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da Câmara dos 
Vereadores
de Belford 
Roxo é preso

 Alerj decide
 libertar deputados 
presos pela 
operação
Furna da Onça

THIAGO INFORMA
Thiago Ribeiro  colunathiagoribeiro@gmail.com

Polícia



POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA

Quarta-feira 23 de outubro de 2019 

2

INFOPOVO LTDA

TEL: 3742-3524 -               96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Estado do Rio de Janeiro DIRETOR COMERCIAL: Rafael Belmiro
EDITORA: Diana Pires
JORNALISTA: Hyago Santos
REDATOR: Antônio Novinho
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
REPÓRTER FOTOGRÁFICO: Bruno Beiruth
DIRETOR DE MARKETING: Rogerio Ramos 

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

Vereador do PSL é preso 
apontado como mandante de 
homicídio em Belford Roxo

Baixada

 Por: Hyago Santos

gentes da De-
legacia de 
H o m i c í d i o s 
da Baixada 
F l u m i n e n s e 
(DHBF) e da 
54°DP (Belford 
Roxo) pren-

deram nesta terça-feira o 
vereador Marcinho Bom-
beiro, do PSL, ex-presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Belford Roxo. Ele é suspeito 
de ser o mandante de dois 
homicídios na cidade.

A denúncia do Ministério 
Público diz que o crime em que 
Marcinho Bombeiro é suspeito 

de envolvimento aconteceu 
no dia 14 de abril de 2017, em 
Heliópolis. Na ocasião, as três 
vítimas estariam fumando ma-
conha em uma residência da 
localidade, quando foram al-
vejados. Dois morreram. Uma 
das vítimas foi levada para um 
campo de futebol perto daque-
la casa, amarrado e em seguida 
executada. Uma das vítimas 
dessa tentativa de homicídio 
sobreviveu, e Marcinho teria 
tentado matá-lo mais uma vez, 
há aproximadamente duas se-
manas atrás.

Prefeito
Em maio deste ano, após 

a justiça ter determinado o 

A
 Marcinho bombeiro é ex-presidente da Câmara de Vereadores e chegou a assumir a prefeitura da cidade durante o afastamento de Waguinho

afastamento de Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wagui-
nho, da prefeitura de Belford 
Roxo, Marcinho Bombeiro 
assumiu a cadeira.

Tropa do Marcinho
Marcinho Bombeiro é apon-

tado por ser o líder de um grupo 
de milicianos que atua no bairro 
Andrade de Araújo. A ‘Tropa do 

Marcinho’, como é chamada - de 
acordo com o Ministério Público 
- costuma agir com extrema vio-
lência, além de ostentar um forte 
poder de material bélico.

Auditor fiscal preso pela 
Lava Jato tinha R$ 232 mil 
escondidos com o tio no RJ

 O auditor fiscal Marco Au-
rélio da Silva Canal, preso no 
início deste mês em uma ope-
ração da Polícia Federal, man-
tinha R$ 232 mil escondidos 
no escritório de seu tio, João 
Batista da Silva. No total, os 
agentes encontraram R$ 866 
mil no local. A informação está 
no depoimento prestado por 
João no dia que foi preso. 

Canal foi preso no dia dois 
de outubro e João Batista se 
apresentou à Justiça dois dias 
depois. A ação teve apoio da 
Receita Federal e do Ministério 
Público Federal.

Marco Aurélio Canal é sus-
peito de chefiar um esquema de 

cobrança de propina de investi-
gados pela Operação Lava Jato. 
Canal é supervisor de Progra-
mação da Receita na Lava Jato 
no Rio. De acordo com o Minis-
tério Público, apesar do nome 
do cargo, ele não participava 
diretamente força-tarefa, mas 
tinha acesso ao grupo que faz as 
investigações e os processos.

João confirmou que parte 
do valor pertencia ao sobrinho 
e o resto era seu. O dinheiro 
estava escondido em resmas 
de papéis no escritório onde 
trabalhava, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. Os 
agentes também encontraram 
valores menores em dólares e 

euros, US$ 3,7 mil e € 3,9 mil, 
respectivamente.

“Já não fosse improvável 
que nos dias de hoje qualquer 
pessoa desejasse manter em 
guarda tamanho valor em es-
pécie, os recursos estavam 
acondicionados em embala-
gens que demonstram clara-
mente que não se tratava de 
dinheiro devidamente decla-
rado, oriundo das atividades 
regulares e legais dos negócios 
dos investigados”, afirmaram 
os procuradores do Ministério 
Público Federal no pedido de 
prisão preventiva de João.

O advogado Fernando Mar-
tins declarou, em nota, que o 
patrimônio de Marco Aurélio 
Canal possui origem lícita, guar-
da conformidade com seus ren-
dimentos auferidos como audi-
tor fiscal e que demonstrará em 

juízo a impertinência de todas 
as medidas coercitivas impos-
tas contra ele.

O tio de Canal revelou que o 
dinheiro foi entregue a ele nos 
últimos seis meses, através de 
duas remessas mensais e era 
usado para o pagamento de 
contas pessoais do auditor e de 
seus filhos.

As remessas mensais se-
riam de, em média, R$ 19,3 
mil. João seria uma espécie 
de “banco” para o sobrinho, 
segundo o MPF.

“Não é crível que tio e so-
brinho entenderam ser a me-
lhor forma de pagar as contas 
da família, acondicionando 
altos valores financeiros em 
um escritório em Nova Igua-
çu. A manutenção dos valores 
e a confissão de que perten-
ciam a Marco Aurélio Canal 

demonstram mais do que in-
dícios de materialidade e co-
autoria do crime de lavagem 
de dinheiro executado pela 
dupla, com o auxílio de ou-
tros”, destacou o MPF.

Os R$ 633,88 mil que perten-
ceriam a ele, João afirmou que 
recebeu por conta de diversos 
negócios imobiliários, de admi-
nistração e assessoria. E que se-
ria comum receber em espécie 
quando o cliente pedia para não 
emitir nota.

O dinheiro estava guarda-
do atrás de uns livros, em um 
armário, na sala de reunião do 
escritório. O MPF também não 
acredita que este valor seja de 
dinheiro lícito pois, em depoi-
mento, João Batista não teria 
conseguido apontar um dos 
negócios nos quais recebia os 
valores em espécie.

  Foto: Reprodução/TV Globo
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

THIAGO INFORMA
Thiago Ribeiro  colunathiagoribeiro@gmail.com

Copa BR de Futsal 

O grande Teste

Sucesso em 
Campo Grande 

Nota Dez 

Nota Zero 
Mais de 100 times já estão inscritos na Copa BR de Fut-

sal 2019, no Rio de Janeiro, entre eles o Flamengo, Bota-
fogo, Bangu e Madureira.

Integrantes dos órgãos envolvidos 
na organização da disputa entre Fla-
mengo x Grêmio, hoje, no Maracanã, 
encaram o evento como um grande 
teste para a final da Copa Libertadores 
da América 2020. Isto porque, na últi-
ma sexta-feira, o estádio foi escolhido 
para sediar a final do campeonato no 
próximo ano.

Os portões do Maracanã serão aber-
tos às 18h30min e as interdições do 
trânsito no entorno do estádio a partir 
das 18h. Serão 800 policiais da PMERJ 
e 364 da GM resguardando a seguran-
ça no local. Além disso, a fiscalização 
também ficará por conta de 120 pro-
fissionais da CET Rio, 20 da SUDERJ, 
76 do Corpo de Bombeiros, um setor 
médico com 06 postos MD e 09 am-
bulâncias.

A Hamburgueria “Burguers Dom” 
é sucesso em Campo Grande. Reinau-
gurada recentemente pela empresá-
ria Amanda Farias, o estabelecimen-
to é com certeza uma das melhores 
opções de lanches na região.

Para o Governador Wilson Witzel, que 
junto aos secretários Otávio Leite e Felipe 
Bornier, esteve na sede da Conmebol, no 
Paraguai, e garantiu o Estádio do Maracanã 
como sede da final da Libertadores 2020. 

Para o barraco partidário envol-
vendo os filhos do Presidente Jair 
Bolsonaro e parlamentares do PSL.

Misses Brasil no 
Templo do Futebol

Hoje, no Vogue Square da Barra Tijuca, acontecerá 
o concurso Miss Brasil 2020. As 27 candidatas que re-
presentam os estados brasileiros e o Distrito Federal 
desembarcaram no Rio desde domingo, dia 20, e estão 
aproveitando bem o tempo na Cidade Maravilhosa. On-
tem, as candidatas visitaram o Maracanã e conheceram 
a história e os bastidores do estádio.

 Morreu, na noite desta se-
gunda-feira, Michele do Car-
mo de Souza, irmã do pastor 
Anderson do Carmo, casado 
com a deputada federal Flor-
delis (PSC) e assassinado a 
tiros dentro de casa em Ni-
terói, em junho deste ano. 
A informação foi divulgada 
pelo vereador Misael, filho 
da parlamentar, que disse 
que ela foi vitimada por uma 
anemia, aos 39 anos. 

"Após o falecimento de 
seu irmão, Michele ficou 

muito debilitada, e estava 
internada no Hospital Mu-
nicipal Carlos Tordelly, para 
controle da anemia", disse 
Misael. O enterro será às 17h 
no Cemitério Parque de Nyc-
teroy, no bairro Laranjal, em 
São Gonçalo. 

Michele chegou a prestar 
depoimento à polícia no caso 
que investiga o assassinato 
de seu irmão, o pastor An-
derson do Carmo e apontava 
a cunhada Flordelis como 
mandante. Em setembro, ela 

Morre irmã do pastor 
Anderson do Carmo

Irmã do pastor Anderson do Carmo, Michele do Carmo Souza, morreu em decorrência de uma anemia 

2020 é logo ali 
A pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas, divulga-

da semana passada pela TV Band, movimentou os bastidores 
da política carioca. A grande surpresa não é o ex-prefeito Edu-
ardo Paes (DEM), liderando a intenção de votos com 27,3%, 
e nem o atual prefeito Crivella (PRB,) em quarto com 13,3%, 
mas sim a deputada Marta Rocha (PDT), na segunda colo-
cação com 16,8%, à frente do outro candidato da esquerda, 
Marcelo Freixo (PSOL), atualmente com 14,4%. Diferente de 
que muitos apostavam, o nome da esquerda que desponta na 
frente para a prefeitura do Rio vem do PDT, e não do PSOL.

e sua mãe, Maria Edna, fo-
ram autorizadas pela Justiça 
e pelo Ministério Público do 
Rio (MPRJ) para serem assis-
tentes de acusação no proces-
so que investiga o crime.

De acordo com o inqué-
rito conclusivo da DHNSG 
(Delegacia de Homicídios 
de Niterói e São Gonçalo), 
o filho biológico da depu-
tada, Flavio, confessou ter 
atirado seis vezes no pa-
drasto. O laudo da necróp-
sia contraria a versão con-
tada por ele e aponta que o 
corpo da vítima apresenta-
va trinta perfurações pro-
vocadas por arma de fogo.

Eduardo não fica 
atrás na rejeição 

Já Marta Rocha

Vaga em Tóquio 2020 

Favorito a uma vaga no segundo turno, Eduardo Paes do 
DEM tem 48% de rejeição do eleitorado carioca, mostrando 
a previsão de uma disputa acirradíssima.

Com 40% de rejeição, a deputada do PDT se credencia a 
uma das favoritas no pleito eleitoral de 2020.

A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb conseguiu, no último 
final de semana, a vaga para representar o Brasil nas Olimpíadas de 
Tóquio 2020. A modalidade que estreia nos Jogos Olímpicos oferece-
rá 40 vagas, entre homens e mulher, e cada país tem direito a no má-
ximo quatro, sendo dois de cada gênero. Tatiana é a primeira surfista 
brasileira a garantir a vaga. Arrasou!

Divulgação/ Instagram

O campeão de rejeição é o atual prefeito Marcelo Cri-
vella (PRB), com rejeição de 70% dos entrevistados, se-
guido por Freixo (PSOL) 60,1%. Caso Crivella ou Freixo 
chegue ao segundo turno com certeza serão os candida-
tos derrotados facilmente pelo oponente. 

De olho na Rejeição

 Foto: Luciano Belford / Arquivo / Agência O DIA

O Grande Encontro
Divulgação/ InstagramO que será que conver-

saram o ex-senador Lin-
dbergh Farias, do PT, e o 
ex-prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, do DEM, no encontro 
que tiveram recentemente 
no bar Velho Adonis. Será 
que relembraram bons 
tempos quando eram alia-
dos no governo de Sérgio 
Cabral? Será?
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om foco no 
s u s t e n t á -
vel, Mes-
quita rea-
lizará sua 
p r i m e i r a 
Feira de 
C i ê n c i a s , 
Tecnologia 

e Inovação. O evento acon-
tecerá no dia 24 de outubro, 
de 10h às 15h, no Tênis Clu-
be de Mesquita. E receberá 
a apresentação de projetos 
de todas as escolas do mu-
nicípio. As temáticas serão 
sobre Educação Ambien-
tal, Bioeconomia, Tecno-
logia e Inovações em sus-
tentabilidade.

Os alunos dos anos ini-
ciais e finais, da Educação 
Integral e Especial de Mes-
quita, além da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
da rede municipal terão 
a oportunidade de expor 
projetos que poderão con-
tribuir para o desenvol-
vimento sustentável. Na 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

C
ocasião, cada uma das 23 es-
colas apresentará dois proje-
tos para os visitantes.

“Na lista de inscrições já te-
mos projetos incríveis. Como, 
por exemplo, o da Lixeira Au-
tomática, criada para ajudar 
cadeirantes no descarte do 
lixo. E a apresentação de te-
orias da terra redonda, para 
refutar os novos conceitos 
de terraplanismo”, evidencia 
o coordenador de Ciências e 
Educação Ambiental da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação de Mesquita, Leandro 
Azeredo.

Segundo ele, o evento 
estimula o protagonismo 
estudantil, além de criar a 
possibilidade de troca de co-
nhecimento e fortalecimento 
da divulgação científica do 
município. Ajuda, também, a 
praticar as vivências realiza-
das em sala de aula.

Feira Estadual
L e a n d ro  d i z ,  a i n d a ,  q u e 

u m  g r u p o  d e  p ro f e s s o re s 

d a  Fu n d a ç ã o  O s w a l d o 
C r u z  ( F i o c r u z )  e s t a rá  p re -
s e nte  p a ra  c o nte m p l a r  o s 
a l u n o s  d o s  a n o s  f i n a i s  q u e 

e s t ive re m  p a r t i c i p a n d o 
c o m  s e u s  p ro j e to s .  “ D o i s 
d e s s e s  t ra b a l h o s ,  c r i a d o s 
e  ex p o s to s  p o r  e l e s ,  s e rã o 

e s c o l h i d o s  p a ra  re p re s e n -
t a r  Me s q u it a  e m  â m b ito 
e s t a d u a l” ,  re ve l o u  o  c o o r -
d e n a d o r. 

 Primeira Feira de Ciências, 
Tecnologia e Inovação será 
realizada em Mesquita

O evento acontecerá no Tênis Clube de Mesquita e receberá projetos de todas as escolas municipais

Foto: Divulgação

Os documentos podem ser pegos de segunda a sexta, das 9h às 17h

 Direitos Humanos de Meriti 
convoca pessoas que solicitaram 
segunda via de certidões

A Prefeitura de São João 
de Meriti  está convocando 
pessoas que solicitaram a 
segunda via das certidões 
de nascimento, casamen-
to ou óbito,  e não foram 
buscar os documentos.  De 
acordo com técnicos do 
Centro de Referência em 
Direitos Humanos, da Se-
cretaria Municipal de Cul-
tura,  Lazer,  Direitos Hu-
manos, Igualdade Racial e 
Turismo, há 285 certidões 
prontas nesta situação.

Os documentos podem 
ser pegos de segunda a sex-
ta,  das 9h às 17h, na Aveni-
da Presidente Lincoln, 911, 

loja q,  Edifício Andares. 
Mais informações pelo te-
lefone 3755-8297.

“Estas certidões foram 
solicitadas em ações sociais 
promovidas pela prefeitura 
ou no próprio Centro de Re-
ferência em Direitos Huma-
nos. Entramos em contato 
com estas pessoas,  mas 
muitos telefones foram 
mudados. São certidões do 
Rio de Janeiro e também 
de outros Estados”,  explica 
Daiana Souza, coordenado-
ra de Direitos Humanos.

Novas solicitações
O  C e nt ro  d e  Re f e rê n c i a 

Foto:Divulgação

e m  D i re ito s  Hu m a n o s  d a 
P re f e it u ra  d e  S ã o  Jo ã o  d e 
Me r it i  o f e re c e  o  s e r v i ç o 
g rat u ito  d e  s o l i c it a ç ã o  d e 
s e g u n d a  v i a  d a s  c e r t i d õ e s 
d e  n a s c i m e nto,  c a s a m e n -
to  o u  ó b ito  p a ra  p e s s o a s 
d e  b a i x a  re n d a .  O s  d o c u -
m e nt o s  p o d e m  s e r  d o  R i o 
d e  Ja n e i ro  e  até  d e  o u t ro s 
E s t a d o s .

Os interessados devem 
ter renda de até 1 salário 
mínimo. Para solicitar basta 
levar cópia do documento 
antigo (se tiver),  identida-
de, CPF e comprovante de 
residência.  O atendimento 
é de segunda a sexta,  das 
9h às 17h, na Avenida Pre-
sidente Lincoln, 911,  loja 
q,  Edifício Andares.  Mais 
informações pelo telefone 
3755-8297.



Polícia Ci-
vil do RJ 
p r e n d e u , 
na manhã 
desta ter-
ça-feira, 20 
s u s p e i t o s 
de planejar 
invadir o Es-

tádio do Maracanã, na noite 
de quarta-feira, para o jogo 
Flamengo x Grêmio, válido 
pela partida de volta da se-
mifinal da Libertadores.

Ainda há presos no inte-
rior do estado que não fo-
ram incluídos na conta.

Ao todo, 27 pessoas são 
procuradas. A polícia tam-
bém busca conduzir 89 
pessoas para intimação, 
a mando do Juizado Es-
pecial do Torcedor e dos 
Grandes Eventos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

A
Até as 9h, um homem ti-

nha morrido em Mangui-
nhos, e outros dois foram ba-
leados no Jacarezinho - um 
deles dentro de um ônibus.

Segundo as investiga-
ções,  o grupo estava dis-
posto a enfrentar a polícia, 
apesar do policiamento re-
forçado, e também assalta-
ria outros torcedores no ca-
minho para o estádio.

 
Vigilância pela internet
A investigação monito-

rou redes sociais e detectou 
a movimentação de grupos 
que afirmavam ter falsifica-
do ingressos e se preparavam 
para roubar torcedores e in-
vadir o estádio.

Há áudios dos suspeitos de-
safiando as forças de seguran-
ça e conversas em que plane-

jam ataques. Num dos grupos 
de troca de mensagens, havia 
pelo menos 150 pessoas mar-
cando local de encontro para 
cometer os crimes.

De acordo com informa-
ções da polícia, todos os 
procurados são investigados 

por formação de quadrilha. 
Mais de 100 equipes da po-
lícia dão apoio à ação.

Os agentes cumprem 
mandados judiciais na ca-
pital, Baixada Fluminense, 
Região dos Lagos, Região 
Serrana e Grande Rio.

O Batalhão Especial de 
Policiamento de Estádio 
(Bepe) vai reforçar o pla-
nejamento de segurança 
e terá efetivo de 800 poli-
ciais. O perímetro de segu-
rança também foi estendi-
do no entorno do estádio.

Quadrilha  que planejava  
ataque no jogo entre 
Flamengo e Grêmio é presa

A Polícia Civil do RJ prendeu, na manhã desta terça-feira, 20 suspeitos de planejar invadir o Estádio do Maracanã

 Foto: Divulgação
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Homem foi encaminhado para a delegacia de Nova Iguaçu

As prisões ocorreram em Madureira, na Zona Norte

 Três pessoas foram presas no Rio 
nesta terça-feira suspeitas de integrar 
uma quadrilha que faz a clonagem de 
cartões Riocard e usa de tecnologia 
pirata para inserir créditos sem pagar. 
Já são mais de 40 presos pela fraude 
desde o início das investigações.

As prisões ocorreram em Ma-
dureira, na Zona Norte. Segundo a 
polícia, os criminosos davam plan-
tão ao lado das roletas de entrada da 
estação de trem.

Com cartões clonados, os suspei-
tos liberavam a entrada de passagei-
ros, que pagavam até sessenta centa-
vos a menos do valor do bilhete.

Com um dos presos, identi-
ficado como Joelson Souza dos 
Santos, foram apreendidos quatro 
cartões Riocard. Duas mulheres 
que ofereciam passagens mais ba-
ratas em outros pontos da estação 
também foram presas. No celular 
de uma delas, a polícia encontrou 
um aplicativo que fazia a recarga 
dos cartões clonados.

A polícia afirma que a quadrilha 
comprava cartões em branco, no 
Paraguai, e instalava equipamentos 
nos validadores das estações para 
pegar informações dos cartões de 

 Polícia prende quadrilha especializada 
em fraude e clonagem de Riocard

passageiros. Com a ajuda de um 
aplicativo pirata, inseriam os crédi-
tos nos cartões falsificados.

“Não é tão somente uma atuação 
isolada numa estação tentando ob-
ter a vantagem indevida com um, 
dois reais, em cada passageiro. Não, 
há uma organização criminosa por 
trás disso”, enfatizou o delegado An-
dré Neves, que afirmou ainda man-
ter as investigações.

A polícia reforçou que para agir 
em áreas dominadas por milicia-
nos e traficantes o bando era obri-
gado a pagar taxas.

Um homem foi preso, 
nesta segunda-feira, ao as-
sediar uma adolescente em 
frente ao posto da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
em Itaguaí, na rodovia Rio-
-Santos (BR-101). A vítima 
procurou os agentes após o 
criminoso oferecer R$100 
em troca de sexo. Durante a 
abordagem, os policiais ve-
rificaram que o criminoso 
estava foragido da justiça.

De acordo com a PRF, uma 
adolescente pedia ajuda às 

Homem procurado por homicídio é preso 
ao assediar adolescente em rodovia

A Fetranspor, responsável pelo 
sistema Riocard, alerta aos passa-
geiros que o uso de cartão clonado 
configura crime.

“O passageiro deve ficar 
atento ao fazer o uso de car-
tão que não seja propriedade 
dele, que não foi adquirido 
nos devidos locais de venda 
legal. Ele pode estar fazendo 
uso de um crédito clonado, 
cartão furtado, então, isso 
tudo é evidentemente crime”, 
disse o consultor de fraude da 
Fetranspor, João Ferreira.

margens da rodovia. Ao ser 
atendida, a menor contou 
aos agentes que um ciclis-
ta havia a constrangido ao 
oferecer dinheiro para fazer 
sexo com a jovem. O homem, 
que estava a poucos metros 
de distância, foi então abor-
dado pelos policiais.

Ainda segundo a corpora-
ção, durante uma checagem 
no sistema, os agentes des-
cobriram que o acusado ti-
nha um mandado de prisão 
em aberto por homicídio.

 Foto:  Divulgação

Foto: Divulgação/PRF



s mulheres 
que que-
rem mudar 
o visual têm 
uma gran-
de oportu-
nidade de 
aliar essa 

transformação a uma causa 
social. Até 24 de outubro, 
quem for ao salão Wanda K, 
no Botafogo Praia Shopping, 
cortar o cabelo, vai reverter 
100% do valor pago à Fun-
dação do Câncer e, além 
disso, as madeixas serão 
destinadas para a Associa-
ção de Apoio à Criança com 
Neoplasia do Rio de Janeiro, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

A
mais conhecida como Casa 
Ronald McDonald do Rio de 
Janeiro, instituição social sem 
fins lucrativos que beneficia 
famílias de crianças e adoles-
centes que passam pelo tra-
tamento de câncer no Rio de 
Janeiro. Para ajudar na ação, o 
corte tem que ser de no míni-
mo 15cm.

Neste mês, a Casa Ronald 
do Rio de Janeiro comemora 
25 anos e, para quem se sen-
sibilizar com a causa do cân-
cer infantojuvenil, ainda há 
outras maneiras de contribuir 
com a instituição. Para Doa-
ções Online: https://www.ca-
saronald.org.br/doe

 Salão de beleza faz ação em 
prol da Casa Ronald McDonald 
RJ e Fundação do Câncer

 Ação faz parte da programação do Botafogo Praia Shopping

Foto: Divulgação

Cobertura vacinal contra 
sarampo atinge 88% do 
público alvo

O balanço parcial da campa-
nha nacional contra o saram-
po aponta que 88% das crian-
ças entre 1 e 2 anos receberam 
pelo menos uma dose da 
vacina contra a doença. Essa 
faixa etária é utilizada como 
parâmetro para o acompanhar 
a cobertura vacinal em todo 
o país. No sábado, em todo o 
país, foi realizado o Dia D, uma 
parceria do Ministério da Saú-
de com as secretarias estadu-
ais e municipais de saúde, que 
tem como objetivo reforçar a 
importância da vacinação de 
crianças de 6 meses a meno-
res de 5 anos. Para esse públi-
co, a mobilização continua até 
o dia 25 de outubro.

As crianças são mais susce-
tíveis às complicações da do-
ença, que podem evoluir para 
óbito. Nos últimos 90 dias, 
foram confirmados 13 mortes 
pela doença no Brasil, sen-
do sete (53,8%) em menores 

de cinco anos de idade, dois 
(15,4%) na faixa etária de 20 a 
39 anos e quatro (30,8%) em 
adultos maiores de 40 anos.

Ainda de acordo com o úl-
timo boletim epidemiológico 
de sarampo, do Ministério da 
Saúde, o Brasil registrou, nos 
últimos 90 dias, 6.192 casos 
confirmados de sarampo, o 
que corresponde a aumento 
de 15% em relação ao perío-
do de monitoramento ante-
rior. Vinte estados estão na 
lista de transmissão ativa da 
doença e 96% dos casos con-
firmados estão concentrados 
no estado de São Paulo, em 
192 municípios

O Ministério da Saúde dis-
tribuirá neste ano 60,2 mi-
lhões de doses da vacina trí-
plice viral, que previne contra 
sarampo, rubéola e caxumba, 
representando a maior oferta 
de vacinas contra o sarampo 
dos últimos 10 anos.
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 Essa faixa etária é utilizada como parâmetro para o acompanhar a cobertura vacinal

Foto:Divulgação



Feira homônima

kobé em tupi 
antigo signifi-
ca “vida” e este 
é o tema que 
permeia o con-
ceito da feira 
homônima que 
acontece no 

próximo dia 27 de outubro, na 
Praça Mauá, das 10h às 22h. 
A Ekobé 2019 levará Cultura, 
Arte e Gastronomia ao públi-
co por meio da oferta de pro-
dutos e serviços de 38 exposi-
tores. O evento é gratuito.  

Além dos espaços onde 
serão comercializados ali-
mentos e objetos de arte e 
decoração, o evento promo-
ve cinco workshops, além de 
oficinas e shows que aconte-
cem ao longo do dia. As rodas 
de conversa têm temática 

variada, e abordam desde a 
ocupação espacial da cidade 
e a maneira como os cariocas 
interagem com ela, passan-
do por questões relativas ao 
mercado de trabalho, produ-
ção cultural e segurança ali-
mentar. Veja a programação 
na íntegra abaixo. 

A Ekobé também tem 
como desafio o lixo zero, 
além de propor uma alimen-
tação consciente. A estrutura 
das barracas, por exemplo, é 
feita de bambu, material de 
fontes renováveis.  

“Nós esperamos reunir o 
máximo de pessoas que te-
nham interesse em uma vida 
mais equilibrada para propor 
maneiras de levar uma vida 
mais simples, consumindo 
produtos que gerem o míni-

Em sua 2ª edição, Feira Ekobé 
promove a Sustentabilidade 
no Porto do Rio 
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Evento gratuito acontece no dia 27 de outubro, das 10h às 22h

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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mo de impacto ao planeta. 
Também lançamos o desafio 
de falar sobre as nossas ma-
zelas urbanas e sociais e ten-
tar encontrar soluções para 
esses problemas. A Ekobé é, 
antes de tudo, uma grande 
conversa entre pessoas que 
buscam um mundo melhor”, 
destaca Helena Assis, ideali-
zadora do evento. 

A 2ª edição da Feira Eko-
bé conta com o patrocínio 
master do Grupo Cataratas, 

principal concessionária de 
Turismo Sustentável do Bra-
sil, responsável por projetos 
socioambientais e de con-
servação nos Parques Nacio-
nais do Iguaçu, da Tijuca e 
no Aquário Marinho do Rio. 
A feira conta, ainda, com o 
patrocínio da Prefeitura Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura e da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura — Lei 
ISS —  com a realização da 

Zebu Mídias Sustentáveis e 
Campim Selo Verde e o apoio 
da Agência TAJ.  

O Grupo Cataratas, por 
meio do espaço “Conhecer 
para Conservar” levará inte-
grantes do coletivo “Do Pixe 
ao Grafite” para intervenções 
em um espaço coletivo onde 
o público da feira também 
poderá interagir. Em 2016, a 
Ekobé recebeu mais de 10 mil 
pessoas e espera esse mesmo 
público nesta edição.  

 Mumuzinho apresenta
 turnê "A Voz do Meu 
Samba" no Rio de Janeiro

 No dia 27 de outubro, do-
mingo, Mumuzinho apresenta 
o show do DVD “A Voz do Meu 
Samba” na segunda edição do 
Samba Katonho, que acontece 
na casa de shows Kabanna Ca-
rioca, no Rio de Janeiro.

A apresentação passa pelas 
variadas vertentes do samba do 
cantor, que vão do partido alto ao 
romântico, passando por samba 
de raiz e pagode.

No repertório, só do novo traba-
lho são 20 canções, sendo 11 inédi-
tas em sua voz e interpretação. O 
samba acelerado “Eu Mereço Ser 
Feliz” resume bem o espírito astral 
elevado, que é, aliás, marca carac-
terística do sambista.

O romantismo do samba fica 
exposto com as músicas “Uma 
Noite 5 Estrelas”, “Homem Per-
feito”, “Dois Adolescentes” e “Um 
Lindo Sentimento”, que fazem 
parte das inéditas. Ensanduichada 
entre elas, a animação ganha carga 
extra com “Curto Circuito”.

“Dengo Nego” é outro hit. O sin-
gle ficou entre novembro de 2017 
e agosto de 2018, entre as Top 10 
mais tocadas no Brasil no gênero 
pagode. “Não Sou de Ferro” tem 
a marca romântica do cantor, en-
quanto em “Barreira que Anda” ele 
brinca com métrica hip hop.

“Fulminante”, claro, não fica 
de fora, assim como tantas outras 
canções já conhecidas do público.

 Foto: Alerj / Octacílio Barbosa 

A apresentação passa pelas variadas vertentes do samba do cantor



 Rock afirma a Téo que 
deseja ficar com Joana e, 
para isso, precisa desco-
brir o mistério de Fabiana o 
mais rápido possível. Maria 
da Paz conversa com Matil-
de e deduz que conheceu 
Joana ainda no berçário. 
Márcio aconselha Paixão 
sobre Kim, mas o lutador 
briga com ele. Jô pede aju-
da a William para apagar a 
fotografia que Fabiana tem 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

Alberto se diverte quando 
todos os convidados resolvem 
mergulhar na piscina com Mar-
cos e Paloma. Yuri flagra Gisele 
beijando Diogo e se decepciona 
com a moça. Toshi pensa em 
permanecer no Brasil. Ramon 
espera por Paloma e os filhos. 

 Bom Sucesso

 A Unidos de Pa-
dre Miguel, se-
leciona homens 
negros, acima 
de 18 anos para 
participar de 
seu desfile no 

carnaval de 2020 onde contará 
a história da Capoeira através 

 Unidos de Padre Miguel seleciona 
homens negros para desfile 

 Liesb anuncia seu novo 
Diretor de Carnaval

Pablo decide investir no relacio-
namento com William. Alberto 
confirma para Tonho que ele 
pode voltar a trabalhar na man-
são. Nana afirma a Jorginho que 
decidiu que seu filho é de Diogo. 
William anuncia a Gisele que re-
velará a Nana quem é Diogo.

do enredo “Ginga”, de autoria 
do carnavalesco Fábio Ricardo. 

A seleção não tem nenhum 
pré-requisito quanto ao porte físi-
co e as inscrições devem ser feitas 
virtualmente através do e-mail: 
mmarinhoassessoria@gmail.
com, no campo assunto, infor-
mar – Inscrição desfile UPM. Será 

necessário encaminhar os dados 
pessoais (nome e idade), telefone 
de contato e 1 foto atual.

A Unidos de Padre Miguel 
será a sexta agremiação a desfi-
lar no sábado de carnaval, pela 
Série A, do Rio de Janeiro, em 
busca do tão sonhado título e o 
acesso ao Grupo Especial. 

A Liga Independente das 
Escolas de Samba do Brasil, a 
Liesb, anuncia mais um reforço 
para o Carnaval 2020. Leandro 
Augusto é o novo Diretor de 
Carnaval da entidade chegan-
do para somar aos trabalhos 
nos próximos desfiles da Inten-
dente Magalhães.

Leandro entrou no car-
naval em 2000 a convite do 
Simões Gama, ex presidente 
da Unidos de Padre Miguel, 
sendo vice da agremiação e 
posteriormente assumindo a 
presidência da escola. A sua 
experiência na folia resultou 
no convite pelo Presidente 
Clayton Ferreira, da Liesb.

"Agradeço o Presidente 
Clayton pelo convite e con-
fiança. Iremos sentar com a 
equipe para iniciar o plane-
jamento. A entidade possui 
grandes profissionais compe-

 Fotos: Divulgação

contra ela. Fabiana pensa 
em chantagear Jô. Beatriz 
descobre sobre a armação 
de Otávio e Linda para afas-
tá-la de Zé Hélio. Abel pede 
Britney em casamento. Cor-
nélia convence Britney de 
que Abel está interessado 
em seu dinheiro. Jô aciona 
Rael para conseguir o celu-
lar de Fabiana. Maria da Paz 
recebe uma intimação para 
depor na delegacia.

Os interessados em desfilar, devem comparecer na quadra da escola, localizada na Rua Mesquita

A
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tentes então juntos faremos 
um belo trabalho", revelou 
o novo diretor.

Os desfiles de 2020 da In-

tendente Magalhães aconte-
cem nos dia 23 de Fevereiro, 
com o Grupo de Acesso, 24 e 
25 com o Grupo Especial.



s trabalhadores 
terão uma extra 
grana a mais ain-
da este ano. Nes-
ta segunda-feira 
a Caixa Econô-
mica Federal 
anunciou que o 
saque imediato 

do FGTS, aquele de até R$ 500, 
será antecipado. Os nascidos em 
março, por exemplo, poderiam 
sacar o dinheiro no dia 8 de no-
vembro. Agora essa data veio para 
25 de outubro, junto com os que 
fazem aniversário em fevereiro. 
No dia 8 de novembro será a vez 
de quem nasceu em abril e maio 
receberem.

Junho e julho serão pagos em 
22 de novembro. Os aniversarian-
tes de agosto poderão sacar no dia 
29 de novembro e os de setembro 
e outubro em 6 de dezembro. Para 
finalizar o calendário de saques: os 
nascidos em novembro e dezem-
bro receberão dia 18 de dezembro.

A data limite para recebimento 
dos valores não foi alterada, ela 
continua sendo 31 de março de 
2020. Caso o saque não seja feito 
até essa data, os valores retornam 
para a conta de FGTS do trabalha-
dor, sem qualquer ônus.

A novidade é que se o titular 
da conta não quiser sacar o di-
nheiro e optar por transferir os 
recursos, não terá que desem-
bolsar a tarifa, que está em R$ 
22 para os não clientes. Mas para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBenefício

O
ter esse benefício é preciso fazer a 
transação na agência.

Essa renda, mesmo que não tão 
significativa, pode vir em boa hora, 
mas é preciso cuidado para não 
gastar desnecessariamente. "Mui-
tas pessoas usam rendas extras em 
compras que não precisam sem 
considerar sua situação financeira 
atual, entrando numa bola de neve 
de inadimplência. Infelizmente, 
isso é comum", adverte Reinaldo 
Domingos, presidente da DSOP 
Educação Financeira.

Para quem estiver em situação 
de inadimplência e caso o valor res-
gatado seja suficiente para quitar a 
dívida em atraso totalmente, é inte-
ressante agir dessa forma. "É válido 
negociar e conseguir descontos, 
diminuindo grande parte da dívida, 
para então fazer o pagamento à vis-
ta", orienta Domingos.

Quem tiver dúvidas sobre valo-
res e direito ao saque pode fazer a 
consulta pelo aplicativo FGTS (dis-
ponível para iOS e Android), pelo 
site fgts.caixa.gov.br e pelo telefone 
de atendimento exclusivo, disponí-
vel 24 horas: 0800 724 2019.

Novo cronograma
Pelo novo cronograma, divul-

gado nesta segunda-feira pela 
Caixa, todos os trabalhadores po-
derão sacar o valor referente ao 
saque aniversário ainda em 2019. 
Para quem nasceu em fevereiro 
ou março, o início do saque será 
em 25 de outubro.

Caixa antecipa para 2019 
pagamento de saque do FGTS 
a todos os trabalhadores

Trabalhadores poderão verificar o valor a receber na Caixa Econômica Federal 

Foto: José Cruz / Agência Brasil
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Para nascidos em abril e maio, o 
saque começa em 8 de novembro.

Para quem faz aniversário em 
junho e julho, o saque começa em 
22 de novembro.

Para quem nasceu em agosto, 
o início será em 29 de novembro.

No caso de quem faz aniversá-
rio em setembro e outubro, a data 
de início é 6 de dezembro.

Por fim, para quem faz aniver-
sário em novembro e dezembro, a 
data é 18 de dezembro de 2019.

A data-limite para recebimento 
dos valores continua sendo 31 de 
março de 2020.

Anteriormente, a previsão da 
Caixa era de que os saques ime-
diatos somente seriam finalizados 
em 6 de março de 2020, quando 
seriam pagos os valores para quem 
faz aniversário em dezembro.

Veja onde é possível 
fazer o saque

Os saques de até R$ 500 estarão 
disponíveis nas casas lotéricas e 

nos terminais de autoatendimento, 
para quem possui senha do cartão 
cidadão. Quem tem cartão cidadão 
e senha pode sacar nos correspon-
dentes Caixa Aqui apresentando 
documento de identificação.

Já os saques de até R$ 100 po-
derão ser realizados em unidades 
lotéricas, mediante apresentação 
de documento de identificação 
original com foto. Para agilizar o 
atendimento, o trabalhador deve 
estar com sua Carteira de Trabalho 
em mãos no momento do saque.

As agências vão funcionar em 
horário diferenciado na sexta (25) 
e na segunda (28). Na terça-feira 
(22), não haverá atendimento em 
horário ampliado e as agências te-
rão expediente normal.

As unidades abrirão no sá-
bado (26), das 9 às 15h (horário 
local), para realizar o pagamen-
to, solucionar dúvidas, entre 
outros serviços. A lista das agên-
cias com horário diferenciado 
está em fgts.caixa.gov.br.

Estímulo à economia
Em 24 de julho, o governo 

anunciou a liberação de saques 
de até R$ 500 de contas ativas (re-
ferentes a contratos de trabalho 
atual) e inativas do FGTS. O limite 
é por conta. A projeção do gover-
no era de que os saques do FGTS 
injetassem R$ 40 bilhões na eco-
nomia até 2020, sendo que R$ 28 
bilhões seriam para este ano e R$ 
12 bilhões para o próximo ano.

Com a mudança anunciada 
hoje, R$ 40 bilhões serão libera-
dos já em 2019. "A estratégia ado-
tada pela Caixa soma agilidade, 
eficiência e tecnologia", afirmou 
o presidente do banco, Pedro 
Guimarães, em comunicado dis-
tribuído a jornalistas.

Segundo ele, a eficiência de-
monstrada pela Caixa "permite a 
antecipação do pagamento a to-
dos os 96 milhões de trabalhado-
res até dezembro, possibilitando a 
injeção de cerca de R$ 40 bilhões 
na economia ainda esse ano".

Lojas Americanas: rede inscreve 
até o dia 31 deste mês para 
600 vagas de emprego

Em busca da primeira oportu-
nidade de emprego? A rede Lojas 
Americanas tem 600 vagas, que 
não exigem experiência, para a 
função de auxiliar de loja em fi-
liais do Rio e do Grande Rio.

Os interessados devem se 
inscrever até o dia 31 de ou-
tubro, na Rua do Passeio 56, 
na Cinelândia, no Centro do 
Rio, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 15h. É preciso 
levar carteira de trabalho, do-
cumento de identidade, CPF, 
título de eleitor, comprovante 

de residência, declaração es-
colar, certificado de reservista 
e caneta para fazer as provas.

Os requisitos são: ter, no mí-
nimo, 18 anos, ensino médio 
completo e disponibilidade de 
horário. Os candidatos passarão 
por entrevista pessoal, além de 
provas de Matemática e Língua 
Portuguesa.

Os selecionados vão receber 
benefícios como vale-transporte 
e vale-refeição. Também terão 
possibilidade de efetivação, de-
pendendo de seu desempenho.

Foto: Arquivo

A rede não exige experiência anterior 



Alerj decidiu pela soltura de deputados presos em desdobramento da Lava Jato 

partir das 8h 
desta quar-
ta-feira, bair-
ros do Rio e 
da Baixada 
Fluminense 
terão o abas-
tecimento de 

água reduzido. De acordo com 
a Cedade, a pedido da Light, 
para a realização de serviços 
de manutenção na Usina de 
Fontes, a companhia vai reti-
rar de carga o sistema de abas-
tecimento de Ribeirão das La-
jes nesta quarta-feira.

A previsão é de que o ser-
viço seja concluído e que o 
abastecimento seja retomado 
a partir das 16h do mesmo dia.

Durante este período o 
abastecimento ficará reduzido 
nos municípios de Nova Igua-
çu, Seropédica, Queimados, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRedução

A
Japeri, Engenheiro Pedreira e 
Paracambi e, no Rio de Janeiro, 
nos bairros de Anchieta, Bangu, 
Campo Grande, Deodoro, Geri-
cinó, Padre Miguel, Realengo, 
Vila Kennedy, Honório Gurgel, 
Guadalupe, Rocha Miranda, En-
genho da Rainha, Del Castilho, 
Higienópolis, Bonsucesso, Ilha 
do Governador, Centro, Leo-
poldina, Caju, Rocha, Benfica, 
Riachuelo, Sampaio Corrêa, 
São Francisco Xavier, Triagem e 
Manguinhos.

Moradores de imóveis que 
dispõem de sistema de reser-
vação (caixas d'água e/ou cis-
terna) não devem sofrer de-
sabastecimento, mas mesmo 
assim, a companhia pede que 
os consumidores consumam 
de forma equilibrada e adiem 
tarefas que exijam grande con-
sumo de água.

Bairros do Rio e Baixada 
terão corte de água 
nesta quarta-feira 

Cedae interrompe fornecimento de água de Ribeirão de Lajes, em Piraí

Foto: Divulgação / Light

 Deltan Dallagnol, enviou ofício ao CSMPF recusando interesse em promoção 

 A Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) decidiu soltar os 
deputados estaduais que esta-
vam presos pela operação Fur-
na da Onça, desdobramento 
da Lava Jato no Rio. Antes dos 
64 parlamentares presentes 
votarem, a Casa já tinha os 39 
votos necessários para a liber-
tação. Vinte e cinco votaram 
contra, três estão de licença 
e o Capitão Nelson (Avante), 
mesmo na Alerj, não votou.  

A decisão beneficia André 
Corrêa (DEM), Chiquinho da 
Mangueira (PSC), Luiz Martins 
(PDT), Marcos Abrahão (Avan-
te) e Marcus Vinicius Neskau 
(PTB). Em duas galerias dis-
tintas , manifestantes se divi-
diam sobre o projeto de reso-
lução. De um lado, um grupo 
gritava que os presos eram 
corruptos. Do outro, quem 
votava pela manutenção da 
prisão era vaiado. Houve co-
memoração ao fim da votação.

O resultado será publicado 
no Diário Oficial desta quarta-
-feira e, em seguida, a Alerj vai 
comunicar oficialmente o Tri-

Alerj decide libertar deputados presos 
pela operação Furna da Onça

bunal Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF2) a decisão. Somente 
após isso devem ser expedidos 
os alvarás de soltura dos depu-
tados presos e possíveis medi-
das cautelares pelo TRF2.  

Primeiro a se manifestar, Luiz 
Paulo Corrêa (PSDB) voltou a de-
fender a manutenção da prisão 
dos deputados. "Se cinco procu-
radores acolheram a denúncia 
contra os deputados, depois cin-
co desembargadores, na Alerj, 
não somos juízes. Voto pela ma-
nutenção da prisão", disse.

Relator do projeto que bali-
zou a soltura dos cinco depu-
tados, Rodrigo Bacellar (SDD) 

 O coordenador da força-tarefa 
da Operação Lava Jato em Curi-
tiba, Deltan Dallagnol, enviou 
nesta segunda-feira um ofício ao 
Conselho Superior do Ministério 
Público Federal (CSMPF) indi-
cando que não tem interesse em 
concorrer a uma promoção.

De acordo com um edital publi-
cado pelo CSMPF em 14 de outu-
bro, os procuradores que não tives-
sem interesse em concorrer a nove 
cargos para a Procuradoria Regional 
da República da 1ª Região, em Bra-
sília, ou a um cargo para a Procura-
doria Regional da República da 4ª 
Região, em Porto Alegre, deveriam 
enviar uma manifestação ao órgão.

Ainda segundo o órgão, os 

 Deltan Dallagnol diz não ter interesse 
em concorrer à promoção no MPF

fez a defesa de seu relatório. 
"É motivo de orgulho pra mim 
ter escolhido um lado. Foi o 
ensinamento que meu pai 
me deu. Meu pai sempre dizia 
que em cima do muro não é 
lugar de ninguém viver. Sou 
advogado e estou deputado. 
Minha decisão pessoal seria 
técnica (...) Não me interessa 
quantos mandados de prisão 
existem, me interessa se a pri-
são é legal ou não. A corrup-
ção é nojenta, mas não posso 
buscar Justiça atropelando a 
lei. Estamos decidindo sem 
paixão política alguma. É uma 
questão de legislação", falou.

membros do Ministério Público 
Federal (MPF) que não recusas-
sem expressamente a promoção 
estariam automaticamente con-
correndo aos cargos.

De acordo com o MPF de Curi-
tiba, a decisão de Dallagnol foi to-
mada após o procurador conversar 
com os demais procuradores da 
força-tarefa, e levou em conta "as-
pectos pessoais e profissionais".

Segundo o Conselho, as pro-
moções devem acontecer no 
dia 5 de novembro. Os critérios 
para promoção são de mereci-
mento e antiguidade.

Dallagnol é procurador da Repú-
blica desde 2003, e coordena a for-
ça-tarefa da Lava Jato desde 2014.

 Foto: Maria Luisa de Melo/ Agência O DIA
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F l a m e n g o 
tem nes-
ta quarta-
-feira uma 
v e r d a d e i -
ra decisão 
pela Liber-
tadores no 

Maracanã. Contra o Grê-
mio, o Rubro-negro se 
não tomar gols irá vo l t a r 
a  j o g a r  a  f i n a l  d a  c o m -
p e t i ç ã o,  a p ó s  3 8  a n o s . 
N o  e nt a nt o,  Jo r g e  J e s u s 
p o d e  t e r  p r o b l e m a s  p a r a 
escalar a equipe contra o 
Tricolor Gaúcho.

Os titulares Rafinha 
e Arrascaeta são dúvi-
das para a partida.  Além 
disso, o atacante Orlan-
do Berrío também pode 
não entrar em campo. Os 
três tentam se recuperar 
a tempo de suas lesões. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

 Flamengo pode ter pelo 
menos três desfalques em 
partida contra o Grêmio

O
O Rubro-negro deve en-
trar em campo com: Diego 
Alves,  Rafinha (Rodinei), 
Pablo Marí,  Rodrigo Caio 
e Filipe Luis;  Willian Arão, 
Gerson, Everton Ribeiro; 
Arrascaeta (Vitinho),  Bru-
no Henrique e Gabigol.

Para se classif icar o Fla-
mengo precisa de um em-
pate sem gols.  O Grêmio 
precisará vencer ou empa-
tar marcando pelo menos 
dois gols.  Em caso de um 
novo 1 a 1,  a decisão da 
vaga será nas penalidades.

Sigilo total
A  c o n c e nt r a ç ã o  é  t a n -

t a  q u e ,  a l é m  d e  f e c h a r  o s 
t r a b a l h o s  p a r a  a  i m p r e n -
s a  n o  t r e i n o  q u e  s e r á  r e -
a l i z a d o  n a  t a r d e  d e s t a 
t e r ç a - f e i r a ,  o  c l u b e  d e u 
" f o l g a  g e r a l"  p a r a  o s  f u n -

Jorge Jesus 
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c i o n á r i o s  r e s p o n s á v e i s 
p e l a  p r o d u ç ã o  d e  c o nt e -
ú d o,  c o m o  p o r  e xe m p l o  a 

F l a T V.  A s  i n f o r m a ç õ e s  s ã o 
d o  s i t e  "C o l u n a  d o  F l a" .

A ideia do clube é blindar 

ao máximo o elenco, ainda 
mais por conta das dúv idas 
do técnico Jorge Jesus. 

Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia


