
Via Lagos: pedágio mais 
caro a partir de segunda

Reajuste de quase 18% eleva as tarifas para R$ 17,30 nos dias úteis e para R$ 28,80 nos fins de semana

UMA MÃO NO VOLANTE E OUTRA NO BOLSO
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A polícia examinou os chassis de todas as motocicletas abordadas na ação, verificando a documentação dos condutores para checagem da existência de algum mandado de prisão em aberto

Renan Otto/Divulgação

Itacoatiara sedia 
campeonato de 
surf no domingo

Petrobras reduz 
de novo o preço 
da gasolina

CIDADES\PÁG. 4

Contas de luz com novo código QR
Novidade na próxima fatura da Enel promete facilitar consulta de dados fiscais dos clientes

CIDADES\PÁG. 3

Blitz aborda 500 
motociclistas 
em São Gonçalo
Uma operação conjunta entre as 
polícias Civil, Militar e a Prefeitu-
ra de São Gonçalo, na manhã de 
ontem (28), abordou cerca de 500 
motociclistas em quatro bairros. 
O objetivo foi retirar de circula-
ção motocicletas que trafegam de 
forma irregular na cidade, visan-
do coibir práticas criminosas. Ao 
todo, 49 motocicletas foram reco-
lhidas e encaminhadas para o de-
pósito municipal, mas não foram 
divulgadas informações sobre pri-
sões. O secretário de Transportes, 
Fabio Lemos, disse que as opera-
ções são importantes para reforçar 
o ordenamento urbano.
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CULTURA

Péricles retorna ao Vivo Rio, no Parque do Flamengo, nesta sexta, 
às 22h, em única apresentação, para apresentar a nova turnê ‘Céu 
Lilás’, que rodará as principais cidades do Brasil em 2022. O show 
é o nome do mais recente álbum do cantor.

Rodolfo Magalhães/Divulgação

Sambista apresenta a nova turnê ‘Céu Lilás’, no Vivo Rio, no Parque do Flamengo

Péricles em única apresentação Gabigol no maior jejum do ano
Atacante do Flamengo completou na última quarta-feira, no em-
pate com o Athletico-PR pela Copa do Brasil cinco jogos sem ba-
lançar as redes. O técnico Dorival Júnior saiu em defesa do camisa 
9 e fez questão de demonstrar toda confiança no jogador.

PÁG. 6

ESPORTES
Marcelo Cortes / Flamengo

Contra o Athletico, Gabigol chutou bola no travessão e teve gol tirado em cima da linha
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Cronograma furado
A Prefeitura de Niterói anunciou que nesta próxima semana vai 
fechar trecho de rua em Icaraí, mudar o trânsito e itinerários de 
linhas de ônibus para poder conseguir fazer uma obra. Por que 
motivo não fizeram isso antes, quando as escolas estavam de 
férias e o trânsito não estava tão complicado. Mas não, parece 
que estavam esperando as férias  acabarem para ferrar ainda 
mais a vida da cidade. Ou não há o mínimo planejamento ou há 
excesso de incompetência. Cronograma furado!
Janaína Lima

Vida Cultural
Gostaria de parabenizar a Prefeitura de Niterói pela gestão 
cultural na cidade. Sempre com ótimas atrações nacionais e 
internacionais para o público, principalmente nos espaços da 
Zona Sul. A vida cultural da cidade não para. Tem sempre um 
evento, um show, uma festa acontecendo pela cidade. 
Joana Carvalho

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.

‘Bia Miranda & 
Banda’ no Popular
A jovem cantora revelação 
de 2021 do programa The 
Voice Kids, Bia Miranda, de 
apenas 14 anos, apresenta, 
neste sábado, às 19h, o pro-
jeto “Bia Miranda & Banda” 
no Teatro Popular Oscar 
Niemeyer. A artista se reuniu 
com cinco músicos talento-
sos – : Fabio Voz (violão, voz 
e produção musical), André 
Nóbrega (teclado), Robson 
Papel (baixo), Renato Soa-
res (guitarra), Lellei Viegas 
(bateria) – em busca de um 

bem comum: fazer música 
de qualidade. 

Neste show, todos os 
músicos são de alto nível e 
sabem bem o quanto a arte 
da música influencia na vida 
de pessoas.

No repertório, Bia canta 
desde MPB, bossa nova, 
samba, rock, POP, Soul, R&B 
até clássicos musicais in-
fantis, com uma nova rou-
pagem. 

O ingresso custa R$30 
(inteira), no site Sympla. 

CULTURA

Péricles
Péricles retorna ao Vivo 
Rio, nesta sexta, às 22h, 
em única apresentação, 
para apresentar a nova tur-
nê ‘Céu Lilás’ que rodará as 
principais cidades do Brasil 
em 2022. O show é o nome 
do mais recente álbum do 
cantor. Dentre as 18 faixas 
do projeto, uma releitura 
da música ‘Na Estrada’ com 
a participação de Nando 
Reis, além de grandes hits 
da sua carreira. Os ingressos 
custam de R$120 a R$240, no 
site Sympla ou na bilheteria.

INFANTIL - Neste sábado, às 16h, tem o infantil “Acam-
pa Kids”, no Teatro Municipal de São Gonçalo, do Curso 
de Teatro Carol Araujo. A narrativa é sobre um acam-
pamento que retorna às suas atividades após um bom 
tempo fechado. As crianças entram em um jogo para 
ver qual grupo é o melhor, os Gênios ou as Corajosas. 
Ingresso: R$30, pelo número (21) 99329-2129.

LUÍS DE CAMÕES - A Prefeitura de Niterói vai par-
ticipar da celebração da tradicional festa de Luís de 
Camões, neste 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 bra-
sileiras. A entrada é gratuita. 

Divulgação

Bia canta desde MPB, bossa nova, samba, rock, R&B até clássicos infantis

Rodolfo Magalhães/Divulgação

Cantor apresenta a nova turnê ‘Céu 
Lilás’, no Vivo Rio, no Flamengo 

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

Moradia definitiva

A Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos e Cida-
dania da Alerj estará em 
Volta Redonda nesta sexta, 
29, para tentar apaziguar a 
situação das ocupações na 
região, que se arrasta des-
de o ano passado e ainda 
sem solução à vista pela 
prefeitura. “Estivemos no 
local outras vezes, conver-
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samos com as instituições 
envolvidas e pretendemos, 
enfim, dar um basta ao im-
passe e obter uma resposta 
definitiva para os mora-
dores, que só querem um 
lugar para erguer e manter 
suas casas em paz”, explica 
a presidente da CDDHC, 
deputada Dani Monteiro 
(Psol). 

Ajuda para fazer 
as contas

Pedra 
fundamental

Para auxiliar na gestão finan-
ceira, facilitar o acesso e ate-
nuar entraves no processo de 
negociação entre as empresas 
e as instituições financeiras, o 
Conselho Regional de Contabi-
lidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) 
se uniu ao Sebrae Rio em um 
projeto que oferece consultorias 
gratuitas sobre finanças, acesso 
ao crédito e renegociação de 
dívidas para empresários. As 
consultorias serão ministra-
das por agentes de crédito e 
finanças do Sebrae Rio e estão 
divididas em três encontros, 
sendo os dois primeiros de duas 
horas e o último com uma hora, 
totalizando carga horária de 
cinco horas. “Transmitir oportu-
nidades e, com isso, atender as 
necessidades do empresário, é 
um dos papéis dos profissionais 
da contabilidade”, comenta o 
presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme. As inscrições devem 
ser feitas pelo link https://bit.
ly/agentecredito e as vagas são 
limitadas.

Nessa sexta, 29, às 8h, acon-
tece a Santa Missa em home-
nagem à Princesa Isabel, que 
neste ano  termina com uma 
novidade: o lançamento da 
Pedra Fundamental do Museu 
Cristo Redentor, no Centro de 
Visitantes Paineiras. A missa 
será presidida pelo reitor do 
Santuário Cristo Redentor, 
Padre Omar, no local onde 
será instalado o museu, no 4º 
andar do Centro de Visitantes 
Paineiras. “Essa celebração 
será um marco na história do 
Santuário Cristo Redentor! O 
Museu Cristo Redentor é um 
legado da Festa dos 90 anos 
do Monumento e é a primeira 
ação da caminhada rumo ao 
Centenário. Neste dia his-
tórico em que celebramos o 
aniversário daquela que foi 
a precursora da história do 
grande símbolo religioso do 
Brasil, abençoamos o início 
dessa obra grandiosa para a 
cultura e a fé do nosso país”, 
destaca Padre Omar.

POR JEFFERSON LEMOS

Assentos prioritários

A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
começa a analisar no mês 
de agosto o Projeto de Lei 
6075/2022, do deputado 
estadual Marcus Vinícius 
(PTB), para assegurar as-
sentos prioritários nos 
transportes coletivos a 
pessoas com câncer ou 

Thiago Lontra/Alerj

em tratamento oncoló-
gico. Cartazes ou avisos 
indicando a prioridade 
deverão estar afixados nos 
transportes como ônibus, 
trens, barcas e metrôs, em 
locais de fácil visualização. 
Ainda de acordo com a 
proposta, as pessoas de-
verão portar declaração 
médica que ateste a condi-
ção clínica. “O tratamento 
oncológico, muitas vezes, 
gera efeitos colaterais que 
atingem a condição físi-
ca dos pacientes, além 
de queda na imunidade. 
Nesse período, é questão 
de segurança que essas 
pessoas tenham assento 
prioritário nos transportes 
coletivos, impedindo que 
fiquem em pé e sofram al-
gum mal súbito”, justifica 
o deputado. 

De olho nos legisladores

Antonio Florencio de Quei-
roz Junior, presidente da 
Fecomércio RJ, ressaltou a 
importância da entidade no 
veto total ao Projeto de Lei 
nº 2.115/2016, de autoria da 
Deputada Estadual Martha 
Rocha, que trata sobre a obri-
gatoriedade dos fornecedo-
res manterem amostras sem 
lacre dos produtos à venda 
para exame do consumidor. 
A Fecomércio enviou ofício 
ao governador chamando a 
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atenção para “os limites da 
competência para legislar 
sobre a matéria, que seria 
da União. Além disso, res-
saltou que a iniciativa, entre 
outros pontos, cerceariam a 
livre concorrência, elevariam 
os custos dos produtos e 
serviços, e prejudicaria, sig-
nificativamente, as peque-
nas e microempresas”, que 
correspondem a aproxima-
damente 98% das empresas 
estabelecidas no estado. 

Panorama RJPanorama RJ

O deputado André Ceci-
liano (PT), presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj), vai receber o Tí-
tulo de Mérito Municipal de 
Macaé nesta sexta (29), dia 
em que o município come-
mora 209 anos de fundação. 
O título será entregue pelo 
presidente da Câmara dos 
Vereadores, o vereador Ce-
sinha (PROS), e pelo verea-
dor Rond Macaé (Patriota). 
O evento acontece às 19 

horas. Como bom petista, 
mais cedo o pré-candidato 
ao Senado, estará às 9h em 
um encontro com 25 sin-
dicatos, em Nova Iguaçu. 
Os sindicalistas declararão 
apoio e entregarão uma 
carta com as reivindica-
ções das categorias. Farão 
discursos os presidentes 
do sindicato dos Quími-
cos, de Nova Iguaçu, e dos 
Bancários e Rodoviários (da 
Baixada). 

Apoio sindical
Divulgação

O escritor e pesquisador de 
memória literária Jordão 
Pablo de Pão autografa seu 
mais recente livro de poe-
mas, “Doce Maresia”, na 
Cafeteria Café pelo Mundo, 
em Icaraí, neste sábado 
(30), das 14h às 18h. O 
evento faz parte da tarde 
de autógrafos já tradicional 

no estabelecimento, com o 
objetivo de reunir em diá-
logo escritores da cidade. 
A entrada é gratuita. Além 
de Jordão Pablo de Pão, 
estarão por lá conversando 
e autografando seus mais 
recentes livros Luciana Tei-
xeira, Vini Borges, Joselene 
Negra Black e Letícia Leal. 

Tarde de autógrafos
Divulgação
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Toda a documentação e chassis dos veículos abordados foram conferidos pela polícia durante a fiscalização

Itacoá deve ter Big 
Wave no domingo
O Itacoatiara Big Wave (IBW) 
2022 emitiu o sinal verde 
para a realização da primeira 
e inédita sessão de surfe de 
tow-in, que deve acontecer 
neste domingo (31), na praia 
de Itacoatiara, em Niterói. 
Segundo os organizadores 
do IBW, um sólido swell se 
aproxima da praia da Região 
Oceânica, na conhecida Laje 
do Shock (atrás da Pedra do 
Pampo Club). A elite do sur-
fe de ondas grandes estará 
disputando a premiação de 
R$ 100 mil, entre eles Lucas 
Chumbo, Michaela Fregone-
se, Gabriel Sampaio e Lucas 
Fink, em Itacoatiara.

Nessa modalidade, os sur-
fistas são rebocados por um 
jet ski devido à potência e de-

safio das ondas. O IBW 2022 
é a 1ª competição de surfe no 
Brasil simultânea de ondas 
grandes e tow-in. A primeira 
janela do campeonato atingiu 
séries de sete metros e os big 
riders entraram no mar de 
jet ski pela praia de Itaipu 
para conseguirem descer nas 
remadas. A competição de 
domingo é aberta a qualquer 
surfista que, para se inscrever, 
deve enviar vídeos das ondas 
surfadas para a organização 
do evento. Após o encerra-
mento da janela, previsto 
para 31 de agosto, as ondas 
serão julgadas por uma co-
missão de arbitragem profis-
sional, utilizando os critérios 
da Liga Mundial para o surfe 
de ondas grandes.

Contas de luz de agosto vão 
chegar com novo QRCode

A partir do mês de agosto, os 
clientes da Enel Distribuição 
Rio vão receber a conta de 
energia com um novo QR Code, 
que tem como objetivo facilitar 
a consulta dos dados fiscais, 
trazendo mais informações e 
ainda mais transparência ao 
cliente. Com a leitura, o cliente 
poderá ter em mãos todas as 
informações da sua nota fiscal, 
diretamente do Portal dos Do-
cumentos Fiscais Eletrônicos, 
de forma rápida e prática. O 
modelo já está sendo gradati-
vamente utilizado nas faturas 
de energia de todo o país.

A inclusão desses novos 
dados da nota fiscal não altera 
a forma de entrega da conta, 
as informações que já eram 
disponibilizadas aos clientes e 
os canais de pagamento. Além 
disso, todas as faturas conti-

nuam com boleto, que seguem 
sendo emitidos em nome da 
Enel ou do Banco do Brasil. 

O diretor de Mercado da 
Enel Brasil, Luiz Flávio Xa-
vier, ressalta que as inclusões 
têm como objetivo alinhar as 
informações fiscais que são 
necessárias na fatura a partir 
deste ano e facilitar o entendi-
mento dos dados disponíveis 
na conta. 

“O nosso trabalho é pen-
sado em facilitar a rotina do 
nosso cliente. Entendemos que 
a conta de energia precisa ser 
cada vez mais prática, e estar 

sempre à mão dos consumido-
res com todas as informações 
necessárias, e de uma forma 
simples. É importante lembrar 
que, para uma maior como-
didade, recomendamos aos 
clientes a adesão à conta por 
e-mail, que é a alternativa mais 
prática de ter a fatura sempre à 
disposição”, conclui Luiz Flávio.

Para aqueles que queiram 
optar por essa modalidade e 
receber as contas por e-mail, 
basta que o titular da unidade 
consumidora solicite pelo site 
da Enel, WhatsApp Elena, Fa-
cebook ou qualquer uma das 

lojas de atendimento.
Os canais de pagamentos 

também não sofrem alteração, 
e os clientes podem escolher a 
melhor opção dentre débito 
automático, internet banking, 
agências bancárias, postos de 
pagamento autorizados, caixas 
eletrônicos e lotéricas. Em caso 
de dúvidas sobre a fatura, o 
cliente pode entrar em contato 
com a companhia por meio dos 
canais de atendimento, como 
aplicativo Enel (disponível para 
iOs e Android); pelo site (www.
enel.com.br); pela Central de 
Relacionamento (0800 28 00 
120) ou por meio do WhatsApp 
Elena: (21) 99601-9608. 

Na próxima segunda-feira, 
1 de agosto, o novo modelo 
da conta estará disponível em 
Entenda a sua conta (enel. 
com.br).

Segundo a Enel, objetivo é facilitar a consulta de dados fiscais do cliente
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Carol Paiffer, CEO da Atom Investimentos, participa do Painel de Debates

Grupo G10 reúne lideranças 
empresariais na Fecomércio

Será realizado hoje o 51º En-
contro de Empresários G10, 
evento que há 15 anos reúne 
empresários, representantes 
institucionais e personalida-
des, para relacionamento e 
integração entre agentes da 
economia do Estado do Rio de 
Janeiro. O evento acontecerá 
no auditório da Fecomércio.

O encontro será marcado 
também por homenagens do 
G10 a personalidades e em-
presários de destaque, entre 
eles Antônio Florêncio Quei-
roz, presidente da Fecomercio 
RJ; Márcio Girão, presidente 
do Clube de Engenharia; 
Desirée Oliveira, atriz e em-
preendedora; Márcio França, 
diretor sócio da Rede Kai RJ 
e empresário; Ana Cristina 
Campelo, CEO do Jornal DR1 
e a médica Martha Cardoso, 
cardiologista e empresária.

O tema central “Liderança 
Empreendedora” dá nome ao 
Painel de Debates, que con-
tará com as participações de 
Ladmir Carvalho, presidente e 
fundador da Alterdata Softwa-
re; Fábio Queiróz, presidente 
da Asserj – Associação dos 
Supermercados do Estado 
do Rio de Janeiro e vice-pre-
sidente da Abras – Associação 
Brasileira de Supermerca-
dos; Mira Noronha, executiva 
global de Atração de Novos 
Talentos e Employer Brand 
da Vale; Eduardo Prado, pre-
sidente do Unifoa – Centro 
Universitário de Volta Redon-
da; Thomaz Naves, diretor 
comercial e de marketing da 
Record TV Rio e Carol Paiffer, 
CEO da Atom Investimentos 
e investidora no Shark Tank 
Brasil, que serão mediados 
pela jornalista, CEO do Grupo 

Identidade e vice-presidente 
e cofundadora do G10, Letícia 
de Freitas e Castro.

O Encontro de Empresá-
rios G10 acontece regular-

mente a cada dois meses, sob 
o comando do presidente, 
professor Marcos Oliveira, e 
da vice-presidente Letícia de 
Freitas e Castro.

Tema central desta 51ª edição do evento é ‘Liderança Empreendedora’

Operação ‘São Gonçalo mais 
Segura’ aperta cerco a motos 

A segunda operação “São 
Gonçalo mais Segura”, rea-
lizada na manhã de ontem 
(28), garantiu a abordagem 
de cerca de 500 motociclistas 
em quatro bairros do municí-
pio. A ação, que foi realizada 
através de uma parceria com 
a Prefeitura de São Gonçalo 
e a Polícia Civil, teve como 
alvo a remoção de motoci-
cletas que trafegam de forma 
irregular na cidade, visando 
coibir práticas criminosas. A 
operação contou com o apoio 
das secretarias de Transportes 
e de Ordem Pública.

Contando com equipes 
em pontos alternados e ocor-
rendo de forma simultânea, 
as ações aconteceram na Rua 
Sá Carvalho, esquina com 
a Rua José Argeu da Cruz 
Barros, na Brasilândia; na 
Rua Getúlio Vargas, no Barro 
Vermelho; na rotatória da Es-
trada São Pedro com a Estrada 
do Pacheco; e na Rua Estrada 
do Coelho, esquina com a Rua 
José Robertieri, no Coelho. Ao 
todo, 49 motocicletas foram 
recolhidas e encaminhadas 
para o depósito municipal.

A ação conjunta teve a par-
ticipação de agentes da Ope-
ração São Gonçalo Presente, 
Guarda Municipal, policiais 
do 7º BPM e policiais civis 

das delegacias (72ª, 73ª, 74ª 
e 75ª DPs).

A Polícia Civil examinou 
os chassis de todas as moto-
cicletas abordadas durante 
a ação, verificando a docu-
mentação dos condutores 
para checagem da existência 
de algum mandado de prisão 
em aberto.

Para o secretário de Trans-
portes, Fabio Lemos, as ope-
rações reforçam o ordena-
mento urbano que vem sendo 
executado pela atual gestão.

“Essa é a segunda opera-
ção feita em menos de 15 dias 
no município, com o intuito 
de coibir a circulação de mo-
tocicletas irregulares pelas 
ruas. Conseguimos, através 
dessa integração, tirar de 
circulação várias motos que 
não estavam em condições de 
trafegar, estavam sem placas 
e tinham potencial para gerar 
infrações ou até mesmo se-
rem usadas para práticas cri-
minosas, colocando a nossa 
população em risco”, contou 

o secretário.
O secretário de Ordem Pú-

blica, Wellington Moreira, diz 
que as atividades reforçam a 
segurança.

“Estamos trabalhando de 
forma alinhada com as forças 
de segurança no município. A 
presença de policiais do São 
Gonçalo Presente e guardas 
municipais coíbem a circula-
ção de motocicletas irregula-
res pelas vias da cidade garan-
te o progresso das atividades”, 
afirma o secretário.

Quinhentos veículos foram fiscalizados e 49 apreendidos em quatro bairros

Poda de árvore pode 
ser pedida por portal
Pedidos de autorização para 
podar árvores em imóveis 
já pode ser feito pelo Portal 
de Serviços do município 
(servicos.niteroi.rj.gov.br). 
A iniciativa visa simplificar o 
acesso ao serviço. Antes a au-
torização era solicitada pre-
sencialmente na Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade.

A secretária de Planeja-
mento, Orçamento e Mo-
dernização da Gestão, Ellen 
Benedetti, diz que a trans-
formação digital do serviço, 
além de ser mais uma facili-
dade para o cidadão ao fazer 
a solicitação sem sair de 
casa, dará celeridade e trans-
parência para a Prefeitura 
com a redução do número 
de folhas de papel utiliza-
das. O formulário impresso, 
que deveria ser preenchido, 
agora é on-line. Além dis-
so, a tramitação interna da 
solicitação será realizada 
por processo eletrônico no 
sistema e-CIGA.

“Ao concluir um serviço 
digital no Portal, nos preocu-
pamos em ouvir os servido-
res que atuam na área para 
auxiliar essa transformação. 
Foram três meses de traba-
lho redesenhando formulá-
rios e aplicando linguagem 
simples nos documentos, 
além de capacitar os servi-
dores para garantir a fluidez 
do processo. A transforma-
ção digital de Niterói vem 
avançando para proporcio-

nar políticas públicas mais 
eficientes, com agilidade, 
transparência e economi-
cidade, além de estarmos 
cuidando da natureza”, disse 
Ellen Benedetti. 

Ao solicitar o serviço, o 
cidadão deve informar o lo-
cal e por qual motivo deseja 
podar a árvore, preenchendo 
um formulário disponível no 
portal. Dentre os motivos 
possíveis estão diminuir a 
altura da árvore; retirar ervas 
daninhas; diminuir a área de 
ocupação da árvore; evitar o 
contato com fios de energia, 
telefone, celular e/ou inter-
net; e evitar danos a telhado 
e/ou outras estruturas. 

A equipe fará a análise e 
poderá solicitar o envio de 
fotos representativas. Atual-
mente a Secretaria de Meio 
Ambiente recebe, em média, 
50 solicitações por ano.

“Disponibilizar digital-
mente os serviços da Prefei-
tura significa dar eficiência, 
transparência e celeridade 
ao atendimento aos cida-
dãos. Com a solicitação e au-
torização da poda de árvores 
em imóveis particulares fei-
tas on-line, o meio ambiente 
também ganha pelo fato de 
não haver produção de pro-
cessos em papel. Nosso ob-
jetivo é disponibilizar todos 
os serviços da Secretaria do 
Meio Ambiente em formato 
digital”, afirmou o secretário 
de Meio Ambiente, Rafael 
Robertson.

Modelo já vem sendo adotado 
gradativamente no País por outras 
concessionárias de serviços 

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: 02/08/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Maceió - Largo da Batalha - Niterói 17910899
13:00 às 17:00 Rua Armando F. Frazão - Maceió - Niterói 17910899
13:00 às 17:00 Ruas E, F, G, K - Maceió - Niterói 17910899
13:00 às 17:00 Rua Pedro Bernardes de Paula - Maceió - Niterói 17910899
13:00 às 17:00 Rua Professor Roberto Lyra - Maceió - Niterói 17910899
13:00 às 17:00 Rua Reverendo Armando Ferreira - Maceió - Niterói 17910899
13:10 às 17:00 Rua Adalto Dantas - Maceió - Niterói 17911297

SÃO GONÇALO
08:30 às 12:30 Rua Américo Miranda - Jardim Catarina - São Gonçalo 17909441
13:30 às 17:30 Ruas 3, 17 - Dona Ieda - São Gonçalo 17907391
13:30 às 17:30 Rua Anfilófio Viana Fagundes - Dona Ieda - São Gonçalo 17907391
13:30 às 17:30 Rua Arlete Penedo Gomes - Santa Izabel - São Gonçalo 17907391
13:30 às 17:30 Rua Dalmácia - Santa Izabel - São Gonçalo 17907391
13:30 às 17:30 Rua José Toledo da Silva - Santa Izabel - São Gonçalo 17907391
13:30 às 17:30 Rua Luiz Gonzaga Souza Campos - Santa Izabel - São Gonçalo 17907391
13:30 às 17:30 Rua Orlete Penedo Gomes - Santa Izabel - São Gonçalo 17907391
14:10 às 17:30 Estrada do Pacheco - Pacheco - São Gonçalo 17911851
14:10 às 17:30 Rua Lelia de Souza - Lagoinha - São Gonçalo 17911851
14:10 às 17:30 Rua Zelia de Souza - Pacheco - São Gonçalo 17911851
Dia: 03/08/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Ruas 2, 3, 9, 11, 10, 15, 19, 20, 22 - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua André H. B. Serpa Pinto - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Antônio Jorge Abunahman - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Alameda - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Dom Helder Câmara - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Eunice Linton - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua João Lopes Esteves - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Ephem Wellington de Barros Amora - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Ladyr Ribeiro - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Marcos Otavio Valadão - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Marcus Vinicius Heizer - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua Onacyr Arthur P Silva - Camboinhas - Niterói 17916507
13:00 às 17:00 Rua D - Camboinhas - Niterói 17916507

SÃO GONÇALO 
09:00 às 13:00 Rua Manoel Ramos - Boaçu - São Gonçalo 17913537
13:00 às 17:00 Avenida Cidade de Campos - Mutuapira - São Gonçalo 17913411
13:00 às 17:00 Rua Brasília - Trindade - São Gonçalo 17913411
13:00 às 17:00 Rua Cidade Campos - Trindade - São Gonçalo 17913411
13:00 às 17:00 Rua Cuiabá - Trindade - São Gonçalo 17913411
13:00 às 17:00 Rua Florianopolis - Trindade - São Gonçalo 17913411
13:00 às 17:00 Rua Juazeiro - Trindade - São Gonçalo 17913411
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Tribobó - São Gonçalo 17913745

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Vale da Figueira I - Manoel Ribeiro - Maricá 17912211
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Bananal - Maricá 17912211
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Vale da Figueira II - Maricá 17912211
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - Vale da Figueira I, II - Manoel Ribeiro - Ponta Negra - Maricá 17912211
13:00 às 17:00 Rua Santa Tereza - Ponta Negra - Vale da Figueira - Maricá 17912211
13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira I - Maricá 17912211
13:00 às 17:00 Travessa Figueira - Vale da Figueira I - Maricá 17912211
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 17916073
13:00 às 17:00 Rua 144 - Jardim Atlântico - Maricá 17916073
13:00 às 17:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 17916073
13:00 às 17:00 Avenida Praia - Itaipuaçu - Maricá 17916191
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Itaipuaçu - Maricá 17916191
13:00 às 17:00 Ruas 37, 142, 143 - Jardim Atlântico - Recanto - Maricá 17916191
13:00 às 17:00 Rua Casuarina - Jardim Atlântico - Maricá 17916191
13:00 às 17:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Espraiado - Maricá 17916665
13:00 às 17:00 Rua Renato Costa Lima - Manoel Ribeiro - Maricá 17916665
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Pedágio sobe 17,69% na Via 
Lagos a partir de 1º de agosto
Tarifa básica passa de R$ 14,70 para R$ 17,30. No fim de semana aumenta 17,55%: de R$ 24,50 para R$ 28,80
Em sessão regulatória na 
terça-feira (26), o Conselho 
Diretor da Agência Regula-
dora de Serviços Públicos 
Concedidos de Transportes 
Aquaviários, Ferroviários e 
Metroviários e de Rodovias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Agetransp) homologou os 
reajustes anuais de tarifas de 
pedágio para as rodovias RJ-
124 (ligação viária Rio Bonito 
– Araruama – São Pedro D’Al-
deia) e RJ-116 (sistema viário 
Itaboraí – Nova Friburgo – 
Macuco), conforme previsto 
nos contratos de concessão.

Sobre a rodovia RJ-124, a 
agência reguladora homolo-
gou o reajuste de 17,69% para 
a Tarifa Básica de Pedágio 
(TBP) e de 17,55% para a Tari-
fa Básica de Pedágio com Adi-
cional (TBA), referentes à va-
riação de uma cesta formada 
por quatro índices do Custo 
Nacional da Construção Civil 
e Obras Públicas, da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), no 
período compreendido entre 
agosto de 2021 e agosto de 
2022 (projetado).

Assim, a concessionária 
CCR Via Lagos fica autorizada 
a reajustar a Tarifa Básica de 
Pedágio dos atuais R$ 14,70 
para R$ 17,30, e a Tarifa Bási-
ca de Pedágio com Adicional, 
praticada entre 12h de sexta-
-feira e 12h de segunda-feira, 
dos atuais R$ 24,50 para R$ 
28,80. A operadora poderá 

aplicar os reajustes a partir 
de 1º de agosto.

Com relação à rodovia RJ-
116 foi homologado reajuste 
anual de 16,08% para a Tarifa 
Básica de Pedágio, referente a 
uma cesta composta por sete 
índices do Custo Nacional 
da Construção Civil e Obras 
Públicas e pelo Índice de 
Preços ao Consumidor, me-

didos pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV ), no período 
compreendido entre os me-
ses de junho de 2021 e junho 
de 2022. A concessionária 
Rota 116 fica autorizada a 
reajustar a tarifa de R$ 7,00 
para R$ 8,20 a partir do dia 
1º de agosto.

Mantida multa aplicada 
ao Metrô Rio e à Supervia - Na 

mesma sessão regulatória, a 
Agetransp decidiu negar o 
recurso da concessionária 
e manter a multa aplicada 
à concessionária MetrôRio, 
no valor de R$ 801.953,71 
porque a concessionária não 
atingiu nota mínima exigida 
na pesquisa de opinião deno-
minada Índice da Qualidade 
dos Serviços (IQS), realizada 

com passageiros do metrô 
pelo Ibope, em março de 
2018. Os itens que tiveram os 
piores desempenhos, tanto 
para a Linha 1 quanto para a 
Linha 2, foram conforto (6,2 
e 6,0 respectivamente), faci-
lidade e tempo na compra de 
bilhetes (7,3 e 7,7), funciona-
mento das escadas rolantes 
(7,5 e 7,8), conservação de 
estações (7,7 e 8,0) e conser-
vação dos trens (7,7 e 8,0).

De acordo com o contrato 
de concessão, a nota mínima 
exigida para a pesquisa IQS 
é 8,2, e refere-se à média de 
16 parâmetros analisados. 
A nota obtida pela conces-
sionária foi de 8,1, segundo 
a opinião dos passageiros 
entrevistados. Os outros itens 
avaliados foram atendimen-
to dos empregados, avisos 
sonoros nas estações, avisos 
sonoros nos trens, comuni-
cação visual – sinalização 
no interior das estações, 
iluminação no interior das 
estações, informações aos 

usuários, limpeza dos trens, 
limpeza no interior das esta-
ções, segurança do sistema, 
tempo de espera nas plata-
formas e tempo de viagem.

Também foi negado um 
recurso da concessionária 
SuperVia e mantida uma mul-
ta no valor de R$ 457.976,71, 
que havia sido aplicada em 
razão de acidente com um 
passageiro, que morreu ao 
cair no vão entre o trem e 
a plataforma, durante em-
barque na estação Marechal 
Hermes, no dia 25 de dezem-
bro de 2016. A análise dos 
técnicos da Agetransp cons-
tatou que o monitoramento 
por câmeras do trem - um 
mecanismo eficiente para 
reduzir acidentes - não estava 
em pleno funcionamento. 

Na decisão, a agência de-
terminou à concessionária 
uma série de medidas, que 
tem por objetivo oferecer 
maior segurança aos usuá-
rios, entre elas: atualiza-
ção dos procedimentos de 
embarque e desembarque 
nas plataformas; ênfase na 
manutenção preventiva das 
distâncias horizontal e ver-
tical entre os trens e plata-
formas; realização de estudo 
sobre casos semelhantes para 
identificação de fatores co-
muns e, consequentemente, 
interferência sobre os mes-
mos de forma a evitar tais 
ocorrências.

Na RJ 116, 
reajuste anual 
homologado 
é de 16,08%, 
passando de 
R$ 7 para 
R$ 8,20

Divulgação

Via Lagos: percentual de reajuste anual nas tarifas de pedágio foi aprovado pelo Conselho Diretor da Agetransp

Inscrições 
para o Prouni 
começam na 
segunda-feira
Começam na segunda-fei-
ra, dia 1º, e seguem até 4 de 
agosto as inscrições na edição 
do segundo semestre de 2022 
do Prouni. Podem participar 
estudantes interessados em 
bolsas de estudo parciais, de 
50%, ou integrais, de 100%, em 
universidades privadas, desde 
que tenham feito o Enem e atin-
gido, no mínimo, 450 pontos 
em cada matéria. Além disso, o 
estudante não pode ter zerado 
a prova de redação e nem ter 
participado como treineiro.

O resultado com a lista dos 
candidatos pré-selecionados 
estará disponível na página ofi-
cial do Programa e será consti-
tuído de duas chamadas: a 1ª no 
dia 8 de agosto e a 2ª chamada 
em 22 de agosto.

O Governo do Rio de Ja-
neiro vai implementar o 
uso de energia solar nas 
escolas da rede estadual. 
Até 1.150 colégios e pré-
dios administrativos, que 
geram um custo anual de 
R$ 51 milhões, poderão 
ser beneficiados com a 
iniciativa. A expectativa 
é que o projeto reduza 
de 30% a 50% esse custo. 
Ao contrário dos tradi-
cionais painéis solares 
instalados em prédios, a 
iniciativa prevê a geração 
de energia em usinas so-
lares, que vão funcionar 
em terrenos seleciona-
dos. A primeira etapa 
para esse processo já foi 
concluída: o chamamen-
to público para seleção 
de até três empresas para 
elaborar os estudos do 
projeto foi publicado no 
Diário Oficial de ontem 
(28/7).

Energia solar 
nas escolas

Petrobras reduz mais 
o preço da gasolina 
A Petrobras reduz, a partir 
de hoje (29), o preço médio 
de venda de gasolina para as 
distribuidoras de R$ 3,86 para 
R$ 3,71 por litro. A queda é de 
R$ 0,15 por litro. A medida 
foi anunciada ontem (28) a 
empresa.

Com isso, considerando 
a mistura obrigatória de 73% 
de gasolina A e 27% de etanol 
anidro para a composição do 
combustível comercializa-
do nos postos, a parcela da 
Petrobras no preço ao con-
sumidor cairá de R$ 2,81, em 
média, para R$ 2,70 a cada 
litro vendido na bomba.

Segundo a companhia, a 
redução acompanha a evo-
lução dos preços de refe-
rência, que se estabilizaram 
em patamar inferior para a 
gasolina. Além disso, acres-
centa a empresa, a medida 

“é coerente com a prática de 
preços da Petrobras, que bus-
ca o equilíbrio de seus preços 
com o mercado global, mas 
sem o repasse para os preços 
internos da volatilidade con-
juntural das cotações interna-
cionais e da taxa de câmbio”.

Dividendos recordes - Be-
neficiada pela alta do preço 
dos combustíveis nos últimos 
meses, a Petrobras distribuirá 
dividendos (parcela do lucro 
entregue aos acionistas) re-
cordes: R$ 87,8 bilhões, refe-
rentes ao lucro do segundo 
trimestre.

E empresa vai 
distribuir R$ 87,8 
bi em dividendos 
aos acionistas

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DA MARCA 
MERCEDES-BENZ, MODELOS DA FAMÍLIA AXOR 4X2, 6X2 E 6X4.
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda., em atualização ao chamamento realizado em 9 de outubro de 2020, 

convoca adicionalmente os proprietários  dos veículos abaixo identifi cados para atender à seguinte campanha: 

Sistema envolvido: conjunto de fi xação do tanque de combustível. 

Razões técnicas: constatou-se uma possível inconformidade no procedimento de aperto dos parafusos 

de fi xação do suporte do tanque de combustível, consequência de desvio no processo produtivo.

Risco/implicações: uma somatória de variáveis pode fazer com que os parafusos de fi xação do suporte 
do tanque de combustível percam sua força de aperto. Nesta hipótese, com o passar do tempo, pode 
haver a fadiga desses componentes, causando potencial fratura prematura dos parafusos e consequente 
soltura do suporte do tanque. Tal falha poderia, em situações extremas e associada a particularidades de 
operação, ocasionar queda do tanque de combustível e o possível derramamento de óleo na via de tráfego. 
Essas circunstâncias aumentariam o risco de acidentes e danos físicos de natureza grave, ou até mesmo 

fatais, aos ocupantes do veículo e terceiros.

Solução: substituição gratuita dos parafusos e porcas de fi xação, aplicando-se o torque recomendado.

Data de início do atendimento: 11 de julho de 2022.

Agendamento e local de atendimento do serviço: o serviço deverá ser agendado diretamente com o 
Concessionário de veículos comerciais ou o Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz de sua preferência, 
onde será realizado gratuitamente, com duração aproximada de 2 (duas) horas. 

Para consultar o endereço dos Concessionários e obter mais informações, acesse  o site 

www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes ou entre em contato com a nossa  Central de 

Relacionamento com o Cliente pelo telefone 0800 970 9090.

Com esta iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus  clientes, 
garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca.                   

MODELOS ENVOLVIDOS CHASSIS ENVOLVIDOS
(não sequenciais)

PERÍODO DE FABRICAÇÃO

Família Axor 4x2, 6x2 e 6x4 9BM 958444 LB 190002 a

9BM 958443 NB 262924

17 de setembro de 2020 a 

11 de fevereiro de 2022

Juntos salvamos vidas.

IBGE: novo concurso 
para o Censo 2022
O IBGE abriu novo concurso 
para trabalhadores tempo-
rários para o Censo 2022. 
O edital deste processo se-
letivo complementar com 
15.075 vagas foi publicado 
ontem (28) no Diário Oficial 
da União. Segundo o IBGE, 
trata-se de um processo com-
plementar, que oferece vagas 
ainda não preenchidas em 
diversos municípios do país.

A previsão de duração do 
contrato é de até três meses, 
podendo ser prorrogado, com 
base nas necessidades de 
conclusão das atividades do 
Censo Demográfico 2022 e na 
disponibilidade de recursos 
orçamentários.

Inscrições- As inscrições 
para o certame são gratuitas 
e poderão ser efetuadas até 
dia 1º de agosto. A jornada 
de trabalho recomendável 
para a função de recenseador 
é de, no mínimo, 25 horas 

semanais, além da participa-
ção integral e obrigatória no 
treinamento.

A remuneração dos tra-
balhadores temporários será 
por produção, calculada por 
setor censitário, conforme 
taxa fixada e de conhecimen-
to prévio pelo recenseador, 
de unidades recenseadas 
(domicílios urbanos e/ou 
rurais), tipo de questionário 
(ampliado ou simplificado)  
pessoas recenseadas e regis-
tro no controle da coleta de 
dados.

Processo visa 
ocupar vagas 
não preenchidas 
em diversos 
municípios 
do País
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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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Esportes

Ex-Flu 

confirma 
acerto com 
o Botafogo

O Botafogo 
já  tem um 
reforço con-
tratado para 
2023. O vo-
lante Marlon 

Freitas, do Atlético-GO, 
confirmou que acertou 
com o clube carioca. Ele 
tem vínculo até dezembro 
com o Dragão.

“Estou sim fechado 
com o Botafogo para o 
ano que vem, acredito que 
será uma oportunidade 
muito boa para mim. Te-
nho uma missão ainda 
aqui (no Atlético-GO), 
ela não acabou, minha 
cabeça está totalmente 
aqui para poder entregar 
meu melhor. E ano que 
vem é outra situação, vai 
dar tudo certo. No ano que 
vem, meu foco vai ser no 
Botafogo 100%”, declarou 
Marlon Freitas em entre-
vista ao Sportv.

O Botafogo, assim, não 
vai deixar passar uma 
oportunidade de merca-
do. Marlon Freitas vem 
se destacando pelo Atlé-
tico-GO. Nesta tempo-
rada, ele tem oito gols e  
seis assistências em 47 
jogos.

Cria do Fluminense, 
Marlon Freitas passou 
pelo futebol norte-ame-
ricano (defendeu o FL 
Strikers) e da Eslováquia, 
onde defendeu o STK Sa-
morin. No Brasil, atuou 
por Criciúma e Botafogo-
-SP até chegar ao Atlético-
-GO, em 2020.

Marlon Freitas, de 27 
anos, vai assinar com o 
Botafogo até 2025.

Artilheiro do Flamengo completou cinco partidas sem balançar as redes

Gabigol atravessa maior 
seca de gols no ano

Gabigol passou 
em branco no-
vamente e ago-
ra amarga uma 
sequência de 
cinco jogos sem 
fazer gol com a 

camisa do Flamengo. Assim, 
o artilheiro rubro-negro chega 
a pior seca de gols na tempo-
rada.

Em maio, Gabigol ficou 
quatro jogos seguidos sem 
marcar, contra Ceará, Uni-
versidad Católica, Goiás e 
Sporting Cristal. Desta vez, 
ele passou em branco contra 
Corinthians, Atlético-MG, Ju-
ventude, Avaí e Athletico-PR.

Contra o Furacão, aliás, 

Gabigol teve chances para 
marcar. Entretanto, no pri-
meiro tempo, ele completou 
para fora o cruzamento de 
João Gomes. Na etapa final, do 
mesmo modo, o artilheiro viu 
Khellven salvar praticamente 
em cima da linha. Depois 
ainda acertou o travessão de 
Bento.

Sob o comando de Dorival 
Júnior, Gabigol deixou de ser 
a referência do ataque rubro-
-negro. Pedro ocupa o posto 
de centroavante, enquanto 
o companheiro agora tem 
outra função. Assim, Gabigol 
parte da ponta direita e tem 
liberdade para flutuar pelo 
setor ofensivo.

No entanto, o treinador 
trata de passar confiança para 
Gabigol, além de pontuar a 
importância do artilheiro para 
o time rubro-negro.

“Nos momentos decisivos, 
ele vai fazer. Podem ter certe-
za. Gabriel é letal na área. O 
papel que ele tem cumprido 
taticamente, a chance que ele 
tem criado, ele tem dado uma 
outra cara para a equipe. No 
momento que precisarmos, 
não temos dúvida de que esta-
rá presente. É questão de tem-
po, de manter a confiança. São 
nos momentos decisivos que 
ele contribui mais diretamen-
te para o conforto da equipe”, 
declarou Dorival Júnior.

Marcelo Cortes / Flamengo

Mesmo atravessando um jejum de gols, Gabigol vem sendo elogiado por suas últimas atuações pelo Flamengo

Alex Teixeira é 
regularizado na CBF

Nino minimiza 
elogios ao Tricolor

O atacante Alex 
Teixeira já está 
liberado para 
reestrear pelo 
Vasco. Ontem, o 
jogador teve seu 
contrato publi-

cado no BID, da CBF, e está 
apto a entrar em campo.

Apesar de já estar liberado, 
o atleta deve realizar sua pri-
meira partida apenas diante 
da Chapecoense, no próximo 
domingo, em São Januário, 
pela 22ª rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Alex Teixeira foi promo-
vido à equipe profissional 
do Vasco em 2008, após pas-
sagens de destaque pelas 
categorias juvenis de São Ja-
nuário, inclusive com títulos 

Apesar de o 
Fluminense es-
tar embalado 
na temporada, 
o zagueiro e 
capitão Nino 
pregou cautela 

após os elogios recebidos 
pela equipe. O Tricolor ter-
minou o primeiro turno do 
Campeonato Brasileiro na 
terceira posição e chegou a 
ser elogiado por adversários.

O goleiro Cássio, do Corin-
thians, por exemplo, colocou 
o Fluminense como tendo 
o melhor futebol do Brasil 
no momento, porém Nino 
pregou cautela após o elogio 
de Cássio. Para o defensor, 
o Fluminense ainda pode 
melhorar.

conquistados pela Seleção 
Brasileira de base.

Em sua primeira passa-
gem pelo Vasco, o atacante 
disputou 92 partidas e mar-
cou 12 gols. Agora, chega para 
ajudar o clube na luta pelo 
acesso à primeira divisão do 
país. No momento, o clube 
ocupa o terceiro lugar no 
torneio.

“Eu acredito que a gente 
tenha potencial para ser a 
melhor equipe do país, mas 
a gente precisa melhorar e 
crescer jogo a jogo. É natural 
que a gente possa oscilar. As 
vitórias não querem dizer que 
está tudo certo e as derrotas 
que está tudo errado. A gente 
tem que ter a cabeça no lugar 
que é um começo de trabalho 
do Diniz, que a gente precisa 
viver as marés boas com pé 
no chão melhorando jogo a 
jogo”, disse.

Atacante de 32 
anos fará sua 
reestreia pelo 
Vasco contra a 
Chapecoense, no 
domingo

Flu está entre 
os líderes do 
Brasieirão


