
Guarda Municipal vai 
ganhar mais 286 agentes

Cidade vai passar a contar com mil guardas municipais, que é o limite máximo permitido pela Constituição

CÂMARA DE NITERÓI APROVA CRIAÇÃO DE CARGOS
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As motocicletas removidas durante a Operação São Gonçalo Mais Segura, realizada em cinco locais da cidade, foram encaminhadas para o depósito público, na Estrela do Norte. Pela manhã, foram 55

Fábio Guimarães/Divulgação

SG aperta o 
cerco às motos 
irregulares 
A Prefeitura de São Gonçalo, em 
parceria com a Polícia Civil, rea-
lizou, ontem (20), operação con-
junta envolvendo as forças de se-
gurança para coibir a circulação 
de motocicletas irregularidades 
pelo município. As ações conta-
ram com apoio das secretarias 
de Ordem Pública e de Transpor-
tes. Pela manhã, a operação “São 
Gonçalo mais Segura” aconteceu 
em cinco locais e teve a participa-
ção de agentes da Operação São 
Gonçalo Presente, Guarda Muni-
cipal, policiais do 7º BPM e poli-
ciais civis das delegacias (72ª DP, 
73ª DP, 74ª DP, e 75ª DP). A Polícia 
Civil verificou os chassis e docu-
mentos de todas as motocicletas 
abordadas.
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Niterói: 100 
universitários 
terão bolsas
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‘Frágil - Fora 
da Caixa’ 
até dia 31
A peça “Frágil - Fora da 
Caixa” faz curta tempora-
da, de sexta domingo, até 
dia 31, no Teatro da UFF. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

A comédia dramática faz curta 
temporada até o dia 31, em Icaraí

Em confronto de duas viradas, a equipe do Fluminense derrotou ontem 
à noite o Goiás por 3 a 2, em Goiânia, chegando aos 31 pontos e se conso-
lidando entre os líderes do Campeonato Brasileiro.

PÁG. 6

ESPORTES

Elenco sai 
em apoio ao 
treinador
Vaiado pela torcida na últi-
ma rodada, o técnico Mau-
rício Souza foi defendido 
pelos jogadores do Vasco.

Daniel Ramalho / Vasco

Maurício Souza pensa na recuperação
da equipe do Vasco na Série B

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Jhon Arias (centro) comemora seu gol que abriu o placar na vitória do Fluminense sobre o Goiás

Flu bate o Goiás fora de casa

Auxílio de 
R$ 600 está
oficializado

CIDADES\PÁG. 3

PDT lança Ciro à presidência
Convenção nacional foi realizada ontem em Brasília. Candidato concorrerá pela 4ª vez
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Preço da gasolina
Mesmo com a redução do ICMS sobre a gasolina e o etanol, 
os preços dos combustíveis continuam altíssimos. Pobre 
daquele que precisa abastecer seu carro quase todos os 
dias para trabalhar, como eu, já que percorro uma grande 
quilometragem diariamente.
Carlos Aragão 

Apagão
Não sei o que está acontecendo, mas há vários dias du-
rante a madrugada falta energia elétrica no bairro Vila 
Lage, em São Gonçalo. E o problema maior é que a gente 
liga, reclama e a Enel não soluciona o nosso problema. 
Será que vamos ter que procurar a Justiça para resolver 
esse transtorno? 
Sara dos Santos 

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.

No Teatro da UFF, 
Frágil - Fora da Caixa
A peça “Frágil - Fora da 
Caixa”, do diretor niteroien-
se Marcos Árcher, faz cur-
ta temporada de sexta a 
domingo, até o dia 31, no 
Teatro da UFF . A comédia 
dramática tem dramaturgia 
e atuação de Dani Fritzen e 
Mario Neto. O espetáculo 
conta a história de uma 
mulher de 40 anos, recém-
-separada e de mudança 
para uma nova casa. 

Em Frágil - Fora da Cai-
xa, Ana, recém-separada 

e de mudança para uma 
casa nova, divide com seu 
alter ego e amigo essa sua 
jornada de transformação e 
autoconhecimento. A dupla 
fala, dentre outras coisas, 
de vulnerabilidades, prazer 
feminino, família, envelhe-
cimento, relacionamento.

As apresentações acon-
tecem sextas e sábados, às 
20h, e aos domingos, às 19h. 
O ingresso custa R$40 (intei-
ra), na bilheteria e no www.
guicheweb.com.br. 

CULTURA

Musical
O Espaço Cultural Sala Car-
los Couto recebe, neste sá-
bado, às 15h, a companhia 
“Guilda dos Bonecos” com 
o espetáculo musical ‘Nos 
Embalos da Disco’. O show 
promete cativar os espec-
tadores de todas as idades 
devido às surpresas que vão 
surgindo no decorrer das 
cenas, juntamente com as 
técnicas variadas de ma-
nipulação de bonecos e 
objetos. A entrada é gratuita 
e a distribuição de senhas 
acontece 30 minutos)

RESERVA – A exposição “Um Jardim em Floresta” pode 
ser conferida na Galeria Reserva Cultural, em São Do-
mingos, até o dia 24. A mostra, da artista Claudia Tava-
res, traz o resultado de uma pesquisa de quando ela se 
dedicou a engarrafar a umidade do ambiente de seu 
ateliê com o objetivo de transportá-la para Floresta, 
no Sertão de Pernambuco que padece de falta de água. 

EXPOSIÇÃO – 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 culturais concebidas a partir dos livros da 
escritora e atriz Dani Fritzen. De terça a sexta, das 10h 
às 17h, e sábado e domingo, das 10h às 16h.

Divulgação

A comédia dramática faz curta temporada até o dia 31, em Icaraí

Divulgação

 “Guilda dos Bonecos”, neste sábado, 

às 15h, na Sala Carlos Couto 
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Teresópolis: 
capital do lúpulo
 Teresópolis recebeu o título 
de Capital Nacional do Lú-
pulo, com a publicação da 
Lei nº 14.414/2022 no Diário 
Oficial da União. O cultivo de 
lúpulo no Brasil está em de-
senvolvimento e tem grande 
potencial, em razão das boas 
condições de clima, solo e da 
grande extensão territorial. 
Em 2021, foram produzidas 
12.356 toneladas de lúpulo 
no país. Neste ano, a pro-
dução já soma 5.656 tonela-
das, segundo levantamento 
da Associação Brasileira de 
Produtores de Lúpulo (Apro-
lúpulo).
No estado do Rio de Janeiro, 
a produção de mudas de 
lúpulo, em 2021, chegou a 
26.539 unidades. Todas pro-
duzidas em Teresópolis. Já a 
estimativa para 2022 é de 50 
mil mudas.
No total, há 29 produtores 
nacionais de mudas de lú-
pulo inscritos no Registro 
Nacional de Sementes e Mu-
das (Renasem). Desses, um  
está localizado em Teresó-
polis. 

Indústria naval em pauta

O deputado André Cecilia-
no (PT), pré-candidato ao 
Senado pelo Rio, se reuniu 
com 15 empresários da 
indústria naval em Niterói, 
ontem (20). O encontro foi 
promovido pelo Sindicato 
Nacional da Indústria da 
Construção e Reparação 
Naval e Offshore (Sinaval). 

 Wilson Dias/Agência Brasil

O sindicato vai produzir 
um documento com as 
demandas do setor, a ser 
entregue ao pré-candidato 
à presidência da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
através do deputado. As 
demandas vão desde a 
revisão tributária a desbu-
rocratização de licenças. 

Internet para 
escolas públicas
O Instituto Escola Conecta-
da, que leva internet de alta 
velocidade gratuitamente 
para escolas públicas de todo 
Brasil a partir da rede de pro-
vedores locais, lançou o Selo 
“Conectamos Escolas Públi-
cas”. O selo, inédito na área 
da tecnologia, deve se tornar 
referência no reconhecimen-
to de empresas que demons-
tram seu comprometimento 
em gerar impacto social na 
educação da sua região, uma 
vez que este alinhamento 
com questões sociais tem 
sido uma demanda crescente 
dos consumidores. Para re-
ceber este selo o provedor se 
compromete a fazer parte da 
Rede Escola Conectada, que 
atua para expandir o acesso 
de escolas públicas à internet. 

Butantan vai 
acelerar produção

Caminhos 
de Maricá

O Instituto Butantan infor-
mou, ontem (20), que será 
importada a quantidade de 
Insumo Farmacêutico Ativo 
(IFA) suficiente para a pro-
dução das doses de vacina 
Coronavac, que servirão para 
atender o esquema vacinal 
primário completo de toda a 
população brasileira infantil 
de 3 até os 5 anos, contra a 
covid-19. 

A determinação do go-
vernador Rodrigo Garcia visa 
disponibilizar, o mais rápido 
possível, o imunizante ao 
Ministério da Saúde.

Na última quarta-feira 
(13), a Anvisa aprovou, por 
unanimidade, a extensão do 
uso pediátrico da CoronaVac 
fabricado em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sino-
vac, contra o coronavírus. 

O Butantan aguarda ape-
nas a decisão do Ministério 
da Saúde para incorporar 
a CoronaVac ao Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI) para que possa, assim, 
ser distribuída em todos os 
estados e municípios. 

O Circuito Ecológico Cami-
nhos de Maricá deste do-
mingo (24) vai celebrar a 
ação “Um Dia no Parque”, 
considerada a maior mobi-
lização nacional em defesa 
de unidades de conservação 
do Brasil, que em 2022 tem 
como tema “De volta ao lar”. 
Promovida pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Turismo, a caminhada terá 
como roteiro a Pedra de Itao-
caia, em Itaipuaçu, com 389m 
de altura e é considerada pa-
trimônio natural municipal. 
As inscrições começam nesta 
quinta-feira (21), a partir de 
13h, pelo link https://forms.
gle/pLEc9Lt4V1WbpaQN8. 
Serão 15 participantes. O tra-
jeto tem duração de quatro 
horas ida e volta. 

PDT lança Ciro à presidência

 O PDT oficializou, na tarde 
de ontem (20), a candida-
tura de Ciro Gomes para a 
Presidência da República. 
Essa será a quarta vez que 
ele vai concorrer ao cargo 
de presidente. Em 2018, 
Ciro ficou em terceiro lu-
gar, com pouco mais de 13 
milhões de votos, 12,47% 
do eleitorado. Ele também 

 Wilson Dias/Agência Brasil

concorreu à Presidência 
nas eleições de 1998 e 2002.
“Eu quero unir o país em 
torno de um novo projeto”, 
disse Ciro, em seu discurso 
na convenção do parti-
do, citando seu livro, que 
funciona como um docu-
mento do seu projeto de 
governo. “Tenho trabalha-
do nesse projeto há anos”. 

Panorama RJPanorama RJ

O Diário Oficial de ontem 
(20) oficializou que o de-
putado estadual Rodrigo 
Bacellar (PL) é o novo líder 
do Governo na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janei-
ro (Alerj). Ele acumula a 
função com a presidência 
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). Rodrigo 
Bacellar vinha atuando de 

modo informal na lideran-
ça desde a saída de Márcio 
Pacheco, que renunciou 
ao mandato para se tor-
nar conselheiro do Tribu-
nal de Contas do Estado 
(TCE). “Vamos continuar 
aprovando as matérias 
de interesse público e de 
fortalecimento do Estado”, 
afirma Bacellar.

Novo lider do Governo na Alerj
Thiago Lontra/Divulgação

O vereador de Niterói 
Jhonatan Anjos mediou 
o encontro entre Arman-
do Nobre, presidente da 
Confederação Nacional 
de Bandas e Fanfarras, 
Tiago Farias, presidente 
da Federação de Fanfarras 
e Bandas do estado do Rio 
de Janeiro, e o executivo 
da cidade, representado 
pelo vice-prefeito, Paulo 

Bagueira, pelo secretário 
das Culturas, Alexandre 
Santini, e pelo presidente 
da Fundação de Arte de Ni-
terói, Fernando Brandão. 
Na pauta, a proposta de 
Niterói sediar o Campeo-
nato Nacional de Bandas e 
Fanfarras em 2022, evento 
que conta com mais de 50 
bandas e representação de 
mais de 21 estados. 

Campeonato Nacional de bandas
Divulgação
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Prefeitura de Niterói vai conceder benefício de R$ 600 a estudantes. Edital do programa já foi lançado

Auxílio para 100 universitários
A Prefeitura de Niterói lan-
çou, ontem (20), o edital do 
Programa de Promoção Social 
Agentes Pela Cidadania, em 
parceria com a Fundação 
Euclides da Cunha (FEC-UFF) 
e com a Universidade Federal 
Fluminense (UFF). O projeto 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Econo-
mia Solidária (SMASES) vai 
conceder um benefício so-
cioassistencial de R$ 600, em 
forma de bolsa de assistência 
estudantil, que será pago para 
100 universitários em situa-
ção de vulnerabilidade social 
de Niterói para desenvolver 
oficinas nos equipamentos da 
secretaria para o público dos 
programas e serviços atendi-
dos. As inscrições podem ser 
feitas até 3 de agosto. O edi-
tal está disponível no portal 
da Prefeitura (www.niteroi.
rj.gov.br).

O secretário Municipal de 
Assistência Social e Econo-
mia Solidária, Elton Teixeira, 
destaca o pioneirismo na 
iniciativa com a criação do 
primeiro programa municipal 
de permanência estudantil 
do Brasil.

“O benefício socioassis-
tencial para universitários é 
algo inovador. Além disso, o 
Programa se torna ainda mais 
potente ao vincular esses 
estudantes ao compromisso 

de retorno social para o mu-
nicípio. A missão dos Agentes 
Pela Cidadania é também 
promover o desenvolvimento 
social para que a população 
em vulnerabilidade socioe-
conômica de Niterói tenha 
instrumentos para superar as 
situações de pobreza e riscos 
sociais”, analisa o secretário.

O projeto é destinado a 
moradores de Niterói oriun-
dos de famílias com renda 
per capita de até três salários 
mínimos mensais. A iniciativa 
vai colaborar para a perma-
nência estudantil e conclusão 
do ensino superior de forma 
qualitativa, visto que a vulne-
rabilidade socioeconômica 

é um dos maiores fatores 
de evasão de estudantes na 
graduação. 

Para Alexandra Anastacio, 
pró-reitora de Graduação da 
UFF, o programa combate a 
evasão dos estudantes e torna 
a UFF ainda mais inclusiva.

“A parceria da Universida-
de com a Prefeitura de Niterói 

é fruto de uma grande articu-
lação da Reitoria que com-
preende o papel da formação 
cidadã do estudante como 
elemento de qualificação 
acadêmica do futuro profis-
sional. Além disto, o projeto 
atua combatendo a retenção 
e evasão da vulnerabilidade 
dos estudantes licenciandos. 
A UFF se torna cada vez mais 
inclusiva em sua prática e a 
sociedade ganha com isto”, 
conta Alexandra.

O Programa Agentes pela 
Cidadania vai desenvolver 
oficinas nos equipamentos da 
SMASES para o público dos 
programas e serviços socioas-
sistenciais, sobretudo para 
as famílias contempladas 
pela Moeda Social Arariboia. 
O objetivo é potencializar 
o desenvolvimento social a 
partir de oficinas para pro-
vas como o Encceja (Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e 

Adultos) e outras formações 
de orientação para o mercado 
de trabalho.

Os estudantes selecio-
nados serão responsáveis 
por desenvolver atividades 
pedagógicas com conteúdos 
relacionados à sua área de 
graduação para o público dos 
programas e serviços socioas-
sistenciais. Atividades como 
reforço escolar, alfabetização, 
preparação para o mercado 
de trabalho serão algumas 
desenvolvidas nas unidades 
da SMASES espalhadas por 
todas as regiões da cidade 
(Zona Norte, Praias da Baía, 
Pendotiba e Região Oceâ-
nica), como: acolhimentos 
institucionais, CRAS (Centro 
de Referência em Assistência 
Social) e Centros de Convi-
vência.

Vagas – São 100 vagas para 
estudantes de graduação, que 
residem em Niterói e estão em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. Destas va-
gas, 70 são destinadas para 
graduandos da Universidade 
Federal Fluminense e 30 va-
gas para outras instituições 
de ensino superior públicas 
ou privadas. As inscrições 
devem ser feitas pelo formu-
lário on-line disponível em: 
https://forms.gle/WT1d5b-
2fbHi2Qtip7.

São vagas para 
graduandos 
residentes em 
Niterói e em 
situação de 
vulnerabilidade 
social

Marcelo Feitosa

Setenta vagas são para estudantes da UFF e 30 para alunos de outras instituições, públicas ou privadas

Auxílio de R$ 600 já 
está oficializado
A partir de agosto, as famílias 
participantes do Programa 
Auxílio Brasil receberão o be-
nefício complementar de R$ 
200, elevando para R$ 600 o 
valor  até dezembro. É o prevê 
a Portaria nº 797, publicada 
pelo Ministério da Cidadania 
no Diário Oficial da União de 
ontem (20).

Vale-gás -Além de garantir 
o valor adicional para o Auxí-
lio Brasil, a portaria descreve 
o cálculo do valor de outro 
benefício: o vale-gás, que 
corresponderá “a um valor 
complementar na ordem de 
50% da média do preço nacio-
nal de referência do botijão 
de 13 quilogramas de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), 
estabelecido pelo Sistema 
de Levantamento de Preços 

(SLP) da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), nos 
seis meses anteriores”.

A portaria, no entanto, 
estabelece um “adicional ex-
traordinário” de igual valor. 
“Com isso, o Auxílio Gás, pago 
a cada dois meses, terá o valor 
de 100% de um botijão de gás 
para o público beneficiário e 
será repassado nos meses de 
agosto, outubro e dezembro”, 
informou o Ministério da Ci-
dadania.

Webnário sobre 
riscos ambientais
A Prefeitura de Niterói, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Defesa Civil e Geotecnia, 
em parceria com a Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF) através do Programa 
de Desenvolvimento de Pro-
jetos Aplicados (PDPA), está 
com inscrições abertas para 
o curso “Educação para Ris-
cos Ambientais”. A atividade 
tem o apoio da Secretaria de 
Educação e é direcionada 
para os professores do ensino 
fundamental I e II da rede pú-
blica de educação de Niterói, 
oriundos de diversas áreas 
do conhecimento, para um 
debate interdisciplinar sobre 
riscos ambientais e estímulo 
à elaboração de novos recur-
sos didáticos. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 2 
de agosto pelo link l1nq.com/
ay51l.

Walace Medeiros, secre-

tário de Defesa Civil e Geo-
tecnia, diz que este um dos 
projetos mais importantes do 
PDPA por tratar da capacita-
ção de professores.

“É fundamental que eles 
tenham noções de Defesa 
Civil e, principalmente, co-
nheçam a dinâmica relacio-
nada às ações preventivas 
em desenvolvimento no ter-
ritório municipal. Esse pro-
jeto específico visa nivelar a 
capacitação dos professores”, 
explica Walace.

Anestesista é indiciado pelo 
crime de estupro de vulnerável
O anestesista Giovanni Quin-
tella Bezerra foi indiciado 
pelo crime de estupro de 
vulnerável. Ele estuprou uma 
mulher na hora do parto. O 
inquérito, enviado à Justiça, 
foi concluído pela Delegacia 
de Atendimento à Mulher 
(Deam) de São João de Meriti, 
na Baixada Fluminense, onde 
ocorreu o crime. 

De acordo com a Secreta-
ria de Estado de Polícia Civil 
(Sepol), 19 pessoas foram 
ouvidas no inquérito e os 
medicamentos usados pelo 
médico no parto foram pe-
riciados. Outros cinco casos 
continuam sendo investiga-
dos pela Deam. Entre eles 
estão os de duas mulheres 
que tiveram filhos no mesmo 
domingo (10) e foram seda-
das por Giovanni Quintella 

Bezerra.
A delegada Bárbara Lom-

ba, titular da Deam, que 
presidiu o inquérito e está 
à frente das investigações, 
ainda apura a possibilidade 
de o crime ter sido praticado 
também em mais de 30 mu-
lheres que passaram por pro-
cedimentos com o médico.

Réu - Na sexta-feira pas-
sada (15), o anestesista virou 
réu pelo crime de estupro de 
vulnerável. A decisão foi do 
juiz Luís Gustavo Vasques, 
da 2ª Vara Criminal de São 
João de Meriti, do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ), que recebeu denúncia 
do Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) contra o 
médico.

Na denúncia, os promoto-
res apontaram que “o crime 

foi cometido contra mulher 
grávida e com violação do 
dever inerente à profissão”. 
O MP pediu ainda que fosse 
decretado sigilo no processo, 
para preservar e resguardar a 
imagem da vítima.

O processo contra o anes-
tesista começou com a gra-
vação do crime feita pela 
equipe de enfermagem que 
participava do parto. De 
posse das imagens, os en-
fermeiros comunicaram os 
fatos à chefia do hospital, 
que acionou a Polícia Civil. 
Os agentes fizeram a prisão 
em flagrante do anestesista 
ainda no Hospital da Mulher 
Heloneida Studart, onde 
ocorria o parto, em São João 
de Meriti.

No despacho, o magistra-
do declarou que a denúncia 

oferecida pelo MP preen-
chia os pressupostos legais 
para o recebimento. “A esse 
respeito, destaco que a de-
núncia contém a exposição 
dos fatos criminosos, com 
todas as suas circunstâncias, 
a qualificação do acusado, a 
classificação do crime e o rol 
de testemunhas”, escreveu.

Para os promotores que 
ofereceram a denúncia, Gio-
vanni Quintella Bezerra agiu 
de forma livre e consciente. 
“Com vontade de satisfazer 
a sua lascívia, praticou atos 
libidinosos diversos da con-
junção carnal com a vítima, 
parturiente impossibilitada 
de oferecer resistência em 
razão da sedação anestésica 
ministrada”, apontaram.

O anestesista está preso 
desde o dia 12 em Bangu 8.

Dezenove pessoas foram ouvidas no inquérito. Outros 5 casos são investigados

Niterói lança 
consulta 
pública para 
os ciclistas
A Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta lançou uma con-
sulta pública para os ciclistas 
da cidade. O órgão quer ter 
mais detalhes sobre como é a 
experiência dos niteroienses 
que pedalam pelas ciclovias 
do município.

O objetivo é incentivar 
mais pessoas a conhecerem 
os benefícios de andar de 
bicicleta.

A Coordenadoria é o ór-
gão da responsável pelo 
planejamento cicloviário e 
pelo fomento à cultura da 
bicicleta. Para respondea, 
acesse o aplicativo do Colab 
ou o link: https://consultas.
colab.re/bicicletaniteroi

Rede hoteleira da capital registra uma média de 70% e interior, mais de 68%

Estado do Rio de Janeiro em 
alta nas férias de julho
HotéisRIO e ABIH-RJ divul-
garam pesquisa de ocupação 
para férias de julho no inte-
rior e para a capital flumi-
nense. Segundo o HotéisRIO, 
a expectativa de ocupação 
hoteleira na cidade do Rio de 
janeiro indica uma média de 
70% dos quartos reservados.  
No interior, de acordo com a 
ABIH-RJ, esse número deve 
ficar em 68,52% de quartos 
ocupados.

A alta do dólar favore-
ce as viagens internas, o 
que está impulsionando a 
procura pela capital nesta 
temporada. Números com-
provam que as perspectivas 
são as melhores para o setor  
hoteleiro do interior do es-
tado.

Nova Friburgo está com 
90%, Miguel Pereira com 
89%, Teresópolis com 85% e 
Petrópolis com 81%. Itatiaia/ 
Penedo registram 75%, en-
quanto Angra dos Reis tem 

70% e Paraty 65%. Vassouras 
está com 60,29%, Armação 
de Búzios com 60%, Cabo 
Frio e Rio das Ostras com 
50% e Arraial do Cabo com 
47% de ocupação.

Essas cidades oferecem 

meios de hospedagem com 
atrativos diferenciados para 
o público de família, moda-
lidade bastante procurada 
para estadias prolongadas no 
período de férias escolares 
em julho.

Divulgação

Alta do dólar favorece as viagens internas para capital e para o interior do estado

Portaria foi 
publicada no 
Diário Oficial da 
União

Prefeitura de 
Niterói e UFF 
realizam evento 
sobre os desafios 
da gestão de 
riscos e desastres

Objetivo é 
incentivar o uso 
da bicicleta

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Antonio Marreiros da Silva Melo Neto - 
Juiz Titular do Cartório da 6a Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Getúlio Vargas, 2512 - Santa Catarina - São Gonçalo - RJ e-mail: 
sgo06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção de posse 
- Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0040405-42.2015.8.19.0004, movida por AMPLA 
ENERGIA E SERVIÇOS S/A em face de CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, objetivando CITAÇÃO DO 
RÉU. Assim, pelo presente edital CITA o réu CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, 
querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 
344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo, 13 de maio de 2022. 
Eu, Denise Chavao Simonato - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/17922, digitei. E eu, Valma 
Lucia Domingues Souza - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/26851, o subscrevo.
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SG: ação conjunta aperta o cerco 
contra motos irregulares em SG
 ‘Operação São Gonçalo Mais Segura’ contou com apoio da Guarda Municipal e polícias Militar e Civil 

Para combater a circulação 
de motocicletas irregulares 
pelas vias públicas da cidade, 
a Prefeitura de São Gonçalo, 
em parceria com a Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro, 
realizou, na manhã de ontem 
(20), uma operação conjunta 
envolvendo as forças de segu-
rança. As ações contaram com 
apoio das secretarias de Or-
dem Pública e de Transportes.

A operação “São Gonçalo 
mais Segura” aconteceu em 
cinco locais, durante toda a 
manhã, e teve a participação 
de agentes da Operação São 
Gonçalo Presente, Guarda 
Municipal, policiais do 7º 
BPM e policiais civis das dele-
gacias (72ª DP, 73ª DP, 74ª DP, 
e 75ª DP).

Em ações simultâneas, 
equipes atuaram no entronca-
mento da Rua Alfredo Bahien-
se e Avenida Porto do Rosa, no 
Boaçu, às margens da BR-101; 
na Rua Dr. Pio Borges, no Pita; 
na Estrada São Pedro com a 
Marechal Povoas, em Vista 
Alegre; na Rua Cândido Reis, 
no Coelho; e na Estrada Raul 
Veiga, no Bandeirantes.

A Polícia Civil verificou os 
chassis de todas as motoci-
cletas que foram abordadas 
durante a ação, bem como a 
documentação dos conduto-
res para checar se existe algum 
mandado de prisão em aberto.

O secretário de Transpor-
tes, Fabio Lemos, lembrou 
que essas ações integradas são 
importantes para garantir as 
fiscalizações pela cidade.

“Desde o início da atual 

gestão estamos trabalhando 
nas vias públicas da cidade 
para diminuir o número de 
irregularidades, retirando as 
motocicletas sem emplaca-
mento. Essa integração com 

as forças policiais e as secre-
tarias garante não somente 
fiscalizar os veículos, mas 
também dar mais segurança 
à população”, afirmou o se-
cretário. 

Para o secretário de Ordem 
Pública, Capitão Wellington 
Moreira, essas operações são 
necessárias para inibir ações 
criminosas.

“A ação conjunta com as 

forças de segurança do mu-
nicípio se faz necessária para 
coibir ainda mais os inúmeros 
crimes que são cometidos uti-
lizando motocicletas. Através 
da integração, conseguimos 
realizar o procedimento de 
forma rápido e prática, re-
movendo esses veículos ir-
regulares das vias públicas e 
garantindo ainda mais a segu-
rança dos moradores de São 
Gonçalo”, contou o Capitão.

As motocicletas removidas 
durante a operação foram en-
caminhadas para o depósito 
público. Para a retirada dos 
veículos é necessário se diri-
gir até o depósito municipal, 
Transguard, localizado na 
Rua General Fonseca Ramos, 
na Estrela do Norte, e seguir 
o procedimento de regulari-
zação.

Durante a manhã, houve 
mais de 300 abordagens e 55 
motocicletas foram removi-
das. As ações prosseguiram m 
durante a tarde.

Pela manhã, 
blitz de 
fiscalização foi 
montada em 
cinco locais da 
cidade

Fabio Guimarães/Divulgação

Os agentes fizeram mais de 300 abordagens e conferiram os chassis das motocicletas consideradas como suspeitas. Cinquenta e cinco foram apreendidas

Guarda Municipal de Niterói 
vai ganhar mais 286 agentes
A Prefeitura de Niterói vai 
criar 286 novos cargos para a 
Guarda Municipal, amplian-
do o efetivo da corporação 
para mil agentes. Esse é o li-
mite máximo permitido pela 
Constituição para um muni-
cípio com o tamanho de Ni-
terói. A mensagem-executiva 
enviada pela prefeitura com 
o projeto prevendo a criação 
dos cargos foi aprovada on-
tem pela Câmara Municipal.

O prefeito Axel Grael des-
tacou que o aumento do nú-
mero de guardas municipais 
é uma demonstração de que 
o Poder Executivo municipal 
não vai abrir mão de atuar 
de forma ativa e direta para 
garantir mais segurança para 
a população de Niterói.

“Este foi um compro-
misso que assumi durante 
o processo eleitoral e é mais 
um dos investimentos da 

Prefeitura de Niterói na Guar-
da Municipal. Desde 2013, 
o município realizou dois 
concursos para ampliação do 
efetivo da corporação, inves-
tiu em cursos de capacitação 
e na construção da Cidade da 
Ordem Pública, com instala-
ções modernas para o traba-
lho da corporação”, explicou 
Axel Grael.

Ações – Desde 2013, a va-
lorização da Guarda Munici-
pal é uma das prioridades da 
Prefeitura de Niterói. Foram 
realizados dois concursos 
que ampliaram o efetivo de 
300 para 714 agentes. Agora, 
com a iniciativa do Poder 
Executivo, esse número che-
ga a mil.

Em apoio às forças de 
segurança, a Prefeitura de 
Niterói criou o Centro Inte-
grado de Segurança Pública 
(Cisp), que possui cerca de 

500 câmeras espalhadas pela 
cidade, que são monitoradas 
24 horas por dia por agentes 
da Guarda Municipal e per-
mitem a realização de ações 
integradas com as forças po-
liciais. O Município também 
implantou um sistema de 
cercamento eletrônico com 
portais de segurança, onde 
70 câmeras com tecnologia 
de inteligência artificial fo-
tografam e analisam as pla-
cas de carros nas entradas, 
saídas e principais vias da 
cidade.

A Prefeitura também esta-
beleceu o Regime Adicional 
de Serviço (RAS) para os 
agentes de segurança traba-
lharem voluntariamente em 
seu horário de folga. Além 
disso, o Município aprovou 
o plano de cargos e salários 
da corporação, investiu em 
cursos de capacitação e na 

construção da Cidade da 
Ordem Pública, com insta-
lações modernas para o tra-
balho da Guarda Municipal.

Mais policiamento – Ou-
tra iniciativa da Prefeitura de 
Niterói na área de segurança 
pública foi a renovação do 
Programa Estadual de Inte-
gração na Segurança (Proeis), 
através de convênio com a 
Polícia Militar do estado do 
Rio de Janeiro. Atualmente, 
Niterói tem uma média de 
160 policiais extras por dia 
e o novo acordo nos permite 
chegar até 250 vagas diárias. 
No Proeis, a Prefeitura paga 
uma gratificação para poli-
ciais militares que aceitam 
trabalhar nas ruas de Niterói 
nos dias de folga, reforçando 
o efetivo da PM na cidade. O 
número de viaturas cedidas 
pela Prefeitura de Niterói 
passou de 15 para 25.

Projeto de lei prevendo criação de cargos é aprovado pela Câmara

Justiça aceita denúncia. Crime foi considerado por ‘motivo fútil’

Assassinato em Foz do 
Iguaçu: policial vira reú

O juiz Gustavo Germano 
Francisco Arguello, da 3ª Vara 
Criminal de Foz do Iguaçu, 
aceitou ontem a denúncia 
apresentada pelo Ministério 
Público do Paraná (MPPR) 
contra o policial penal Jorge 
José da Rocha Guaranho pelo 
assassinato - no último dia 9 -  
do guarda municipal Marcelo 
Aloizio de Arruda, tesoureiro 
do PT estadual. Com isso, Gua-
ranho virou réu no processo. 

Na denúncia apresentada 
ao Tribunal do Júri, o MP 
acusa Guaranho de homicí-
dio duplamente qualificado. 
Produção de perigo e motivo 
fútil foram as qualificadoras 

utilizadas pelos promotores 
para embasar a denúncia.

Segundo eles, a conduta do 
acusado foi desencadeada por 
“preferência político-partidá-
ria antagônica” e colocou em 
risco outras pessoas. 

O Ministério Público di-
vergiu em relação ao relatório 
final da investigação realiza-
do pela Polícia Civil. No dia 
15, o policial penal federal 

foi indiciado por homicídio 
duplamente qualificado – por 
motivo torpe, vil e socialmente 
reprovável e por causar perigo 
comum.

De acordo com o promotor 
de Justiça Tiago Lisboa Men-
donça, por razões jurídicas,  a 
denúncia tratou que o crime 
ocorreu por motivo fútil, e não 
por motivação torpe. 

“O nosso entendimento 
é que o crime repugnante da 
torpeza tem que ter essa co-
notação de alguma vantagem 
no campo econômico. O mo-
tivo fútil é que aquele motivo 
flagrantemente desproporcio-
nal”, justificou.

Itaboraí agora passa a 
contar com uma equi-
pe de dentistas voltada 
apenas para atendi-
mentos aos pacientes 
internados no Centro 
de Tratamento Inten-
sivo (CTI) do Hospital 
Municipal Desembar-
gador Leal Júnior, em 
Nancilândia. O serviço 
está sendo implemen-
tado pela Prefeitura de 
Itaboraí, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Saúde (SEMSA).”Da-
remos mais qualidade 
de vida ao paciente que 
está no CTI, diminuindo 
o número de infecções”, 
afirma secretário muni-
cipal de saúde, Sandro 
Ronquetti.

Assistência 
odontológica

Crime aconteceu 
em festa de 
aniversário

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: 24/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Rua Waldir Guilherme - Ilha da Conceição  - Niterói 17840609
09:00 às 13:00 Travessa Mario Neves - Ilha da Conceição  - Niterói 17840609
13:00 às 17:00 Rua Marechal Deodoro - Centro - Niterói 17841059
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Caxias - Centro - Niterói 17841059
13:00 às 17:00 Rua Visconde de Sepetiba - Centro - Niterói 17841059
13:00 às 17:00 Travessa Lira - Centro - Niterói 17841059

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Rua Coronel Moreira Cezar - Centro - São Gonçalo 17837525
08:30 às 12:30 Rua Doutor Francisco Portela - Câmarão - São Gonçalo 17837525
09:00 às 13:00 Rua Acurcio Torres - Jockey Club - São Gonçalo 17778851
09:00 às 13:00 Rua Capitão Arthur Oscar Miranda Neto - Jockey Club - São Gonçalo 17778851
09:00 às 13:00 Rua Cenira de C Machado - Jockey Club - São Gonçalo 17778851
09:00 às 13:00 Rua Gracinda Paes Pereira - Jockey Club - São Gonçalo 17778851
09:00 às 13:00 Rua Iolanda Fassinte - Jockey Club - São Gonçalo 17778851
09:00 às 13:00 Rua Luiz Henrique S Fonseca - Jockey Club - São Gonçalo 17778851
09:00 às 13:00 Rua Oscar A M Neto - Jockey Club - São Gonçalo 17778851
09:00 às 13:00 Rua Waldir Moraes Marinho - Jockey Club - São Gonçalo 17778851
09:00 às 13:00 Rua Ouvídio Luiz de Moura - Jockey Club - São Gonçalo 17779111
09:00 às 13:00 Rua Clodomiro Antunes Costa - Anaia - São Gonçalo 17779335
09:00 às 13:00 Rua Pedro José de Souza Jardim - Arsenal - São Gonçalo 17779393
09:00 às 13:00 Estrada do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 17779451
09:00 às 13:00 Estrada Condomínio Topázio - Jockey Club - São Gonçalo 17779451
09:00 às 13:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 17779451
09:00 às 13:00 Rua 8 - Jockey - São Gonçalo 17779451
09:00 às 13:00 Rua Doutor Walter Werneck - Arsenal - São Gonçalo 17779451
09:00 às 13:00 Rua Francisco S. Marmelo - Arsenal - São Gonçalo 17779451
09:00 às 13:00 Rua General Mouzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 17779451
09:00 às 13:00 Rua Gramado do Anaia - Anaia - São Gonçalo 17779451
09:00 às 13:00 Rua Morzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 17779451
13:00 às 17:00 Rua Aurelio Pinheiro - Pita - São Gonçalo 17842013
13:00 às 17:00 Rua 1º de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo 17842013
13:00 às 17:00 Rua Doutor Pio Borges - Barro Vermelho - Pita - São Gonçalo 17842013
13:00 às 17:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17842013
Dia: 25/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
12:00 às 17:00 Avenida Rio do Ouro - Maria Paula - Niterói 17843445
12:00 às 17:00 Estrada Paciência - Maria Paula - Niterói 17843445
12:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - Niterói 17843445

SÃO GONÇALO 
09:00 às 12:00 Avenida Presidente Roosevelt - Guaxindiba - Marambaia - Vista 

Alegre - São Gonçalo 
17855551

09:00 às 12:00 Estrada Guaxindiba - Vista Alegre - São Gonçalo 17855551
09:00 às 12:00 Rua Embare - Vista Alegre - São Gonçalo 17855551
09:00 às 12:00 Rua Itabajara - Vista Alegre - Guaxindiba - São Gonçalo 17855551
09:00 às 12:00 Rua Itacaju - Vista Alegre - São Gonçalo 17855551
09:00 às 12:00 Rua Itaí - Vista Alegre - São Gonçalo 17855551
09:00 às 12:00 Rua Joaquim Nabuco - Vista Alegre - Mutondo - São Gonçalo 17855551
09:00 às 12:00 Rua Moraes Sarmento - Bom Retiro - Vista Alegre - São Gonçalo 17855551
09:00 às 12:00 Rua Presidente Rooseve Loteamento - Vista Alegre - São Gonçalo 17855551
09:00 às 12:00 Travessa Itabajara - Vista Alegre - São Gonçalo 17855551
12:00 às 17:00 Avenida Abdias José dos Santos - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Estrada Paciência - Condomínio Eco Park - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Estrada Domício Correia - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Estrada Velha Manga - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Rua Domicio Correia - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Rua Expedicionário Francisco Hierro - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Rua Expedicionário Lázaro Moncef - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Rua Expedicionário Luiz Lopes Dornelles - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Rua Lázaro Moncer - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Rua Lázaro Mosf - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Rua Luiz Lopes Dornelles - Maria Paula - São Gonçalo 17843445
12:00 às 17:00 Travessa Particular - Condomínio Residencial Coutry - Maria Paula 17843445
13:30 às 17:30 Praça Nova Cidade - Nova Cidade - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Alécio Venturuni - Luiz Caçador - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Ana Maio - Luiz Caçador - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Coronel Silveira - Luiz Caçador - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Expedicionário I Matozo - Luiz Caçador - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Ezídio Matozo - Luiz Caçador - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Isidoro Matoso - Luiz Caçador - Trindade - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Machado de Castro - Luiz Caçador - Itaúna - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Olindo Costa - Itaúna - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Petrópolis - Trindade - Luiz Caçador - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Rua Silveira - Luiz Caçador - São Gonçalo 17795573
13:30 às 17:30 Avenida A Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17855769
13:30 às 17:30 Rua Pândia Calogeras - Jardim Catarina - São Gonçalo 17855769

MARICÁ
09:00 às 13:00 Estrada Caxito - Caxito - Maricá 17855691
09:00 às 13:00 Rua Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 17855691
09:00 às 13:00 Rua Raul Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 17855691
13:00 às 17:00 Avenida A - Estrada de Bambuí - Maricá 17856767
13:00 às 17:00 Avenida Joaquim Rodrigues - Bambuí - Maricá 17856767
13:00 às 17:00 Ruas 66, 67 - Bambuí - Guaratiba - Maricá 17856767
13:00 às 17:00 Avenidas 1, 3 - Cordeirinho - Parque Nancy - Santo Antônio - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Avenida dos Pombos - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Avenida João de Barro - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Estrada das Mangueiras - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Itapeba - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Ruas 01, 03, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 - Centro - 

Itapeba - Parque Nancy - Santo Antônio - Maricá 
17857477

13:00 às 17:00 Rua das Acácias - Ponta Negra - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua das Azaleias - Itapeba - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua das Hortências  - Itapeba - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua das Mangueiras - Jardim Inohan - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua das Papoulas - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua das Tulipas - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua dos Bugganvilles - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua dos Eucaliptos - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua dos Ipês - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua dos Pombos - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua João de Barro - Parque Nancy - Maricá 17857477
13:00 às 17:00 Rua Pau Brasil - Santo Antônio - Maricá 17857477
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Esportes

Brasil perde 
e deixa Liga 
das Nações 
de vôlei
Atual campeã da Liga das 
Nações de vôlei masculino, 
a seleção brasileira está fora 
da briga pelo bicampeo-
nato. Ontem, em Bolonha 
(Itália), os brasileiros foram 
derrotados pelos Estados 
Unidos, de virada, por três 
sets a um (25/20, 22/25, 
23/25 e 17/25). O confronto 
abriu as quartas de final da 
competição.

A queda precoce encerra 
uma campanha irregular do 
Brasil no torneio. Na primei-
ra fase, os comandados de 
Renan Dal Zotto avançaram 
em sexto lugar ao mata-
-mata, com oito vitórias e 
quatro derrotas - uma delas 
para a China, apenas a 13ª 
colocada, por três a zero, em 
Brasília. Os demais tropeços 
foram para EUA, Polônia e 
França, todos rivais que fica-
ram à frente na classificação.

No jogo desta quarta, os 
brasileiros anotaram mais 
pontos de ataque (61 a 56), 
mas erraram muito mais que 
os norte-americanos (28 a 
21) e foram parados sete ve-
zes pelo bloqueio, três deles 
executados pelo central Da-
vid Smith. O paredão verde 
e amarelo funcionou em 
apenas três ocasiões. Apesar 
disso, foi do Brasil o maior 
pontuador do confronto: o 
ponteiro Yoandy Leal, com 
18 acertos.

Com o resultado de ontem, Tricolor chegou aos 31 pontos no Brasileirão

Em jogo de viradas, Flu 
vence o Goiás fora de casa

O Fluminense 
conquistou uma 
grande vitória on-
tem, ao derrotar 
por 3 a 2 o Goiás, 
em Goiânia. Com 
o resultado, os tri-

colores chegaram a 31 pontos 
no Campeonato Brasileiro. Já 
o Goiás segue com 21, próximo 
da degola.

O confronto começou em 
ritmo acelerado. Tanto que com 
um minuto, Nino cabeceou para 
grande defesa de Tadeu. Já aos 
seis, foi a vez de Pedro Raúl obri-
gar Fábio a fazer grande defesa.

O Fluminense abriu o placar 
aos 27 minutos. O colombiano 
Arias recebeu passe na área e 
finalizou sem chance para o 
goleiro goiano.

Quando parecia que os vi-
sitantes iriam com a vantagem 
para o intervalo, o Goiás chegou 
ao empate, aos 43. Pedro Raúl 

aproveitou cruzamento e cabe-
ceou sem defesa para Fábio para 
deixar tudo igual no primeiro 
tempo.

No segundo tempo, o Goiás 
voltou melhor e passou a che-
gar com mais intensidade ao 
ataque. O Fluminense passou a 
ter dificuldade em avançar com 
qualidade.

O duelo ficou aberto, com 
as duas equipes voltadas para o 
ataque. Mais uma vez, o Goiás 
teve chance de marcar. Aos 31 

minutos, Renato Júnior ganhou 
de Felipe Melo e tocou para 
Nicolas na pequena área, mas o 
atacante mandou pela linha de 
fundo. De tanto insistir, os donos 
da casa marcaram aos 34. Desta 
vez, Nicolas aproveitou lança-
mento e finalizou sem chance 
para Fábio.

Quando parecia que o Goiás 
chegaria a vitória, o Fluminense 
mostrou reação e empatou aos 
38 minutos. Cano aproveitou 
bola rebatida e tocou na saída 
de Tadeu. Para melhorar, os 
tricolores viraram dois minutos 
depois. Willian Bigode chutou 
cruzado, sem chance para o 
goleiro goiano.

Nos minutos finais, o Goiás 
foi para cima em busca do em-
pate. Nicolas quase empatou 
aos 44, mas a bola foi próxima 
do gol. O Fluminense conseguiu 
segurar o resultado para sair 
com a vitória de Goiânia.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

O atacante colombiano Jhon Arias abriu o placar para a importante vitória do Fluminense sobre o Goiás, ontem

Próxima partida 
do Fluminense 
será no domingo, 
quando recebe 
o Red Bull 
Bragantino, em 
Volta Redonda

Maurício Souza 
ganha apoio no Vasco

Fla entra no STJD por 
mando na Copa BR 

O Vasco ficou 
no empate com 
o Ituano, em 
São Januário, 
na noite da úl-
tima terça-fei-
ra. O resultado 

manteve os cruzmaltinos 
na vice-liderança da Série B.

Mesmo mantendo a se-
gunda posição, a equipe 
carioca não teve boa atua-
ção. O principal alvo das 
críticas da torcida foi o téc-
nico Maurício Souza, que 
foi defendido pelo goleiro 
Thiago Rodrigues.

“O Maurício tem o nos-
so apoio, tem o grupo nas 
mãos, é natural passar por 
algumas situações adversas 

O Flamengo 
e n t r o u  c o m 
uma ação no 
STJD buscando 
decidir as quar-
tas de final da 

Copa do Brasil em casa. O 
clube se sentiu injustiçado ao 
ter sua posição invertida no 
sorteio da última terça-feira, 
onde acabou sendo definido 
que os rubro-negros jogariam 
a segunda partida do mata-
-mata fora de casa contra o 
Athletico-PR e o Fluminense 
em casa contra o Fortaleza.

A CBF utiliza o critério de 
não realizar jogos de clubes 
da mesma cidade na mesma 
perna das eliminatórias. Além 
disso, a entidade argumenta 
que na fase anterior o mes-
mo padrão foi utilizado. Na 

e temos que saber passar por 
essa agora”, disse o arqueiro.

Thiago Rodrigues mini-
mizou as vaias da torcida. 
O goleiro destacou todo o 
apoio dos vascaínos ao lon-
go da competição.

“Nenhuma equipe no 
Brasil tem o apoio como o 
da nossa torcida. Ela tem 
todo direito de cobrar. Para 
jogar e trabalhar no Vasco, 
temos que estar prontos 
para a cobrança. E quando 
você cria essa expectativa de 
estar em segundo lugar, com 
14 jogos, sem perder e sem 
levar gols, você gera uma 
expectativa muito grande 
no nosso torcedor e isso gera 
uma pressão”, comentou.

ocasião, o Flamengo teve seu 
mando invertido e foi man-
dante no jogo decisivo contra 
o Atlético-MG, diferente do 
Fluminense que fez a segun-
da partida contra o Cruzeiro 
no Mineirão.

Por outro lado, o Flamen-
go alega que nas oitavas de 
final o Botafogo também es-
tava no páreo. Dessa maneira, 
inevitavelmente duas equipes 
cariocas atuariam no Rio de 
Janeiro na mesma perna das 
eliminatórias.

Outro ponto defendido 
pelos rubro-negros é o de 
que existem duas datas para 
as realizações das partidas. 
Dessa forma, seria possível 
que os jogos de Flamengo e 
Fluminense fossem realiza-
dos no Rio de Janeiro.

Próximo 
desafio será o 
Campeonato 
Mundial


