
Obra em canal vai mudar o 
trânsito nas ruas de Icaraí

Trecho da Ary Parreiras será interditado e itinerários de ônibus serão alterados a partir de 1º de agosto

ALTERAÇÕES COMEÇAM NA SEGUNDA-FEIRA

CIDADES\PÁG.3

A ação aconteceu através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Arteris Fluminense e a Secretaria Municipal de Transportes

Divulgação

BR-101: ‘blitz’ 
com direito 
a massagem
A última ação em comemoração 
ao mês dos motoristas aconteceu 
nesta quarta (27), na Rodovia BR-
101, na base da Arteris, em Neves, 
São Gonçalo. Na data em que é 
celebrado o dia do motociclista, 
eles receberam orientação so-
bre o trânsito, além de brindes, 
atendimento em saúde e até mas-
sagens nos pés. A “blitz” contou 
com aferição de pressão, de glico-
se, testes rápidos de infecções se-
xualmente transmissíveis (ISTs) 
e de PSA – exame de sangue que 
pode mostrar se o homem está 
com alguma doença na próstata. 
As vacinas contra o coronavírus 
e a gripe também estavam dispo-
níveis. Eles também ganharam 
limpeza do capacete e houve dis-
tribuição de antena e de adesivos 
refletores.

Niterói: procura 
pelo Procon 
cresce 200%

CIDADES\PÁG. 3

Yuri Marçal 
em show solo 
em Niterói
A Sala Nelson Pereira dos 
Santos recebe Yuri Marçal 
com “Nem se minha vida 
dependesse disso”.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Apresentações do espetáculo 
acontecem sexta e sábado, às 20h

Favorito no confronto, o Fluminense inicia hoje à noite, no Ceará, contra 
o Fortaleza, a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. 
Fernando Diniz manterá base que faz grande campanha no Brasileirão.

PÁG. 6

ESPORTES

Vasco quer 
recuperar 2ª 
colocação
Equipe precisa vencer o 
CRB, hoje, em São Januário, 
para voltar a assumir a vice-
-liderança da Série B.

Daniel Ramalho / Vasco

Emílio Faro comandará o Vasco de 
forma interina no jogo desta noite

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Confiante diante do bom momento, o Flu quer trazer para o Rio um bom resultado na Copa do Brasil

Flu visita o Fortaleza pela Copa BR

Viradouro chama 
componentes da 
comunidade

PANORAMA\PÁG. 2

Inscrições abertas para cursos
Senai oferece mais de 500 vagas de qualificação profissional em São Gonçalo

CIDADESPÁG. 4
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Intervenção ‘divina’
Hoje (ontem) de manhã fiquei 10 minutos parado no sinal da 
Rua Dr. Paulo César com a Av. Roberto Silveira, em Niterói. 
Meu suplício foi tão grande que comecei a rezar. De repente, 
um homem que estava alguns carros atrás do meu desceu e 
caminhou até o guarda que assistia a tudo impassível, fumando 
seu cigarro. Ele se aproximou da autoridade de trânsito e disse 
algumas palavras em seu ouvido, retornando depois para o veí-
culo. O guarda esperou que ele embarcasse e logo parou o trân-
sito na Roberto Silveira, permitindo que avançássemos o sinal 
vermelho. Se não foi intervenção divina, foi carteirada mesmo.
Simone Gonçalves

Cadê a revitalização?
Moro no Centro e há muitos anos venho ouvindo promessas 
de que o bairro vai ser revitalizado. Mas a realidade nunca 
mudou, população de rua, sujeira, engarrafamentos e crimi-
nalidade. Até quando vamos ter que aturar o descaso?
Luciana Barreto

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.

Yuri Marçal apresenta 
stand-up em Niterói 
A Sala Nelson Pereira dos 
Santos apresenta o ator e co-
mediante Yuri Marçal, com 
seu stand-up comedy “Nem 
se minha vida dependesse 
disso”.  As apresentações 
acontecem sexta e sábado, 
às 20h. Sem meias palavras, 
Yuri proporciona aborda 
com humor, acidez e irre-
verência os mais diversos 
assuntos. 

Yuri é o mais novo ator e 
comediante que se destaca 
entre o público que curte 

o humor direto ao ponto. 
O artista começou sua tra-
jetória ainda cursando a 
faculdade de direito, aos 19 
anos, quando tomou a de-
cisão que mudou os rumos 
de sua carreira: inscreveu-se 
no curso de Teatro e TV da 
Escola de Atores Wolf Maya. 

Online, ele também é 
um grande sucesso nos seus 
canais pessoais.

O ingresso custa R$80 
(inteira) e está à venda no 
site Sympla. 

CULTURA

Dança
“TIC. O Espelho do Ser”, do 
Sasso - Centro de Danca, é 
a atração, deste sábado, às 
19h, do Theatro Municipal 
de Niterói. Trata-se de uma 
viagem pelo subconsciente 
humano e uma obra basea-
da em fatos reais - com mais 
licença poética do que fatos. 
A pessoa se depara com an-
gústias, alegrias e emoções. 
A missão do espetáculo é 
fazer o público olhar pra 
dentro e aceitar suas emo-
ções. O ingresso custa R$60 
(inteira), no site Sympla.

LANÇAMENTO – O fotógrafo francês Vincent Rosen-
blatt lança o livro “Rio Baile Funk”, que retrata o mundo 
funk carioca e cenas das Festas Pretas, nesta quinta, 
às XX, na Aliança Francesa de Botafogo. Algumas 
imagens do livro podem ser conferidas na exposição 
“Insouciance: Juventudes Transatlânticas”, na Galeria 
da Aliança Francesa até o dia 6 de agosto.

ARRAIÁ – De sexta a domingo tem mais Festival Delí-
cias da Roça no Campo de São Bento. O evento reúne 
comidas e bebidas típicas, brincadeiras, barracas 
gourmet e shows. Todos os dias haverá apresentação de 
músicos com repertório caipira e sertanejo. O festival 
mantém ainda uma área destinada à arrecadação de 
alimentos para a Campanha Niterói Solidária.

Divulgação

Apresentações do espetáculo acontecem sexta e sábado, às 20h

Sabrina da Paz/Divulgação

“TIC. O Espelho do Ser” está em 

cartaz no Municipal de Niterói

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

POR JEFFERSON LEMOS

Alta infidelidade
O PT definiu como limite o 
dia da Conveção Nacional 
do PSB, que acontece nes-
ta próxima sexta (29), para 
que o partido aliado retire a 
candidatura ao Senado do 
deputado federal Alessandro 
Molon (PSB). A candidatura 
de Molon, segundo petistas, 
é um descumprimento do 
acordo que garante, no Rio, o 
apoio do PSB à candidatura 
do presidente da Assembleia 
Legislativa, André Cecilia-
no. A decisão sobre a data 
foi tomada na manhã desta 
quarta-feira (27). Caso o im-
passe permaneça, a Executiva 
petista realizará uma nova 
reunião, na próxima semana, 
para deliberar sobre a posi-
ção final do partido no Rio. 
O vice-presidente nacional 
do PT, Washington Quaquá, 
entrou com recurso que pede 
a revisão do apoio a Marcelo 
Freixo ao governo do Rio 
caso o PSB efetivamente não 
cumpra o acordo. Ele já conta 
com maioria na Executiva do 
partido.

Atenção Ala da Comunidade!

Componentes de alas de 
comunidade da Viradouro 
que devolveram as fanta-
sias após o desfile de abril 
precisam ir à quadra da 
escola no domingo 7 de 
agosto, para confirmarem 
a inscrição para o Carnaval 
2023. Além de uma foto 
3x4, é necessário apre-

Wagner Rodrigues/Divulgação

sentar os originais de RG 
e CPF, e comprovantes de 
residência e de vacinação 
contra Covid em dia. O 
atendimento será das 15 
às 18h e não há cobrança 
de taxa. Somente após esta 
primeira fase de inscrições 
é que a escola abrirá vagas 
para novos integrantes.

Bolsas de R$ 200 
para jovens
O Governo do Estado abriu 
700 novas vagas para o maior 
programa de Educação Am-
biental do país. Com turmas 
em mais de 80 localidades já 
em funcionamento, a inicia-
tiva abrangerá ao todo 6 mil 
jovens de 16 a 24 anos. Com 
50 vagas em cada, os Núcleos 
de Pertencimento (NUPs) 
com inscrições abertas es-
tão localizados em Barra do 
Piraí, Cabo Frio, Cantagalo, 
Itaperuna, Mesquita, Nova 
Iguaçu, Paraty, Porto Real, São 
Gonçalo, São João da Barra, 
Saquarema e na capital, nos 
bairros da Pavuna e Lins 
de Vasconcelos. Além de se 
tornarem agentes de trans-
formação ambiental e social, 
os jovens contemplados têm 
direito a bolsa-auxílio mensal 
de R$ 200. As inscrições são 
feitas on-line no site www.
ambientejovem.com.br

Procon notifica 
Santander

Novo golpe na 
internet

O Procon Carioca, da Prefei-
tura do Rio, enviou notifica-
ção ao Banco Santander por 
conta de falhas no aplicativo. 
A instituição terá cinco dias 
para apresentar esclareci-
mentos. Os canais de atendi-
mento digital do banco San-
tander apresentaram falhas 
na segunda-feira, 5 de julho. 
Vários clientes relataram 
nas redes sociais problemas 
de acesso e de conclusão de 
operações bancárias.  Dentre 
as questões que terão que 
ser esclarecidas, o Santander 
deverá responder o que cau-
sou a interrupção do serviço, 
por quanto tempo perdurou 
a interrupção no serviço, 
quando foi regularizado e 
quais providências e proce-
dimentos foram adotados 
para a regularização. Além 
disso, o banco tem que in-
formar quais medidas foram 
tomadas a fim de evitar que a 
interrupção do serviço ocorra 
novamente, quais medidas 
foram adotadas para reduzir 
danos experimentados pelos 
consumidores.

O empresário Luciano Hang, 
dono da rede de lojas Havan, 
alerta as pessoas sobre um 
golpe utilizando seu nome e 
imagem em diversas páginas 
nas redes sociais. Conforme os 
anúncios, os golpistas divulgam 
plataformas de “investimentos” 
que teriam apoio do empresá-
rio para pegar dados pessoais 
e até mesmo roubar dinheiro 
das pessoas que se cadastram 
nos sites. “Recebi muitas men-
sagens e prints desse golpe. Não 
estou apoiando nenhum desses 
sites até porque eu desconhe-
ço-os”, informa Luciano Hang. 
Ele afirma que os advogados já 
estão cientes, tomando todas 
as providências e faz um apelo 
para quem ver os anúncios, 
denunciar clicando nos três 
pontinhos da publicação. 

Apoio confirmado

Por outro lado, cumprindo 
o seu primeiro mandato na 
Assembleia Legislativa do 
Rio, Anderson Alexandre 
(SDD) definiu o seu futuro 
político: não vai disputar 
uma nova cadeira na Alerj, 
mas já anunciou apoio ao 
pré-candidato a deputado 
estadual e ex-prefeito de 
Araruama Chiquinho da 
Educação (União Brasil). 
Atendendo a um pedido da 
família, Anderson Alexan-

Divulgação

dre vai se dedicar a sua vida 
privada. O ex-prefeito de 
Silva Jardim é casado e pai de 
quatro filhos. “Agora somos 
um único grupo político. 
Acredito muito no trabalho 
do Chiquinho, que tem uma 
trajetória bem-sucedida e 
se preocupa como eu em 
cuidar das pessoas”, afirmou 
Anderson Alexandre em en-
contro com representantes 
de mais de 30 municípios, na 
AABB de Rio Bonito.

Panorama RJPanorama RJ

A Pernambucanas anuncia 
a inauguração, hoje, na Av. 
Rio Branco, em Niterói, da 
sua 45ª loja no estado do 
Rio. É a 19ª unidade inaugu-
rada pela varejista no Brasil 
somente em 2022. Com ela, 
a companhia totaliza 484 
unidades e dá continuidade 
ao seu plano de expansão 
deste ano. A varejista, funda-
da em 1908 em Pernambuco 
e que voltou ao Rio em 2019, 
após fehar suas lojas no 
estado na década de 1990, 

já investiu mais de R$ 200 
milhões no estado, nesta 
nova empreitada, gerando 
quase 1,2 mil empregos 
diretos. A nova unidade pos-
sui 1.560 m² e gerou cerca 
de 30 empregos diretos e 
quase 150 indiretos. No dia 
da inauguração, quem efe-
tuar a compra de qualquer 
produto ganha uma sacola 
exclusiva da Pernambuca-
nas. A loja promete ainda 
desconto de 20% em alguns 
setores até o dia 30.

‘”Casas Pernabucanas’ de volta
Divulgação

A Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura de 
Mangarat iba  (SMMA) 
embargou um estaleiro 
clandestino, em Itacuru-
çá. O local funcionava em 
manguezal. A fiscalização 
chegou até o estaleiro após 
receber uma denúncia 
anônima. Dentre as irre-

gularidades encontradas 
estão construções instala-
das em solo não edificável, 
cortes de árvores, descarte 
irregular de resíduos sóli-
dos poluentes e construção 
civil em área de mangue. 
Os crimes ambientais fla-
grados têm ação poluente 
de alto impacto. 

Estaleiro clandestino
Divulgação
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Segunda etapa de recuperação da área sobre o canal da Av. Ary Parreiras, em Icaraí, começa no dia 1º

Mudanças à vista no trânsito
 A partir de segunda-feira (1º) 
a Prefeitura de Niterói inicia a 
segunda etapa da obra de recu-
peração da área sobre o canal 
Ary Parreiras, em Icaraí. Previs-
ta para terminar em dezembro, 
a ação vai interditar totalmen-
te o trânsito na avenida, para 
carros e ônibus, no quarteirão 
entre a Praia de Icaraí e a Rua 
Ator Paulo Gustavo, devido 
ao uso de máquinas pesadas. 
Haverá mudanças no trânsito 
em algumas ruas próximas ao 
quarteirão da obra. O trajeto de 
algumas linhas de ônibus, bem 
como seus respectivos pontos 
de parada, serão alterados e a 
sinalização de trânsito dessas 
vias e de outras adjacentes será 
readequada.

A obra também vai gerar 
mudança de sentido do tráfego 
em algumas ruas do bairro. 
A Rua Mariz e Barros, por 
exemplo, vai mudar de mão. 
A partir de segunda-feira (1º) 
os veículos devem seguir, em 
sentido único, da Av. Roberto 
Silveira em direção à Praia. Já 
a Avenida Sete de Setembro, 
terá sentido único da Rua Ga-
vião Peixoto para a Av. Roberto 
Silveira. A Rua Joaquim Távora 
não terá o fluxo alterado.

A Nittrans, responsável 
pelo planejamento de trânsito 
de Niterói, afirma que haverá a 
proibição de estacionamento, 
em um primeiro momento, no 

lado oposto aos pontos de ôni-
bus na Rua Joaquim Távora, na 
Rua Ator Paulo Gustavo e da 
Av. Alm. Ary Parreiras até a Rua 
Mariz e Barros. Na Rua Mariz e 
Barros, da Av. Roberto Silveira 
até a Praia de Icaraí.

A empresa preparou um 
planejamento especial de 
trânsito e orientação aos mo-
toristas que vai continuar até 

o fim da intervenção. Doze 
operadores da Nittrans estarão 
nas ruas próximas à obra, para 
auxiliar a entrada irrestrita 
de moradores, seus carros e 
veículos de emergência no 
quarteirão em que ocorrerá a 
obra. Haverá um operador em 
cada uma das quatro entradas 
do canteiro.

Veículos pesados irão aces-

sar a Praia de Icaraí pela Rua 
Mariz e Barros. Os demais 
poderão acessar também pela 
Rua Ator Paulo Gustavo. A 
Nittrans planeja começar as 
alterações no trânsito na ma-
drugada de domingo para 
segunda-feira. Haverá a troca 
de sinais, colocação de placas 
de desvio e o posicionamento 
dos operadores em toda a 

região. Todos os Painéis de 
Mensagens Variáveis (PMV) de 
led eletrônicos da Prefeitura e 
da EcoPonte terão mensagens 
de alerta para as mudanças no 
trânsito de Icaraí.

Obra no Canal Ary Parrei-
ras – As obras de recuperação 
da área sobre o Canal de Ary 
Parreiras vão entrar em sua 
segunda fase, quando o tre-
cho de 230 metros ganhará 
reforço estrutural para cons-
trução de uma nova praça 
com brinquedos, academia 
da terceira idade, parcão para 
animais, bancos e jardineiras. 
O investimento total será de 
cerca de R$18 milhões e a 
previsão é que as obras sejam 
concluídas em dezembro. As 
máquinas funcionarão 7 dias 
por semana, das 7h às 20h, a 
fim de concluir os trabalhos 
dentro do cronograma.

Desvios no trânsito:

- Veículos pesados irão 

acessar a Praia de Icaraí pela 
Rua Mariz e Barros.

- Demais veículos poderão 
acessar também pela Rua Ator 
Paulo Gustavo.

Desvios dos ônibus que 
passam pela Rua Mariz e Bar-
ros:

- As linhas que acessam a 
Rua Mariz e Barros a partir da 
Praia de Icaraí,  570D, 49 – 1, 
irão passar pela Rua Joaquim 
Távora, até a Trav. Estado de 
Israel, retornar a Av. Ary Par-
reiras até a Rua Lemos Cunha 
e acessar a Rua General Sil-
vestre Rocha até a Av. Roberto 
Silveira.

- Já as linhas que acessam a 
Rua Mariz e Barros a partir da 
Rua Gavião Peixoto, 44 e 36, 
irão acessar a Rua Cinco de Ju-
lho, até a Rua Min. Otávio Kelly 
e retornar a Rua Mariz e Barros

- As linhas que acessam a 
Rua Joaquim Távora sentido 
Túnel Roberto Silveira, con-
tinuarão seu trajeto: 740D, 
2775D, 755D, 2740D, 760D, 
2905 D.

- Linhas que acessam a 
Rua Joaquim Távora até a Trav. 
Estado de Israel, e seguem pela 
Av. Almirante Ary Parreiras, até 
a Rua Mário Vianna, continua-
rão seu trajeto.

Ruas Mariz e 
Barros e Avenida 
Sete terão 
sentido de mão 
parcialmente 
invertido 

Lucas Benevides/Divulgação

Primeira etapa de obras já começou. A partir de segunda haverá alterações no trajeto de algumas linhas de ônibus

Fim de semana tem 
festa de Camões
A Prefeitura de Niterói vai 
participar da celebração da 
tradicional festa de Luís de 
Camões, no próximo sábado 
e domingo, das 13h às 22h, 
na Praça do Descobrimento, 
em Piratininga. O evento 
é uma comemoração das 
comunidades portuguesas 
e mescla tradições lusitanas 
com as festas juninas brasi-
leiras. A entrada é gratuita e 
aberta a todos. 

André Felipe Gagliano, 
coordenador Geral de Even-
tos da prefeitura, fala sobre 
a importância da retomada 
dos eventos na cidade.

“Niterói vem retomando, 
aos poucos, os eventos na 
cidade. É um passo impor-
tante para a retomada das 
atividades do comércio e da 
economia de forma geral. 
A população merece esses 
momentos de lazer”, analisa 
o coordenador.

O evento traz atrações 
para todos os públicos, 
como o Grupo Violúdico, 

a Folia de Reis Estrela do 
Oriente de Macaé, Paulo Ci-
randa, Maurício Paraxaxar, 
Marcelo Mimoso, o Rancho 
Folclórico Luis de Camões, 
a Concertina Fernando San-
tos, a cantora Amelinha e o 
sanfoneiro Mestrinho, além 
de comidas típicas.

“A Festa Luís de Camões 
já é tradicional em Niterói 
e por ser realizada na nossa 
Região Oceânica se torna 
ainda mais especial. Esse 
evento tem a importância 
de preservar a cultura por-
tuguesa em nossa cidade, 
apresentando-a para as 
novas gerações, inclusi-
ve trazendo à memória as 
origens das festas juninas 
aqui no Brasil”, disse o se-
cretário da Administração 
da Região Oceânica, Binho 
Guimarães.

O evento é uma come-
moração das comunidades 
portuguesas e mescla as tra-
dições com as festas juninas 
brasileiras.

SG: preparação para 
escolas militares
Visando preparar estudan-
tes de 8º e 9º anos para 
as provas de ingresso das 
escolas militares que pos-
suem ensino médio, o Pro-
jeto Conexão Futuro Mi-
litar acontece, às quartas 
e sábados, no Espaço + 
Conhecimento, no segundo 
andar do Partage Shopping. 
A parceria da Secretaria de 
Educação de São Gonçalo 
com o Instituto Léo Solidá-
rio prioriza alunos da rede 
municipal e estadual de 
São Gonçalo, fornecendo as 
aulas e o material de forma 
gratuita.

Para se inscrever, o alu-
no deve procurar a unidade, 
no Partage Shopping, mu-
nido com o documento de 
identidade. As aulas minis-
tradas são de Língua Portu-
guesa, Matemática e Inglês 
e a metodologia de trabalho 
é com base em exercícios 
das provas dos exames de 
ingresso do Colégio Naval, 
Epcar e Colégios Militares.

“O projeto valoriza a 

importância do estudo. A 
escolha ou não pela carreira 
militar é, neste primeiro 
momento, secundário. O 
que fazemos é valorizar o 
estudo como caminho mais 
seguro para a melhoria de 
cada um e da sociedade”, 
explica o coordenador Júlio 
Vidal.

Além das aulas, haverá 
acompanhamento e orien-
tação para inscrições e 
realização das provas de 
ingresso. O projeto tam-
bém oferece palestras mo-
tivacionais e atividades 
complementares para a 
formação integral do aluno.

“Esta  é  uma grande 
oportunidade para o nos-
so aluno que deseja fazer 
o ensino médio em uma 
escola militar. O projeto é 
totalmente gratuito e dá 
todo o suporte necessário 
para que o aluno obtenha 
êxito nas provas”, afirma 
o secretário de Educação, 
Maurício Nascimento.

As vagas são limitadas.

Secretaria do Consumidor 
ganha mais espaço em Niterói
A Secretaria de Defesa do 
Consumidor de Niterói am-
pliou suas instalações com o 
objetivo de atender melhor o 
contribuinte. O novo espaço 
foi aberto na tarde de ontem 
(27) e fica na Rua Luiz Leopol-
do Fernandes Pinheiro, 481, 
térreo, no Centro, e conta com 
novos balcões e um espaço 
mais amplo para atendimen-
to. O Procon municipal re-
gistrou um aumento de cerca 
de 200% nos atendimentos 
nos últimos seis meses, com 
a reabertura da maioria dos 
comércios, após a fase mais 
crítica da pandemia da Co-
vid-19.

“Viemos construindo o 
Procon de Niterói até chegar-
mos aqui, podendo propor-
cionar um espaço de orien-
tação e mediação para os 

contribuintes. Construímos 
um caminho baseado na 
legislação e esperamos que 
deste local saiam negociações 
satisfatórias para todos os 
envolvidos. Esse espaço era 
um desejo e uma necessida-
de da população, que busca 
orientação e ajuda do poder 
público”, disse o prefeito de 
Niterói, Axel Grael.

O prefeito visitou as novas 
e modernas instalações, com 
quatro guichês de atendi-
mento e local para espera 
com acentos de prioridade. 
Além das novas instalações, 
o Procon modernizou o site, 
que conta com espaços para 
contribuintes e fornecedo-
res com livros de reclama-
ções para ambos, espaço 
para acessibilidade, além de 
cartilhas com orientações, 

códigos de Defesa do Consu-
midor que servem tanto para 
contribuintes nacionais e 
internacionais. O consumidor 
pode também entrar em con-
tato através do Fale conosco 
do Procon niteroiense que 
atende pelo site www.procon.
niteroi.rj.gov.br.  

Outra novidade é que em 
três meses as comunidades 
periféricas ganharão um Pro-
con Itinerante que será feito 
através de uma van que per-
correrá os bairros da cidade.

“Construímos o Procon e 
a Secretaria. Gradativamente, 
fomos ampliando as funções 
dos órgãos para um melhor 
atendimento aos contribuin-
tes. É muito importante hoje 
poder apoiar os contribuin-
tes e fornecedores, servindo 
como mediadores antes que 

o problema chegue à esfera 
judicial. Em breve vamos le-
var os nossos serviços para as 
comunidades periféricas, que 
nem sempre tem acesso ou 
enfrentam dificuldade para 
acessar esse tipo de serviço”, 
disse o secretário municipal 
de Defesa do Consumidor, 
Roberto Teixeira, que recebeu 
representantes do Ministério 
Público e da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, dentre outras 
autoridades, na abertura do 
novo espaço. Para atendi-
mento, os cidadãos precisam 
apresentar documento de 
identificação (Identidade e 
CPF), comprovante de re-
sidência e os documentos 
relativos à reclamação. A 
população também pode de-
nunciar através dos telefones 
2719-3144 ou 2719-3144.

Novas instalações foram abertas na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro

Telemarketing 
abusivo: processos
Empresas que praticarem 
telemarketing abusivo es-
tão na mira da Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), ligada ao Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública. Ela abriu processos 
administrativos contra 26 
delas. As medidas são desdo-
bramentos da decisão que, 
no último dia 18 de julho, 
proibiu a atividade irregular 
em todo o país.

“Empresas de telecomu-
nicações, bancos e centrais 
de telemarketing foram no-
tificadas para apresentar de-
fesa. Caso condenadas, estão 
sujeitas a multas de até R$ 
13 milhões cada”, explicou a 
Senacom.

No último dia 20 de julho, 
o Ministério da Justiça abriu 
um canal na internet para os 
cidadãos denunciarem em-
presas que insistirem com 
o telemarketing abusivo, o 
denuncia-telemarketing.
mj.gov.br.

No formulário eletrônico, 
os consumidores devem 

inserir, entre outras infor-
mações, a data e o número 
de origem da chamada com 
DDD (quando houver), o 
nome do telemarketing ou 
qual empresa representa e 
se foi dada permissão para 
a oferta de produtos e ser-
viços. 

AS denúncias serão apu-
radas pela Secretaria Na-
cional do Consumidor e 
encaminhadas aos Procons 
[Programa de Proteção e De-
fesa do Consumidor], para 
análise e abertura de even-
tual processo administrativo 
pelo descumprimento da 
medida.

A suspensão das ativida-
des de telemarketing abu-
sivo foi determinada pela 
Senacon com base na quan-
tidade de reclamações regis-
tradas no Sistema Nacional 
de Informações de Defesa 
do Consumidor (Sindec) e 
no portal consumidor.gov.
br. Nos últimos três anos es-
ses canais receberam 14.547 
queixas.

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: 31/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
14:00 às 17:30 Avenida Presidente Kennedy - São Miguel - São Gonçalo 17837585
14:00 às 17:30 Rua Feliciano Sodré - Rodo - São Gonçalo 17837585
14:00 às 17:30 Rua Zeferino Reis - Centro - São Miguel - São Gonçalo 17837585
Dia: 01/08/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Maria Bregua - Fonseca - Niterói 17903145
13:00 às 17:00 Rua Carlos Maximiliano - Fonseca - Niterói 17903145
13:00 às 17:00 Rua Doutor Mario Viana - Santa Rosa - Niterói 17904321
13:00 às 17:00 Rua Rosa - Santa Rosa - Niterói 17904321
13:00 às 17:00 Rua Santa Rosa Viterbo - Icaraí - Santa Rosa - Niterói 17904321
13:00 às 17:00 Travessa Doutor Irineu Martins da Rocha - Santa Rosa - Niterói 17904321

SÃO GONÇALO 
08:40 às 12:30 Avenida Bispo Dom João da Mata - Vista Alegre - São Gonçalo 17897677
08:40 às 12:30 Avenida Guaxindiba - Jardim Bom Retiro - Guaxindiba - Vista Alegre 17897677
08:40 às 12:30 Rua Jorge Loureiro - Boa Vista - São Gonçalo 17897677
08:40 às 12:30 Rua Vista Alegre - Vista Alegre - São Gonçalo 17897677
08:40 às 12:30 Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 17897677
13:30 às 17:30 Rua Domício Joaquim Mascarenhas - Santa Izabel - São Gonçalo 17897431
13:30 às 17:30 Rua Joana Mota Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo 17897431
13:30 às 17:30 Rua Raimundo Pina Souza - Santa Izabel - São Gonçalo 17897431
14:00 às 17:30 Avenida Santa Catarina - Jardim Catarina - São Gonçalo 17897697
14:00 às 17:30 Rua 8 - Jardim Catarina - São Gonçalo 17897697
14:00 às 17:30 Rua Engenheiro Bernardo Saião - Jardim Catarina - São Gonçalo 17897697
14:05 às 18:00 Avenida Doutor Eugênio Borges - Arrastão - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Antenor Nascente - São Miguel - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Antenor Serrão - Mutuá - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Doutor Laureano - São Miguel - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Laureano - Antonina - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Major Antônio Ferreira - São Miguel - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Pedro Garcia - Antonina - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Peleuzio Araújo - Antonina - Mutuá - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Souza Silveira - São Miguel - São Gonçalo 17897463
14:05 às 18:00 Rua Major Antônio Corrêa - São Miguel - Antonina - São Gonçalo 17897463
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Prefeito Axel Grael acompanhou a visita e mostrou as instalações do Pesc aos atletas, além de descrever as atividades esportivas oferecidas para a comunidade

PP oficializa 
apoio à 
reeleição de 
Bolsonaro
O Partido Progressistas 
(PP) oficializou ontem (27) 
o apoio à candidatura do 
presidente Jair Bolsonaro 
à reeleição no pleito de 
outubro. A votação foi 
por unanimidade. Para 
o presidente licenciado 
do partido e ministro da 
Casa Civil, Ciro Nogueira, 
o presidente Jair Bolsonaro 
não terá uma sigla mais 
comprometida que o PP 
em sua reeleição. “Não dá 
para comparar o governo 
Bolsonaro com nenhum 
outro governo na história. 
Nenhum enfrentou uma 
pandemia e uma guerra 
maluca como esta [entre 
Rússia e Ucrânia]”, disse. 
Para o ministro, a gestão 
de Bolsonaro teve apoio 
“decisivo” e “fundamental” 
do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 
Lira. 

Em resposta às críticas 
por não ter se posicionado 
à favor do sistema eleitoral 
brasileiro, Arthur Lira ar-
gumentou que sempre foi 
favorável à democracia e 
às eleições transparentes. 

“A Câmara dos Deputa-
dos fala quando é necessá-
rio falar. Não quando que-
rem obrigá-la a falar. Eu 
dei mais de 20 mensagens 
mundo afora e internas no 
Brasil de que sempre fui a 
favor da democracia e de 
eleições transparentes, e 
confio no sistema eleito-
ral. Não precisa qualquer 
movimento público ou 
político fazer com que isso 
se apresente de maneira 
sempre necessária. Insti-
tuições no Brasil são for-
tes, são perenes e não são e 
nunca serão redes sociais. 
Não podemos banalizar as 
palavras das autoridades 
no Brasil. Não farão isso 
com a Câmara dos De-
putados enquanto eu for 
presidente”, afirmou Lira.

Homem tinha 67 anos e foi ferido ao abrir porta-malas de carro em posto de abastecimento

Morre atingido por explosão de GNV
O motorista Mário Magalhães 
da Penha, 67 anos, que se 
feriu, na terça-feira (26), na 
explosão do seu carro en-
quanto abastecia com GNV, 
em um posto da zona norte 
do Rio, morreu na madrugada 
de ontem no Hospital Muni-
cipal Salgado Filho, no Méier. 
Ele foi internado logo após o 
acidente, que ainda destruiu 
o veículo e parte da estrutura 
da cobertura do posto. Uma 
mulher, que também se feriu 
na explosão, foi atendida no 
Hospital Municipal Souza 
Aguiar, no Centro, e recebeu 
alta ontem mesmo. 

Mário Magalhães foi atin-
gido ao abrir o porta-malas 
do veículo e foi arremessado 
com o impacto, segundo as 
imagens das câmeras de se-

gurança do estabelecimento.
A Polícia Civil abriu um 

procedimento investigati-
vo para apurar o acidente e 
peritos foram ao local. Tes-
temunhas foram ouvidas e 
a polícia analisa as imagens. 
Entre outras coisas, será in-
vestigado qual era o estado 
de conservação do cilindro 
de gás do veículo.

Em nota, a Federação Na-
cional de Inspeção Veicular 
(Fenive) informou que le-
vantamento realizado por 
especialistas em inspeção 
veicular que foram até o local 
do acidente mostrou que o 
cilindro presente no carro 
envolvido no acidente não 
é o mesmo que havia sido 
inspecionado no veículo em 
2021. A inspeção veicular pe-

riódica é uma das exigências 
legais para que o carro que 
passou pela conversão possa 
circular regularmente. Con-
forme apontaram as análises 
preliminares, o cilindro que 
estourou teria sido retirado 
de um veículo que havia sido 
roubado em 2016. Segundo 
a análise, é provável que o 
cilindro tenha passado por 
incêndio, e depois repintado 
e adulterado. Não é possível 
afirmar se o proprietário do 
veículo tinha ciência disto”, 
diz a nota, acrescentando que 
outras afirmações só serão 
possíveis depois do resultado 
final da perícia.

A concessionária Naturgy 
informou que é responsável 
apenas pelo fornecimento do 
GNV e não pela inspeção dos 

veículos. Já o Instituto Esta-
dual do Ambiente (Inea) afir-
mou que a licença do posto 
de combustíveis é concedida 
pela Prefeitura do Rio.

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), órgão 
regulatório vinculado ao Mi-
nistério de Minas e Energia 
(MME), aguarda as conclu-
sões da perícia técnica da 

Polícia Civil. “O posto será 
autuado caso se comprove 
sua responsabilidade”, com-
pletou em nota encaminhada, 
ontem, à Agência Brasil.

“Ressaltamos que a ANP 
fiscaliza as instalações do 
posto e, no caso do GNV, o 
limite de pressão máximo de 
abastecimento, que é de 220 
bar”, completou. 

A ANP destacou que não 
tem atribuição legal para 
atuar se o problema estiver 
relacionado à má instalação 
ou manutenção do kit GNV do 
veículo. As oficinas que reali-
zam estes serviços precisam 
ser credenciadas pelo Insti-
tuto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (In-
metro)les que estiverem sen-
do abastecidos”, concluiu.

MDB confirma Simone Tebet 
para disputar a presidência
Ainda sem o vice da cha-
pa definido, com 262 votos 
favoráveis e 9 contrários, o 
MDB confirmou, ontem (27), 
o nome da senadora Simone 
Tebet (MS) para a corrida ao 
Palácio do Planalto em con-
venção virtual. O evento teve 
transmissão pela internet e 
a votação ocorreu por meio 
de uma plataforma virtual. 
Apoiada pela federação par-
tidária PSDB-Cidadania, que 
marcou presença na conven-
ção emedebista com seus 
presidentes, respectivamen-
te, Bruno Araújo e Roberto 
Freire, em seu discurso aos 
convencionais da legenda, 
Simone Tebet pregou con-
fiança.

“Só nós, o centro demo-
crático, tem a legitimidade 
para dizer que tem a capa-
cidade de pacificar o Brasil, 
de unir o Brasil, para que o 
Brasil volte a ter segurança, 
estabilidade e com isso volte 
a crescer, gerar emprego e 
renda pra nossa população. 
Eu estou pronta para poder 

estar ao lado de vocês, traba-
lhando por vocês, para com 
a experiência de cada um 
de vocês, poder ser a voz do 
MDB, do PSDB e do Cidada-
nia”, disse Tebet.

Após a convenção, ela 
reforçou que recebeu a mais 
árdua, a mais importante 
missão da sua vida. “Eu sou 
candidata a presidente da 
República e como candidata 
eu coloco a minha vida a fa-
vor do Brasil, da democracia 
e do povo brasileiro”, disse 
Simone Tebet. “Nós vamos 
transformar o Brasil com 
amor e coragem.”

Vice - Mesmo com a de-
claração de apoio do PSDB 
à Simone Tebet, o nome do 

candidato a vice na chapa 
ainda não foi definido pelo 
partido. O senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) é um 
dos cotados. “A definição da 
vice depende de uma série de 
conversas e entendimentos 
internos de sentido político e 
eleitoral, em que o propósito 
final será encontrar aquilo 
que seja o melhor para a can-
didatura. Qualquer que seja a 
decisão, estarei do lado dela 
[ Simone]”, disse o senador 
na convenção da federação 
PSDB-Cidadania em Brasí-
lia, ontem. Na ocasião, os 
dois partidos oficializaram o 
apoio à Tebet e disseram que 
o vice será definido até 5 de 
agosto.

Senadora tem apoio do PSDB-Cidadania. Vice ainda não foi escolhido

Tetracampeão mundial, 
Zagallo, de 90 anos, passa 
bem após internação na 
terça-feira (26) no Hos-
pital Barra D’Or, na zona 
oeste do Rio, para trata-
mento de uma infecção 
respiratória. De acordo 
com boletim médico, o 
ex-técnico da seleção bra-
sileira segue sob cuidados 
na unidade semi-intensi-
va, respira sem ajuda de 
aparelhos e está lúcido. O 
hospital informou ainda 
que Zagallo testou nega-
tivo para a covid-19.

Símbolo do futebol 
nacional, Zagallo é o úni-
co brasileiro a conquis-
tar quatro vezes a Copa 
do Mundo: duas como 
jogador (em 1958 e em 
1962), e as outras como 
treinador (no México, em 
1970 e nos Estados Uni-
dos, como coordenador 
técnico).

Zagallo 
internado

Cilindro que 
estourou não 
é o mesmo 
da inspeção 
anterior do 
veículo, em 2021

Convenção foi 
virtual, com 
transmissão 
pela internet 
e votação por 
plataforma

Campeões de MMA e jiu-jitsu visitam Parque Esportivo e Social do Caramujo, na Zona Norte de Niterói

Minotouro e Damasceno no Pesc
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, visitou, ontem (27), 
o Parque Esportivo e So-
cial do Caramujo (Pesc), 
na Zona Norte da cidade, e 
apresentou o espaço para 
o multicampeão de MMA 
Rogério Minotouro, e para 
o bicampeão mundial de 
jiu-jitsu Pedro Damasceno. 
O prefeito, os atletas e o ad-
ministrador regional do Fon-
seca e adjacências, Oto Bahia 
e Silva, percorreram todas 
as instalações esportivas do 
Parque, que está realizando, 
até esta sexta-feira (29), uma 
colônia de férias com cerca 
de 150 crianças e jovens de 6 
a 16 anos.

Axel Grael reforçou que o 
Parque Esportivo e Social do 
Caramujo é uma ótima ex-
periência de como o esporte 
pode transformar a vida das 
pessoas.

“O esporte pode transfor-
mar a vida de uma comuni-
dade inteira. Cada vez mais 
atletas se interessam em 
conhecer o Pesc. Estamos no 
caminho certo. Aqui a gente 
oferece muitas alternativas 
de esportes. A referência de 
sucesso não é ser campeão. 
O esporte é uma forma de 
socialização e de motivação 
para o estudo. Que saiam da-
qui muitos campeões. Mas, 
principalmente, que saiam 
daqui pessoas felizes. Que 
saiam cidadãos e que saiam 
pessoas que melhorem o pa-
drão de vida de suas famílias. 
E esses atletas (Minotouro e 
Pedro Damasceno) são for-
madores de opinião. Eles vão 
levar a experiência que tive-
ram aqui para outros atletas. 
Isso fará com que mais gente 
venha visitar o Parque. Isso é 

muito bom como referência 
para essas crianças”, desta-
cou Axel Grael.

O bicampeão mundial de 
jiu-jitsu Pedro Damasceno 
nasceu e foi criado no Fon-
seca e conhece bem a comu-
nidade do Caramujo. O atleta 
mora há 13 anos em Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes, 
onde trabalha com o jiu-jit-
su em escolas. Ele disse ter 
ficado impressionado com 
a qualidade das instalações 

esportivas do PESC.
“Tive a minha vida trans-

formada pelo esporte e, 
aqui, tenho certeza que es-
sas crianças terão um futuro 
melhor através do esporte”, 
disse Damasceno.

Já o campeão de MMA 
Rogério Minotouro destacou 
uma das características mais 
importantes do Parque Es-
portivo do Caramujo.

“Aqui as crianças praticam 
mais de um esporte e isso é 

muito positivo. As instalações 
são de primeiro mundo. É de 
fato uma iniciativa transfor-
madora na vida dessas crian-
ças”, afirmou Minotouro.

O Parque Esportivo e So-
cial do Caramujo completa 
dois anos de existência em 
agosto e atende regularmen-
te cerca de mil pessoas, a 
partir dos 6 anos de ida-
de. Além das modalidades 
olímpicas, o Parque oferece 
aulas de funcional fitness, 

circuito funcional, skate, 
luta greco romana, muay 
thay, educação ambiental 
e ritmos. Outras atividades 
ainda serão implementadas, 
principalmente as de contato 
que atualmente não podem 
ser desenvolvidas devido à 
pandemia para respeitar as 
regras de distanciamento 
social e os protocolos sanitá-
rios. Nesta lista estão jiu-jit-
su, futebol, basquete, vôlei e 
capoeira.

Firjan abre 
540 vagas 
para cursos 
em SG
A Prefeitura de São Gon-
çalo, em parceria com a 
Firjan Senai, vai abrir 540 
vagas para cursos profis-
sionalizantes em diversas 
áreas. Os interessados 
devem ficar atentos às da-
tas de inscrições de cada 
curso, com algumas áreas 
de atuação iniciando já no 
próximo dia 4 de agosto. 
Cada área de formação 
possui requisito de es-
colaridade específico, a 
partir do 5º ano do ensino 
fundamental, idade inicial 
de 16 anos, com vagas 
disponíveis nos turnos da 
manhã, tarde e noite.

As inscrições podem 
ser feitas no Senai de São 
Gonçalo, na Secretaria 
Escolar, mediante apre-
sentação da seguinte do-
cumentação: comprovan-
te de residência em São 
Gonçalo e comprovante 
de escolaridade.

Serão oferecidos cursos 
de assistente de operações 
em logística, eletricista 
predial, caldeiraria, solda 
de aço carbono 4g, ope-
rador de máquinas de 
usinagem convencionais, 
assistente administrativo, 
mecânico de manuten-
ção, desenvolvedor de 
conteúdo para youtube, 
eletricista predial, pintor 
industrial - rolo e trincha, 
costureiro industrial do 
vestuário, soldador de aço 
carbono eletrodo revesti-
do 6g, desenhista de pro-
jetos elétricos industriais.

O Senai São Gonça-
lo fica na Rua Dr. Nilo 
Peçanha, número 134, 
Centro.
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Esportes

Vasco tenta 
recuperar 2ª 
colocação 
da Série B

O Vasco da 
G a m a  t e m 
a chance de 
recuperar a 
vice-lideran-
ça da Série B 
hoje. O Cruz-

maltino receberá o CRB 
pela 21ª rodada do Brasi-
leiro e pode ultrapassar o 
Grêmio na tabela de clas-
sificação. A partida será 
realizada em São Januário 
a partir das 19 horas.

Derrotado pelo Vila No-
va-GO na última rodada, 
o Vasco perdeu a segunda 
posição para o Tricolor 
gaúcho, que venceu a Pon-
te Preta. Entretanto, os 
gremistas tropeçaram na 
abertura desta rodada ao 
empatarem sem gols com 
a Chapecoense e abriram a 
possibilidade para o Cruz-
maltino recuperar o posto.

Após três jogos sem 
vencer na competição, 
sendo duas derrotas e um 
empate, o técnico Maurício 
Souza foi demitido e o time 
terá Emílio Faro no coman-
do hoje. O interino, entre-
tanto, terá praticamente 
todo o elenco à disposição, 
com a volta do zagueiro 
e capitão Anderson Con-
ceição, que cumpriu sus-
pensão no jogo passado. 
As exceções são o lateral 
Riquelme, que passará por 
cirurgia e não tem data 
para retornar aos grama-
dos, e Zé Gabriel, que levou 
o terceiro amarelo.

No CRB, o zagueiro 
Gum e o lateral-esquerdo 
Guilherme Romão conti-
nuam fora da equipe com 
problemas musculares.

Tricolor visita equipe cearense no confronto de ida das quartas de final

Favorito, Flu abre duelo 
com Fortaleza na Copa BR

O Fluminense 
visita o Fortale-
za hoje, às 20h30 
(de Brasília), na 
Arena Castelão, 
Fortaleza (CE), 

pela rodada de ida das quartas 
de final da Copa do Brasil.

O Tricolor carioca vive um 
grande momento na tempo-
rada, lutando pelo título do 
Campeonato Brasileiro. No fim 
de semana, o time bateu o Bra-
gantino por 2 a 1. O Fluminense 
também está bem na Copa do 
Brasil e nas oitavas passou sem 
sustos pelo Cruzeiro, com direi-
to a um 3 a 0 em Minas Gerais.

Na lanterna do Brasileirão, o 
Fortaleza vem de empate sem 
gols com o Santos. Mas vem 
com fôlego acelerado na Copa 

do Brasil após eliminar o rival 
Ceará.

Fernando Diniz, treinador 
do Fluminense, acredita que o 
Tricolor terá um grande desafio 
pela frente.

“Estamos vivendo uma ma-
ratona e isso gera desgaste. 
Temos que manter a concen-
tração contra o Fortaleza pois 
vai ser um jogo complicado. 

Depois teremos duas semanas 
livres”, disse.

Diniz vai manter a base que 
vem jogando. Mas não terá no 
banco o atacante Alan. O re-
forço na janela não foi inscrito 
dentro do prazo.

Pelo lado do Fortaleza, o 
técnico Juan Pablo Vojvoda pro-
cura manter o foco no próximo 
jogo e tentar apagar o momento 
delicado.

“Sou um treinador que gosta 
de variar o sistema de jogo e 
buscar soluções. Não é o mo-
mento de respostas populares 
e vamos manter o foco no pró-
ximo jogo”.

O treinador do Fortaleza não 
vai divulgar a escalação antes 
do jogo e deverá manter a base 
do empate com o Santos.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Atravessando seu melhor momento no clube, o apoiador Paulo Henrique Ganso está confirmado no jogo desta noite

Flu entra no 
confronto 
embalado pela 
ótima campanha 
que realiza no 
Brasileirão

Botafogo confirma 
compra de Jeffinho

Flamengo perto de 
contratar lateral 

O  B o t a f o g o 
trouxe vários re-
forços para suas 
equipes prin-
cipal e B para 
a sequência da 

temporada. Uma das surpresas 
foi o atacante Jeffinho.

O jogador de 22 anos che-
gou ao clube por empréstimo 
junto ao Resende-RJ, e veio 
para compor a equipe B alvi-
negra.

No entanto, com a série de 
lesões e bons treinos, Jeffinho 
ganhou espaço dentro do 
elenco principal do Botafogo. 
Tanto que o atacante foi titular 
e destaque na vitória sobre o 
Athletico-PR.

A diretoria não perdeu tem-
po e já antecipou ao Resende 
que irá exercer a opção de 

O Flamengo 
deve anunciar 
nos próximos 
dias mais um 
reforço para 
a temporada. 

Trata-se do lateral-direito 
Guillermo Varela.

O uruguaio de 29 anos 
estava no Dínamo Moscou, 
da Rússia, mas deixou o 
clube e vai assinar emprés-
timo de um ano com os 
rubro-negros.

O jogador utilizará o me-
canismo da Fifa para atletas 
que atuem em território 
russo por conta da guerra. 
Varela já não participou do 
duelo deste fim de semana 
pelo Dínamo.

compra de Jeffinho. Os alvi-
negros vão desembolsar R$ 
1,2 milhão por 60% dos seus 
direitos.

Tchê Tchê - O Botafogo 
mostrou força ao vencer o 
Athletico-PR, no Nilton Santos. 
O resultado fez os alvinegros 
terminarem o primeiro turno 
do Campeonato Brasileiro na 
11ª colocação.

Um dos destaques da par-
tida foi Tchê Tchê. O volante 
exaltou o bom momento den-
tro do clube.

“Fico feliz pelo momento 
que estou vivendo no clube. 
Tenho certeza que é a minha 
melhor fase desde a minha 
chegada e meus companhei-
ros tem me ajudado bastante”, 
disse.

O Flamengo vai assinar 
o empréstimo de um ano 
neste momento. Após este 
período, os rubro-negros 
vão poder fazer um con-
trato mais longo, pois o 
vínculo do jogador com os 
russos se encerra.

Atualmente, o elenco 
rubro-negro conta com Ma-
theuzinho e Rodinei para a 
posição. No entanto, a dire-
toria não deve renovar com 
Rodinei ao final de 2022.

Outro estrangeiro que 
estaria próximo de acer-
to com o Rubro-Negro é 
o volante Erick Pulgar. O 
chileno de 28 anos de idade 
defende atualmente a Fio-
rentina, da Itália.

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 
9.514/97, nas datas de 11/08/22 (1º leilão) e 18/08/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão dos seguintes lotes: 
Lote 11 - Niterói/RJ. Pq. Stefãnia – São Francisco. 6º Subdistr. do 1º Distr. Rua Goitacazes, 720 (Lt. 08 “A” da Qd. 11). 
Casa. Áreas totais: const. estimada no local 373,00m² e ter. 720,00m². Mat. 7.429 do 1º RI local. Obs.: Área construída 
pendente de averbação no RI. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do(a) 
comprador(a). Ocupada. (AF). Lance mínimo: 1º Leilão R$ 3.083.417,35. 2º Leilão R$ 2.105.980,52 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Lote 15 - Itaboraí/RJ. Lot. Núcleo Agro Brasil Nossa Sra. do Carmo (Agro Brasil, in loco). 
Estrada Três (Lt. 25 da Qd. 05). Prédio Res.Áreas totais: const. 68,34m² (128,3320 m², in loco) e ter. 1.820,00m². Mat. 
13.009-A do 1º RI local. Obs.: Possíveis débitos de taxa de bombeiros, por conta do arrematante. Regularizações e 
encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área construída e denominação do bairro que vier 
a ser apurada no local com a lançada no cadastro municipal e averbada no RI, correrão por conta do(a) comprador(a). 
Ocupado. (AF). Lance mínimo: 1º Leilão R$ 279.441,44. 2º Leilão R$ 228.112,82 (caso não seja arrematado no 
1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro 
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.
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