
 

NVFC e o gol do Fantástico 

A última vitória do NVFC (Nova Venécia Futebol Clube) pelo 

Brasileirão Série D, diante do Real Noroeste, rendeu um golaço de 

bicicleta do jogador Arhur que, de gruja, emplacou o “Gol da Rodada” 

do programa Fantástico da Rede Globo. Foi eleito o gol mais bonito 

de todas as séries do Campeonato Brasileiro. Que golaço! 

FC no Zenorzão 

A grande partida entre Nova Venécia e Real Noroeste não chamou a 

atenção apenas pelo golaço. Após o apito final, um zagueiro da 

equipe de Águia Branca foi algemado e levado para a Delegacia de 

Nova Venécia por desacato a autoridade policial. Segundo Boletim 

de Ocorrência, na delegacia o jogador confessou ter proferido 

xingamentos ao militar após ter tentado tirar satisfações com o árbitro 

devido a um pênalti marcado a favor do Nova Venécia. Não pegou 

bem. 

Diretoria emitiu nota 

No dia seguinte ao jogo, a diretoria do Real Noroeste emitiu uma nota 

repudiando o que considera acontecimentos vexatórios no jogo. Além 

de acusar erros pela arbitragem, a nota dizia que há completo 

despreparo por parte de alguns militares, atribuindo a acusação ao 

caso do zagueiro algemado. Por fim, o Real Noroeste afirmou que 

não permitirá que seus atletas, membros da comissão técnica ou staff 

sofra arbitrariedades por quem quer que seja e está tomando as 

providências cabíveis sobre o caso. 

Comandante mandou recado 

Já na terça-feira (21), um dia após ter sido publicada a nota do Real, 

o comandante do 2º BPM, Mario Marcelo Dal Col, comentou a nota. 

O comandante afirmou que possui imagens em vídeo que mostram 

até um dirigente do Real Noroeste sendo contido por um jogador 

quando partia para cima do árbitro. “O dirigente é quem deveria dar 

exemplo ao invés de inflamar uma situação. O atleta tem que saber 



qual é o seu limite. Vamos responsabilizar quem errou”, disse Dal 

Col. 

NV no holofote 

Fazendo uma reflexão breve, o futebol de Nova Venécia não tem 

saído dos holofotes. Além das conquistas do time, a boa atuação, as 

grandes campanhas da equipe, os jogadores destaques, gol da 

rodada no Fantástico, Richarlison na seleção, há também os fatores 

extra campo. O Zenor Pedrosa Rocha foi palco de técnico agredindo 

auxiliar de arbitragem, homem detido por assediar mulher e agora 

jogador sendo algemado e levado para delegacia. Tudo deu em rede 

nacional. 

Deu na Câmara: “Na minha área não seu nobre vereador” 

O vereador Sebastião Macedo, o Tião do Celestina, não gostou nada 

quando soube que um outro vereador passou por onde considera 

‘sua área’. Isso porque esse ‘intruso’ esteve na região onde ele mora 

e não o comunicou que estaria por lá. “Gostaria que os vereadores 

respeitassem a área de outro vereador porque fica rebaixando o 

outro vereador. Por que não liga para o cara e diz que está indo para 

a região dele? Fica chato, a gente está na região e o outro vereador 

vai lá e não comunica com a gente. Anda junto porque uma andorinha 

só não faz verão. Gostaria que o vereador quando vai na região do 

outro que comunique ele antes”, cobrou o edil durante a sessão 

ordinária da última terça-feira (21). Enciumou e mandou recado! 

Cliente indenizado em São Gabriel 

O cliente de uma concessionária de veículos de São Gabriel da Palha 

será indenizado em R$3 mil pelo estabelecimento por ter comprado 

um carro e o veículo ter apresentado diversos problemas 

consecutivos. Após ter levado o carro cinco vezes, em um período de 

oito meses, e não ter tido os problemas sanados, o juiz da 1ª Vara do 

município identificou a existência de vícios além da normalidade. Já 

a empresa afirmou que os problemas eram de pequena importância 

e haviam sido eliminados, tanto que o veículo já estiva sendo usado 

pelo cliente. 

Medida protetiva de mãe contra filho 

Um jovem de 18 anos foi preso em Cariacica, na Grande Vitória, por 

descumprir a medida protetiva que a própria mãe tinha contra ele. O 



caso aconteceu no bairro Morada de Santa Fé. A prisão aconteceu 

depois que o rapaz invadiu a casa da vítima. Segundo a mãe, o filho 

chegou a mordê-la recentemente, o que a deixou com um dos dedos 

das mãos inchados. Ela relatou que as agressões por parte dele eram 

constantes. A Polícia Civil informou que o preso foi autuado em 

flagrante por ameaça e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha, 

e descumprimento de medida protetiva de urgência. 

Roubou R$150 mil que estava em mochila 

Um idoso, de 62 anos, teve um prejuízo de cerca de R$ 150 mil reais 

após um assalto em Ibatiba, na região do Caparaó do Espírito Santo. 

A vítima saía de uma casa lotérica e seguia para uma agência 

bancária com a quantia em cédulas e cheques guardada em uma 

mochila, quando foi abordada por dois assaltantes. Os bandidos 

renderam a vítima com um revólver e levaram o valor. R$150 mil em 

uma mochila em plena rua hoje em dia... 

Energia Limpa? 

Alguns países da Europa como Holanda, Alemanha e Áustria estão 

ligando suas usinas de energia movidas a carvão. A energia gerada 

por usinas de carvão é extremamente poluente. A Holanda, por 

exemplo, precisou de autorização do parlamento para poder ligar as 

usinas.    

Proibição? 

A Europa tem um plano de remover totalmente a produção de 

veículos movidos a energia fóssil (gasolina, diesel...) à partir de 2035. 

Parece mais uma “jogada para torcida” quando em pleno 2022 usinas 

movidas a carvão são ligadas no velho continente. A Europa, sempre 

tão preocupada com a nossa Amazonia - no que faz muito bem - não 

tem conseguido sequer fazer o próprio dever de casa. 

Muitas variáveis 

Claro que esse tema merece um aprofundamento que passa pela 

guerra da Ucrânia, fornecimento de gás Russo para a UE (que aliás 

vem do processo da extração do petróleo), usinas atômicas e outros. 

Mas a Europa parece esquizofrênica nesse debate. 


