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LLNA HORA DA COMEMORAÇÃO DO SEGUNDO GOL DO FLAMENGO

Tiro vai parar em prédio
Disparo atingiu a janela de apartamento durante a final da Libertadores

U

m tiro disparado durante a comemoração
do segundo gol do Flamengo na final da Libertadores, no sábado, atingiu a janela
de um apartamento na Tijuca,
na Zona Norte do Rio. O estudante de Engenharia da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (Uerj) Lucas Feitoza, de
24 anos, estava dentro de quarto do imóvel, no quinto andar
do prédio, quando ouviu o barulho e sentiu estilhaços de vidro. A bala perfurou a janela e
por pouco não atingiu o jovem.
“Olhando para a janela, percebi esse buraco a mais ou menos um metro acima de onde
eu estava. Se fosse um pouco
mais baixo, poderia ter pego
em mim, mas felizmente não
estava na linha do projétil”, escreveu o universitário em um
grupo no Facebook.
O prédio de Lucas fica na
Rua do Matoso e, de acordo
com o jovem, um vizinho re-

Reprodução do Facebook

latou o mesmo problema. “Falei para quem tava em casa sair
de perto da janela e esperamos
a euforia das comemorações na
rua passar. Depois de um tempo, um vizinho disse que tinha
acontecido no vidro dele também”, contou ele.
A menos de 3 km dali, cerca
de 40 mil pessoas estavam reunidas para torcer pelo Flamengo, no estádio do Maracanã.
“Realmente estamos entregues
à sorte, porque não tá fácil ser
carioca”, finalizou o jovem.
Nas redes sociais, internautas comentaram o caso e se
mostraram assustados com a
violência.“Galera perde a linha
na hora de comemorar. Aqui no
bairro teve vários tiros e eu nem
moro perto de comunidade”,
publicou um internauta. “Tiro
na Tijuca é normal”, comentou
outro. “Lamentável, aonde se
deveria ser uma comemoração
poderia virar uma tragédia”, reclamou um terceiro.
MarcadotiroqueatingiuajaneladequartodeapartamentonaTijuca

Torcedores
morreram
LLA final da Libertadores foi
tão emocionante que dois torcedores do Flamengo passaram mal e morreram durante
o jogo. Os casos aconteceram
no Ceará e no Mato Grosso.
Em Fortaleza (CE), o empresário Washington Vasconcelos, de 40 anos, sofreu um infarto quando o Flamengo fez o
segundo gol contra o River Plate, já no fim da partida. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.
Em Cuiabá (MT), o motorista de ônibus Valdecir Rosa Farias, de 41 anos, sofreu
uma parada cardíaca também
no momento do segundo gol
do Rubro-Negro.

Leia sobre o Flamengo
no Caderno de Esportes.

rapidinhas...

ONG cobra
medidas
LLO projeto Baía Viva entra
hoje com ação judicial para
cobrar medidas contra o vazamento de óleo no Nordeste, que atingiu o Rio. A ONG
quer a decretação de estado
de emergência em saúde e o
afastamento do ministro do
Meio Ambiente,Ricardo Salles.Para eles,os danos à saúde
provocados pelo contato com
o óleo, além dos prejuízos ao
meio ambiente, têm sido ignorados pelo governo federal.

Vítima de
bala perdida

Morto na
Zona Oeste

Um funcionário da Enel foi
atingido por uma bala perdida, na manhã de ontem, no
momento em que realizava
um serviço no Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região
Metropolitana do Rio. A vítima foi ferida no braço e levada para o Hospital Estadual
Alberto Torres. Segundo a
Polícia Militar, equipes do 7º
BPM (São Gonçalo) estavam
em patrulhamento pelo bairro
quando foram atacadas a tiros.

LLUm homem foi morto a tiros em Inhoaíba, Campo
Grande, na Zona Oeste do
Rio. De acordo com a PM, o
40º BPM (Campo Grande)
foi até o local e encontrou o
corpo. A perícia foi acionada, mas a Polícia Civil não
deu informações sobre o caso. Segundo relatos nas redes sociais, o homem teria
sido alvejado pelas costas na
Rua Professor Souza Moreira,próximo à estação de trem.
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