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Landim e Braz testam 
negativo para coronavírus

PM da UPP São João é 
preso apontado como 
chefe de milícia que 
age na Baixada
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Crivella 
anuncia R$ 
200 milhões 
para Saúde
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Aeronáutica vai 
abrir 180 vagas 
para cadetes do ar; 
inscrições serão 
abertas em abril

  Foto: Divulgação

Maia orienta 
congressistas a 
fechar acordos por 
telefone para evitar 
aglomeração no 
plenário Pág 2
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Surto do coronavírus deixa 
Estado do Rio em alerta e população 
em pânico, confusão generalizada
e o medo já toma conta. 
O governador Wilson Witzel (PSC) 
decretou estado de emergência no Rio 
de Janeiro para conter uma possível 
epidemia do novo coronavírus. A 
medida foi tomada após reuniões 
com setores de bares e restaurantes, 
shoppings, cinemas, setores culturais 
e equipe econômica. 
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s principais 
jornais do 
país critica-
ram forte-
mente, em 
suas edições 
desta se-
gunda-feira 
(16), a parti-
cipação do 
presidente 
Jair Bolso-

naro em ato a favor de seu go-
verno realizado na Esplanada 
dos Ministérios neste domingo 
(15), em Brasília.

O Estado de S.Paulo enfati-
za que Bolsonaro ignorou a sua 
equipe médica e as orientações 
do Ministério da Saúde acerca 
dos riscos do coronavírus ao de-
cidir participar dos protestos e 
cumprimentar apoiadores.

O matutino revela que o 
presidente teve contato físi-
co com 272 pessoas em cer-
ca de 58 minutos e, segun-
do infectologistas, o toque 
de mãos e o contato com os 
celulares de manifestantes 
pode expor todos à contami-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCríticas

O
nação. A atitude de Bolsonaro 
foi alvo de críticas.

O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), afirmou que 
Bolsonaro deveria estar “no Palá-
cio coordenando um gabinete de 
crise”.

Já o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), chamou 
de “inconsequente” a atitude de 
estimular a aglomeração de pes-
soas nas ruas em meio à pande-
mia do coronavírus.

Até o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, afirmou 
que participar de aglomerações é 
“completamente equivocado”.

No fim do dia, ao comentar sua 
presença nos atos, Bolsonaro cha-
mou de “extremismo” e “histeria” 
as medidas adotadas diante da 
pandemia global. “Infectologistas 
criticam Bolsonaro por dar mau 
exemplo à Nação”, sublinha a 
manchete do Estadão.

Praias lotadas
O Globo também comenta a 

participação de Bolsonaro nas 
manifestações e afirma que, em 
todo o país, foram vistas cenas 

de descaso com a prevenção ao 
coronavírus.

No Rio de Janeiro, praias e pon-
tos turísticos ficaram lotados. Em 
São Paulo, manifestantes foram à 
Avenida Paulista em apoio ao go-
verno e compartilhavam canetas 
para produzir um abaixo-assinado.

O matutino carioca chama 
atenção para o aumento no nú-
mero de casos confirmados no 
país: de 121 no sábado (14) para 
200 no domingo (15).

Uma das principais recomenda-
ções, a de evitar aglomerações, foi 
descumprida por milhares de bra-
sileiros que decidiram ir às praias, a 
confraternizações em bares e enfren-
taram filas em pontos turísticos.

Outro ponto de alerta indi-
cado pelo Globo é a campanha 

Bolsonaro descumpre orientações 
médicas e vai a ato; Brasil já tem 
200 casos confirmados da doença

O matutino revela que o presidente teve contato físico com 272 pessoas em cerca de 58 minutos

de desinformação a respeito da 
doença que gera pânico e fez 
brasileiros correrem para os su-
permercados, provocando o de-
sabastecimento. “Não faça o que 
eu faço”, informa a manchete do 
Globo ao lado da imagem de Bol-
sonaro com apoiadores.

Fora do isolamento
A Folha de S.Paulo também dá 

destaque à presença de Bolsonaro 
no ato em Brasília e ressalta que o 
presidente saiu do isolamento ao 
qual está submetido após a confir-
mação de casos de coronavírus em 
integrantes da comitiva que viajou 
com ele para os Estados Unidos.

Sem usar máscara, Bolsona-
ro tocou apoiadores e disse, em 
transmissão nas redes sociais, 

que “isso não tem preço”. O pre-
sidente compartilhou, em suas 
redes pessoais, diversas fotos e 
vídeos de atos que aconteceram 
em vários lugares do Brasil.

Os atos pró-governo e contra o 
Congresso Nacional e o Supremo 
Tribunal Federal viraram carreatas 
em alguns pontos devido ao temor 
do coronavírus.

Bolsonaro nega que as ma-
nifestações tenham sido feitas 
contra os dois poderes. Ao co-
mentar as críticas de Davi Alco-
lumbre e de Rodrigo Maia à sua 
participação nos atos, Bolsonaro 
afirmou que gostaria “que eles 
saíssem às ruas [também]”. “Bol-
sonaro ignora vírus e vai a ato 
contra Congresso e STF”, desta-
ca a manchete da Folha.

 Foto: Divulgação

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, en-
viou um áudio a um grupo de 
parlamentares que integram 
a Mesa Diretora da Casa com 
orientações sobre o funciona-
mento do plenário em meio à 
pandemia de coronavírus.

Neste domingo (15), o ba-
lanço mais recente divulgado 
pelo Ministério da Saúde até 
a última atualização desta re-
portagem registrou 200 casos 
confirmados da doença no 
Brasil e 1.913 suspeitos.

Segundo Maia, deputados 
só devem se reunir em ple-
nário quando houver acor-

do para votar determinadas 
matérias, como por exemplo, 
aquelas relacionadas ao com-
bate do coronavírus.

Quando há acordo para vo-
tação de projetos, não é ne-
cessário que todos os depu-
tados estejam presentes. As 
discussões são abreviadas e a 
proposta é aprovada simboli-
camente, sem a necessidade 
do registro de votos no painel.

Para Maia, suspender o fun-
cionamento da Casa agora dei-
xaria a sociedade “assustada”.

“Claro que a gente não vai 
fazer sessão com 300 deputa-
dos no plenário. A gente só vai 

Maia orienta congressistas a 
fechar acordos por telefone para 
evitar aglomeração no plenário

Presidente da Câmara Federl, Rodrigo Maia

Foto: Divulgação
ao plenário se tiver acordo para 
votar matérias relacionadas ao 
coronavírus, mas acho que o 
parlamento não estar funcio-
nando nesse momento, onde 
ele é parte da solução, a socie-
dade vai ficar mais assustada 
ainda”, declarou.

Maia disse que deputados 
podem ficar em seus aparta-
mentos, hotéis e gabinetes, e 
os orientou a reduzir o número 
de assessores para evitar o con-
tágio a “no máximo um”.

“A gente constrói um acordo 
antes, fora, conversando por 
Whatsapp, conversando pelo 
telefone, em alguns casos, duas 
pessoas juntas, três conversan-
do. É claro que ninguém vai bo-
tar 300 deputados no plenário 
de forma nenhuma”, concluiu o 
presidente da Câmara.
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governador 
do Rio, Wil-
son Witzel, 
d e c l a r o u , 
situação de 
emergência 
em todo o 
Estado. De 
acordo com o 
governador, 
s h o p p i ng s 

vão abrir em apenas um turno, com 
funcionamento apenas da praça de 
alimentação — que só poderão ter 
um terço das mesas ocupadas. O 
mesmo critério será aplicado a ba-
res e academias serão fechadas. 
O decreto será publicado ainda 
nesta segunda-feira e entrará em 
vigor após a liberação de dinhei-
ro do governo federal. Segundo o 
governador, não há prazo para o 
fim do período.

Witzel informou ainda que a 
situação de emergência facilita a 
contratação de hospitais, serviços 
e pessoas em caso de necessidade. 
A medida é caracterizada pela imi-
nência de danos à saúde e aos servi-
ços públicos. O governador alertou 
ainda que, por conta da redução 
nos setores comércio e serviços, 
várias demissões de trabalhadores 
devem acontecer.

"Estamos reunidos desde ma-
nhã para avaliar as medidas que 
deverão ser tomadas pela equipe 
econômica do estado Nas reuniões 
que fizemos ontem e hoje conver-
samos com vários restaurantes, 
shoppings centers, cinemas, atores 
culturais. Iremos aperfeiçoar o de-
creto atual. Estarei consolidando 
as propostas para declarar situação 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

O
de emergência no estado do Rio, 
podendo justificar todas as medidas 
que devem ser tomadas", disse.

"Faço um apelo à população do 
nosso estado, aos jovens, aqueles que 
ainda não entenderam que a situação 
é grave. Nós estamos tentando evi-
tar que ocorram mortes como estão 
ocorrendo na Itália e Espanha e ocor-
reram na China. Se nós agirmos como 
outros países agiram, como a Coréia 
do Sul, esvaziando as ruas, restauran-
tes, nós conseguiremos conter a pro-
liferação do vírus. E por um período 
de tempo maior teremos condições 
em acontecendo contágio de pessoas 
vulneráveis atendê-las nos hospitais.
Sem ter que escolher quem vive e 
quem morre", continuou.

"Pelo amor de Deus, à consci-
ência daqueles que ainda não en-
tenderam. Que saibam que não 
estamos fazendo nenhum tipo de 
fantasia, briga ideológica, política, 
é uma questão imunitária. O mo-
mento é de união. Será reduzido 
em até 1/3 do atendimento. Poucas 
pessoas poderão estar em bares e 
restaurantes. Nossa recomendação 
é que a comida seja comprada atra-
vés de serviço de entrega. As pes-
soas que forem comprar comida, 
peguem e leve para casa. Sempre 
evitando contato direto com pesso-
as mais velhas. Quem comprar a co-
mida, evite ter contato com entre-
gador, que vai estar em várias casas, 
em alguns países o entregador está 
deixando a comida na porta e indo 
embora. Aqui se não for possível, 
que as pessoas não tenham conta-
to. E se tiver o contato, lavar as mãos 
imediatamente, passar o álcool em 
gel, pois o contágio é muito rápido, 

Witzel decreta situação de 
emergência no RJ devido 
ao novo coronavírus

Witzel informou ainda que a situação de emergência facilita a contratação de hospitais, serviços e pessoas em caso de necessidade

 Foto: Ricardo Cassiano

o vírus se espalha com facilidade".
"Os principais atingidos são os mais 

velhos. Nós estamos consolidan-
do outras medidas para podermos 
restringir ainda mais a mobilidade 
das pessoas. Também com a equipe 
econômica vamos fazer nossa parte. 
Vamos disponibilizar o pouco que te-
mos, o Rio de Janeiro passa por uma 
situação grave, mas para não agravar 
ainda mais, vamos disponibilizar R$ 
320 milhões para ajudar pequenas 
e microempresas e empregadores 
individuais, serão essas as que mais 
sofrem, vamos ajudar com um finan-
ciamento com carência de 12 meses. 
Porque acreditamos que crise não du-
rará, se trabalharmos bem, além de 6 
meses", finalizou o governador.

'Vai se propagar de 
uma forma ou de outra'

Na manhã desta segunda-feira, du-
rante entrevista, o governador expli-
cou que o novo coronavírus vai se pro-
pagar de uma forma ou de outra, mas 
a velocidade vai "depender da popu-
lação deixar de se aglomerar". Witzel 

informou ainda que 300 novos leitos 
vão ficar prontos em 30 dias.

"Não temos praticamente capaci-
dade hoje de acolher pacientes com 
dificuldades respiratórias. Estamos 
tomando medidas para abrir 300 lei-
tos em um mês. Se a população for 
pra praia, mais de 20 mil pessoas vão 
ficar infectadas: mais de 500 doentes 
com dificuldades respiratórias", aler-
tou. O governador também salientou 
que o governo prepara dois hospitais 
para receber pacientes com coronaví-
rus e que a secretaria de infraestrutura 
prepara um projeto emergencial.

Rio pode ter 24 mil casos de 
coronavírus em 4 de abril se
 prevenção não for respeitada

O Estado do Rio pode ter até 24 mil 
casos de coronavírus até o dia 4 de 
abril se as medidas preventivas para 
evitar o contágio não sejam adotadas 
pela população. Os dados são da Se-
cretaria Estadual de Defesa Civil. A ex-
pectativa de casos do covid-19 foram 
divulgados no Bom Dia Rio, da TV 
Globo, durante entrevista do secretá-

rio estadual de Saúde, Edmar Santos.
Atualmente, o número de casos 

confirmados são 24, mas é previsto 
um aumento de 10 vezes a cada sete 
dias das notificações da doença.

RJ registra o primeiro 
paciente com coronavírus

 em estado grave
O RJ registrou neste domingo (15) 

o primeiro paciente com coronavírus 
em estado gravíssimo. Trata-se de um 
médico de 65 anos internado em um 
hospital da rede privada.

"O sistema respiratório [está] 
comprometido. [O paciente] já está 
entubado, gravíssimo", afirmou o 
governador Wilson Witzel na noite 
deste domingo.

Não há detalhes de como o pacien-
te contraiu o vírus nem onde ele está 
internado. Ele é o segundo caso grave 
de Covid-19 do Brasil. O primeiro é o 
de uma mulher no Distrito Federal.

Até a manhã desta segunda, a Se-
cretaria Estadual de Saúde do RJ re-
gistrava 25 casos confirmados e 95 
suspeitos -- 147 foram descartados. 

'O teste está restrito a quem for
 internado', diz secretária de Saúde 
do Rio sobre exames do coronavírus

A Secretária Municipal de 
Saúde do Rio,  Beatriz Bus-
ch, reforçou nesta segunda-
-feira (16) que as unidades 
públicas de saúde não farão 
exames de diagnóstico de 
coronavírus em quem não 
precisar de internação.

"A gente quer que as pessoas 
não venham as clínicas na ten-
tativa de realizar exames. Isso 
não será feito. A partir de agora, 
o teste está restrito a quem for 
internado", disse a secretária.

A secretária fez a afirmação 
durante entrevista coletiva no 
início da tarde desta segunda 
com a presença do prefeito 
Marcelo Crivella.

O prefeito reforçou a decla-
ração da secretária sobre os 
exames e disse que R$ 200 
milhões estão voltados para 

a saúde, priorizando insumos 
para os seguintes hospitais: 
Miguel Couto ( Zona Sul), Sou-
za Aguiar (Centro), Salgado 
Filho e Ronaldo Gazolla (Zona 
Norte) e Pedro II (Zona Oeste).

"Aquele exame de curiosi-
dade, que a pessoa está com 
gripe e diz: 'Vou no CER [Co-
ordenação de Emergência Re-
gional] ou na UPA [Unidade de 
Pronto-Atendimento] para fa-
zer o exame'. Esse exame não 
será feito", disse.

Riocentro pode ter 
hospital de campanha

Em caso de evolução da situ-
ação, é estudada a montagem 
de hospitais de campanha, e 
o Riocentro é um dos locais 
que poderá ser utilizado. A 
medida tem como objetivo 

O prefeito Marcelo Crivella e a secretária Municipal de Saúde, Ana Beatriz Busch, em entrevista coletiva nesta segunda

Foto: Elisa Soupin/G1 Rio

evitar a lotação das unidades.
"O que ficou conversado é 

que pode haver em caso de 
necessidade. A gente vem se 

preparando e, conforme a evo-
lução do problema, a gente vai 
adequando. Caso necessário, 
o espaço começa pelo pavi-

lhão do Riocentro, que tem 
bastante espaço", explicou o 
secretário de Ordem Pública, 
Gutemberg Fonseca.
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s moradores 
da comunida-
de Poliarme, 
no bairro Ta-
quara, em Du-
que de Caxias, 
foram às ruas, 
na noite deste 
sábado (14) 
para agrade-
cer ao prefeito 
Washington 

Reis pela realização das obras de in-
fraestrutura que beneficiaram cen-
tenas de famílias. O bairro sofria com 
enchentes e alagamentos há mui-
tos anos. A Secretaria Municipal de 
Obras, por administração direta (sem 
a contratação de empresas), instalou 
redes de drenagem, meio-fio, calçada 
e pavimentação asfálticas nas 19 ruas, 
becos e vielas da comunidade.

“Você prometeu e cumpriu”, dis-
se uma moradora emocionada ao 
abraçar o prefeito. As ruas também 
ganharam nova iluminação pública. 
As obras fazem parte do programa de 
melhoria dos bairros, implantado em 
2017 pelo prefeito Washington Reis, 
e que já beneficiou bairros e comuni-
dades dos quatro distritos com obras 
de infraestrutura, construção e refor-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada Fluminense

O
ma de áreas públicas de lazer.

Na região, a Prefeitura construiu 
praças, entregou uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) e está construindo cre-
ches para atender às crianças do tercei-
ro distrito. Também estão em fase de 
conclusão as obras da Maternidade de 
Santa Cruz da Serra, que será referên-
cia no estado.

Receberam rede de drenagem, cai-
xas Pvs, meio-fio e asfalto as ruas San-
tos Reis, Ângela Garzon, Projetadas A, 
B, C, D, D, F, H, B1, B2, B3, C1, F2, F3, os 
Becos 1, 2, 3 e 4.

Próximos ao palco, assistindo a 
apresentação da banda gospel Kai-
non, os amigos Carlos Adriano, Al-
mir Martins Valente e Luiz Claudio, 
moradores da Rua Projetada C, eram 
só alegria. “Moramos aqui há mais de 
20 anos, sempre convivendo com a 
lama, a poeira e água de enchentes 
dentro de casa. Quando chovia, para 
trabalhar, tínhamos que sair de casa 
com sacos plásticos nos pés. Hoje, 
nossa realidade é outra. Já podemos 
convidar amigos e parentes para 
nossas casas”, disse o morador Car-
los Adriano, de 43 anos.

Quem também saiu de casa para 
agradecer as obras foi a moradora Ana 
Lúcia da Silva, de 47 anos. Acompa-

nhada do marido Antônio Braga e do 
neto Nicolas, ela agradeceu ao prefei-
to Washington Reis pelas obras. “As 
casas da nossa comunidade enchiam 
com as chuvas e hoje isso não aconte-
ce mais. O prefeito nos deu dignidade. 
Estamos felizes e só temos que cele-
brar. Até o Uber chega aqui agora”, co-
memorou a dona de casa junto com 
outros moradores.

Depois de percorrer a comuni-
dade em companhia do secretá-
rio municipal de Obras, João Car-
los Grilo, dos deputados federal 
Gutemberg Reis, estadual Rose-
verg Reis, dos vereadores Nivan 
Almeida, Sandro Lelis e Marcos 

Moradores de duque de 
caxias vão às ruas para 
agradecer obras da prefeitura

 Foto: Divulgação

Na região, a Prefeitura construiu praças, entregou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e está construindo creches para atender às crianças do terceiro distrito

Tavares, além de lideranças co-
munitárias da região, e parando 
para falar com os moradores, o 
prefeito Washington Reis con-
versou com a população.

Ele falou das dificuldades enfren-
tadas ao assumir o governo e das 
realizações. Destacou as melhorias 
nas áreas de saúde com a constru-
ção da maternidade de Santa Cruz 
de Serra, a entrega, em breve, do 
centro de imagem na Policlínica do 
Duque (antigo Hospital Municipal 
Duque de Caxias), a inauguração do 
Hospital do Olho Júlio Candido de 
Brito, que será ampliado para aten-
der a grande demanda existente no 

estado, e das unidades básicas de 
saúde entregues em sua gestão.

“Melhoramos também o atendi-
mento no Hospital Dr. Moacyr Rodri-
gues do Carmo, com ampliação dos 
leitos e reforma das instalações", disse 
Washington Reis frisando que vai con-
tinuar trabalhando para dar melhores 
condições de vida aos moradores de 
Duque de Caxias. O prefeito lembrou, 
ainda, da inauguração do Centro de 
Referência e Atenção Especializada à 
Saúde da Mulher – CRAESM - localiza-
do em Xerém, e da abertura do Centro 
de Audiologia Eurico Miranda, no Hos-
pital Municipal Drº Moacyr Rodrigues 
do Carmo. Fotos: Gabriel Mendes

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio 
Lisboa, anunciou novas medidas para 
conter a chegada coronavírus Covid-19 
ao município. Entre elas está a suspen-
são, por 15 dias, do uso do solo público 
bem como suas solicitações, além de 
eventos que envolvam grande concen-
tração de pessoas. As definições foram 
tomadas pelo Gabinete de Crise insta-
lado neste sábado (14). Na sexta-feira, a 
Prefeitura já havia anunciado a antecipa-
ção de 15 dias do recesso escolar de julho 
nas 141 unidades municipais e também 
o adiamento do segundo Exame de Se-
leção de Estagiários da PGM, que acon-
teceria neste domingo (15).

Para evitar possíveis contaminações 
a pacientes internados, o Hospital Geral 
de Nova Iguaçu e a Maternidade Munici-
pal Mariana Bulhões terão visitas diárias 
aos doentes restritas, mas que pode ser 
alterada conforme orientação do Minis-
tério da Saúde. Os abrigos da cidade ge-
renciados pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS), como a Casa 
de Acolhida da Terceira Idade (CATI), 
também adotaram a mesma medida, 
válida por 15 dias.

A SEMAS também irá suspender por 
duas semanas o programa ‘Prefeitura 
Presente’, a entrega dos kits às gestantes 
do ‘Mamãe Presente’, as atividades co-
letivas da Coordenadoria de Mulheres, 
as reuniões de PAIF e serviços e convi-

vência e fortalecimento de vínculos dos 
CRAS e as reuniões de PAEF dos CREAS. 
Já o Espaço Municipal da Terceira Idade 
(ESMUTI) será fechado neste período.

A Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), além de antecipar o recesso 
escolar, suspendeu as atividades de 
capacitação dos profissionais da área, 
realizadas na Casa do Professor, e as 
inscrições para monitores na Escola Mu-
nicipal Monteiro Lobato. Os cursos da 
Casa da Inovação, projeto da Secretaria 
Municipal de Assuntos Estratégicos, Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (SEMAC-
TI), também serão interrompidos por 15 
dias. O mesmo acontecerá com as aulas 
de artesanato da Fundação Cultural e 
Educacional de Nova Iguaçu (FENIG).

Importantes equipamentos públicos 
da cidade, como a Casa de Cultura, a Vila 
Olímpica e o Centro Olímpico ficarão 
integralmente fechados por duas sema-
nas. O projeto ‘Ginástica nos Bairros’, da 
Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), 
também está suspenso.

Dois concursos que seriam re-
alizados no mês de março foram 
adiados. Neste domingo (15) acon-
teceria o segundo Exame de Sele-
ção de Candidatos ao Programa de 
Estágio Forense da Procuradoria 
Geral do Município de Nova Igua-
çu (PGM-NI). Já no dia 22 de março 
seria a vez do concurso público da 
Guarda Municipal. Ambas as pro-
vas serão remarcadas.

V Conferência Municipal de Políticas para 
mulheres recebe mais de 200 pessoas

Prefeitura anuncia novas medidas no 
combate ao coronavírus Covid-19

Nesta quinta-feira (12) aconteceu 
a V Conferência Municipal de Políti-
cas para Mulheres na Igreja do Naza-
reno. O evento contou com a parti-
cipação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, representantes 
do Conselho Estadual dos Direitos 
da Mulher e a sociedade civil.

Cerca de 200 pessoas prestigia-
ram o evento que iniciou com o 
hino nacional e o hino nilopolitano. 
Logo depois, a subsecretária de Ci-
dadania e Direitos Humanos, Nilcéa 
Clara Cardoso iniciou a conferência, 
dando a voz para o secretário de Ci-
dadania e Direitos Humanos, Álvaro 
Cunha; secretária do Meio Ambian-
te, Martha Chambarelli; secretário 
de Trabalho, Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico, Eduardo Amo-
rim; e o enfermeiro Luis Cláudio, re-
presentando o secretário de Saúde, 
Cláudio Borges.

Nas palestras, foram abor-
dados tema sobre a garantia e 
avanço dos Direitos das Mulhe-
res como democracia, respeito, 
diversidade e autonomia.

“É um momento de importância 
para o nosso Município e para à mu-
lher de uma maneira especial. Hoje 
houve uma discussão de propostas 

para que as mulheres avancem nas 
políticas públicas, que são muitas, 
mas que por desconhecimento e 
comodismo, algumas não partici-
pam. Hoje discutimos e debatemos 
propostas que viabilizem melhores 
condições de vida para as nossas 
mulheres. Não a impunidade e não 
à violência”, disse Nilcéa Clara Car-
doso, representante da Casa da Mu-
lher e subsecretária de Cidadania e 
Diretos Humanos.

Os debates foram ministrados por 
Helena Piragibe, presidente do Con-
selho Estadual do Rio de Janeiro (Ce-
dim); subsecretária de Políticas para 
as Mulheres, Angela Fontes; Sônia 
Lopes, do Centro Integrado de Aten-
dimento à Mulher; Cris Pinheiro.

A Casa da Mulher Nilopolitana foi 
fundada no dia 7 de dezembro de 
2006. Lá são oferecidos à mulher 
nilopolitana os seguintes serviços: 
assistência jurídica, atendimento 
psicológico e assistência social, além 
de diversos cursos e oficinas.

“Meu agradecimento sincero vai 
ao prefeito Farid, por ter se empe-
nhado tanto em sancionar a lei que 
implantou a casa da mulher nilopo-
litana que há 13 anos. A casa existe 
para emponderar a mulher, dando 
consistência”, concluiu Nilcéa.

A SEMAS também irá suspender por duas semanas o programa ‘Prefeitura Presente’

Foto: Divulgação
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gentes da 
D e l e g a c i a 
de Homi-
cídios da 
B a i x a d a 
Fluminen-
se (DHBF) 
prenderam, 
na manhã 
desta se-
g u n d a - f e i -

ra, o soldado da PM Igor Ra-
malho Martins, de 30 anos, 
conhecido como Martins. Ele, 
que é lotado na UPP São João 
(3º BPM, Méier), é apontado 
com o chefe da milícia que age 
em Ouro Verde/Canaã, em Co-
mendador Soares, Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminense.

De acordo com o delegado 
Moyses Santana, titular da 
DHBF, Martins é responsável 
pela extorsão de comerciantes 
da região, dentro da atuação 
do grupo paramilitar.

Contra o PM, havia um man-
dado de prisão em aberto por 
homicídio. Ele, inclusive, já foi 
indiciado pelo assassinato, que 
aconteceu em novembro de 
2019, além de ser investigado 
por diversos outros crimes.

Com o militar, foram en-
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A
contradas duas pistolas (uma G 
Cherokee 9 mm, de fabricação 
israelense, e uma Glock G 22, de 
fabricação austríaca, com nu-
meração raspada), e uma espin-
garda calibre 12 de fabricação 
caseira, além de grande quanti-
dade de munição de fuzil, pisto-
la e espingarda.

O soldado já foi baleado duas 
vezes desde que entrou para a Po-
lícia Militar. A primeira vez foi em 
maio de 2016, durante um patru-
lhamento de rotina no Complexo 
do Alemão, na Zona Norte da ca-
pital. Na ocasião, ele foi cercado 
por criminosos da comunidade 
Nova Brasília e foi atingido na 
coxa durante uma troca de tiros.

Em outubro de 2018, o PM foi 
novamente baleado durante uma 
tentativa de assalto no Rio Com-
prido, na região central do Rio. Na 
ocasião, ele estava de carro pela 
Avenida Paulo de Frontim, quan-
do foi abordado por homens ar-
mados em uma moto. O soldado 
reagiu e foi atingido nas costas

A Corregedoria da Polícia Mili-
tar acompanhou a prisão do agen-
te, que foi encaminhado ao Bata-
lhão Especial Prisional (BEP), em 
Niterói, na Região Metropolitana 
do estado.

"O comando da Secretaria de 
Estado de Polícia Militar não 
compactua com desvios de con-
duta de seus membros, punindo 
com o rigor necessário os envol-
vidos em tais ações quando cons-
tatados os fatos. A corporação 

PM da UPP São João é preso 
apontado como chefe de 
milícia que age na Baixada

 Foto: Arquivo Pessoal

Igor Ramalho Martins é lotado na UPP São João

segue disponibilizando canais 
para denúncias com garantia do 
anonimato. A Corregedoria da 
Polícia Militar está à disposição 
dos cidadãos (através do apli-
cativo WhatsApp pelo número 
(21) 97598-4593, por telefone 

pelo número (21) 2725-9098 ou 
ainda pelo e-mail denuncia@
cintpm.rj.gov.br ), assim como a 
Ouvidoria de Polícia Militar ( (21) 
2334-6045 / e-mail ouvidoria_
controladoria@pmerj.rj.gov.br", 
a corporação acrescentou.

O policial militar Igor Ra-
malho Martins foi preso, na 
manhã desta segunda-feira, 
em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. O agente, lotado 
no 3º BPM (Méier), é apon-
tado como chefe da milícia 
de Ouro Verde e Canaã, em 
Comendador Soares, naque-
le município. De acordo com 
o delegado Moysés Santana 
Gomes, titular da DHBF, era 

responsável por extorquir di-
nheiro de comerciantes, foi 
indiciado por um homicídio 
ocorrido em novembro de 
2019 e é investigado por ou-
tras mortes.

Contra Martins havia um 
mandado de prisão preventiva 
em aberto, expedido pela 4ª 
Vara Criminal de Nova Iguaçu. 
Com eles foram encontradas 
duas pistolas — uma de fabri-

cação israelense e outra, aus-
tríaca — e uma espingarda ca-
libre 12 de fabricação caseira. 
Além disso, houve apreensão 
de munição para fuzil, pistola 
e espingarda.

A Corregedoria da Polícia 
Militar acompanhou a prisão 
do agente. Martins será enca-
minhado a uma unidade do 
sistema prisional, onde ficará 
à disposição da Justiça.

Auxiliar  de escritório é baleada 
pelo marido na Vila KennedyPM apontado como chefe de milícia 

em Nova Iguaçu é preso Uma mulher foi baleada, na ma-
nhã desta segunda-feira, na Vila 
Kennedy, na Zona Oeste do Rio. De 
acordo com testemunhas, Thayná 
Rafaella, que é auxiliar de escritório, 
foi alvo de tiros disparados pelo ma-
rido na localidade conhecida como 
Malvinas, na comunidade de Bangu.

A vítima foi socorrida no Hospital 
Municipal Albert Schweitzer, em Realen-
go. De acordo com familiares, o estado de 
saúde dela é grave.

O marido de Thayná fugiu logo após 
atirar contra a mulher. Ela tem dois filhos, 
um de 11 meses e outro de oito anos.

Pela Internet, amigos e familia-
res da auxiliar de escritório lamen-

taram o que aconteceu com ela.
"Ela está viva, mesmo que em estado 

grave. Continuamos horando", a irmã 
postou. "Quero pedir aqui a todos ora-
ções para Thayná Rafaella, por favor. Só 
peço a todos que não pergunte nada, por 
favor, porque tá sendo um momento de-
licado", uma amiga pediu.

A Polícia Militar informou que agen-
tes do 14º BPM (Bangu) foram acionados 
para o Albert Schweitzer, depois que a 
mulher deu entrada na unidade. O caso 
foi registado na 34ª DP (Bangu) como 
tentativa de feminicídio.

"Diligências estão em andamento 
para localizar e prender o autor", a Polícia 
Civil disse, em nota.

O material apreendido com o PM preso

Mulher foi baleada na manhã desta segunda

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Foto: Arquivo Pessoal
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ara comemo-
rar o Dia do 
Consumidor 
hoje, redes de 
varejo prepa-
raram uma 
onda de ofer-
tas para atrair 
os clientes. 
Muitas lojas 
oferecem des-
contos tanto 

em unidades físicas quanto no on-
line, que prometem muitas promo-
ções. Segundo Ebit, mais de 500 lo-
jas virtuais devem participar da data 
e oferecer descontos de até 80%. 

Segundo o consultor de varejo Mar-
co Quintarelli, a expectativa de vendas 
para este ano pode dar uma freada em 
razão do momento da pandemia do 
coronavírus. "As lojas físicas em si que 
não sejam de primeira necessidade 
para o vírus podem não ter tanto mo-
vimento como os lojistas esperam para 
essa data", avalia. 

Dessa forma, Quintarelli acredita 
que possa ocorrer um impacto. "É uma 
data simbólica de vendas não tão forte 
comparadas outras ao longo do ano, 
mas os varejistas se preparam com 
promoções e ofertas que devam ser 
vantajosas para os clientes, afinal é o 
dia dedicado a eles", explica o consul-
tor de varejo. 

Não deve ser só a ida de consumi-
dores aos shoppings e lojas que corre 
risco de ser alterada. Por conta do co-
ronavírus, a ação que o Procon Carioca 
faria, de amanhã a quinta-feira, no Lar-
go Carioca, no Centro, pelo Dia do Con-
sumidor, foi cancelada. O órgão segue 
recomendação do Ministério da Saúde 
para que se evitem aglomerações. 

Porém, o coronavírus não deve 
impedir as compras online. "O cres-
cimento do e-commerce no Brasil 
gera um terreno fértil para que datas 
como o Dia do Consumidor e a Black 
Friday ganhem proporções cada vez 
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P
maiores", afirmou Antonio Miranda, 
CEO do Cuponomia.

 Confira as ofertas
SuperPrix

Até hoje, quem optar por fazer 
compras de cerveja online será bene-
ficiado com frete grátis. Funciona da 
seguinte forma: na compra de R$ 40 
na lista de promoção (destacadas no 
site www.superprix.com.br) o frete 
quem paga é a rede - mesmo que a 
compra tenha outros itens. A plata-
forma online está com desconto de 
até 50% em alguns produtos. 

C&A
A C&A promove uma campanha em 

seu e-commerce e lojas físicas intitulada 
"Semana Muito Eu". Até hoje, tanto no 
online como no offline, os clientes pode-
rão pagar suas compras em até 10 vezes 
sem juros no cartão C&A. No e-commer-
ce, a ação contará com diversas ofertas e 
dinâmicas promocionais, com descon-
tos de até 60% para aparelhos eletrô-
nicos, como smartphones e tablets; até 
80% para acessórios eletrônicos; e 50% 
para relógios na compra da segunda uni-
dade. O online ainda terá ofertas de rou-
pas dos segmentos feminino, masculino 
e infantil, na qual a dinâmica promo-
cional será a de "Leve 3, pague 2" para a 
peça de menor valor. Para não perder as 
promoções, acesse o site: http://www.
cea.com.br/. Os clientes que comprarem 
pelo aplicativo da C&A ainda terão frete 
grátis para todo o território nacional.

NATURA
No e-commerce da marca, du-

rante este mês, mais de 500 itens 
tem descontos de até 60%, além de 
frete grátis nas compras acima de 
R$ 49 e parcelamento em até seis 
vezes sem juros. Outros canais de 
venda também mantêm condições 
especiais. Até o dia 15 de março, os 
consumidores poderão aproveitar 
os descontos nas lojas próprias da 

marca, localizadas em shoppings, e 
nas franquias "Aqui Tem Natura".

EXTRA
O Extra realiza campanha até hoje no 

e-commerce (www.clubeextra.com.br) 
e no aplicativo Clube Extra. Todo o setor 
de Eletro poderá ser parcelado em até 30 
vezes sem juros nos cartões Extra ou em 
até 10 vezes sem juros nos demais car-
tões. Há descontos de fritadeira Air Fry 
Mondial de R$ 449,90 por R$ 299,99, 
tvs 4K 50", 55" e 58" com até 20%, pa-
nela de arroz Britania de R$ 149,90 por 
99,99 e smartphone Moto G8 Play por 
R$ 999,99.

CAMICADO
Todas a lojas da Camicado e o e-com-

merce disponibilizam uma seleção 
completa de produtos para casa com 
descontos de até 45%. Há aparelho de 
jantar Lara 20 peças de R$ 399,99 por 
R$ 199,99, jogo de copo e balde de gelo 
Bourbon oito peças de R$ 119,99 por R$ 
79,99 e jogo de panela Tramontina de R$ 
599,99 por R$ 399,99.

NORTE SHOPPING
A Quem Disse, Berenice? está com 

descontos de até 50% em produtos se-

Redes de varejo dão 
descontos de até 80% 
no Dia do Consumidor

Foto: Divulgação

Norte Shopping

lecionados. O batom mate Rosaral de R$ 
33,90 sai por R$ 16,95, o sabonete líquido 
demaquilante de R$ 49,90 por R$34,93, 
a sombra metalizada Cinzote de R$ 
25,90 por R$ 12,95. Na Tok&Stok, cada 
dia uma categoria de produtos receberá 
10% off. A seleção conta com estantes, 
racks, prateleiras, camas, guarda-roupas, 
mesas de jantar, cadeiras, bancos, sofás e 
itens de Garden. Além disso, a marca dis-
ponibilizará o serviço de cashback, no 
qual, nas compras acima de R$ 500,00, 
o cliente receberá 20% de crédito em 
seu cadastro e terá entre 28/04 e 31/05 
para utilizá-lo nas lojas e no site da mar-
ca.  

SHOPPING TIJUCA
Na Casa da Bruxa, especializada em 

produtos geek, oferece 30% de des-
conto em todos os presentes e bebidas 
do cardápio, exceto pelúcias importa-
das. A Nespresso celebra o dia do con-
sumidor até o dia 22. O período espe-
cial possibilita que os apaixonados por 
café ganhem até 30 cápsulas grátis em 
suas compras, além de ofertas na linha 
de produtos. Entre os destaques está 
a máquina Inissia R$120 em cápsulas, 
por R$249,00 e Par de xícaras Pure Es-
presso de R$95 por R$57.

PLAZA NITERÓI
Na Tea Shop, os descontos podem ir 

até 50%. Casas Bahia e Pontofrio terão 
ofertas de até 70% de desconto em di-
versas categorias e condições de paga-
mentos diferenciadas até amanhã. Além 
disso, o cliente terá a oportunidade de 
parcelar em até 30x sem juros nos car-
tões das lojas em produtos selecionados.

Cuidados antes e depois da compra
Para que as pessoas aproveitem as 

melhores promoções e não tenham dor 
de cabeça, é importante estar atento a 
algumas dicas. "A primeira dica é pes-
quisar antes para ver se o preço procede, 
pois assim não cairá em furada", explica 
Quintarelli. Outra dica é pagar à vista, 
pois assim evita dívidas e há a possibili-
dade de tentar pechinchar.

Nas compras online, a Proteste in-
dica o consumidor guardar o contrato, 
panfletos ou a página de venda do pro-
duto feita pela internet, caso não rece-
ba as compras. O consumidor deverá 
entrar em contato com a empresa para 
registrar reclamação e anotar o proto-
colo. Se mesmo assim nada for resolvi-
do, entre em contato com a Proteste e 
solicite ajuda para fazer a intervenção 
e buscar de uma solução.

A Aeronáutica vai abrir 180 
vagas para o Exame de Admis-
são ao Curso Preparatório de 
Cadetes do Ar do ano de 2021 
(EA CPCAR 2021). Serão 160 
oportunidades para homens 
e 20 postos para mulheres. 
Do total, 20% das chances se-
rão reservadas a candidatos 
negros. As inscrições estarão 
abertas de 3 a 21 de abril. In-
formações sobre inscrições 
e critérios para participar da 
seleção já estão disponíveis 
na página oficial do Comando 
da Aeronáutica e no site da 
Escola Preparatória de Cade-
tes do Ar. A taxa de participa-
ção será de R$ 60.

Para participar da seleção, 
será preciso ser brasileiro 
e ter o ensino fundamental 
completo. O interessado tam-
bém não poderá ter menos 
de 14 nem completar 19 anos 
de idade até 31 de dezembro 
do ano da matrícula no curso 
(2021). Também não poderá 
ter sido excluído do serviço 
militar por motivo discipli-
nar, por falta de conceito mo-
ral ou por incompatibilidade 
com a carreira militar.

O candidato não poderá ter 
filhos ou dependentes e não 
deverá ser casado ou haver 
constituído união estável. Se 
for menor de 18 anos, o jo-

vem precisará estar autoriza-
do por seu responsável legal 
a realizar as provas escritas e, 
se convocado para dar pros-
seguimento no processo se-
letivo, estar autorizado a par-
ticipar das etapas seguintes: 
inspeção de saúde, exame de 
aptidão psicológica e teste de 
avaliação do condicionamen-
to físico.

Provas escritas
As provas escritas terão 

questões de Língua Portu-
guesa, Matemática e Língua 
Inglesa, além de uma reda-
ção. Serão aplicadas em Be-
lém (PA), Recife (PE), Natal 
(RN), Salvador (BA), Rio de 
Janeiro (RJ), Belo Horizonte 
(MG), Barbacena (MG), São 
Paulo (SP), Pirassununga (SP), 
Campo Grande (MS), Curitiba 

(PR), Porto Alegre (RS), Bra-
sília (DF), Manaus (AM), Boa 
Vista (RR) e Porto Velho (RO).

Formação
A Escola Preparatória de 

Cadetes do Ar fica em Barba-
cena (MG). O curso terá dura-
ção de três anos, sob o regime 
de internato, sendo equiva-
lente ao ensino médio regular 
e abrangendo instruções nos 
campos geral e militar.

Além de remuneração, os 
alunos receberão alimenta-
ção, alojamento, fardamento 
e assistências médico-hospi-
talar e dentária.

Informações complemen-
tares podem ser  obtidas 
pelos telefones (32)  3339-
4050 e 3339- 4051 ou pelo 
e-mail  epcar.processosele-
tivo@gmail .com.

Chance temporária na PáscoaAeronáutica vai abrir 180 vagas para cadetes 
do ar; inscrições serão abertas em abril

Para quem não vê uma luz no fim 
do túnel e não consegue recolocação 
efetiva no mercado, as vagas tempo-
rárias podem ser oportunidade de 
conseguir renda de forma provisó-
ria. No período de Páscoa, empresas 
e lojas de chocolate abrem vagas por 
conta da alta procura e produção 
de ovos de Páscoa e outros itens ti-
pos. De acordo dados da Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolate, 
Amendoim e Balas (Abicab), são es-
peradas as contratações temporárias 
de 14 mil pessoas de forma direta e 
indireta no período. 

Segundo o presidente da Abi-
cab, Ubiracy Fonsêca, neste ano a 
oferta de vagas diminuiu em com-
paração ao ano passado, quando 
foram mais de 18 mil oportunida-
des. "Em 2019 foi contratado mais 
gente do que o necessário. Houve 
um excesso e, com isso, em 2020 
não há tanta necessidade de mão 
de obra", afirma ele. 

As posições temporárias con-
templam tanto a linha de produ-
ção (fábricas) quanto pontos de 
venda. Só nas fábricas há incre-
mento de cerca de 16% no volume 
de mão de obra no período, segun-
do a Abicab. O período de contrata-
ção já começou desde o ano passa-
do, mas ainda há vagas abertas.

"Pessoas estão sendo contratadas 
agora para postos em lojas. Geral-
mente, o período de trabalho é até o 
fim do mês da Páscoa, para elas orga-
nizarem o que restou dos produtos", 
explica Fonsêca.

Ele ainda diz que o profissional 
deve se destacar, pois uma parte 
acaba sendo contratada em definiti-
vo pelas empresas. "A Páscoa é uma 
boa oportunidade para quem está à 
procura de um emprego fixo. Mui-
tas pessoas mudam de emprego, se 
aposentam ou são demitidas. É uma 

porta de entrada para outros traba-
lhadores", explica Fonsêca.

Conforme Sonia Pelay, especia-
lista em RH e diretora adjunta do 
Instituto Brasileiro Pró-Educação, 
Trabalho e Desenvolvimento (Is-
bet), para quem vai disputar vaga 
na área do comércio é preciso ter 
em mente duas coisas.

"Os profissionais precisam ser 
prestativos e atenciosos, assim po-
dem conquistar vaga efetiva. Na 
entrevista, precisa ser comunicativo 
para chamar atenção e atrair atenção 
do recrutador", explica.

Além disso, precisa ter boa dicção 
para que conquiste a vaga. "Hoje 
faltam pessoas capacitadas na área 
do comércio. Elas precisam mostrar 
pro-atividade para conseguir o car-
go", finaliza Sonia. 

Saiba como tentar a vaga
Para quem está atrás de oportu-

nidade, a A Lacta está com mais de 
370 vagas para o período no Estado 
do Rio, e mais de 4 mil no Brasil todo. 
Os interessados devem se inscrever 
no site da agência parceira SPOT, res-
ponsável pelo recrutamento no Rio: 
https://pascoa.spotpromo.com.br/.

Pode se candidatar é preciso 
ter, no mínimo, 18 anos, Ensino 
Médio completo, experiência 
com abastecimento/merchandi-
sing. Habilidade com tecnologia 
será um diferencial, além de flexi-
bilidade de escolaridade para En-
sino Fundamental completo ape-
nas para contratação de PCDs. O 
tempo de contratação é de 14 dias.

Já a Chocolates Brasil Cacau está 
com vagas para todas as lojas do 
estado. Segundo a empresa, vão 
ser contratadas pelo menos duas 
pessoas para cada estabelecimen-
to. É necessário entregar o currícu-
lo na loja de preferência. 

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar fica em Barbacena (MG)

Foto: Divulgação / FAB
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m admirá-
vel mun-
do novo é 
descober-
to quando 
se pratica 
o mergu-
lho. Além 
da aven-
tura, o es-

porte também proporcio-
na o engajamento em prol 
da conservação da biodi-
versidade dos mares.  E 
para poder apresentar este 
universo aos visitantes e 
poder conscientizá-los, o 
AquaRio promove, até 22 
de março, a primeira edi-
ção da Dive Week.  O even-
to, que conta com palestras 
dos principais profissio-
nais de mergulho do país e 
atividades educativas, tem 
como tema “Mulheres Uni-
das pela Conservação dos 
Oceanos” e elegeu a atle-
ta Carol Schrappe — atual 
recordista sul americana 

de mergulho livre — como 
embaixadora.  

“Nada mais natural que 
convidar Carol Schrappe 
para ser a embaixadora 
da Dive Week, no mês de-
dicado às mulheres. Ela 
é a personificação dos di-
versos papeis que as mu-
lheres assumem com ma-
estria e dedicação. Ela é 
mãe, profissional e ainda 
considerada uma das dez 
melhores mergulhado-
ras do mundo”, diz Rafael 
Franco, biólogo-marinho e 
gerente-técnico do Aquá-
rio Marinho do Rio.  

Carol Schrappe volta ao 
Grande Tanque Oceânico no 
dia 20 de março, às 10h30, 
para uma demonstração 
de mergulho e realiza duas 
palestras motivacionais. A 
primeira acontece no dia 21, 
às 15h30, e fala sobre os de-
safios de planejar, treinar e 
executar um mergulho livre 
abaixo dos 100 metros de 
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U

CCulturando ulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

profundidade. No dia se-
guinte, 22, a atleta retorna 
às 16h30 para falar sobre 
o mergulho livre e como 

é possível treinar o corpo 
para ultrapassar limites. 

Dando seguimento à te-
mática feminina, no dia 17 

de março, o AquaRio rece-
be a visita de mais de 20 
mulheres que pertencem 
ao projeto Social “Amigas 

do Peito” para conhecer, 
pela primeira vez, toda 
beleza da biodiversidade 
marinha. 

DIANA PIRES

O AquaRio promove, até 22 de março, a primeira edição da Dive Week

AquaRio promove a 
primeira edição da 
Dive Week 

Uma homenagem a 
um dos personagens 
mais marcantes da músi-
ca nacional dos últimos 
20 anos. A banda Charlie 
Brown Jr. vai realizar uma 
turnê em comemoração 
aos 50 anos de Chorão, 
falecido em 2013, chama-
da tour Charlie Brown Jr. 
- Chorão 50 anos.

Os shows serão reali-
zados no Rio de Janeiro, 
no dia 04 de abril, no Km 
de Vantagens Hall RJ, em 
Belo Horizonte, dia 18 
de abril, no Km de Van-
tagens Hall BH e em São 
Paulo, no dia 15 de maio, 
no UnimedHall.

Os ingressos poderão ser 
adquiridos pela internet 
(http://www.ticketsforfun.
com.br), nos pontos de 
venda e na bilheteria oficial 

do UnimedHall, do Km de 
Vantagens Hall RJ e do Km 
de Vantagens BH. O show 
é realizado pela TIME FOR 
FUN.

Marcão Brito (guitarra), 
Pinguim Ruas (bateria) e 
Heitor Gomes (contrabai-
xo e beatbox), integrantes 
da banda e parceiros de 
Chorão receberão con-
vidados especiais para 
relembrarem grandes 
músicas do grupo Charlie 
Brown Jr., entra elas "Proi-
bida Pra Mim", "Só os Lou-
cos Sabem", "Te Levar Da-
qui", "Lugar ao Sol", "Dias 
De Luta, Dias De Glória" 
e muitas outras em um 
show com mais de duas 
horas de duração.

O momento mais mar-
cante do show será na 
exibição de um vídeo do 

Banda Charlie Brown Jr. 
Vai realizar turnê em 
homenagem aos 50 anos 
de Chorão

A banda Charlie Brown Jr. vai realizar uma turnê em comemoração aos 50 anos de Chorão, falecido em 2013

 Foto: Duh Marinho

Chorão cantando vários 
sucessos junto com a ban-
da ao vivo, algo que pro-
mete emocionar seus fãs. 
A intenção dessa celebra-
ção é manter vivo o lega-
do da banda e a memória 
de Chorão e Champignon.

Serviço:
CHARLIE BROWN JR. - 

CHORÃO 50 ANOS
KM DE VANTAGENS 

HALL RJ
Realização: TIME FOR 

FUN
Copatrocínio:Antarcti-

ca
Data: 04 de abril (sába-

do)
Horário: às 22h30
Local: Km de Vantagens 

Hall RJ - Av. Ayrton Senna, 
3000 - Shopping Via Par-
que - Barra da Tijuca

Capacidade: 8.432 pes-
soas

Ingressos: A partir de 
R$ 30

Duração: Aproximada-
mente 1h40.

Classificação etária: 
Não será permitida a 

entrada de menores de 
12 anos

12 a 14 anos: Permitida 
a entrada acompanhados 
dos pais ou responsável 
legal

15 anos em diante: Per-
mitida a entrada desa-
companhados

Abertura da casa: 1h30 
antes do espetáculo.
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Futebol Foto: Raphael Zarko

ão termi-
nou bem, 
ao menos 
para o Vas-
co, o encon-
tro da sede 
da Ferj, na 
manhã des-
ta segunda-
-feira, entre 
d i r i g e nt e s 

dos clubes carioca para decidir 
os rumos do estadual. Alexan-
dre Campello deixou o encon-
tro com cara de poucos amigos, 
após se incomodar com o com-
portamento de Rubens Lopes e 
de Rodolfo Landim, presidente 
do Flamengo.

Os dois se reuniram sozi-
nhos por mais de 40 minutos 
na sede da Ferj, antes da reu-
nião entre todos dirigentes. 
Campello considerou que 
faltou respeito por parte da 
federação com os demais clu-
bes. O presidente do Vasco 

foi embora antes de o encon-
tro oficial começar.

O presidente do Vasco, Ale-
xandre Campello, foi o primei-
ro a chegar e a sair da reunião 
na Ferj. Ele deixou o encontro 
com cara de poucos amigos, 
após esperar por 40 minutos a 
reunião da dupla, que não es-
tava na pauta.

Na saída, não quis gravar en-
trevistas. Aos jornalistas pre-
sentes, Campello disse apenas 
que falaria após novo encontro 
para debater a paralisação no 
futebol por conta do Coronaví-
rus, nesta segunda à tarde, na 
sede da CBF.

O presidente da Ferj, Rubens 
Lopes, se surpreendeu com o 
ocorrido. Ele tinha assuntos 
particulares para resolver com 
Rodolfo Landim, que não es-
tava relacionados ao tema da 
reunião, e conversou com o di-
rigentes do Flamengo antes do 
encontro oficial.

Presidente do Vasco se irrita com 
reunião entre Ferj e Flamengo e 
deixa encontro na sede da entidade

N
Alexandre Campello foi embora antes do início da reunião na Ferj

Zico: negativo. Rodolfo 
Landim: negativo. Marcos 
Braz:  negativo. Bruno Spin-
del:  negativo.

As primeiras notícias para 
os exames de coronavírus do 
Flamengo são animadoras. O 
clube só vai se pronunciar ofi-
cialmente quando tiver todos 
os resultados em mãos - o que 
é previsto ainda para esta se-
gunda-feira. Até o momento, 
no entanto, nenhum dos testa-
dos queixou-se ou apresentou 
sintomas.

Os exames foram realiza-
dos na última sexta-feira, no 
Ninho do Urubu, após o vice-
-presidente de embaixadas e 
consulados, Maurício Gomes 
de Mattos, ter testado positi-
vo para Covid-19. O dirigente 

esteve com a delegação na Co-
lômbia para estreia na Liber-
tadores e voltou ao Brasil no 
voo fretado.

Até o fim do domingo, ne-
nhum jogador tinha sido in-
formado sobre o resultado. Al-
guns dirigentes e membros da 
comissão técnica, no entanto, 
já receberam a boa notícia de 
que testaram negativo.

O primeiro a se posicionar 
publicamente foi Zico, ainda 
no domingo, através das redes 
sociais. Nesta segunda-feira, 
Rodolfo Landim abandonou a 
quarentena para participar de 
encontro na Ferj que definirá os 
rumos do Campeonato Carioca.

O presidente rubro-negro con-
firmou através da assessoria que 
seu exame deu negativo. O mes-

Landim e Braz testam negativo 
para coronavírus, Flamengo espera 
resultado de todos para se pronunciar

Marcos Braz e Rodolfo Landim já receberam os resultados de seus exames

 Foto: Felipe Schmidt/GloboEsporte.com

Os exames foram realizados na última 

mo vale para Bruno Spindel, que 
também participa do encontro, e 
o vice de futebol, Marcos Braz.

Todo departamento de futebol 
está de folga nesta segunda-feira. 
As atividades no Ninho do Urubu 

estão previstas para retorno na 
terça de tarde. Tudo depende, po-
rém, do resultado dos exames.


