Hora

1

sábado, 21 de novembro de 2020

facebookjornalhorah
www.jornalhorah.com.br

-feira,
IGUAÇU
RJRJ
sexta
NOVembro
2020 ANO
ANO
XXXIINº9966
Nº9958
•PRESIDENTE:
NOVA
IGUAÇU
sábado,
21 13
dede
NOVembro
DEDE
2020
XXXII
•PRESIDENTE:JOSÉ
JOSÉDE
DELEMOS
LEMOS NOVA

covardia sem tamanho

R$
R$11
Reprodução

Brutalidade
Câmeras registram
seguranças sufocando até a
morte cliente de supermercado
Dois seguranças, incluindo um policial militar, foram presos
por agredir e assassinar João Alberto Silveira Freitas (foto), um negro
de 40 anos, na porta do Carrefour
durante uma briga, em Porto Alegre. Esposa da vítima diz que tentou ajudar o marido,mas foi impedida com um empurrão por um dos
agressores. Crime chocou o país no
Dia Nacional da Consciência Negra, lembrado ontem.
divulgação
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Narcomilícia é cercada pela Desarme

divulgação

Força-tarefa da Polícia Civil prendeu cinco suspeitos em flagrante. Eles integram quadrilha que atua nas regiões de Campinho e Praça Seca, segundo investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).
7
divulgação

Mulher é executada
a tiros em Japeri
Corpo de Tatiane Mendes
da Silva, de 29 anos, foi encontrado próximo à Lagoa do
Sapo, área controlada pelo
tráfico de drogas.
7

Rebocador afunda com
18 tripulantes em Campos
3

Lockdown: Casos
de covid-19
aumentam em
cidades do RJ
3

Vice-presidente
polemiza ao dizer
que não existe
racismo no Brasil
4
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!!!
Aquele
Abraço!!!
abraço
especial
deste sábado

Nosso
(21) vai para o ator e diretor de teatro
Alexandre Gomes. A fera dirige a Fábrica
de Atores e Material Artístico (FAMA),
uma escola livre de teatro fundada há quase 20 anos por
ele. Através de metodologia própria a FAMA já formou
centenas de novos atores e atrizes desde seu nascimento. Parabéns e Aquele Abraço, Alexandre!!!
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.

com

“João
Cabral de
Mello Neto”

Programação
“Os Centenários”

Divulgação

Ainda sobre a exposição “Os Centenários”,
segue a programação.
18/11 – João Cabral
de Mello Neto. Debatedores: Antônio Carlos
Secchin (ABL) e Eucanãa Ferraz (UFRJ). Mediador: Marcos Azambuja.
25/11 – Clarice Lispector.
Debatedores:
Nádia Batella Gotlib
(USP) e Yudith Rosenbaum (USP). Mediador: Marcos Azambuja.
02/12 – Celso Furtado. Debatedores: Rosa
Freire d’Aguiar (Fundação Celso Furtado)
e Edmar Bacha. 09/12
– Florestan Fernandes.
Debatedores: Fernando
Henrique Cardoso (ex-presidente da República e professor da USP)
e José Souza Martins
(USP). O evento acontece às quartas feiras
nas redes sociais da
Secretaria Estadual de
Cultura. Vale conferir.

abre exposição no Rio

A Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do
Rio e a Casa França-Brasil
apresentam
a série de lives “Os
Centenários”,
que
contará as histórias de
quatro personagens
brasileiros que completariam 100 anos
em 2020. O encontro

será toda quarta-feira,
às 19h, nas páginas
do Youtube e Facebook da Secretaria.
A estreia foi sobre
o escritor João Cabral de Mello Neto,
na última quarta-feira
(18). Nas semanas seguintes, os homenageados serão Clarice
Lispector, Celso Fur-

tado e Florestan
Fernandes.
Nascido em Recife,
João Cabral de Mello
Neto completaria 100
anos em 2020. Ele
foi poeta, escritor e
diplomata brasileiro.
Uma das suas principais obras foi “Morte
e Vida Severina”. Seu
talento é reconhecido

n o
exterior, tendo seus
livros
traduzidos
para diversas línguas
(alemão,
espanhol,
inglês, italiano, francês e holandês). Teria
completado 100 anos
no último 9 de janeiro.
“A série de lives
será uma excelente

Novas vozes do samba

oportunidade de lançar luz sobre a vida e
a obra destes quatro
brasileiros que, em
suas respectivas áreas de atuação, iluminaram o século XX”,
observa Helena Severo, diretora da Casa
França-Brasil.

O SOMBRA

Divulgação

ENZO BELMONTE

lança EP com participação de Thais Macedo
jota carvalho

E

jota.carvalho@yahoo.com

expediente

nzo Belmonte lançou na sexta-feira,
dia 20, o EP “Referência Vol. 4 - Sou Feliz”,
com dois singles, que fazem parte do quarto álbum
do artista, disponíveis nas
plataformas digitais. Desta
vez, o destaque é a parceria de Enzo com a cantora
Thais Macedo no samba
“Meu Oceano” (Helinho
do Salgueiro / Mauro Jr /
Xande de Pilares).
“Thais Macedo é uma
das maiores vozes da nova
geração, e justamente pelo
grande talento e pessoa que
ela é, não poderia ficar de
fora desse trabalho. Cantar
com ela esse lindo samba que ficou marcado na
voz do Xande de Pilares,
na época dele no Revelação, e ainda mais falando
do maior dos sentimentos,
o amor, é pra extravasar a
emoção.”, revela Enzo Belmonte
“Encontrar Enzo e equi-

pe é sempre sinônimo de Fazer essa homenagem aos vem sambista.
alto astral. É nítido o zelo e baluartes do “meu lugar”
O próximo lançamento
o amor dedicado ao traba- é de uma imensa alegria e do artista, marcado para o
lho e eu me senti feliz com acredito que toda midia 04 de dezembro, conta
o convite para cantar com nha comunidade
com a participação
este jovem talento. A esco- vai ficar feliz
de Serjão Loroza
lha de Meu Oceano foi cer- e se sentir
no pout-pourri
teira pro nosso dueto. Or- abraçada
“Ponto de Ogum
gulho de fazer parte dessa com essa
/ Alma de Guernova geração de sambistas, bela faireiro”.
que como Enzo, vem tra- x a . ” ,
Link
com
balhando para e pelo nosso explio clipe: htSamba.”, comenta Thais ca o
t p s : / / w w w.
Macedo
j o youtube.com/
Finalizando o terceiro EP,
watch?v=jCNtemos a faixa “Sou Feliz /
-nC-77Y4
Moro Lá”, que conta com
uma homenagem ao Morro do Pinto, local que Enzo
Belmonte nasceu e é
criado. “Certamente que
uma
das
minhas
maiores
referências é a
minha
comunidade,
“Cantar “Meu Oceano”
o Morcom a Thaís é um momenro do
to lindo, de rara beleza”,
Pinto!
conta o sambista

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Anão ator pornô encontrado no Pombal
Atendendo
sugestões
dos leitores, alguns até de
décadas, vamos lembrar
alguns bons momentos
da coluna neste ano junto com as novidades até a
chegada do ano novo. Vamos ao primeiro!
Em meio à Pandemia do
Capeta provocada pelo vírus chinês, uma ‘bomba’

explodiu no Pombal Chifre de Ouro. Quem conta é
o nosso colaborador, Nandinho Boquinha de Veludo, presidente da Boca
Maldita do lugar. “Genteeeeemmmm! Ninguém poderia imaginar que um dos
moradores, anão por sinal,
seria figura de destaque na
cena pornô”.

“Meio-Quilo” diz que é bem-dotado
“Pois não é que o
“Meio-Quilo”
não
aguentou a barra do
isolamento, surtou e
resolveu abrir o verbo
depois de meia dúzia
de cervejas! Desceu do
prédio, sentou na pracinha da área de lazer e

falou de si. ‘Sou anão,
não tenho complexo,
conforme muita gente
pensa de nós. Sou ator
de filmes para adultos
e faço sucesso com as
mulheres por ser bem-dotado. Entenderam,
não é’”.

Ralou muito até chegar aos filmes
“O pequeno tirou onda o
tempo todo e virou atração
na praça. Se disse privilegiado por vencer na carreira, mesmo fazendo filmes
de sacanagem. ‘Fui guia
de anão cego, varredor de
rua, figurante de filme pornô e hoje sou protagonista

das histórias. Ganho razoavelmente bem. Pretendo
seguir firme nessa estrada.
Não me arrependo’. Pois
é. De repente o ‘homenzinho’ virou celebridade
entre os moradores e pode
ganhar fã clube por lá”, finalizou Nandinho.
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Parceria

Covid: aumento de casos leva
municípios a diminuir atividade

Secretarias aumentam número de leitos; prefeitos restringem circulação
Antonio carlos

M

horahmunicipios@gmail.com

unicípios do
estado do Rio
de Janeiro resolveram
intensificar
medidas de combate à
covid-19 por causa do
aumento de casos da
doença. De acordo com
o último boletim da Secretaria Municipal de
Saúde, no Rio de Janeiro, a taxa de ocupação
de leitos de unidades de
terapia intensiva (UTI)
para covid-19 na rede
pública - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais
no município - aumentou
para 79%. Já a taxa de
ocupação nos leitos de
enfermarias é de 61%.
Conforme a secretaria,
a rede municipal tem
901 leitos para a doença. Deste total, 271 são
leitos de terapia intensiva. “O número de leitos
especializados na rede é
maior do que a demanda

por internações para tra- região metropolitana, a
tamento da doença”, dis- prefeitura mandou dimise a pasta.
nuir a circulação de pessoas nos estabelecimenRede pública tem 960 tos comerciais e proibiu
pessoas internadas
atividades com público.
Os dados mostram que Decreto publicado onhá 589 pacientes inter- tem (19) pela prefeitura
nados nas unidades da determina que o isolarede municipal, sendo mento social prossiga
268 em unidades de te- até a próxima sexta-feira
rapia intensiva. A rede (27), podendo ser prorropública tem 960 pessoas gado.
Em consequência da
internadas em leitos especializados, sendo 445 alta de casos, a Secretaem UTI. “Não há fila ria Municipal de Saúde
de espera, pois há leitos ampliou o número de
para todos os pacientes leitos de enfermaria e de
inseridos no sistema de centros de terapia intenregulação.
siva nos hospitais que
Em toda a rede pública atendem pacientes com o
da Região Metropolitana novo coronavírus.
No município do fluxo
1, que engloba a capital
e municípios da Baixada de clientes dentro dos
Fluminense, 147 pesso- estabelecimentos comeras estão em processo de ciais deve ser reduzido,
transferência para leitos podendo funcionar com
de covid-19. Deste total, dois terços de sua ca50 são para UTI ”, infor- pacidade. A circulação
de crianças menores de
mou a secretaria.
cinco anos está impedida
nesses locais.
São Gonçalo
A realização de evenEm São Gonçalo, na

Divulgação/Josué Damacena (IO

Municípios do RJ resolve-

Denis Macedo, Bernardo Mendes e Flávio Gonçalves
testarammedidas
os
ram intensificar
óculos de realidade virtual. A solenidade contou com representantes do
de combate à covid-19
município de do Jardim Botânico

tos e de qualquer tipo de
atividade com presença
de público que envolva
aglomeração de pessoas
está proibida, como também eventos desportivos
com público, show, comício e passeata. “Desta

forma, devem permanecer fechados os setores de turismo, cultura,
lazer, educação, igrejas
e centros religiosos, academias e congêneres”,
determinou a prefeitura.
O município anotou até

ontem 21.818 casos confirmados, 20.299 curados, 81 hospitalizados na
Rede Pública Municipal
de Saúde, 704 em quarentena domiciliar, 734
óbitos confirmados e 13
óbitos em investigação.

Em outras cidades
De acordo com a Secretaria de Saúde foram
abertos mais seis leitos
de CTI no Hospital Franciscano Nossa Senhora
das Graças, em Lagoinha, e outros quatro no
Retaguarda Gonçalense,
no Centro. Todas com
infraestrutura necessária, como respiradores e
monitores.
Búzios
Na região dos Lagos,
o aumento dos casos e o
relaxamento da população em relação ao cumprimento dos protocolos
de segurança sanitária,

segundo a prefeitura. Os
fatos levaram o prefeito
em exercício, Henrique
Gomes, a determinar
ações em diversos setores da cidade.
As medidas foram tomadas após os dados de
quarta-feira (18), de que
no intervalo de apenas
um dia, o número de
pessoas contaminadas
na cidade passou de 730
para 904, um aumento
de 174 casos em 24 horas, um registro bem elevado em relação à média
observada nas últimas
semanas.
O uso obrigatório de

máscara em locais públicos, estabelecimentos
comerciais, transportes
públicos e praias continua valendo e o cumprimento será observado
por agentes de posturas,
guardas municipais e
salva vidas, segundo a
prefeitura.
Desde a última quinta-feira está valendo a restrição para circulação
noturna de pessoas na
cidade. Não é permitida
a entrada no município
das 22h às 6h. Também
continuam funcionando
as barreiras sanitárias localizadas nas duas entra-

das do município, Rasa e
Centrinho. Nelas, agentes de saúde realizam a
aferição de temperatura
de todos que chegam a
Búzios.
A partir de próxima
segunda-feira, o atendimento aos pacientes com
sintomas de Covid-19
será realizado também
em todos os postos de
saúde. “O morador com
suspeita de contaminação pela doença deverá
se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, restringindo a circulação pela
cidade. Os postos de

saúde funcionam de se- que devem ser adotados
gunda a sexta-feira, das pela população.
8h às 17h”, orientou a
As medidas serão adotadas devido ao aumento
Prefeitura de Búzios.
de casos da covid-19 nos
últimos dias e por causa
Niterói
A prefeitura de Nite- da taxa de ocupação de
rói decidiu retomar a leitos hospitalares que
distribuição de másca- está em 37%. A cidade
ras na cidade. Mais de registrou 16.225 casos
500 mil unidades serão confirmados da dpoenentregues pelas admi- ça. Desses 15.467 são
nistrações regionais até pacientes recuperados.
dezembro. Outra medida Pelo menos 148 pessoé a sanitização das vias as estão em isolamento
feita pela Companhia domiciliar, sendo acomde Limpeza de Niterói panhados pela Secreta(Clin) e a utilização de ria Municipal de Saúde.
carro de som reforçando Niterói registrou 507
os protocolos sanitários óbitos.

Rebocador afunda na Bacia de Campos
Sindipetro

Um barco rebocador
afundou na madrugada de ontem durante
procedimento de medição da profundidade
do oceano na região do
Cabo de São Tomé, na
Bacia de Campos (RJ),
próximo à P-31. A empresa responsável pela
embarcação,OceanPact,
informou que todos os
18 tripulantes do Carmen
foram resgatados das bal-

sas salva-vidas e estão
em segurança a bordo das
embarcações que prestam
apoio.
Ainda de acordo com
a OceanPact, o rebocador Carmen inclinou por
volta das 4h25, a cerca
de 53 milhas náuticas do
cabo de São Tomé, em
profundidade próxima a
250 metros, e a tripulação
decidiu por abandonar a
embarcação. O naufrágio

aconteceu por volta das
4h55, segundo a empresa.
“Não há nenhum ferido
ou desaparecido e todos
os tripulantes resgatados
passam bem. Nossos times de gestão de emergência e crise foram
acionados e o comitê de
investigação de incidente
definido para apuração
das causas deste evento”,
afirmou nota.

Reajustes de planos de saúde serão pagos em janeiro

por termos de compromisso.
De acordo com a
ANS, a suspensão do
aumento alcançou 20,2
milhões de beneficiários, no caso do reajuste anual por variação de
custos, que representam
51% do total de beneficiários em planos de

assistência médica regulamentados sujeitos
a esse tipo de reajuste,
e 5,3 milhões nas correções por mudança de
faixa etária, o que significa 100% do total de
beneficiários em planos
de assistência médica
regulamentados sujeitos a este regime.

- Rebocador fazia a medição da profundidade do
oceano na região do cabo
de São Tomé

A cobrança dos reajustes anual e por faixa etária dos planos de
saúde, suspensa desde
agosto, por causa da
pandemia de covid-19,
será paga em 12 meses, a partir de janeiro.

Em decisão na última
quinta-feira, a Diretoria Colegiada (Dicol)
da Agência Nacional
de Saúde Suplementar
(ANS determinou ainda que as operadoras
esclareçam os valores

cobrados nos boletos
a partir de janeiro de
2021.
A Dicol definiu também os reajustes máximos que poderão ser
cobrados para os planos individuais regula-

mentados, que são os
contratados a partir de
2 de janeiro de 1999,
ou adaptados à Lei nº
9.656/98, e para os planos anteriores a essa
legislação, que têm o
reajuste regulamentado
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A Pfizer anunciou que irá pedir à Food and Drug Administration
(FDA), órgão regulador dos EUA, o uso emergencial para vacina
contra Covid-19 no país. A solicitação virá poucos dias depois de a
Pfizer e sua parceira alemã BioNTech anunciarem que o antiviral é 95% eficiente.
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O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que no
Brasil “não existe racismo”. A declaração foi dada ao comentar o caso
do homem negro espancado e morto por dois seguranças de um supermercado na noite da última quinta-feira, em Porto Alegre.

Abismo social I

Agência Brasil

O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)
usou as redes sociais para
comentar sobre o caso do
homem negro, de 40 anos,
que foi espancado até a
morte por dois seguranças
brancos do supermercado
Carrefour, em Porto Alegre.

Racismo II

“Amanhecemos transtornados com as cenas
brutais de agressão contra João Alberto Freitas,
(...), espancado até a
morte no Carrefour. O
racismo é a origem de
todos os abismos desse
país. É urgente interrompermos esse ciclo”,
escreveu o ex-presidente
no Twitter.

Redação final I

A Assembleia Legislativa do RJ aprovou em
redação final, o projeto
de lei 4.275/18, do deputado Carlos Minc (PSB).
A medida obriga que seja
divulgado o direito da
mulher em trabalho de
parto ser acompanhada
pela doula, como determina a Lei 7.314/16.

Clientes com deficiência auditiva
podem cancelar conta via SMS
A Lei 9.099/20, de
autoria do presidente
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado André
Ceciliano (PT), obriga

as agências bancárias a
disponibilizar um sistema de mensagens de
texto para que clientes
com deficiência auditiva
possam cancelar servi-

Forma virtual II

ços. A medida foi sancionada pelo governador
em exercício, Cláudio
Castro, e publicada pelo
Diário Oficial do Estado
na última quinta-feira.

MedidaIII

O texto seguirá para o governador em
exercício, Cláudio Castro, que terá até
15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo. A PL
determina que essa divulgação ocorra de
forma virtual e física por toda a rede de
saúde, como hospitais, maternidades e
autarquias.

Cartazes deverão mostrar o seguinte
texto: “É direito da mulher gestante a
presença de doulas e de acompanhante
durante o pré-parto, parto e pós-parto.
O descumprimento deste direito implica
em multa e sanções estabelecidas pela
Lei n° 7314, de 15 de junho de 2016”.

ditorial
E
Cresce número de negros em universidades
Dados da pesquisadora
Tatiana Dias Silva, autora
de estudo sobre população
negra na educação superior, publicado em agosto
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), apontam que 36%
dos jovens brancos na faixa etária dos 21anos estão
estudando ou terminaram
sua graduação. Entre pretos e pardos, esse percentual cai pela metade: 18%.
A Meta 12 do Plano Nacional de Educação (Lei
n° 13.005/2014) prevê
que, até 2024, 33% da população de 18 a 24 anos
estejam cursando ou concluindo a universidade.
A preocupação da especialista é que a desigualdade persista por muito
tempo e afete o desenvolvimento do país. “Como
sociedade isso é inadmissível. Se a questão racial é
um elemento estruturante,
ele precisa ser enfrentado. Como a gente pode
pensar o projeto de desenvolvimento do país que

Expectativa

- Divulgação/Governo do Estado

RJ está entre
os estados com
maior população
de idosos

Especialistas afirmam que cuidados durante
a vida auxiliam na longevidade
Antonio carlos

C

horahmunicipios@gmail.com

erca de 30% dos
idosos com mais
de 60 anos têm
problemas de sarcopenia,
entendida como a perda
de massa, força e desempenho da musculatura. A
boa notícia é que esse mal
pode ter seu impacto reduzido ou postergado com
cuidados simples ao longo
da vida.
“Por volta dos 30 anos,
começamos a perder mas-

sa muscular, num processo natural, mas a velocidade dessa perda e o impacto
que ela causa na qualidade
de vida do paciente decorrem diretamente da quantidade de massa magra que
as pessoas têm no corpo:
quanto menos massa magra tivermos mais riscos
corremos”, diz o dr. Roberto Miranda, cardiologista e geriatra.
Pesquisa do IBGE
Segundo dados do IBGE

(2018), a expectativa de
vida ao nascer dos brasileiros aumenta ano após
ano e já atinge 72 anos
para os homens e 79 anos
para as mulheres, além
de ser cada vez mais comum, pessoas comemorem mais de 100 anos de
idade. Mas esses números são superados quando pensamos por faixa
etária, ainda segundo o
IBGE uma mulher com
60 anos, por exemplo,
em média viverá mais

não incorpora esse desenvolvimento para todos os
grupos?”, pergunta em entrevista à Agência Brasil.
A partir da base dados
da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estudo de
Tatiana Silva contabiliza
que, em 2017, 22,9% de
pessoas brancas com mais
de 25 anos tinham curso
superior completo. A proporção de negros com a
mesma escolaridade era
de 9,3%.
Outro
levantamento,
também a partir dos dados do IBGE, feito pelo
site Quero Bolsa, informa
que - entre 2010 e 2019 - o
número de alunos negros
no ensino superior cresceu quase 400%. Os negros chegaram a 38,15%
do total de matriculados,
percentual ainda abaixo
de sua representatividade
no conjunto da população
– 56%.

Especialista mostra como chegar à
velhice com qualidade: três gerações

22,9 anos, ultrapassando
assim o número estimado
no nascimento.
Muito se fala em como
o país está ou não preparado para cuidar dessas
pessoas e pouco sobre
como a população está
se preparando para viver
mais e melhor.
Dr. Roberto Miranda
explica que o indivíduo
com pouca massa magra
torna-se “fraco” e o quadro pode ser agravado
com a incidência de uma

doença aguda. Por exemplo: um idoso com boa
quantidade de massa magra tende a se recuperar
melhor de uma pneumonia, pois o organismo usa
esse recurso para auxiliar
a recuperação. Com o
quadro estabilizado, ainda sobra massa para ele
se recuperar e voltar para
suas atividades rotineiras. O mesmo não acontece com o idoso com
pouca massa magra. Ele
tem as chances de morte

ou dependência ampliadas, pois o seu organismo
pode não ter a força necessária para se recuperar
completamente de uma
enfermidade pontual.
“Outro problema é a
perda de massa e de tecido ósseo (osteoporose),
que também é comum
e aumentam o risco de
fraturas, as quais são extremamente complicadas
para lidar e recuperar os
pacientes”, ressalta o geriatra.

Aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm osteoporose
De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm
osteoporose, o que causa
1 milhão de fraturas por
ano. Esses graves problemas podem ser minimizados (ou adiados)
com mudanças simples
no cotidiano: ter estilo
de vida ativo, o que significa no mínimo 5 mil
passos por dia, ou fazer

meia hora de caminhada;
ter alimentação balanceada, que não restrinja
os alimentos, mas reduza a ingestão daqueles
que não contribuem com
a saúde; ter equilíbrio
emocional, para que o
corpo não sofra as consequências de problemas
menores; evitar o excesso de álcool e não fumar.
Outra ferramenta importante é a suplementa-

ção, que proporciona ao
organismo os nutrientes
essenciais quando eles
não são aportados por
meio da dieta nutricional padrão. Um exemplo
clássico é a ingesta de
proteínas, que na maioria
das vezes não atinge a recomendação diária. Uma
ótima fonte de proteínas
são os peptídeos de colágenos que são isentos
de alérgenos, como a

proteína do leite, soja e
glúten. Uma combinação
adequada e balanceada
de proteínas associada
a vitaminas, minerais e
aminoácidos de cadeia
ramificada
(BCAA´s)
são indispensáveis para
a síntese muscular auxiliando na prevenção da
sarcopenia.
Já para a saúde dos
ossos e contra a osteoporose é necessária uma

ingesta adequada cálcio,
vitamina D, K e magnésio. Lembrando que os
ossos não são formados
apenas por cálcio e que
o aporte de proteína para
os ossos, além da vitamina D e magnésio, é
fundamental para a formação de um composto ósseo de qualidade,
não esquecendo o papel
da vitamina K2 como
um carreador do cálcio

para os ossos evitando que ele se acumule
nas artérias e rins. Vale
mencionar que existem diversas fontes de
cálcio, e que o Cálcio
Citrato Malato, dentre
os compostos de cálcio
é o melhor absorvido
pelo nosso organismo,
chegando a ser quase 2
vezes mais absorvido do
que o carbonato de cálcio.
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Técnico Jorge Barcellos
revela emoção com a final

Brasileirão Feminino

Comandante vive expectativa da primeira decisão nacional na carreira
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

conteceu
na
sexta-feira (20),
no auditório da
da CBF, o primeiro Media Day de apresentação
das finais do Brasileirão
Feminino A-1. O evento contou com a participação dos técnicos e
das capitãs das equipes
finalistas. Técnico do
Avaí/Kindermann, Jorge Barcellos, chega a
sua primeira decisão da
competição
nacional.
No currículo, o treinador
possui a medalha de ouro
nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, o vice-campeonato da Copa do
Mundo Feminino 2007 e
a prata na Olimpíada de
Pequim, em 2008.
A história no clube começou em 2017, quando
Jorge assumiu o comando
da equipe catarinense a
convite do presidente Salézio Kindermann. Após
quatro anos de trabalho,
o treinador conseguiu alcançar a decisão. No ano

passado, o Avaí/Kindermann foi derrotado na
semifinal, o que adiou em
um ano o feito da equipe, mas tornou esta final
ainda mais especial pela
solidez do trabalho exercido.
“Para mim está sendo
muito especial, já passamos por outras decisões,
mas é sempre uma novidade. Batalhamos por
quatro anos na reestruturação do clube e fomos
aos poucos. No futebol,
nós estamos acostumados
com o imediatismo, mas
com o tempo foi provado que dá para avançar, e
ainda mais apostando nas
pessoas certas. No final,
nós fomos os facilitadores, mas quem executa
são elas, as jogadoras,
elas que merecem todos
os elogios. Elas são sensacionais! Quando entram no campo, formam
um grupo unido, e isto
nos motiva muito”, disse
Jorge Luiz Barcellos.
Durante estes quatro
anos, o Avaí/Kindermann

Mariana Sá / CBF

Treinador do Avaí/Kindermann, Barcellos destacou a reformulação e a
qualidade do elenco que dirige
buscou construir um trabalho importante a longo
prazo, dando base à formação das atletas em sua
equipe. Para o treinador,
este foi o principal motivo para o time finalmente
chegar à final do Brasileirão Feminino A-1, e se
manter com um plantel
competitivo a nível na-

cional no futebol.
“Toda final e toda derrota vai somando. Isto
diminui o nervosismo e
auxilia na tomada de decisões. Você ser exposto
às decisões, este passado
te dá um preparo. Eu sou
um cara detalhista, é preciso ser engajado no que
se quer fazer. Devemos

saber conviver com a derrota e com a vitória. Este
crescimento que tivemos
nestas competições fez
com que chegamos preparados para estas novas
etapas”, concluiu Jorge
Luiz Barcellos.
A aguardada final do
Campeonato Brasileiro
Feminino A-1 se inicia

neste domingo (22), às
20h, na Ressacada, em
Florianópolis. O confronto de volta entre Avaí/
Kindermann e Corinthians, que definirá quem
levantará o troféu, será
disputado no dia 6 de dezembro, às 20h, na Arena
do Itaquera, em São Paulo.

Lutar até o fim para o Duque subir, promete Rafael Tanque
12 jogos, cinco gols,
quatro assistências, e
participações importantes nos lances ofensivos
e nas defensivos. Muita
coisa, né? Assim, com
números
impressio-

nantes, o centroavante Rafael Tanque vem
ajudando o Tricolor da
Baixada a ter o melhor
ataque da Série B1, ao
lado do Sampaio Corrêa, com 28 gols. Só nos

últimos dois confrontos,
respectivamente contra
Bonsucesso e Campos,
sua equipe foi às redes
10 vezes em uma semana. Curtindo grande
fase, o camisa 9 do Du-

que fala do sentimento
de viver um dos melhores momentos de sua
carreira.
“Está sendo um momento muito especial
em minha vida. Passa-

mos por um momento
difícil devido à pandemia. Com poucos jogos,
a gente precisava jogar
mais. No Duque o professor me deu a oportunidade. Estou muito

feliz com os gols e por
estar vestindo essa camisa que, sem dúvida
nenhuma, é muito respeitada por todos”, revelou ao site oficial do
clube.
Arthur Barreto / DCFC / AMS

Artilheiro do time na
B1 com cinco gols,
atacante fala de sua
fase de “garçom” e a
importância de todos
na boa campanha

Ele mostra poder de fogo e é ‘garçom’
Naturalmente, todo
camisa 9 precisa estar preparado para
fazer gols e decidir
jogos. Ser aquele
cara que dá o último toque e faz a sua

equipe vencer dentro
de campo. Contudo,
Rafael Tanque está
conseguindo ir além.
Assim,
mostrando
grande
capacidade
técnica no pivô, jo-

gadas aéreas e visão
dentro da área, o centroavante está também
consagrando
seus companheiros.
Bem como Alex Pixote, George e Gean

Miller, todos vêm recebendo passes decisivos do “garçom” e
artilheiro do Tricolor
da Baixada.
“Procuro
sempre
ajudar o grupo na

marcação, fazendo
gols ou assistências.
Sempre digo que não
importa quem faça o
gol, mas sim que o
grupo consiga vencer no final. Além do

mais, também fica
mais fácil com a qualidade dos jogadores
que temos e com as
movimentações dentro do campo”, analisou.

disso estaria acontecendo. Ao meu ver, ir
bem dentro de campo
passa por todos eles.
Pena que não podemos ter a nossa torcida, que com certeza
estaria agitando as

arquibancadas a nosso favor”, disse ele,
completando com a
frase ‘Lutar até o fim
para o Duque
Subir’. (Fonte: Sidney Araujo / Site Oficial / DCFC)

Chegada, gols e boa fase
Quando chegou no
início da temporada
vindo do Moto Club
(MA), alguns podiam
ter duvidado. Porém,
o atacante responde
à altura em todas às
vezes que é relacio-

nado. Logo depois do
seu primeiro gol, que
foi contra o Audax
Rio, Rafael Tanque
vem crescendo de
produção a cada dia,
se entrosando com os
companheiros e cain-

do nas graças do torcedor.
“É gratificante saber que meu trabalho
está sendo reconhecido, mas sempre deixo
bem claro que não é
o Rafael Tanque que

vem se destacando
e sim o grupo. Bem
como uma comissão
técnica qualificada,
um
departamento
médico excelente e
jogadores
preparados. Sem eles nada
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Uerj-70 celebra pioneirismo
na política de inclusão

Há 17 anos...

Entidade respeita alunos de todas as classes sociais e etnias

Divulgação

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

pioneirismo na
implantação da
política de cotas coloca há 17 anos a
Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj)
no topo da lista quando
se fala em ações afirmativas para a inclusão
de alunos de todas as
classes sociais e etnias
em instituições públicas
de ensino superior. Em
todo o país, a Uerj, que
completa 70 anos em
dezembro, foi a primeira a adotar o sistema nos
processos seletivos de
ingresso de estudantes
nos cursos de graduação.
Desde o vestibular de
2003, parte das vagas é
destinada a alunos autodeclarados negros e pardos e estudantes da rede
pública de ensino, com
base na situação socioeconômica dos candidatos. Em 2018, o governo
prorrogou por mais dez
anos a validade do sistema de cotas nas universidades públicas estaduais

do Rio. Pela lei vigente,
20% das vagas de cada
curso deve ser destinada
a pessoas negras, indígenas e oriundas de comunidades quilombolas;
20% a alunos da rede
pública de ensino; e 5%
a pessoas com deficiência e a filhos de policiais
civis e militares, bombeiros e inspetores de
segurança e administração penitenciária mortos
ou incapacitados durante o serviço.
A medida é uma forma de reparação a uma
exclusão histórica sofrida ao longo dos séculos. Nesses 17 anos,
mais de 25 mil alunos
concluíram seus cursos
por meio da política de
cotas. A importância da
ação afirmativa do Estado do Rio se confirma com a mudança no
perfil da Uerj ao longo
desse período, já que a
instituição ganhou mais
diversidade e, consequentemente, mais debates sobre as questões
raciais.
A pró-reitora de Políticas e Assistência Es-

Desde 2003 parte das vagas são
reservadas para pretos, pardos e
alunos pobres

tudantis da Uerj, Catia
Antonia da Silva, ressalta o quanto as ações
afirmativas na área de
educação são capazes de
mudar a realidade de famílias mais pobres.
- A política de cotas
muda a perspectiva de
vida dos meninos e meninas de origem pobre
porque a universidade
é o encontro da relação

entre ensino, pesquisa e
extensão. Desta maneira, os alunos têm não só
um ensino de qualidade, mas também acesso
à bolsa permanência de
pesquisa e extensão. Isso
faz com que esse jovem,
uma vez formado, tenha
maiores possibilidades
de ingresso no mercado
de trabalho.
Catia pontua ainda

que, em relação à evasão
universitária, o número
de alunos que deixa os
cursos antes da formatura é maior entre os estudantes não cotistas. A
pró-reitora reforça também que, com o aumento do número de alunos
negros na Uerj, verifica-se a criação de coletivos
para o compartilhamento
de vivências e o fomento

de debates sobre políticas públicas de inclusão.
- O crescimento dos
coletivos negros na universidade leva à participação ativa dos alunos
na formulação de políticas públicas. Muitos
desses estudantes já vêm
atuando em pré-vestibulares para negros ou cursos preparatórios populares – observou ela.

Moradora do Jacarezinho cursa Biologia
É o caso de Beatriz Silva de Souza, de 24 anos,
moradora da comunidade do Jacarezinho, Zona
Norte do Rio. A jovem,
criada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ingressou na Uerj
pela política de cotas raciais e cursa Biologia. Ela

frequentou o Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC) de Santa
Cruz da Serra, em Duque
de Caxias.
- Sempre estudei em escola pública, e os professores não falavam com a
gente sobre vestibular.
Quando eu entrei no Pré-

-Vestibular para Negros e
Carentes, consegui informações, e a minha vida
mudou totalmente. Lá foi
onde eu ouvi pela primeira vez uma análise positiva sobre a política de cotas. Esse curso tem esse
objetivo: colocar pessoas
pretas dentro das univer-

sidades – diz a estudante.
Beatriz faz parte do
Coletivo Preto Henrietta Lacks, que surgiu em
2015, na Uerj, e trabalha
no acolhimento de alunos
novos.
- O coletivo surgiu
quando os alunos perceberam que a forma como

ocorriam os trotes para
os calouros precisava
mudar, pois as atividades eram norteadas por
falas machistas, racistas
e LGBTfóbicas. Hoje em
dia, durante o trote, o coletivo faz um trabalho de
acolhimento com esses
alunos. A gente debate

questões envolvendo a
vivência de estudantes
negros e cotistas. A nossa
vivência é totalmente diferente de um aluno branco, não-cotista. Querendo
ou não, a presença de negros cotistas está mudando a realidade da universidade – ressalta.

“A Uerj significou a ampliação da minha visão de mundo”, diz ex-aluno
O professor doutor
Thiago Santos, de 36
anos, ingressou como
aluno de Pedagogia
na Uerj em 2004, por
meio do sistema de
cotas, numa época
em que seus pais estavam desempregados.
Ele, que foi criado em
Bangu, na Zona Oeste
do Rio, explica que a
oportunidade mudou a
perspectiva da família.
- A Uerj significou a
ampliação da minha

visão de mundo. Tive
professores excelentes, que formam alunos como cientistas,
isso é um grande diferencial. A educação
muda a vida das pessoas. A Uerj é uma instituição rica e pujante,
ter estudado lá me
deu acesso a muitas
experiências, cursos,
palestras, debates. A
política de cotas é fundamental para todos,
para o cotista, para o

não-cotista, para a universidade. Não se trata
só de colocar o cotista
dentro da instituição,
vai muito além. Significa levar diversidade,
provocar mudança de
regras, comportamento, valores, conceitos,
mudança nas piadas,
na forma como a gente se relaciona a partir
da presença de sujeitos que, até então, não
eram daquele espaço –
destaca.

Thiago Santos afirma que foi dentro da
Uerj que se reconheceu como negro.
- Entrei na cota de
pardos. Na época havia pouco debate étnico-racial. Até mesmo
dentro da universidade o assunto era
bem restrito, então
eu demorei muito em
me reconhecer como
negro. Apenas dez
anos depois, já no
doutorado, minha fi-

cha caiu: sou negro,
não sou pardo, nem
moreno, nem clarinho – observa.
Thiago chegou a
atuar como professor
substituto da Faculdade de Educação
da Uerj, entre 2009 e
2013, e concluiu seu
doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana na
mesma instituição,
em 2018.
- Foi um grande

impacto quando retornei à Uerj como
professor, as pessoas
não me viam como
tal, eu era muito
novo, tinha menos
de dois anos de formado na graduação
e fazia mestrado na
época, na UFRJ. Os
professores
eram
acostumados
com
substitutos brancos,
foi uma grande quebra
de paradigmas, eu me
sinto muito lisonjeado.

tante da universidade
em ser mais inclusiva
a cada dia, aperfeiçoando suas políticas de
acesso e permanência,
estimulando debates e
combatendo qualquer
tipo de preconceito.
A Uerj também foi
a primeira universidade pública do Rio

de Janeiro a criar uma
ouvidoria para denúncias de vários tipos,
inclusive sobre atitudes racistas e preconceituosas. As notificações podem ser feitas
pelo site www.ouvidoria.uerj.br e pelo
e-mail
ouvidoria@
uerj.br.

Campanha Uerj Antirracista
Com o objetivo de
propor uma profunda
reflexão sobre o racismo dentro e fora da
universidade, a Uerj
promoveu um evento acadêmico virtual
esta semana, quando
se comemora o Dia
da Consciência Negra. Pesquisadores e

representantes de movimentos sociais se
uniram para um debate com foco em três
temas: “O corpo no
espaço acadêmico”,
“A decolonialidade
e perspectiva antirracista” e “Atitudes
racistas e a ética no
ambiente acadêmico

e profissional”.
A conversa foi transmitida pelo canal da
TV Uerj no YouTube.
Vídeos com depoimentos de personalidades de destaque em
suas áreas foram postados nas redes sociais da universidade,
reforçando o protago-

nismo do negro.
Segundo a pró-reitoria de Políticas e
Assistência Estudantis, Catia Antonia da
Silva, a mobilização
da Uerj sobre o tema
não termina com a
campanha. Todas essas ações integram
a preocupação cons-
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Homem é assassinado por
seguranças de supermercado
Acusados agrediram e sufocaram vítima até a morte. Crime revoltou país

Antonio carlos

U

horahmunicipios@gmail.com

m crime covarde e injustificável. Um
homem de 40 anos
foi brutalmente assassinado por seguranças do local na última
quinta-feira, na porta
do supermercado Carrefour, no bairro Passo
d’Areia, em Porto Alegre. As câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram
toda a ação.
Dois seguranças foram presos em flagrante: Magno Braz Borges,
de 24 anos, e Giovane
Gaspar da Silva, 30.
Um deles é policial militar e foi levado para
um presídio militar. O
outro é segurança da
loja e está em um prédio da Polícia Civil.
Um terceiro homem,
que é policial temporário, também foi detido.
A investigação trata o
crime como homicídio

qualificado.
Segundo relatos de
testemunhas, João Alberto Silveira Freitas,
conhecido pelos amigos como Beto e Nego
Beto, fazia compras
com a esposa quando teria feito um gesto
para uma fiscal de caixa. Ela chamou a segurança, que levou João
Alberto para o estacionamento do supermercado, onde começaram
as agressões. As imagens do espancamento
foram gravadas e passaram a circular nas redes sociais.
Seguido pelos
agressores
Segundo a Brigada
Militar, a confusão teria iniciado no caixa do
supermercado, envolvendo o homem e uma
funcionária. A vítima
teria ameaçado agredir
a mulher, que chamou
os seguranças. Os dois
funcionários teriam encaminhado Nego Beto

para fora da loja. A partir de então, as versões
do fato são divergentes.
Ainda segiundo a Brigada, a vítima passou
a brigar com os seguranças por não aceitar
a remoção do local.
Testemunhas que estavam no supermercado
afirmam que o homem
foi seguido pelos dois
seguranças dentro do
estabelecimento e agredido na saída.
A Polícia Civil vai
analisar o vídeo postado
e também de câmeras
de segurança do local.
Nas imagens que circulam nas redes, é possível ver dois homens
vestindo roupa preta, o
que aparenta ser o uniforme dos seguranças,
dando socos no rosto da
vítima, que já está no
chão. Uma mulher que
estava próxima deles
parece filmar a ação dos
agressores.
Em seguida, já com
sangue espalhado pelo
chão, outras pessoas

Lauro Alves/Agência RBS

Câmeras de monitoramento registraram a sessão de
espancamento.

aparecem em volta do
homem agredido, enquanto os dois agressores continuam tentando

mobilizá-lo no chão.
Uma equipe do Serviço
de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU)

tentou reanimar o homem depois que ele
foi espancado, mas ele
morreu no local.

‘Ele pediu: Milena, me ajuda’, diz mulher da vítima
A mulher de Beto disse
que tentou ajudar o marido, mas foi impedida
pelos seguranças. Em entrevista à Rádio Gaúcha,
na manhã de ontem, Milena Borges Alves, de 43
anos, relatou: “Eu estava
pagando no caixa, daí ele
desceu na minha frente. Quando eu cheguei
lá embaixo, ele já esta-

A mulher de Beto, Milena
Borges Alves: “Um dos seguranças me empurrou”

Força-tarefa da Civil asfixia
narcomilícia na Zona Oeste do Rio
Uma operação da Polícia
Civil contra a narcomilícia em Jacarepaguá, Zona
Oeste do Rio, prendeu
cinco suspeitos em flagrante, na noite da última
quinta-feira. Michel Gomes Menezes, conhecido
como Chechel, Rodrigo
de Souza da Silva, Marcus Vinicius Rodrigues de
Oliveira, Roberto da Rocha Siqueira e José Carlos
Salino Jacinto integram a
narcomilícia que atua nas
regiões de Campinho e
Praça Seca, segundo investigações da Delegacia
Especializada em Armas,
Munições e Explosivos
(Desarme). Todos vão responder por porte ilegal de
arma e organização criminosa.
Investigações do setor
de inteligência da especializada detectaram que
narcomilicianos se deslocariam da comunidade
do Divino para reforçar o
morro da Barão, de onde
planejavam uma invasão
ao morro do Dezoito, do-

Divulgação/Polícia Civil

Fuzis, pistolas, granadas e munição foram apreendidos na ação

minado pela maior facção
criminosa do Rio.
As equipes, então, se
deslocaram para a Rua
Maricá, um dos acessos
à comunidade do Divino, quando um Gol cinza
saía do local com cinco
homens armados e se deslocava para o Morro da
Barão. Policiais fizeram a
abordagem e efetuaram a
prisão.
Um dos líderes
Dentro do carro, havia
dois fuzis calibre 7,62,
um fuzil calibre 5,56,
duas granadas, três pistolas calibre .40, três
carregadores 7,62, um
carregador 5,56, quatro
carregadores de pistola,

três rádios comunicadores, dois coletes balísticos, um cinto tático e
munição. Ainda segundo
as investigações da Desarme, Michel é uma das
lideranças da narcomilícia na região. Contra ele
havia um mandado de
prisão por roubo.
O bandido é irmão de
Edmilson Gomes Menezes, vulgo Macaquinho,
apontado como “Líder
Responsável” das comunidades do Morro da Rua
Barão, Divino, Chacrinha, Fubá, Jordão e do
Campinho, em Jacarepaguá. Os detidos e os materiais apreendidos foram
conduzidos para a sede da
Desarme.

ração interna e tomou
providências para que os
responsáveis sejam punidos legalmente. A rede,
que atribuiu a agressão
a seguranças, também
Sangue espalhado
chamou o ato de crimino chão
noso e anunciou o romEm nota, o Carrefour pimento do contrato
informou que lamenta com a empresa que resprofundamente o caso, ponde pelos funcionáque iniciou rigorosa apu- rios agressores.

va imobilizado. Ele pediu: ‘Milena, me ajuda’.
Quando eu fui, os seguranças me empurraram”,
afirmou ela.

Mulher é executada a tiros em Japeri

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga
a morte de uma mulher,
crime ocorrido na oite da
última quinta-feira, no
bairro Nova Belém, em
Japeri.
Tatiane Mendes da Silva, de 29 anos, foi assassinada a tiros na Avenida
Marques de São Marcos,
sem número. O local
fica próximo à Lagoa do
Sapo, comunidade controlada por uma facção
criminosa de tráfico de

drogas.
Populanes acionaram a
Polícia Militar.Agentes
do 24º BPM (Queimados)
foram ao local e encontraram o corpo da jovem.

ro da fiscalização ambiental quando foi atingido. O
crime ocorreu dia 7 de
outubro. Havia pelo menos sete marcas de tiros
no para-brisa do veículo.
Reprodução

Fiscal ambiental
morto no bairro
Outro crime ocorrido na
região há pouco mais de
um mês é investigado pela
DHBF. O fiscal ambiental
Cezar Marendaz, que era
funcionário da Prefeitura
de Japeri, foi assassinado
a tiros.Ele dirigia um car-

Tatiane foi assassinada no bairro
Nova Belém

Bandido que oferecia emprego para roubar vítimas é preso
Agentes da 15ª DP
(Gávea) prenderam
em flagrante, na última
quinta-feira,
um criminoso de 37
anos acusado
de aplicar golpes no Rio. As
investigações
apontam que
Rodrigo Costa
oferecia falsas
vagas de emprego de uma
empresa que

administra shoppings
na cidade, para roubar
celulares das vítimas.
O suspeito marcava encontros com os

candidatos à falsa
proposta de trabalho
e, no local, praticava o assalto. Ele foi
preso ao roubar dois
celulares
de
Divulgação
uma
mulher
que tinha ido
até um shopping em Irajá,
na Zona Norte
doRio, depois
de receber a
Rodrigo aplicava o
golpe do emprego
tal oferta de
emprego.
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Flamengo vai do
céu ao inferno

Tensão no Ninho do Urubu

Momento ruim do time no Brasileiro
gera reações negativas da torcida:
“Time sem vergonha”

Insatisfação - Organizadas do clube protestaram ontem com faixas no Maracanã

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Flamengo vive
o momento mais
turbulento
da
temporada. Eliminado
da Copa do Brasil, de
técnico novo e com clima pesado nos bastidores, a equipe rubro-negra
tenta se recuperar. A tor-

cida, maior patrimônio
do clube, não está deixando barato nos protestos, e a insatisfação fica
maior a cada dia. Com
isso, diversas organizadas estenderam faixas
nesta ontem (20), com
palavras de ordem em
relação ao mau momento do clube, como “Time
sem vergonha” e “Que-

André
Moreira / Voltaço
/ Reprodução
/ Twitter

remos respeito”.
Desde a primeira partida deste mês, a goleada
por 4 a 1 diante do São
Paulo, que a torcida já
vem demonstrando insatisfação. O clima se tornou insustentável após
novo placar elástico, dessa vez contra o Atlético-MG, e o técnico Domènec Torrent entregou o

cargo. Com a chegada de
Ceni, o clima só piorou:
a equipe não venceu, foi
eliminado pelos paulistas com placar agregado
de 5 a 1 e viu sua diretoria descumprir acordos e
promessas.
Além disso, o departamento médico do clube
também vem sendo alvo
de protestos. Com mui-

tos atletas parados, o setor não consegue recuperar seus jogadores, como
é o caso de Rodrigo
Caio. O zagueiro está há
dois meses sem jogar e
já se machucou seguidas
vezes em treinamentos
do rubro-negro. Por fim,
a omissão da diretoria
tem incomodado a torcida, causando conflito de

interesses entre a política e o futebol do Fla.
Com clima tenso, o
Flamengo enfrenta o Coritiba neste sábado (21),
às 19h (horário de Brasília), no Maracanã. A
equipe rubro-negra busca a reabilitação no campeonato brasileiro, visto
que não vence há quatro
partidas.

