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Francisco Paulo de Carvalho, de 57 anos, estava em uma lanchonete na região e teria levado o tiro enquanto pegava a carteira 
no carro. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Salgado Filho, mas ao dar entrada na unidade hospitalar não resistiu.

REPRODUÇÃO

7

Troca de tiros 
entre PMs 
e bandidos 

mata pedreiro 

Adair Marlon Duarte, o Aldair da Mangueira, 
foi condenado a mais de 58 anos de prisão por 
tráfico e homicídio e cumpria a pena em Bangu 
3. Com problemas respiratórios, ele foi internado 
nesta semana no Hospital Penitenciário, dentro 
do complexo. 
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SAMU do Rio sob 
nova direção 

Governo do estado assume gestão do serviço cuja meta 
é operar com 60 ambulâncias até o próximo mês.
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Nesta sexta, 18, o abraço especial 

da Resenha vai para Bellinha Di Tena, 
apresentadora do programa “Você em Foco”, no Canal 
TV Rio. Mesmo durante a pandemia do vírus chinês, 
a moça não parou de trabalhar. “Se o presencial não é 
possível, vamos de replay e montagem de novos pro-
jetos”, diz a diva da televisão na Baixada Fluminense. 
Sucesso sempre, Bellinha! Aquele Abraço!!! 

Resenha Cultural
Hora

Apesar do pouco tempo 
de ação pública, o projeto 
‘Artistas Solidários’ deixou 
saudade. Tem gente sen-
tindo falta e perguntando a 
todo momento pelo evento, 
criado pela artista plástica e 
ativista social, Raylane Sil-
va (foto), em Nova Iguaçu. 
O cantor e ator Cassiano 
Sant Anna abraçou a causa 
e esteve ao lado da Ray em 
algumas edições. “Vamos 
aguardar o fim da pande-
mia e tentar voltar”, disse 
Ray. 

Artistas
Solidários

E aquele ex-prefeito 
corno que arrebentou a 
cidade dele, deixou um 
rombaço de milhões para 
o sucessor pagar e depois 
sumiu na poeira? Lem-
bram dele? Pois ele anda 
no sapatinho querendo 

emplacar candidatura de 
parentes na eleição de no-
vembro agora. Ele não é 
bobo. Alguém ganha para 
vereador e ele leva boqui-
nhas. Não fica parado e 
garante um qualquer por 
mês.

Arrombador tá na área

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Ainda sobre 71 aci-
ma, a madame dele 
também ficou queima-
da junto ao eleitorado, 
depois da descoberta 
que ela fazia jogo duplo 
na cama. O pior é que 
insaciável jogava com 
um guru político do ca-
sal. “Pouca vergonha, 
não é, pessoal?”, per-

gunta uma eleitora dos 
dois e colega de terço 
da nossa agente sênior 
Vó Candinha. No final 
da história, a imagem 
do casal de ex-políticos 
foi pro saco, quando 
poderia ser diferen-
te. “Ele tinha apoio no 
município”, conta Vó 
Candinha.

Casal ficou 
queimado na cidade
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Tem ainda a história 
daquele outro ex-prefei-
to que era cornão, mas 
não desconfiava de quem 
o chamava por ‘mozão’ 
o tempo todo. Esse era 
muito ruim no berço e 

a madame ‘queria’ todo 
dia. O farejador aqui da 
coluna, Cão Misterioso’ 
está apurando detalhes 
e contará tudinho aqui. 
“Falta pouco”, diz ele. 
(risos)

Cornão era 
chamado de ‘mozão’

CULTURA

CENA DE PRIMEIRA

A MentoresHub, a 
Multiphocus e a 
Dannrec Filmes 

estão com produções no 
13º Los Angeles Brazilian 
Film Festival – LABRFF. 
Os Projetos selecionados 
engrandecem artistas e es-
paços públicos do Rio de 
Janeiro.

A Seleção oficial dos fil-
mes que vão participar do 

festival foi divulgada esta 
semana durante um evento 
online realizado na Filmo-
cracy, a plataforma onde 
todo o festival será realiza-
do entre os dias 21 e 25 de 
outubro de 2020.

A MentoresHub e seus 
parceiros Multiphocus e 
Dannrec Filmes concorrem 
nas seguintes categorias: 
Documentários em Compe-
tição com: “Ziraldo – Uma 
obra que pede Socorro”, de 
Guga Dannemann, e no LA-

BRFF EXPERIENCINE, 
com “O Jogo”, de Felipe 
Bretas em coprodução com 
Lipy Adler, Ronan Horta, 
Marcelo Kringel e Marcelo 
Caldas.

Os projetos desenvolvi-
dos pela MentoresHub e 
seus parceiros visam rea-
lizar produções com baixo 
orçamento baseados na eco-
nomia criativa.  “Atualmen-
te, a criatividade é a arma 
mais poderosa que temos. 
Nestes tempos difíceis, o 

mais importante é ser cria-
tivo, seja na captação como 
na divulgação. E assim, 
certamente, você sairá na 
frente.”, ressaltam Marcelo 
Caldas e Marcello Krengiel 
da Mentores Hub.

“Nos adequamos a este 
novo nicho de mercado e a 
nova realidade e nos espe-
cializamos em coproduções 
e production service atuan-
do de forma colaborativa”, 
pontua Felipe Bretas da pro-
dutora Multiphocus.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com
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Wild Robson é um poeta, compositor, multi-instrumentista e 
ex-líder da Space Bossa um projeto musical que chegou em ‘lu-
gares altos’. Agora com a carreira solo Wild sonhou e já começou 
a voar alto. Fez trilha sonora para um filme, também lançou filme 
musical em DVD, CD de estreia e até  um vinil. Está escrevendo 
o livro de poesias “Poemas de Uma Lenda”, como é conhecido 
em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, 
no Brasil e no mundo. A lenda do underground Wild Robson está 
voando um sonho alto de ser produzido por Ian Guedes, filho e 
guitarrista do cantor Beto Guedes, ícone da música brasileira e 
do Clube da Esquina. A banda do Beto Guedes está gravando 
suas canções, o que para o artista é algo surreal. “Eu ouvia as 

canções do Beto desde a infância e sempre fui fã dele”, conta. 
E não para por aí. Wild acabou de lançar um vídeo clipe com 

cara de Live Sessions. A banda do clipe-single de trabalho “Onde 
senti que me amou” conta com ele Wild Robson (vocal, violão e 
gaita), Ian Guedes (violão, guitarra e produção musical), Adria-
no Campagnani (contrabaixo), Arthur Rezende (bateria). “Temos 
ainda o renomado produtor e músico mineiro, Márcio Lomiran-
da, que produziu uma gama de artistas famosos e é produtor mu-
sical da Rede Globo e Globo Filmes”, acrescenta Wild. Márcio 
Lomiranda é colaborador da carreira de Wild Robson desde a 
época da banda Space Bossa. Ele manda avisar que “vem mais 
por aí”.

Documentário sobre o brasileiro será exibido no 13º Los Angeles Brazilian Film Festival –LABRFF

O voo alto do 
Caxiense para 

o MUNDO!

WILD 
ROBSON

UMA OBRA QUE 
PEDE SOCORRO!
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A Fundação Saúde 
do governo do 
estado assumiu 

no sábado (19) a gestão 
do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia (Samu) no municí-
pio do Rio de Janeiro. 
A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) e a Fun-
dação Saúde assinaram 
contrato de gestão no 
valor mensal de R$ 14,2 
milhões.

O Samu é o primei-
ro serviço de saúde a 
ser transferido para a 
Fundação Saúde den-
tro da nova modelagem 
de gestão que prevê a 
substituição gradual das 
organizações sociais. O 
serviço vai operar com 
uma estrutura de 60 
ambulâncias - sendo 15 
ambulâncias de suporte 
avançado (tipo UTI) e 
45 ambulâncias de su-
porte básico -, além de 
30 motolâncias (em mo-
tocicletas).

Os serviços ofereci-
dos pelo Componente 
Pré-Hospitalar Móvel 
de Urgência e Emergên-
cia do SUS, que até hoje 
eram administrados pela 
empresa OZZ, caracte-
rizam-se pelo atendi-

mento aos usuários em 
situações de urgência e 
emergência em saúde, 
nas emergências clíni-
cas, cirúrgicas, traumáti-
cas, gineco-obstétricas, 
psiquiátricas e pediá-
tricas, por meio das li-
gações recebidas pelo 
número único nacional 
para urgências médicas 
– 192. Os atendimentos 
são realizados em vias 

públicas, locais de tra-
balho e residências, e 
contam com equipes que 
reúnem médicos, enfer-
meiros, técnicos de en-
fermagem e condutores 
socorristas.

O Samu funciona 
com uma central de re-
gulação, que é o núcleo 
responsável pelo rece-
bimento das chamadas 
e o despacho do atendi-

mento, de acordo com a 
ocorrência. A central de 
regulação fica no prédio 
do Centro Integrado de 
Comando e Controle da 
Polícia Militar do Esta-
do do Rio de Janeiro e 
tem um sistema de tec-
nologia de informação, 
responsável pela inte-
gração e monitoramento 
da operação. Esse siste-
ma garante o aperfeiço-

amento dos recursos e 
o acompanhamento em 
tempo real das respostas 
assistenciais.

A Fundação Saúde 
realizou processo sele-
tivo para contratar en-
fermeiros e técnicos de 
enfermagem, garantin-
do ampla participação 
com mais de 9.300 ins-
critos, dos quais 252 já 
foram contratados para 

início imediato. A con-
tratação de médicos já 
foi efetivada mediante 
seleção de empresa ter-
ceirizada.

O início do serviço 
neste sábado contará 
com 30 ambulâncias, e 
os novos veículos serão 
incorporados até 15 de 
outubro, quando o Samu 
estará funcionando com 
a frota completa. 

MUDOU DE MÃOS 

Estado assume gestão do 
Samu no município do Rio
Serviço vai operar com uma estrutura de 60 ambulâncias

Jorge Miranda: Mesquita avançou 
com valorização do setor Educacional

“As unidades escolares 
foram prioridade duran-
te minha gestão. Afinal, 
o ambiente escolar é o 
que garante aos mesqui-
tenses um futuro melhor, 
tanto para as crianças da 
educação infantil, quan-
to para os integrantes 
da Educação de Jovens 
e Adultos. Todos preci-
sam de um local adequa-
do para aprender”, diz o 
prefeito em release assi-
nado por ele e distribuído 
à imprensa. 

“Primeiro, investi na 
regularização do setor. 
Valorizei os servidores, 
aplicando planos de car-
reira e ressarcimento de 
taxas abusivas cobradas 
pelos últimos governos, 
este último retornando 
mais de R$ 3 milhões 
de reais aos servido-
res da educação. Assim 
que criei a estrutura ide-
al para a formação dos 
nossos alunos, passei a 
trabalhar pela criação de 

mais vagas nas unidades 
de ensino de Mesquita. 

Com estudos, identi-
ficamos os locais com 
maior necessidade de 
ampliação de vagas e 
trabalhamos onde, efeti-
vamente, o povo precisa. 
Sendo assim, incentivei 
a abertura do atual ane-
xo escolar na Unidade 
Municipal Machado de 
Assis, em Santa Terezi-
nha. Segundo as análises, 
o bairro é o que mais re-
quer vagas escolares e, a 
partir disso, possibilita-
mos acesso à educação 
de qualidade gratuita 
para mais 220 alunos. 

O mesmo anexo rece-
beu, ainda, mais 4 no-
vas salas, aumentando 
sua capacidade para 460 
novos alunos somente 
durante minha gestão. 
Atualmente, a escola é 
responsável pelo apren-
dizado de 1.350 estudan-
tes de todos os segmen-
tos escolares, de forma 

confortável e eficiente. 
Outra questão para 

mim, enquanto mesqui-
tense, foi ver um dos 
espaços destinados ao 
ensino público largado. 
O atual prédio da Creche 
Ariano Suassuna, locali-
zada na Coreia, era antes 
uma obra incompleta, sí-
tio de invasão e atividade 
ilegal há mais de 9 anos. 
Mudamos essa realidade 
e, atualmente, são seis 
salas climatizadas para 
receber até 85 crianças, 
entre 1 e 3 anos. Uma de-
manda antiga do mesqui-
tense e que, agora, traba-
lha a favor da população.

Com os avanços, Mes-
quita passou a ter 16.653 
vagas ofertadas na rede 
pública municipal. Des-
sas, cerca de 3.500 são 
destinadas especifica-
mente para a Educação 
infantil, abrigando e en-
sinando as crianças em 
um local seguro”, pros-
seguiu o gestor. 

Prefeito diz que iniciativas da sua gestão trouxeram ao 
povo novas unidades e vagas nas escolas municipais

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Saúde (SES) e a Fundação Saúde assinaram contrato de gestão no valor mensal de R$ 14,2 milhões

DIVULGAÇÃO

Em 2017, as condições 
das escolas não eram ade-
quadas. Igualmente a ou-
tros setores públicos da 
cidade, a educação havia 
sido abandonada pelo po-
der público. Encontrei as 
40 unidades vigentes em 
Mesquita com rachaduras 
nas paredes e sem pintu-

ra, afetando o desenvol-
vimento dos alunos das 
escolas municipais. 

Mudei isso com a aju-
da da minha equipe, revi-
talizando todas as unida-
des de ensino municipal. 
A ação, mais do que ga-
rantir a manutenção do 
equipamento público e de 

direito do mesquitense, 
influencia diretamente no 
desenvolvimento de 12 
mil estudantes. Hoje, o 
morador conta com edu-
cação de qualidade, sa-
bendo que as instituições 
são seguras e limpas, 
ofertando todo o necessá-
rio para o aluno.

REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS

GERAL

jota.carvalho@yahoo.com
JOTA CARVALHO
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Privatização dos Correios
Mais uma empresa do 

governo pode se tornar ci-
vil por completo. O general 
Floriano Peixoto, presiden-
te dos Correios, afirmou, 
nesta sexta-feira (18), que 
a privatização da estatal “já 
está em andamento”.

O militar confirmou in-
formações de que há pelo 
menos cinco empresas inte-
ressadas em adquirir a com-
panhia nacional. Na última 
quarta-feira (16), o ministro 
das Comunicações, Fábio 
Faria, apontou que a Maga-
zine Luiza, Amazon, FedEx 
e DHL consideravam com-
prar a estatal.

Peixoto disse que uma 
consultoria contratada pela 
estatal entregará a primeira 
parte de estudos da viabili-
dade financeira da empresa 
até novembro deste ano.

O general explica que a 
iniciativa faz parte dos pla-
nos de enviar um projeto de 
lei para apreciação do Con-
gresso Nacional. “A partir 
desse ponto, os parlamen-
tares terão a sua disposição 
embasamento técnico para 

discutir os rumos do servi-
ço postal”, disse o presiden-
te dos Correios.

Para ele, a capilaridade 
dos Correios em todo o ter-
ritório nacional representa 
um dos maiores ativos da 
empresa.

Com o aumento de de-
manda durante a pande-
mia do novo coronavírus 
e um mês de greve dos 
funcionários dos Cor-
reios, clientes notaram 
uma piora do serviço e 
atrasos nas entregas. As 
filas nas agências se torna-
ram mais comuns desde o 
dia 17 de agosto, quando 
a paralisação começou. 
Segundo a empresa, os 
atrasos não são efeito da 
paralisação, mas o con-
tingente foi reduzido 
para “preservar a saúde 
de seus empregados, a 
empresa está atuando 
com força de trabalho re-
duzida devido à iniciativa 
de redirecionar aqueles 
classificados como grupo 
de risco para o trabalho 
remoto.”

PESQUISA 

A sempre preocupação do prefeito de São João de Meriti, Dr. 
João, em pregar diuturnamente a prevenção, os cuidados nesses 
tempos de pandemia do vírus chinês. Médico, o gestor meritiense 

não foge ao juramento e se preocupa em salvar vidas. Aplausos!

Enquanto isso, o deputado federal carioca, Rodrigo Maia, do DEM, 
mandou avisar que estava infectado com a Covid-19 e parou de traba-
lhar. Só que um vizinho do rapaz dedurou que ele promoveu festança 

para convidados em sua residência. Vaias! 

A Prefeitura de São 
João de Meriti, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, realizará nos dias 
21, 22 e 23 deste setembro, 
a partir das 9h, o 14º Mu-
tirão de Testes Rápidos de 
covid-19. Mais uma roda-
da com intuito de preser-
var a saúde do meritiense. 

Quem estiver com 
os sintomas da doença 
como febre, dor de ca-
beça, tosse, falta de ar, 
entre outros, deve com-
parecer ao Condomínio 
Trio de Ouro, bloco 2, 
no bairro Vilar dos Teles 
e realizar o teste gratui-
tamente. 

MUTIRÃO

MUTIRÃO II

A pressão sobre o téc-
nico Domènec Torrent 
chegou ao seu pico após a 
derrota do Flamengo para 
o Independiente del Valle, 
pelo placar de 5 a 0. Em 
meio a isso, o grupo po-
lítico FlaFUT emitiu nota 
exigindo a demissão do 
treinador. 

“Primeiro, encaro com a maior natura-
lidade do mundo, futebol é assim; quando 
perde, não é qualquer grupo que fica junto. 
Eu entendo isso. Quem tem que resolver 
isso é o integrante do Comitê de Futebol 
com o seu grupo.

CLIMA QUENTE

CLIMA QUENTE III

EDITORIAL

A ação, porém, foi recebida com sur-
presa, pois Dekko Roisman, membro do 
Comitê de Futebol do clube é integrante 
do grupo e está com a delegação no Equa-
dor. A situação, aliás, foi abordada por 
Marcos Braz, vice-presidente da pasta.

CLIMA QUENTE II

Hospital presta homenagem ao Dia 
Mundial da Segurança do Paciente

DIVULGAÇÃO

O vice-presidente 
da República, Hamil-
ton Mourão, afirmou, 
na sexta-feira (18), 
que a Amazônia sofre 
“cobiça por parte de 
atores da área inter-
nacional”. Em debate 
virtual, Mourão criti-

cou o silêncio inter-
nacional em relação 
ao desmatamento e ao 
garimpo ilegal na Guia-
na Francesa, território 
ultramarino da Fran-
ça: “Fazemos parte da 
Pan-Amazônia, em que 
somos 9 países que têm 

a floresta em seu ter-
ritório e um deles é a 
França, uma vez que a 
Guiana é ultramarina. 
Por lá, temos desmata-
mento ilegal e garimpo, 
mas ninguém fala dis-
so. Isso não é comenta-
do.”, disse o general.

Amazônia sofre com cobiça

BANCO DE IMAGENS/ALERJ 

DIVULGAÇÃO

Hospital de Saracuruna ganhou iluminação de cor laranja, para marcar a data

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

“Trabalhador de 
saúde seguro, pa-
ciente seguro”. 

Este é o tema do Dia 
Mundial da Segurança 
do Paciente, comemo-
rado em 17/09, definido 
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
para o ano de 2020.

Durante esses tempos 
sem precedentes, em 
que a pandemia do Co-
ronavírus mobiliza toda 
a área de saúde, uma 
combinação de ativida-
des virtuais e presen-
ciais estão sendo pla-
nejadas pela OMS, com 
o objetivo de observar 
e celebrar este dia. A 
marca registrada da 
campanha global é ilu-
minar com a cor laranja 
monumentos icônicos, 
pontos de referência e 
locais públicos.

No decorrer desta se-
mana, a Prefeitura de 
Duque de Caxias, atra-
vés da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa 
Civil, está externando 
sua homenagem com a 
iluminação da fachada 
do Hospital de Saracu-
runa (Adão Pereira Nu-
nes). Com esse gesto, 
a SMSDC demonstra 

respeito e gratidão a to-
dos os profissionais da 
área.

“Neste ano, em que o 
mundo está enfrentan-
do a emergência sanitá-
ria da pandemia do Co-
vid-19, o trabalho dos 
profissionais de saúde 
e o cuidado com a sua 
segurança e no atendi-
mento aos pacientes, 
ganhou uma importân-

cia ainda maior. Nós 
só temos motivos para 
agradecer a todos os 
guerreiros e guerreiras 
da saúde, que não me-
dem esforços para sal-
var vidas, às vezes co-
locando suas próprias 
vidas em risco”, desta-
cou o secretário muni-
cipal de saúde de Du-
que de Caxias, Dr José 
Carlos de Oliveira.

Desde 16/07/2020, 
a Prefeitura de Duque 
de Caxias assumiu a 
cogestão com o Go-
verno do Estado, do 
Hospital de Saracuruna 
(HEPN - Adão Pereira 
Nunes). Referência em 
atendimento médico na 
Baixada Fluminense e 

Região Metropolitana 
do Rio, é classificado 
como uma instituição 
de grande porte pelo 
Ministério da Saúde. 
As principais linhas 
de atuação são trauma, 
urgência e emergên-
cia adulto, pediátrico 
e maternidade de alto 

risco.
O Hospital de Sa-

racuruna funciona em 
sistema de plantão de 
24 horas e está locali-
zado no km 109 da Ro-
dovia Washington Luiz 
(BR-040), em Jardim 
Primavera, Duque de 
Caxias.

HOSPITAL DE SARACURUNA 
SOB NOVA ADMINISTRAÇÃO
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CANARINHAS DE OURO 

Seguindo a preparação 
na Granja Comary, 
em Teresópolis (RJ), 

a Seleção Feminina rea-
lizou, no sábado (19), um 
jogo-treino. Respeitando 
o protocolo de segurança 
para a convocação, as atle-
tas atuaram entre si, em 
dois tempos de 30 minu-
tos. A técnica Pia Sundha-
ge dividiu o grupo em duas 
equipes: A e B.

A comissão técnica 
aproveitou a oportunidade 
para testar as atletas em 
situação de jogo. Além 
disso, um dos objetivos 
foi analisar o comporta-
mento em novas posições. 
A escalação do time A foi 
composta por: Bárbara; 
Chú, Bruna Benites, Érika 

e Tamires; Isabella, Vanes-
sa, Aline Milene e Bruna 
Calderan; Victória e Maria 
Eduarda. Já o time B con-
tou com: Luciana/Letícia; 
Fernanda Palermo, Pardal, 
Tainara e Tayla; Andressi-
nha e Carol; Ary, Adriana, 
Camila e Duda. A meia Vi-
tória Yaya foi poupada do 
treino. A atleta levou uma 
contusão leve no pé direito 
durante o treino de sexta-
-feira (18). 

O duelo foi acirrado, e 
apesar das chances cria-
das por ambos os lados, o 
primeiro tempo terminou 
sem gols. A responsável 
por abrir o placar foi Duda, 
que recebeu lançamento de 
Ary e ficou cara a cara com 
Bárbara, a atacante deslo-
cou a goleira e chutou para 
o fundo do gol. A equipe 
A descontou com Chú. 

Deslocada para a lateral-
-direita, a atleta recebeu 
cruzamento de Tamires e 
chutou encobrindo Letícia. 
O segundo gol também 
teve a presença de Chú, na 
reposição de bola de Bár-
bara, partiu em velocidade 
pelas laterais, e encontrou 
Isabella livre na área para 
marcar. 

A auxiliar-técnica da Se-
leção Feminina, Lilie Pers-
son, avaliou positivamente 
o jogo-treino e destacou 
a atuação das atletas em 
posições diferentes. Esse 
é um dos objetivos da co-
missão técnica, já que para 
a Olimpíada só podem ser 
convocadas 18 atletas. 

“Primeiramente, nós es-
tamos muito felizes por ter 
tido dois tempos de trinta 
minutos. Algumas joga-
doras foram muito bem 

e nós também queríamos 
ver algumas jogadoras em 
posições diferentes. Nós 
mudamos um pouco para 
o segundo tempo e avalia-
mos, os testes foram muito 
bons”, destacou.

Lilie também analisou 
o período de prepara-
ção na Granja Comary. 
Devido aos reflexos da 
pandemia de Covid-19, o 
período de treinamentos 
substitui a Data FIFA de 
setembro, reservada para 
jogos preparatórios, e 
cancelada em agosto, pela 
entidade máxima do fute-
bol. A CBF, com o intui-
to de seguir a preparação 
da Seleção Feminina para 
a Olimpíada, e em con-
cordância com os clubes, 
paralisou o calendário do 
Campeonato Brasileiro 
Feminino A-1. 

“Acredito que quando 
a gente faz um período de 
treinamento, se a evolu-
ção da equipe é em uma 
linha ascendente, é abso-
lutamente perfeito. É desta 
mesma maneira que você 
quer iniciar uma Copa do 
Mundo ou uma Olimpíada, 

Ao final você quer atingir 
esse nível. É claro que te-
ria sido melhor jogar com 
uma outra Seleção, mas 
nós estamos em uma situa-
ção mundial diferente, en-
tão o que temos é perfeito. 
Aqui é um lugar gostoso de 
se estar”, ressaltou. 

FOTOS: THAIS MAGALHÃES/CBF

Seleção Feminina faz jogo-treino 
na Granja Comary
Técnica Pia Sundhage testou atletas em diferentes posições

Ramon diz que clássico foi equilibrado 
e confia na recuperação da equipe

O técnico Ramon Me-
nezes atendeu os jorna-
listas em uma entrevista 
coletiva por vídeo após a 
derrota por 1 a 0 para o 
Botafogo, na partida de 
ida da quarta fase da Copa 
do Brasil, no Nilton San-
tos. O treinador analisou 
o desempenho vascaíno, 
ressaltou que a partida 
foi muito equilibrada e 
que agora é preciso focar 
no duelo com o Coritiba, 
neste domingo, (20), e na 
partida de volta do con-
fronto.

- Perder é sempre ruim. 
O jogo foi muito equili-
brado, muito estudado. 
Na oportunidade que eles 
fizeram, marcaram o gol. 
Agora é recuperar os atle-

tas, focar no Brasileiro e 
ir para mais uma final na 

quarta-feira com o Bota-
fogo - disse Ramon.

- O Botafogo teve a fe-
licidade de fazer o gol, o 

jogo foi muito equili-
brado. A gente criou 
algumas oportunida-
des, mas é jogo de 
Copa do Brasil. É 
claro que a gente sai 
chateado, mas temos 
90 minutos para re-
verter o quadro. Va-
mos trabalhar isso 
com os atletas, colo-
car na cabeça deles 
que podemos bus-
car a recuperação e 
pensar no Brasileiro. 
Confio nos atletas.

O comandante ain-
da falou sobre o des-
gaste do elenco, que 
vem jogando partidas 
decisivas em sequên-
cia e como a comis-

são técnica tem trabalha-

do para minimizar esse 
desgaste.

- O pensamento agora 
é de recuperar os atletas. 
A gente sabe da marato-
na, eu sinto ali do lado de 
fora é que a substituição 
tem de ser feita. Até para 
preservar e não perder o 
atleta. Foi o caso hoje do 
Cano e do Fellipe Bastos. 
O Benítez também sentiu 
cansaço no final do jogo, 
como todos. Vamos pen-
sar no Coritiba, na melhor 
formação, nos atletas que 
estiverem mais inteiros. 
Eu gosto de falar com os 
atletas, ouvir eles. Não 
gosto muito de poupar, 
mas vamos ver e dar aten-
ção maior para a recupe-
ração desses atletas

Treinador cruzmaltino orienta a equipe na derrota para o Botafogo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

ESPORTE

Seguindo o protocolo de segurança para a convocação, atletas atuaram entre si em dois tempos de 30 minutos 

O jogo-treino preci-
sou ser interrompido no 
segundo tempo devido 
a uma situação inusi-
tada. Uma arara-azul 
pousou na cabeça da 
zagueira Bruna Beni-
tes. A cena gerou muita 
descontração entre as 
atletas. Após o pouso 
equivocado, a ave se-
guiu seu caminho para 
os ares de Teresópolis. 

A Seleção Feminina 
segue a preparação na 
Granja Comary até o 
dia 22 de setembro. O 
período de preparação, 
que começou no dia 
14 de setembro, conta 
apenas com atletas que 
atuam no Brasil, devido 
as restrições de viagens 
internacionais por con-
ta da pandemia de Co-
vid-19.

PRESENÇA INUSITADA!
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COMIDA MAIS CARA

Disparada dos alimentos 
expõe inflação real e oficial

IPCA acumula alta de apenas 0,7% no acumulado de 2020 até agosto 

O recente salto no 
preço dos ali-
mentos da cesta 

básica assustou os con-
sumidores brasileiros 
e evidenciou que a in-
flação oficial calcula-
da pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística) não reflete 
precisamente o peso dos 
reajustes no bolso dos 
consumidores.

Usado como o índice 
oficial de inflação para 
famílias com renda entre 
1 e 40 salários mínimos, 
o IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor) acumula alta de so-
mente 0,7% em 2020.

Ao mesmo tempo, 
itens essenciais para a po-
pulação nacional, como 
óleo de soja (+18,63%), 
arroz (+19,25%), lei-
te (+23%), feijão-pre-
to (+28,92) e cebola 
(+50,4%) apresentam 
altas muito superiores às 
registradas pelo IPCA.

Para Reinaldo Domin-
gos, presidente da Abe-

fin (Associação Bra-
sileira de Educadores 
Financeiros), o maior 
erro do IPCA é não re-
fletir os hábitos reais 
dos consumidores bra-
sileiros para “proteger 
o sistema financeiro” e 
“esconder a realidade 
financeira” das famílias.

“Se você olhar o ce-
nário dos combustíveis, 
da energia elétrica e 
dos alimentos, tivemos 
um aumento de 80% ou 
100% nos preços so-
mente nos últimos cinco 
anos”, afirma ele, que 
também comanda o Ca-
nal Dinheiro à Vista.

Outra comprovação da 
distorção entre o índice 
de preços e a variação 
de preços que chega às 
famílias pode ser veri-
ficado pela inflação por 
faixa de renda, calcula-
da pelo Ipea (informou 
o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada).

O indicador mostra 
que enquanto a taxa de 
inflação das famílias 
mais pobres apontou 
alta de 1,5% no acumu-
lado do ano, a faixa de 

renda mais alta viu os 
preços caírem 0,07% no 
período.

Domingos reforça 
que, mesmo sendo dono 
do maior peso do IPCA, 
a variação dos alimentos 
não é efetivamente ex-
pressa pelo índice. “Eles 
não refletem uma ver-
dade. Eles pegam uma 
balança e jogam tudo 
dento de um saco só, 
porque existe uma pres-
são muito grande com 
relação à desvalorização 
da moeda”, explica o fi-
nancista.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

PILAR OLIVARES/REUTERS

Alguns itens da cesta básica saltaram cerca de 
20% e assustaram consumidores

Para evitar as distor-
ções proporcionadas e 
saber quanto a alta dos 
preços realmente pesa 
no orçamento, Domin-
gos sugere mudanças 
de hábitos e até mesmo 
a realização do cálculo 
de uma inflação pessoal 
ao final de cada ano.

Alimentação inade-
quada cresceu e atingiu 
37% dos lares em 2018

Arroz, leite, óleo e li-

mão puxam alta no pre-
ço dos alimentos, diz 
Apas

Conheça 10 alimen-
tos que podem substi-
tuir o arroz no período 
de alta

“Troque de produ-
tos e de marcas e fuja 
para regiões mais ba-
ratas para adequar me-
lhor seu custo de vida 
com relação com o que 
você ganha, porque a 

cada ano você perde de 
10% a 20% do poder de 
compra”, analisa ele.

Outra recomendação 
do financista pode estar 
na consulta do sistema 
de notas fiscais presen-
tes em alguns Estados 
brasileiros para conhe-
cer a evolução dos gas-
tos. “É possível fazer a 
pesquisa de qual foi a 
sua verdadeira inflação 
simplesmente consul-

tando as notas antigas 
de supermercados”, 
orienta.

Domingos ressalta 
ainda que esses aumen-
tos de preço acima do 
ilustrado pela inflação 
oficial refletem na alta 
inadimplência e na cria-
ção da nota de R$ 200. 
“O dinheiro do brasilei-
ro paga cada vez menos 
do que poderia pagar no 
passado”, lamenta.

INFLAÇÃO PESSOAL

Barroso pede ajuda da imprensa 
para combater a desinformação 

O presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto 
Barroso, pediu amplo 
apoio à imprensa no com-
bate à desinformação, na 
checagem de fatos e no 
compromisso com a ver-
dade no período eleitoral. 
O pedido foi feito na ma-
nhã desta sexta-feira (18) 
durante o curso para jor-
nalistas “Cobertura das 
Eleições 2020 e Direito 
Eleitoral”, promovido 
pela Assessoria de Comu-
nicação do Tribunal, em 
parceria com a Escola Ju-
diciária Eleitoral do TSE.

De acordo com o mi-
nistro Barroso, o país e o 
mundo nunca precisaram 
tanto da imprensa pro-
fissional e de qualidade, 
capaz de separar, com 
profissionalismo, fato de 
opinião. “Talvez, a pior 
consequência das cam-
panhas de desinformação 
seja precisamente essa 
deterioração do debate 
público e a formação de 
enclaves de pessoas que 
só falam para si mesmas 
e, quando têm interlocu-
ção com as outras, é para 
agredir e desqualificar. 
Nós, que defendemos a 

democracia, contamos 
mais do que nunca com o 
trabalho da imprensa de 
qualidade”, afirmou.

Para o ministro, é 
preciso haver um filtro 
adequado para a grande 
quantidade de desinfor-
mação e de inverdades 
que circulam pelas redes 
sociais. “As redes so-
ciais têm um lado positi-
vo, mas vêm sendo palco 
para pessoas totalmente 
pervertidas difundirem 
mentiras deliberadas, 
campanhas de ódio e de 
difamação. Precisamos 
enfrentar isso. As insti-
tuições democráticas vêm 
sofrendo um ataque mas-
sivo de milícias digitais e 
de terroristas verbais que 
fazem muito mal a todos 
nós. Não só pelo possí-
vel impacto no resultado 
das eleições, mas pela 
deterioração do debate 
público de uma maneira 
geral”, concluiu.

Na aula de sexta, so-
bre o tema “Conhecendo 
a Assessoria de Comuni-
cação do TSE”, foram ex-
postos a estrutura e o flu-
xo de trabalho da Ascom, 
além do tratamento das 

demandas da imprensa ao 
Tribunal.

A assessora-chefe da 
Ascom/TSE, Mariana 
Oliveira, informou aos 
participantes sobre os te-
mas das campanhas de 
publicidade voltadas para 
as Eleições Municipais 
de 2020: a atuação dos 
mesários em tempos de 
pandemia; o combate à 
desinformação; a atração 
de mais jovens e mulhe-
res para a política; os cui-
dados sanitários para os 
eleitores e para quem vai 
trabalhar na votação de 
novembro; o voto cons-
ciente; e o e-Título.

Além disso, foram apre-
sentados os três núcleos 
que compõem a assesso-
ria: Redes Sociais, Cam-
panhas e Web; Imprensa 
e Comunicação Interna; 
e TV e Rádio. As coorde-
nadoras de cada um deles, 
Fábia Galvão, Laura Gra-
cindo e Tatiana Cochlar, 
respectivamente, mostra-
ram um panorama do fun-
cionamento das áreas.

Também foram abor-
dados os principais desa-
fios enfrentados pela área 
de Comunicação do TSE 

nesse momento de com-
bate à Covid-19, como 
a posse do ministro Luís 

Roberto Barroso na Pre-
sidência do TSE, as co-
letivas de imprensa vir-

tuais, o trabalho remoto e 
o combate à desinforma-
ção.

TSE DIVULGAÇÃO

Para o presidente do TSE, o trabalho da imprensa profissional e 
de qualidade nunca foi tão importante para o país e o mundo

O curso para jornalis-
tas “Cobertura das Elei-
ções 2020 e Direito Elei-
toral” está acontecendo 
por meio do canal do TSE 
no YouTube, desde o dia 
4 de setembro. A capaci-
tação termina na próxima 
segunda-feira (21), com 
a exposição dos profes-
sores Diogo Rais e da 
secretária-geral do TSE, 

Aline Osório, sobre o 
tema “Desinformação no 
processo eleitoral”.

Entre os assuntos que 
já foram discutidos no 
treinamento, estão o for-
mato da Justiça Eleitoral, 
as ações judiciais eleito-
rais e os ritos processuais, 
a participação da mulher 
na política, o papel do 
TSE na organização das 

eleições, as prestações de 
contas da campanha elei-
toral, os dados estatísti-
cos do processo eleitoral 
e a segurança do sistema 
eletrônico de votação, en-
tre outros.

Ao final do curso, to-
das as aulas ficarão dis-
poníveis no canal da 
Justiça Eleitoral no You-
Tube.

O CURSO NO YOUTUBE
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GUERRA URBANA 

Pedreiro morre em tiroteio 
entre policiais e bandidos 

Um policial militar e um homem 
também ficaram feridos e foram 

levados para o Hospital Marcílio Dias
ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

Uma pessoa mor-
reu e outras duas 
ficaram ferida, 

entre elas um policial mi-
litar, na noite da última 
sexta-feira, em um con-
fronto entre PMs e cri-
minosos no Complexo do 
Lins, na Zona Norte do 
Rio. O pedreiro Francis-

co Paulo de Carvalho, de 
57 anos, estava em uma 
lanchonete na região e te-
ria levado o tiro enquan-
to pegava a carteira no 
carro. A vítima chegou a 
ser levada para o Hospital 
Salgado Filho, mas ao dar 
entrada na unidade hospi-
talar não resistiu.  

De acordo com a Po-
lícia Militar, equipes da 
UPP Lins foram ataca-

dos na Rua Zizi por cri-
minosos da comunidade 
conhecida como “Gam-
bá”, quando estavam 
em deslocamento para 
a base “Cachoeirinha”. 
Durante o confronto, um 
policial foi atingido nas 
nádegas e um outro ho-
mem ficou ferido. Am-
bos foram levados ao 
Hospital Marcílio Dias, 
onde receberam atendi-

mento médico.
A PM informou que o 

estado de saúde do poli-
cial é estável. A Delegacia 

de Homicídios da capital 
está investigando o caso.

REPRODUÇÃO 

PMs agarram homem com 
arma em Nova Iguaçu

Um homem foi detido por 
agentes do Programa Austin 
Presente, em Nova Iguaçu, 
por porte ilegal de arma. O 
flagrante aconteceu na últi-
ma, na Estrada Luiz Mário 
da Rocha Lima, próximo a 
Via Dutra. 

De acordo com as infor-
mações dos PMs, a guarnição 

percebeu um veículo parado 
com dois jovens em atitude 
suspeita. Na abordagem, foi 
encontrado um revólver cal 
38 dentro do carro. Um dos 
indivíduos afirmou que o au-
tomóvel é da mãe e a arma 
era dele e não tinha o regis-
tro. O outro não tinha nenhu-
ma restrição e foi liberado. 

A transferência de um 
dos principais trafican-
tes do Rio para um hos-
pital particular foi auto-
rizada pela Justiça do RJ 
na última sexta-feira. O 
Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) 
contestou a decisão.

Adair Marlon Duarte, 
o Aldair da Mangueira, 
foi condenado a mais 
de 58 anos de prisão por 
tráfico e homicídio e 
cumpria a pena em Ban-
gu 3. Com problemas 
respiratórios, Aldair da 
Mangueira foi internado 
nesta semana no Hospi-
tal Penitenciário, dentro 
do complexo. Com a 
piora do quadro, os ad-
vogados foram à Vara 
de Execuções Penais e 
conseguiram que o preso 
fosse transferido. 

O MPRJ alega que o 
juiz Bruno Monteiro Ru-
liere autorizou a trans-
ferência baseando-se 
em laudos emitidos por 
médicos particulares, 
contratados pela família 

do traficante, e que o ór-
gão não foi consultado. 
Segundo o promotor An-
dré Guilherme Freitas, a 
decisão coloca em risco 
a execução da pena, “já 
que permite a saída de 
um preso de altíssima 
periculosidade do siste-
ma prisional”.

Ruliere afirmou que 
não há previsão legal 
que imponha a necessi-
dade prévia de ouvir o 
Ministério Público. “Fo-
ram juntados diversos 
laudos médicos, sendo 
certo que o mais atual 
consta que o apenado 
encontra-se em situação 
gravíssima de saúde, 
com risco iminente de 
morte”, afirmou. A Se-
cretaria Estadual de Ad-
ministração Penitenciá-
ria afirmou que cumpriu 
a determinação da Justi-
ça. A Vara de Execuções 
Penais explicou que a 
soltura foi baseada em 
laudo médico que alerta-
va para risco de vida.

Justiça do RJ autoriza 
transferência de traficante 

para hospital particular 

Bandidos armados fi-
zeram uma família refém, 
em Duque de Caxias, ao 
fugir da polícia, na últi-
ma sexta-feira, no bairro 
Amapá. Na ação, dois sus-
peitos acabaram presos e 
ninguém ficou ferido. 

A Polícia Militar infor-
mou que agentes do 15º 
BPM (Duque de Caxias) 
estavam em patrulha-
mento pela Rua Guaporé, 
quando suspeitaram de 
um veículo Siena prata 
que passava na Ponte do 
Amapá. Durante tentativa 

de abordagem, o motorista 
do carro não obedeceu a 
ordem de parada e acele-
rou. Houve perseguição.

Ainda de acordo com a 

corporação, os criminosos 
efetuaram disparos contra 
os policiais e houve con-
fronto. Três suspeitos saí-
ram do veículo e tentaram 

fugir pulando os muros 
das casas. O grupo entrou 
em uma residência e fez 
uma família refém. Houve 
uma negociação e dois de-
les se entregaram.

Um terceiro fugiu pela 
mata disparando contra 
os policiais. Com os pre-
sos, foram apreendidos 
uma pistola calibre nove 
milímetros e um revólver 
calibre .38. Ninguém fi-
cou ferido. A ocorrência 
foi encaminhada para a 
60ª DP (Campos Elíse-
os).

DIVULGAÇÃO 

Bando faz família refém 
durante fuga em Caxias 

Duas armas foram apreendidas com os criminosos

PMs reforçam poliociamento no Lins após a morte de Francisco 

Seap é notificada para colocar 
tornozeleira em Flordelis

A Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Seap) foi notificada na úl-
tima sexta-feira da decisão 
da 3ª Vara Criminal de Ni-
terói, através da juíza Ne-
aris dos Santos Carvalho 
Arce, que determinou que a 
deputada federal Flordelis 
(PSD-RJ) seja monitorada 
por tornozeleira eletrônica. 

Flordelis também terá 
de ficar em recolhimento 
domiciliar das 23h às 6h. 
A parlamentar e os filhos 
são réus em processo sobre 
a morte do marido dela, o 
pastor Anderson do Carmo, 
assassinado em casa, em 
Niterói, em junho do ano 
passado.

Ela é acusada de ser a 
mandante do crime, mas 
não pôde ser presa em 
razão de sua imunidade 
parlamentar. A defesa de 
Flordelis declarou que vai 
tomar todas as providên-
cias e disse que a decisão 
“é equivocada, usa argu-
mentos sem sentido e que 

a presunção de inocência 
tem sido deixada de lado 
no caso.”

De acordo com a Seap, 
a secretaria ainda aguarda 
o comparecimento da de-
putada para a colocação da 
tornozeleira — de segunda 
a sexta.

Na sexta, a Justiça tam-
bém determinou que Adria-
no dos Santos Rodrigues, 
um dos filhos biológicos 

de Flordelis e acusado de 
envolvimento na morte do 
pastor Anderson do Carmo, 
seja transferido para a peni-
tenciária de segurança má-
xima Laércio da Costa Pel-
legrino, conhecida como 
Bangu 1, no Complexo de 
Gericinó, Zona Oeste do 
Rio.

O pedido, aceito pela 
Justiça, foi feito pela defe-
sa que representa o pai do 

pastor Anderson do Carmo 
no processo, após suspeitas 
de que Adriano estava se 
comunicando de dentro do 
presídio com a mãe. A de-
cisão cita também o relato 
de uma testemunha do caso 
que diz temer por sua inte-
gridade física. Regiane Ra-
mos disse em depoimento 
que se sente ameaçada “em 
especial” pela ré Flordelis e 
o corréu Adriano.

REPRODUÇÃO 

Vara Criminal determinou que deputada seja monitorada e fique em recolhimento 

DIVULGAÇÃO 

O revólver foi encontrado dentro do carro



DOMINGO, 20 DE SETEMBRO DE 2020HORA8 GERALESPORTE

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

ALEXANDRE VIDAL / FLA

Mais de cem famílias poderão ser beneficiadas com o leilão social do manto Gabigol

O projeto social 
“Amigos do Li-
xão”, em parceria 

com a “Play For a Cau-
se”, promovem leilão da 
camisa de jogo autogra-
fada por Gabigol. O ob-
jetivo da ação é arrecadar 
fundos para construção de 
uma quadra poliesportiva. 
Aproximadamente mais 
de 100 famílias podem 
ser atendidas.

O leilão tem a duração 
de 10 dias e foi iniciado 
nesta sexta (18). O lance 
inicial era de R$ 800, e 
o valor mínimo de acrés-
cimo é de R$ 50. Para 

participar, você precisa 
estar logado no site Play 
For a Cause. No final da 
ação, leva a camisa quem 

tiver feito o maior lance. 
Um e-mail com todas as 
instruções é enviado. En-
dereço: Camisa de jogo 

flamengo gabigol au-
tografada – brasileirão 
2019.

O Amigos do Lixão é 

uma instituição social que 
busca auxiliar os morado-
res que vivem ao redor do 
Lixão de Jardim Grama-
cho, em Duque de Caxias, 
no Rio de Janeiro, com 
o desenvolvimento de 
ações focadas em cultura, 
educação, esporte e saú-
de. No bairro de Jardim 
Gramacho funcionava o 
maior aterro sanitário a 
céu aberto da América 
Latina, com acúmulo de 
60 a 80 milhões de tone-
ladas de lixo. O projeto 
auxilia aproximadamente 
100 famílias, que por lá 
residem, realizando aten-
dimentos com dentistas, 
enfermeiros, médicos, nu-
tricionistas e psicólogos.

Sobre a Play
for a Cause

A Play for a Cause faz 
do esporte e do entreteni-
mento uma grande ferra-
menta de transformação 
social através de uma 
plataforma de materia-
lização de sonhos. Atra-
vés da venda de itens, 
experiências únicas, 
conseguem aproximar 
fãs de seus ídolos, gerar 
recurso financeiro para 
impactar diretamente a 
sociedade e também fa-
zer com que clubes, atle-
tas e eventos esportivos 
se tornem verdadeiros 
protagonistas na mudan-
ça da realidade de mui-
tas pessoas!

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Projeto social faz leilão de
camisa autografada por Gabigol
“Amigos do Lixão” promove ação para ajudar crianças do Jardim Gramacho

O debate pela volta do 
público nos jogos está em 
alta. A CBF entrou em 
contato com alguns clu-
bes nas últimas horas para 
tentar marcar uma reunião 
de urgência para tratar 
do retorno das torcidas. 
No entanto, ainda não há 
uma data marcada para o 
encontro. Alguns deles, 
como o Corinthians, são 
contra a volta dos torcedo-
res apenas em um estádio.

A confederação está 
tentando diminuir a in-
satisfação dos times com 
a possibilidade de volta 

de torcedores apenas em 
jogos no Maracanã. A 
Ferj e a Prefeitura do Rio 
anunciaram que o jogo 
do dia 4 de outubro, entre 
Flamengo e Athletico, já 
terá a venda de ingressos. 
A CBF, no entanto, ainda 
não se pronunciou sobre o 
caso e o Ministério da Saú-
de ainda não deu seu aval 
final.

Na sexta-feira (18), o 
presidente do Corinthians, 
Andrés Sanchez, foi a pú-
blico se pronunciar contra 
a medida. Porém, não é 
apenas ele que está insa-

tisfeito. Clubes como o 
Palmeiras, Fluminense, 
Botafogo, Internacional, 
Grêmio, Ceará e Bahia são 
contra o retorno do públi-
co em apenas uma cidade. 
Para estes times, terá um 
desequilíbrio técnico caso 
apenas alguns tenham 
apoio do torcedor.

Dentro da CBF há uma 
corrente que fala da volta 
do público apenas em no-
vembro, contando com a 
diminuição do número de 
casos até lá. A questão de 
trazer as torcidas aos es-
tádios é uma medida que 

ajudará clubes que estão 
sofrendo prejuízos a reto-
marem a renda da venda 
de ingressos. O Flamengo, 

inclusive, teve prejuízo de 
mais de R$ 176 mil em 
partida contra o Botafogo 
pela quinta rodada do Bra-

sileirão, sendo o terceiro 
jogo com maior prejuízo 
desde o começo do cam-
peonato.

CBF quer volta urgente de torcida aos estádios

Entidade vai marcar reunião com clubes para debater o assunto

PAULA REIS / FLAMENGO

O Fluminense embar-
cou na manhã deste sába-
do (19) para Recife, onde 
enfrentará o Sport neste 
domingo (20), na Ilha do 
Retiro, às 20h30, em jogo 
válido pela 11ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
Para esta partida, o técnico 
Odair Hellmann não con-
tará com três titulares, que 
devido à desgastante sequ-
ência de jogos, foram pou-
pados em decisão conjunta 

entre Comissão Técnica e 
a Preparação Física, a Fi-
siologia e o Departamento 
Médico. São eles o volan-
te Dodi e os meias Michel 
Araújo e Nene. Com isso, 
novas caras vão integrar a 
delegação que viaja para 
Recife. Além do goleiro 
João Lopes, que se soma a 
Muriel e Marcos Felipe, os 
volantes Martinelli e Nas-
cimento foram convocados 
para esta viagem e ficam 

à disposição do técnico 
Odair Hellmann. O grupo 
ainda conta com os recém 
relacionados André, Daniel 
e Luan, todos vindos da 
integração da Base com o 
Profissional.

O Fluminense chegou 
a Recife na manhã deste 
sábado e encerra a prepa-
ração para o jogo contra o 
Sport com uma atividade 
no período da tarde, no es-
tádio do Arruda.

Flu viaja para Recife desfalcado de Dodi, Michel Araújo e Nenê

Nenê, um dos ausentes, reclamou de cansaço e será poupado 

LUCAS MERÇON / FLU


