas de varejo crescem

O volume de vendas no 
varejo teve variação posi-
tiva de 0,1% na passagem 
de abril para maio. Esta foi 
a quinta alta consecutiva 
do indicador. Apesar disso, 
o ritmo de crescimento 
vem caindo desde janeiro, 
quando houve um aumen-
to de 2,3% no volume.
Em fevereiro e março, as 
taxas chegaram a 1,4%, 
enquanto em abril, o setor 
cresceu 0,8%. Os dados 
são da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), do IBGE.
Na média móvel trimestral, 
o comércio varejista teve 

Tânia Rêgo /Agência Brasil

alta de 0,7%. No acumula-
do do ano, o setor cresceu 
1,8%.
Na passagem de abril para 
maio, seis das oito ativida-
des do varejo tiveram alta: 
livros, jornais, revistas e 
papelaria (5,5%), artigos 
farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos e de perfu-
maria (3,6%), tecidos, ves-
tuário e calçados (3,5%), 
combustíveis e lubrifican-
tes (2,1%), material para 
escritório, informática e 
comunicação (2%) e hiper, 
supermercados, alimentos, 
bebidas e fumo (1%). 

A Comissão de Turismo, da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), realiza audiência 
pública, nesta quinta-feira 
(14), às 14h, para debater 
emendas ao Projeto de Lei 
6.026/22, de autoria do 
Poder Executivo, que ins-
titui a Política Estadual de 
Turismo do Rio de Janeiro. 
A reunião será transmitida 
ao vivo pela TV Alerj. 

Na just i f icativa do 
governo, o projeto quer 
estabelecer as diretrizes 
fundamentais para o de-
senvolvimento sustentável 

do turismo no estado, além 
de instituir orientações 
sobre as principais estra-
tégias e elementos a serem 
considerados no planeja-
mento, gestão e promoção 
do turismo fluminense. A 
criação de regras sobre or-
ganização e sistematização 
do setor, com indicação 
para a aplicação da Polí-
tica Estadual do Turismo 
também estão incluídas. 
Há também a proposta da 
criação do Observatório do 
Turismo e do Fundo Esta-
dual de Desenvolvimento 
Estadual do Turismo. 

Política Estadual de Turismo em debate
Clauber Cleber Caetano/PR
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Parque Poliesportivo na Concha Acústica e Parque Orla Piratininga são grandes projetos em Niterói

Novas obras estão a pleno vapor
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, vistoriou esta semana 
obras municipais no Centro 
e na Região Oceânica. No 
Centro, ele esteve no local 
onde está sendo construído 
o Parque Poliesportivo da 
Concha Acústica. O complexo 
esportivo e de lazer terá giná-
sio poliesportivo para com-
petições oficiais, campo de 
futebol, pista de caminhada, 
além de quadras de vôlei de 
praia, de tênis e poliesportiva. 
O investimento é de R$ 97 
milhões e a obra tem previ-
são de duração de 18 meses. 
O projeto faz parte do Plano 
Niterói 450 anos.

Axel Grael afirmou que o 
Parque Poliesportivo é um 
grande empreendimento e 
que será um orgulho de Nite-
rói. “Além da construção do 
Parque Poliesportivo, a Con-
cha Acústica vai continuar 
existindo. Ela será totalmente 
recuperada e poderá receber 
shows. Vamos ter também 
as obras que a Prefeitura vai 
fazer do outro lado da rua, 
no campus da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
com a recuperação da pista de 
atletismo, que será colocada 
no padrão das competições 
nacionais e internacionais. 
Então, teremos, no Centro de 
Niterói, uma grande instala-
ção esportiva”, disse.

O secretário municipal de 
Esporte e Lazer, Luiz Carlos 
Gallo, considera o Parque 
Poliesportivo uma conquista 
para os esportistas da cida-
de. “Esse é um projeto que 
acreditamos muito e conse-
guimos tirar do papel. Com 
esse novo complexo, vamos 
resgatar a tradição esportiva 
da cidade”, comentou.

Na Região Oceânica, a 
vistoria aconteceu nas obras 
do Parque Orla Piratininga 
(POP) Alfredo Sirkis, em Pi-
ratininga. O projeto inclui 
a recomposição vegetal da 
orla da Lagoa de Piratininga, 
abrangendo uma área de mais 
de 150 mil metros quadrados 
e a implantação de cerca de 
10 quilômetros de sistema 

cicloviário, além de espaços 
para lazer e esporte.

O investimento da Pre-
feitura no POP é de R$ 100 
milhões e a previsão é de que 
as obras sejam totalmente 
concluídas em abril do ano 
que vem. As intervenções 
do Parque Orla integram o 
Programa Região Oceânica 
Sustentável (PRO Sustentável) 

e encontram-se em implanta-
ção, nas vertentes de infraes-
trutura verde e paisagismo, 
urbanização e edificações.

Atualmente estão sen-
do implantados os jardins 
filtrantes, que constituem 
ações inovadoras na linha 
de soluções baseadas na na-
tureza, adotadas em países 
que privilegiam a proteção 
ao meio ambiente. Essas es-
truturas, além de comporem 
paisagisticamente o ambien-
te, tratam as águas dos rios 
e de escoamento superficial 
antes de aportarem à Lagoa 
de Piratininga.

O prefeito disse que o 
Parque Orla é um projeto 
inovador e de coragem, e que 
nenhuma outra cidade fez 
algo parecido.

“O Parque Orla é muito 
importante para a despolui-
ção da lagoa: o principal foco 
de poluição é a drenagem 
que vem das ruas e leva sedi-
mentos, carga orgânica e po-
luentes para a água. Estamos 
trabalhando para ampliar a 
rede de esgoto no entorno da 
lagoa e estamos resolvendo, 
através dos jardins filtrantes 
e tanques de decantação, a 
limpeza dessa água antes de 
chegar na lagoa”, explicou o 
prefeito.

A coordenadora do PRO 
Sustentável, Dionê Marinho 

Castro, explicou que o Parque 
Orla Piratininga é uma atitude 
de ousadia e de visão de fu-
turo. “Esse é um projeto que 
adota soluções baseadas na 
natureza e que usa a própria 
dinâmica natural para tratar 
a água que aporta na lagoa. É 
o maior projeto do Brasil que 
utiliza esse tipo de solução. 
São 35 mil metros quadrados 
de jardins filtrantes. Implan-
tar a gestão pública a partir 
de um olhar sistêmico está 
funcionando. Esse olhar exige 
que você pense na comple-
xidade do espaço ambiental 
onde você vai atuar, pense 
no morador como co-prota-
gonista do projeto e no POP 
conseguimos aplicar isso na 
prática”, pontuou Dionê.

Já Binho Guimarães, ad-
ministrador regional da Re-
gião Oceânica, adianta que 
a população já reconhece a 
importância do POP.

“Já podemos perceber al-
guns moradores usufruindo 
das melhorias. O governo 
tem um olhar atento para a 
questão socioambiental. As 
alternativas estão sendo trazi-
das para o parque com jardins 
filtrantes, os vertedouros e os 
canais de sedimentos. Isso 
tudo vai trazer uma qualifica-
ção e a melhoria da qualidade 
da água da Lagoa de Piratinin-
ga”, concluiu Binho.

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou Parque Poliesportivo que está sendo construído na Concha Acústica

SG: recadastramento 
de aposentados
O Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores 
Municipais de São Gonçalo 
(Ipasg) convoca servidores 
inativos e pensionistas nas-
cidos nos meses de julho, 
agosto e setembro para re-
cadastramento anual até o 
dia 29. Quem não realizar o 
procedimento poderá ter o 
beneficio suspenso.

O recadastramento pode 
ser feito no bairro Zé Garoto, 
na Central de Atendimento 
ao Segurado, na Rua Coronel 
Serrado, nº 1.000, sala 801.

Servidores, aposentados 
ou pensionistas que este-
jam impossibilitados de 
comparecer a Central de 
Atendimento por motivo de 
enfermidade ou comprova-
damente de força maior, po-
dem realizar o procedimen-
to por meio de visita social, 
mediante agendamento da 
visita de um assistente social 
identificado, com a finalida-
de de prova de vida, devendo 
apresentar a documentação 

devida.
O recadastramento tam-

bém poderá ser feito pelos 
procuradores com procura-
ção válida ou representantes 
legais, legalmente consti-
tuídos pelos aposentados e 
pensionistas, que deverão 
encaminhar através dos 
mesmos a declaração de 
prova de vida, com reco-
nhecimento de firma por 
autenticidade, assim como 
as cópias autenticadas da 
documentação exigida.

O processo também po-
derá ser feito pelos Correios, 
com aviso de recebimento, 
para central de atendimento 
ao segurado, pelo seguinte 
endereço: Rua Coronel Ser-
rado, nº 1000, sala 801, Bair-
ro Zé Garoto, São Gonçalo/
RJ, CEP: 24.440-000, com o 
envio de cópias autentica-
das da documentação cons-
tante exigida, assim como 
a declaração de prova de 
vida, com reconhecimento 
de firma por autenticidade.

Transporte escolar: 
vistoria inicia dia 18
A Prefeitura de Niterói ini-
cia, na segunda-feira (18), 
a vistoria de veículos de 
transporte escolar e de fre-
tamento - frete e carga, fre-
tamento privado, turístico, 
cultural e comunitário. Para 
agendar, é preciso ligar para 
o número 2710-1134, após 
preencher o formulário 
disponível no site (www.ni-
teroi.rj.gov.br/2022/04/29/
vistoria-e-recadastramen-
to-de-transporte-publi-
co/) e entregar na sede da 
Subsecretaria de Trans-
portes e Trânsito (SSTT), 
responsável pelas vistorias, 
junto com os documentos 
pedidos para cada modal. A 
vistoria acontece de segun-
da a sexta, das 9h às 16h, no 
Caminho Niemeyer.

O  s u b s e c re t á r i o  d e 
Transportes e Trânsito, 
Murillo Moreira, reforça a 
importância de manter os 
veículos em dia para evitar 
possíveis sanções.

“A vistoria é muito im-
portante para manter as 

condições de segurança dos 
transportes. Os veículos que 
não fizerem o recadastra-
mento e não passarem pela 
vistoria, correm o risco de 
sanções como multas e até 
mesmo de serem reboca-
dos”, disse o subsecretário.

Cada modal tem um 
formulário específico e a 
documentação que, após 
ser entregue, será analisada 
pelo setor de fiscalização. 
Após análise, o agendamen-
to é concluído e marcado 
pela SSTT. O calendário ini-
ciou com os táxis têm até 31 
de agosto para realizarem 
a vistoria e o recadastra-
mento. 

Na próxima segunda-fei-
ra, terão início os modais de 
transportes de escolares e 
outros como carga e fretes 
no período de 18 a 29 de 
julho. 

O período de vistoria en-
cerra com os coletivos que 
terão de 1º de agosto a 31 de 
novembro para colocarem 
a documentação em dia.

Comunidades têm pacote de 
R$ 1,38 bi em investimentos

A Prefeitura de Niterói anun-
ciou, ontem (13), um pacote 
de investimentos de R$ 1 
bilhão e 380 milhões em 
comunidades e no atendi-
mento para a população 
vulnerável da cidade. O eixo 
“Comunidades”, o sétimo 
do Niterói 450, terá o in-
vestimento repartido em 
oito projetos: Comunidade 
Melhor; Prefeitura Presen-
te; Contenção de Encostas; 
Unidades Habitacionais; Re-
gularização Fundiária; Jovem 
EcoSocial; Neutralização de  
Carbono e a Moeda Social 
Arariboia.

Niterói chega aos seus 
450 anos em 2023, e para 
marcar o aniversário da ci-
dade, a Prefeitura elaborou 
um extenso plano de in-
vestimentos: o Niterói 450, 

que vai aplicar R$ 2 bilhões 
na cidade até 2024 com o 
objetivo de ampliar e qua-
lificar os serviços prestados 
à população. Entre as áreas 
contempladas estão Saúde, 
Educação, Centro, Zona Nor-
te, Sustentabilidade e Clima 
e Resiliência.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, afirmou que o eixo 
“Comunidades” é prioritário 
e representa a disposição 
da Prefeitura de atender às 
necessidades de todos os 
moradores da cidade.

“Este eixo do Plano Nite-
rói 450 tem oito projetos, em 
um conjunto de iniciativas 
para melhorar a infraestru-
tura e a qualidade de vida 
nas comunidades. Temos 
desde as intervenções dire-
tas nas comunidades com o 

Comunidade Melhor, com 
ações mais estruturantes, e 
o Prefeitura Presente, com 
iniciativas mais pontuais e 
de acordo com a demanda 
dos moradores, até a manu-
tenção e o fortalecimento 
de programa vitorioso como 
o Moeda Social Arariboia”, 
explicou Axel Grael.

Estiveram presentes na 
solenidade o vice-prefeito 
de Niterói, Paulo Bagueira, 
os secretários municipais 
de Participação Social, An-
derson Pipico, da Secretaria 
Executiva, Bira Marques, 
de Conservação e Serviços 
Públicos, Dayse Monassa, 
de Defesa Civil e Geotecnia, 
Walace Medeiros, além do 
presidente da Emusa, Paulo 
Cesar Carreira.

Comunidade Melhor - O 

projeto Comunidade Melhor 
prevê obras de infraestrutu-
ra em 13 comunidades de 
Niterói. São intervenções de 
drenagem, pavimentação e 
urbanização, além da im-
plantação de equipamentos 
comunitários como praças 
e áreas de lazer. Também 
haverá a construção de esca-
darias, abertura de acessos, 
pavimentação e instalação 
de iluminação pública. O 
Comunidade Melhor terá 
um investimento de R$ 350 
milhões. A previsão é de que 
o projeto gere 400 empregos 
diretos e 1000 postos de tra-
balho indiretos. A prioridade 
para o preenchimento dos 
postos de trabalho será dos 
moradores das comunida-
des onde serão realizadas as 
obras.

Sétimo eixo do Plano Niterói 450 terá recursos repartidos em oito projetos

Procon: 
mais de 
450 postos 
vistoriados
O Procon-RJ divulgou o 
balanço de fiscalização 
nos postos de combustí-
veis após a determinação 
de redução no valor do 
combustível por conta da 
diminuição do ICMS: hou-
ve verificação de preços 
em mais de 450 estabele-
cimentos no Estado do Rio 
de Janeiro.

Os postos devem di-
vulgar os valores cobrados 
por litro, de acordo com o 
decreto 11121/2022. A de-
terminação vale até 31 de 
dezembro deste ano.

Cássio Coelho, presi-
dente do Procon-RJ, relata 
que já foram recebidas 
mais de 200 denúncias.

O Procon-RJ disponi-
bilizou para denúncias o 
Whatsapp (21) 98104-5445. 
No Rio de Janeiro, os moto-
ristas encontram o litro da 
gasolina, em média, por R$ 
6,39 e o etanol, R$ 5,26.

Espaço, no Jardim Catarina, se transformou em verdadeiro arraial

Festa julina anima o Centro 
Dia do Idoso em São Gonçalo
Os idosos atendidos pelo 
Centro Dia do Idoso, no Jar-
dim Catarina, em São Gonça-
lo, tiveram ontem uma tarde 
muito animada, com dan-
ça, música e comida típica 
nordestina, em uma grande 
celebração de festa julina. Os 
assistidos puderam levar seus 
familiares ao espaço, além de 
estarem envolvidos na prepa-
ração da festa, promovendo a 
socialização entre todos. 

“Nos preocupamos, além 
da festividade, em proporcio-
nar um momento de cultura 
aos idosos, direito garantido 
pelo Estatuto do Idoso. Es-
sas atividades promovem 
uma troca de experiências e 
vivências de grande impor-
tância. Acredito que, além da 
socialização, essa festa julina 
promoveu o resgate da vida 
e da origem desses idosos, 
fora que fortalece o laço de 
amizade entre eles”, disse 
Cinthia Weber, coordenadora 

do espaço.
Durante o dia, houve uma 

palestra sobre a origem da 
festa julina.

“Muitos dos assistidos 
no equipamento vieram do 
Norte e Nordeste, onde a 
festa tem uma tradição signi-

ficativa. E, durante a palestra, 
eles puderam relembrar de 
quando eram mais jovens e 
vivenciavam a celebração. 
Foi muito prazeroso poder 
proporcionar a eles esse re-
torno ao passado”, observou 
a coordenadora.

Divulgação

 Trajes típicos, comidas e música fizeram a alegria dos assistidos no local
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A verdade

Dom José Francisco*

Luís XIV, o Rei-Sol, que 
teve um reinado longo, era 
um homem de pouquíssi-
mas palavras. Quando os 
ministros lhe levavam as 
resoluções de Estado, ele 
dizia: “Verei!” E se afas-
tava. 

Eu sei que a História não 
comporta julgamentos de 
valor: o que um dia serviu 
numa determinada situa-
ção, necessariamente, não 
precisa servir em outra. Os 
tempos mudam, e cabe a 
nós a arte da interpretação 
das mudanças: nos senti-
mentos, nas palavras, nos 
gestos e no poder, que em 
muitos casos, age como 
um corrosivo de tudo o 
que foi dito atrás. 

O poder é um perigoso 
jogo de aparências. 
Luís XIV não 
v i a  o  q u e 
dizia que ia 
ver: apenas 
aparentava. 

Fa l o  i s s o, 
p o r q u e  a s 
aparências 
s ã o,  h o j e , 
distribuídas 
e m  l a r g a 
escala pela 
mídia. É fato 
que muita gente já viu 
algum close feliz, em 
ângulos estudados e 
sempre sorridentes, 
de famílias poderosas, que 
reinam em algum lugar da 
Terra, distribuindo elegân-
cia e gentileza. É assim, 
na verdade, não porque 
os seres humanos sejam 
“máquinas” de aparentar 
felicidade. Mas acabam 
por mostrar só o que sirva 
a algum objetivo, que nem 
sempre vem ao caso, ético 
ou não.

Sabe por que isso acon-

tece? Porque nós detesta-
mos o vazio. 

As nossas respostas curtas 
e o nosso silêncio elo-
quente sempre deixarão o 
opositor na defensiva. Daí, 
acabamos preenchendo o 

vazio com comen-
tários eficientes 
que produzam o 
objetivo de revelar 

só o que o 
ouvinte quer 
o u v i r ,  o u 
seja, sempre 
uma notícia 
favorável, e 
se possível, 
sempre feliz. 

E x p r e s s a r 
a p e n a s  o 
necessár io 
é uma arte. 
T o r n a - s e 

um desvio da arte 
quando atrapalha-
mos as intenções e 
confundimos ver-

dades com conveniências.

Lembram que foi isso o 
que fizeram no caso do 
Titanic? Ninguém falava 
a verdade que o navio es-
tava afundando, e a festa 
“rolava” feliz. Se à verdade 
não for dada a prioridade, 
nosso Titanic também 
acaba afundando.

Lembram-se 
do Titanic? 

Se à verdade 
não for dada 
a prioridade, 
nosso Titanic 

também acaba 
afundando

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação Por medida de segurança, anestesista foi para cela isolada em Bangu 8

Médico estuprador fica 
distante de outros presos
 A delegada Bárbara Lomba, 
titular da Delegacia de Aten-
dimento à Mulher de São 
João de Meriti, na Baixada 
Fluminense, disse que o 
anestesista Giovanni Quin-
tella Bezerra, de 31 anos, 
pode ser indiciado por ou-
tros crimes, além do estupro 
de vulnerável, pelo qual já 
responde.

O médico foi preso na 
segunda-feira (11) após a 
polícia ter acesso a um ví-
deo feito por profissionais 
da equipe que atuou com 
ele na cirurgia de uma mu-
lher no domingo passado. 
As imagens mostram que o 
anestesista estuprou uma 
paciente durante cesariana 
feita no Hospital da Mulher 
Heloneida Studart, também 
em São João de Meriti.

Segundo a delegada, se 
ficar comprovado que Gio-
vanni Bezerra aplicou tipos e 
quantidades desnecessários 
de sedativos na paciente, ele 
poderá responder por violên-
cia obstétrica. No mesmo dia, 
o médico participou de mais 
dois partos. A vítima que 
aparece no vídeo e as outras 
duas ainda não prestaram 
depoimento porque a dele-
gada aguarda um momento 

mais adequado para conver-
sar com elas, que ainda se 
recuperam da cirurgia.

Na terça-feira (12), a de-
legada ouviu algumas mu-
lheres que também fizeram 
cirurgias com a presença do 
anestesista. Bárbara Lomba 
quer identificar se ele agiu 
sistematicamente, repetindo 

o comportamento em ou-
tras cesarianas, o que pode 
caracterizar crime em série. 
Profissionais das equipes 
que trabalharam com o anes-
tesista também prestaram 
depoimentos e manifestaram 
estranhamento com o uso 
dos sedativos.

Desde as 21h de terça-

-feira, Giovanni Bezerra está 
preso na Cadeia Pública Pe-
drolino Werling de Oliveira 
(Bangu 8), no Complexo de 
Gericinó, para onde são leva-
dos os custodiados que têm 
nível superior. Por medida 
de segurança, o anestesista 
está isolado em uma cela da 
Galeria F da unidade. É que, 
ao chegar, ele foi hostilizado 
pelos outros presos, que rea-
giram xingando-o e batendo 
na grade das celas.

Prisão - Também ontem, 
em audiência de custódia, a 
juíza Rachel Assad conver-
teu a prisão em flagrante do 
anestesista em preventiva, 
ou seja, por tempo indeter-
minado. 

 Na decisão, a juíza aler-
tou para a gravidade do ato 
praticado pelo acusado, que, 
segundo a magistrada, nem 
se preocupou com presença 
de outros profissionais que 
estavam a seu lado, na sala 
de cirurgia.

Cremerj - O Cremerj sus-
pendeu provisoriamente o 
registro de Giovanni Quin-
tella Bezerra e instaurou pro-
cesso ético-profissional que 
pode resultar na cassação 
definitiva do registro.

Tânia Rego/Agência Brasil

Delegada diz que médico poderá responder por crime de violência obstétrica

Câmara aprova PEC que 
amplia benefícios sociais
A Câmara dos Deputados 
concluiu ontem a votação em 
primeiro turno da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 15 de 2022, que que 
cria um estado de emergência 
para ampliar o pagamento 
de benefícios sociais até o 
fim do ano. Ontem, os parla-
mentares rejeitaram todos os 
destaques, ou seja, propostas 
que ainda poderiam modifi-
car trechos da medida. Entre 
eles, o que previa a retirada da 
expressão “estado de emer-
gência” do texto.

O texto-base foi aprovado 
na noite de terça-feira, mas a 
sessão foi suspensa em razão 

de um apagão no sistema de 
informática da Casa.

A PEC dos Benefícios So-
ciais gera R$ 41,2 bilhões em 
despesas excepcionais, ou 
seja, fora do teto de gastos, 
divididos entre benefícios 
sociais, a exemplo do Auxílio 
Brasil e do vale-gás de co-
zinha, e econômicos, como 
a concessão de crédito tri-
butário para a redução de 
impostos para produtores e 
distribuidores de etanol. As 
medidas valem a partir do dia 
1° de agosto até 31 de dezem-
bro de 2022.

Estado de emergência - 
Para tanto, a PEC estabelece 

um estado de emergência 
“decorrente da elevação ex-
traordinária e imprevisível 
dos preços do petróleo, com-
bustíveis e seus derivados e 
dos impactos sociais deles de-
correntes”. Na prática, é como 
se o governo declarasse que o 
país vive um momento excep-
cional, como ocorreu durante 
a pandemia de covid-19.

Para o deputado Dr. Fre-
derico (Patriotas-MG) a me-
dida é necessária diante do 
aumento na expectativa de 
inflação que atinge o Brasil e 
vários países do mundo. “Se a 
gente está na maior inflação 
nos Estados Unidos e na Eu-

ropa dos últimos 40 anos, não 
dá para a gente falar que não 
é uma emergência de caráter 
econômico”, defendeu.

Na avaliação do deputado 
Renildo Calheiros (PCdoB-
-PE), a medida tem um ca-
ráter eleitoreiro por permitir 
que o governo ultrapasse 
as restrições da legislação 
eleitoral, que proíbe criar ou 
ampliar benefícios ou vanta-
gens durante ano eleitoral, 
exceto nos casos de calami-
dade pública, de estado de 
emergência ou de programas 
sociais autorizados em lei e 
já em execução orçamentária 
no exercício anterior.

Votação em primeiro turno foi concluída ontem. Destaques foram rejeitados

Mudança no envio 
através dos Correios
A partir de 1º de setembro 
deste ano quem quiser 
enviar encomenda pelos 
Correios deverá colocar 
seus dados de CPF, CNPJ 
ou passaporte (no caso de 
estrangeiros). Caso a infor-
mação não esteja presente, 
o objeto não será postado.

O objetivo da medida 
é dar mais segurança por 
meio da rastreabilidade do 
CPF. A exigência valerá para 
todas as postagens, à vista 
ou a faturar. Quem quiser 

agilizar o processo basta 
preencher todos os dados 
por meio dos sistemas de 
pré-postagem.

Nas postagens de enco-
mendas destinadas aos loc-
kers dos Correios e Clique 
e Retire, além das informa-
ções do remetente devem 
constar as seguintes infor-
mações do destinatário:  
CPF, CNPJ ou passaporte 
(no caso de estrangeiros) 
e do telefone celular ou 
e-mail.

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

Remetente terá que identificar dados a partir do mês de setembro 

Coronavac liberada para 
crianças de 3 a 5 anos
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
decidiu ontem autorizar a 
aplicação emergencial da 
vacina CoronaVac em crian-
ças de 3 a 5 anos de idade. O 
imunizante é produzido pelo 
Instituto Butantan. 

Durante reunião da dire-
toria colegiada, em Brasília, 
por unanimidade, a agên-
cia seguiu recomendação 
das áreas técnicas e autori-
zou a imunização com duas  
doses da vacina, no intervalo 
de 28 dias. A aprovação vale 
somente para crianças que 
não são imunocomprome-
tidas. A vacina é contra a 
covid-19. 

Não há prazo para o início 
da utilização do imunizante 
no plano nacional de vaci-
nação. A decisão caberá ao 
Ministério da Saúde. 

Para a diretora Meiruze 
Souza Freitas, da Anvisa, 
relatora do pedido, a Co-
ronaVac está aprovada em 
56 países pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
teve cerca de um bilhão de 
doses aplicadas e tem con-
tribuído para reduzir mortes 
e hospitalizações. 

“Vacinar crianças de 3 
a 5 anos contra a covid-19 

pode ajudar a evitar que elas 
fiquem gravemente doentes 
se contraírem o novo coro-
navírus”, explicou. 

A faixa etária entre 5 e 11 
anos começou a ser vacinada 
em janeiro. Nesse caso, são 
aplicados os imunizantes da 
Pfizer (versão pediátrica) e a 
CoronaVac. 

A decisão foi baseada 
em diversos estudos nacio-
nais e internacionais sobre  
a eficácia da vacina em 
crianças. 

As pesquisas foram reali-
zadas pela Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) e Instituto 
Butantan, além de entidades 
internacionais.  Também 
foram levados em conta  
pareceres de sociedades mé-
dicas e das áreas de farma-
covigilância e de avaliação 
de produtos biológicos da 
Anvisa.

Anvisa afirmou 
que ainda 
não há prazo 
para início da 
imunização das 
crianças

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: 17/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Delfina de F. Gomes - Maria Paula - Niterói 17702161
13:00 às 17:00 Rua União - Maria Paula - Niterói 17702161
13:00 às 17:00 Estrada Caetano Monteiro - Pendotiba - Niterói 17702415
13:00 às 17:00 Estrada Domício Corrêa - Maria Paula - Niterói 17702415
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - Niterói 17702415
13:00 às 17:00 Praça Tancredo Neves - Maria Paula - Niterói 17702415
13:00 às 17:00 Rua Nova República - Maria Paula - Niterói 17702415
13:00 às 17:00 Rua Pendotiba - Maria Paula - Niterói 17702415

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Bittencourt Rodrigues - Maria Paula - São Gonçalo 17702161
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Aurelio Vieira Sampaio - Maria Paula - São Gonçalo 17702161
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Francisco Heirro  - Maria Paula - São Gonçalo 17702161
13:00 às 17:00 Rua Lázaro Moncef - Maria Paula - São Gonçalo 17702161
13:00 às 17:00 Estrada da Paciência - Maria Paula - São Gonçalo 17702415
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá  - Maria Paula - São Gonçalo 17702415
13:00 às 17:00 Estrada Domício Correia - Maria Paula - São Gonçalo 17702415
Dia: 18/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 17804619
09:00 às 13:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - São Francisco - Charitas - Niterói 17804619
09:00 às 13:00 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 17804881
09:00 às 13:00 Rua Murillo Portugal - São Francisco - Charitas - Niterói 17804881
09:00 às 13:00 Rua Vereador Duque - Santa Rosa - Niterói 17804881
13:00 às 17:00 Alameda Amendoeiras - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Avenida Acácias - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Avenida Flamboyant - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Rua Cambucas - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Condomínio Grotão - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Ruas 2, 4, 5 - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Rua C - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Rua Cambuga - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Rua Juriti - Itaipu - Niterói 17804963
13:00 às 17:00 Ruas 1, 8, 9 - Camboinhas - Niterói 17805109
13:00 às 17:00 Rua Doutor Jaime Bittencourt - Camboinhas - Niterói 17805109
13:00 às 17:00 Rua Marcos Otavio Valadão - Camboinhas - Niterói 17805109

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Estrada Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 17815227
12:00 às 16:00 Rua Albertino Campos - Barro Vermelho - São Gonçalo 17815829
12:00 às 16:00 Rua José Terra - Barro Vermelho - São Gonçalo 17815829
12:00 às 16:00 Travessa Carolina de Assis - Barro Vermelho - São Gonçalo 17815829
12:00 às 16:00 Travessa Eurico Ferreira - Paraíso - São Gonçalo 17815829
12:00 às 16:00 Travessa Helena Pereira - Paraíso - São Gonçalo 17815829
12:00 às 16:00 Travessa Ribeiro - Paraíso - São Gonçalo 17815829
12:00 às 16:00 Rua Alberto Nianza - Barro Vermelho - São Gonçalo 17816061
12:00 às 16:00 Rua Eduardo Jardim - Barro Vermelho - São Gonçalo 17816061
12:00 às 16:00 Rua Jaci Menezes - Barro Vermelho - São Gonçalo 17816061
12:00 às 16:00 Travessa Oliveira - Barro Vermelho - São Gonçalo 17816061
12:00 às 16:00 Rua 52 - Jardim Catarina - São Gonçalo 17816139
12:00 às 16:00 Rua Fiorentino Giovani - Porto Novo - Jardim Catarina - São Gonçalo 17816139
12:00 às 16:00 Rua Nicolau Toukuct - Jardim Catarina - São Gonçalo 17816139
12:00 às 16:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - Pacheco - São Gonçalo 17816139
12:00 às 16:00 Rua Fernando Moraes - Porto Novo - São Gonçalo 17816225
13:00 às 17:00 Rua Caravelas - Trindade - São Gonçalo 17816445
13:00 às 17:00 Rua Curitiba - Trindade - São Gonçalo 17816445
13:00 às 17:00 Rua Humberto S. de Carvalho - Trindade - São Gonçalo 17816445
13:00 às 17:00 Rua Lorena - Trindade - São Gonçalo 17816445
13:00 às 17:00 Rua Muqui - Trindade - São Gonçalo 17816445
13:00 às 17:00 Rua Paracatu - Trindade - São Gonçalo 17816445
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Esportes

Fernando 
Diniz é 
elogiado por 
Neymar

Após a clas-
sificação do 
Fluminense 
para as quar-
tas de final 
da Copa do 

Brasil, ocorrida na noite 
da última terça-feira, o 
atacante Neymar, do Paris 
Saint-Germain e da seleção 
brasileira, elogiou o tra-
balho de Fernando Diniz, 
treinador tricolor.

Através de suas redes 
sociais, o craque brasi-
leiro disse gostar muito 
do técnico e lamentou a 
falta de continuidade dos 
treinadores em clubes bra-
sileiros.

“Gosto muito do Diniz 
como treinador, uma pena 
que no Brasil não dão tem-
po suficiente.”, postou o 
jogador.

Ao derrotar o Cruzeiro, 
Diniz chegou a 12 vitórias 
em 18 jogos no comando 
do Tricolor. Há sete sem 
perder, o treinador alcan-
çou um aproveitamento de 
72% pelo clube.

Quinta colocada no 
Campeonato Brasileiro, 
sua equipe acumula 27 
pontos, apenas um a me-
nos que o terceiro colo-
cado. Na Libertadores, os 
cariocas não tiveram um 
bom resultado, caindo na 
fase de grupos. Diniz, po-
rém, assumiu a equipe 
apenas na terceira rodada 
da competição e, mesmo 
vencendo duas das suas 
três partidas, incluindo 
uma vitória por 10 a 1 con-
tra o boliviano Oriente 
Petrolero, não conseguiu a 
classificação.

Alvinegro precisa golear o América-MG para avançar às quartas de final

Bota busca milagre para 
seguir na Copa do Brasil

A p ó s  p e r d e r 
por  3  a  0  na 
partida de ida, 
o Botafogo bus-
ca um verda-
deiro milagre 

para seguir vivo na Copa do 
Brasil. O Glorioso recebe o 
América-MG hoje, às 21 ho-
ras, no estádio Nilton Santos, 
pelo jogo de volta das oitavas 
de final. Com o placar da ida, 
o Alvinegro só avança se go-
lear por quatro ou mais gols 
de vantagem. Devolvendo 
um triunfo com três gols de 
vantagem, o time forçará a 
disputa de pênaltis.

As duas equipes tentam 
se recuperar psicologica-
mente de derrotas no fim de 
semana pelo Brasileirão. O 
Botafogo perdeu de 2 a 0 para 
o Cuiabá no Mato Grosso. Já 
o Coelho caiu por 1 a 0 para o 
Internacional no Rio Grande 
do Sul.

Luís Castro, treinador do 
Botafogo, sabe que a tarefa 
do seu time é ingrata.

“Não podemos negar que 
eles têm uma grande van-
tagem e que estamos en-
frentando problemas. Mas 
vamos trabalhar para buscar 
o resultado. Acredito que po-
demos conseguir”, disse Luís 
Castro, sem gerar grandes 
expectativas.

Em termos de escalação o 
Botafogo não poderá contar 
com o zagueiro Víctor Cuesta 
e com o volante Luís Oyama, 
que não podem atuar na 
Copa do Brasil por já terem 
defendido, respectivamente, 
Internacional e Mirassol no 
torneio.

Pe l o  l a d o  d o  A m é r i -

ca, apesar da vantagem, 
o técnico Vagner Mancini 
prega cautela para que o  
Coelho não seja surpreen-
dido.

“Ganhamos confiança 

após aquela partida, mas 
ainda não está resolvido. Va-
mos precisar ter um compor-
tamento parecido ao do jogo 
de idas para conseguirmos 
ter a supremacia dentro de 
campo”, analisou.

Para este jogo o treinador 
ganha o reforço do zagueiro 
Éder, que cumpriu suspen-
são na derrota para o Inter-
nacional e reaparece na vaga 
de Conti. Seu companheiro 
no setor, entretanto, é um 
mistério, uma vez que Iago 
Maidana disputa a posição 
com Luan Patrick.

Vitor Silva / Botafogo

Técnico Luís Castro (ao fundo) reconhece que a missão do Botafogo é difícil

No confronto 
de ida, em Belo 
Horizonte, o 
Glorioso foi 
derrotado pelo 
placar de 3 a 0

Vasco rescinde 
contrato de Vitinho

Encontro entre Vidal 
e Sánchez agita Fla

O Vasco anun-
ciou na  tar-
de de ontem 
que rescindiu 
o contrato do 
meia Vitinho, 
que pertence 

ao Corinthians. O vínculo 
de empréstimo do jogador 
com a equipe carioca era 
válido até o final do ano.

Pelo Vasco, Vitinho fez 
apenas quatro jogos e ano-
tou um gol. O atleta de 22 
anos disputou sua última 
partida no dia 8 de abril, 
contra o Vila Nova, pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Série B. As lesões atrapa-
lharam sua passagem no 
Cruzmaltino.

Agora, Vitinho pode vol-

O Flamengo 
segue de olho 
no mercado 
em busca de 
reforços. Os ru-
bro-negros já 

confirmaram a chegada do 
atacante Éverton Cebolinha e 
estão próximos de anunciar o 
volante chileno Arturo Vidal.

Mas outros nomes vêm 
sendo especulados no Ninho 
do Urubu. Um deles é o do ata-
cante Alexis Sánchez, também 
nascido no Chile.

Sánchez estava na Inter-
nazionale de Milão e ganhou 
um apoiador para chegar ao 
Rio de Janeiro. Isso porque 
Vidal postou uma foto com 
seu compatriota e agitou os 
torcedores.

tar a ser opção ao Corin-
thians. O vínculo do jogador 
com a equipe paulista é 
válido até junho de 2024.

Porém, segundo infor-
mações, o meia negocia sua 
ida ao Arouca, de Portugal. 
O acordo ainda está sendo 
negociado entre os portu-
gueses e o Corinthians.

Vitinho é formado nas 
categorias de base do Co-
rinthians e teve destaque 
nas categorias sub-17 e 20. 
O jogador chegou a incor-
porar o elenco profissional 
na última temporada sob 
o comando do técnico Syl-
vinho.

Pelo Corinthians, Viti-
nho disputou 29 jogos e tem 
um gol marcado.

A imprensa italiana afir-
ma que o clube italiano está 
disposto a ceder Sánchez. 
No entanto, o atacante quer 
manter o padrão salarial e vem 
dificultando os interessados.

Antes do Flamengo, Sán-
chez não teria chegado a um 
acordo com: Galatasaray-
-TUR, Sevilla-ESP, Villarreal-
-ESP, Colo-Colo-CHI e River 
Plate-ARG.

Contratação 
do volante 
chileno deve ser 
confirmada nos 
próximos dias


