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presidente 
da Câmara 
dos Deputa-
dos, Rodrigo 
Maia, afir-
mou nesta 
quarta-feira 
(1) que o Bra-
sil demorou 
a se orga-
nizar para 

construir soluções de enfretamento à 
crise do coronavírus.

Maia participou nesta manhã de 
uma videoconferência organizada 
por um banco e cobrou ações do go-
verno que deem previsibilidade mí-
nima de 60 dias à sociedade para que 
as pessoas tenham "mais conforto pra 
ficar no seu isolamento".

O presidente da Câmara disse 
que o Estado precisa se organizar 
para manter os setores que estão 
sendo atingidos pela crise e que 
cabe à União financiar o processo 
de retomada da economia.

“O problema é que a coisa de-
morou para se organizar no Brasil. 
Você ainda não terminou de re-
solver a renda, ainda não resolveu 
a questão do emprego. A liquidez 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus: 

O
das empresas o governo também 
ainda não resolveu, o setor aéreo 
ainda não tem solução definitiva 
pra eles e aí você tem a questão 
das academias que estão fechadas, 
shopping centers”, criticou Maia.

Para o presidente da Câmara, não é 
hora de pensar em como as medidas 
serão financiadas. “Nesse momento, 
quem tem que financiar é o Estado e 
ponto", acrescentou.

Maia disse esperar que o go-
verno entenda a necessidade de 
"jogar dinheiro, capital de giro nas 
empresas" e defendeu a adatapta-
ção à realidade brasileira de medi-
das já adotadas em outros países.

“Se a gente demorar muito daqui 
a pouco alguns setores, algumas em-
presas, a gente não vai ter mais con-
dição de garantir o resgate necessário 
delas”, afirmou.

Para Maia, passada a pandemia, a 
sociedade terá de fazer uma "repac-
tuação" com os Três Poderes para se 
"readequar a uma nova realidade”, 
com um país pobre.

Na videoconferência, Maia foi 
questionado sobre a elaboração de 
uma orçamento paralelo, destinado 
à execução de ações exclusivamente 

voltadas ao combate do coronavírus.
Maia disse que a ideia é organizar 

os gastos atuais, para reduzir o impac-
to futuro da criação de novas despe-
sas no Orçamento da União, no mo-
mento em que o país enfrenta uma 
crise econômica.

“Nossa intenção toda é proteger o 
futuro e organizar o gasto do presente. 
Ninguém aqui tá mais olhando nesse 
momento restrição fiscal, porque se-
ria um suicídio para todos, para toda a 
sociedade”, afirmou o presidente.

Ele argumentou que o mo-
mento é de encontrar soluções, e 
não de gerar instabilidades na so-
ciedade e no setor produtivo, que, 

Maia cobra ações que deem 
previsibilidade à população 
em meio à pandemia

Foto: Divulgação

Para Maia, passada a pandemia, a sociedade terá de fazer uma "repactuação" com os Três Poderes para se "readequar a uma nova realidade"

frisou, tem a missão garantir os 
empregos no Brasil.

Relação com o governo
Maia disse que o governo pode 

aproveitar a crise para reconstruir as 
relações com o Congresso, abaladas 
por episódios como o protagonizado 
pelo ministro do Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI), Augusto He-
leno, que reclamou de "chantagem" 
de parlamentares.

O presidente da Câmara afir-
mou que a relação do Congres-
so com o Palácio do Planalto só 
não “caminhou para um afasta-
mento definitivo” em razão da 

crise provocada pela pandemia 
de coronavírus.

“A crise pode ser uma oportunida-
de reconstruir a relação com o parla-
mento, saindo dessa agenda de ficar 
estimulando ataques ao parlamento, 
encaminhamentos de fecha o Con-
gresso, fecha o Supremo nas redes 
sociais ligadas ao governo. Acho que 
vai precisar de um freio de arrumação 
de todos”, afirmou Maia.

Segundo o parlamentar, o Congres-
so comandou as agendas de votação 
mais importantes no ano passado e, 
em troca, recebeu ataques “desneces-
sários e agressivos do entorno do pre-
sidente nas redes sociais”.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, foi surpre-
endido na noite de terça-feira 
(31) com o contato de alguns mé-
dicos amigos que estão na linha 
do combate ao coronavírus. Eles 
avisaram terem sido chamados 
pela Presidência da República 
para uma reunião presencial.

Os médicos queriam saber se 
Mandetta estava ciente e se iria 
ao encontro. Surpreso, Mandet-

ta respondeu que não iria por-
que não estava sabendo. E mais: 
ele questionou se o convite era 
para um encontro presencial, o 
que classificou como um erro 
no momento em que os profis-
sionais estavam dedicados ao 
combate ao coronavírus e a re-
comendação do mundo era para 
evitar deslocamentos.

Indignado, Mandetta pro-
curou o ministro da Casa Ci-

Médicos avisam Mandetta de convite 
para reunião na Presidência, e ministro 
se surpreende: 'Não fui chamado'

vil, Braga Neto, que disse ao 
colega não saber de reunião 
alguma. Mandetta afirmou 
ao ministro que não adianta-
va chamá-lo de última hora 
porque ele não iria à reunião 
para discutir o uso de clo-
roquina no combate ao co-
ronavírus, como defende o 
presidente Jair Bolsonaro e 
seus familiares.

Segundo informações, Man-
detta disse a aliados, nos basti-
dores, acreditar que a reunião 
seja uma ideia da área de “marke-
ting” do Planalto para “bater uma 
foto” com os principais médicos 
do país. E, se a reunião se con-

firmar, será a “nova polêmica” do 
governo hoje.

No Ministério da Saúde, a 
equipe avaliou que há uma tenta-
tiva de se criar um “governo para-
lelo” para provar uma “tese” sobre 
o uso da cloroquina no combate 
ao coronavírus.

Mandetta vai repetir que não 
há provas disso e que só falará a 
respeito quando houver dados 
científicos que embasem o uso 
do remédio no tratamento.

O ministro aguarda o des-
dobramento do chamado para 
a reunião com médicos e de-
saconselhou profissionais a 
comparecerem ao encontro 

presencialmente. Por videocon-
ferência, não veria problema 
desde que o tema fosse objetivo.

Respiradores
Além da reunião com médi-

cos, outro assunto dominou o 
Ministério da Saúde: a falta de 
respiradores.

Mandetta pretende adotar 
tom mais duro e explicar à po-
pulação hoje, durante entrevis-
ta coletiva, que o governo com-
prou o que havia no mercado. 
No entanto, há falta de respi-
radores para atendimento nos 
hospitais, o que pode levar ao 
colapso do sistema de saúde.
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ubiu para 
24 o núme-
ro de mor-
tos pelo co-
r o n a v i r u s 
no estado 
do Rio. Foi o 
maior cres-
cimento de 
mortes em 

24 horas. Já são mais de 
700 casos confirmados.

São Gonçalo, na Região 
Metropolitana, registrou a 
primeira morte. A vítima é 
uma professora de 58 anos 
de idade, que faleceu no 
sábado (28). Ela morava no 
bairro Coelho e estava inter-
nada em um hospital parti-
cular em Niterói.

Essa morte ainda não 
está na lista oficial da Se-
cretaria Estadual de Saú-
de, mas foi confirmada 
pela prefeitura, que infor-
mou ainda que existem 11 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

S
casos confirmados da do-
ença e outros 660 investi-
gados no município.

A Secretaria de Estado de 
Saúde investiga ainda 49 
óbitos por suspeita de coro-
navírus.

Painel on-line
A Secretaria Estadual de 

Saúde lançou na terça-fei-
ra (31) um painel de acesso 
a informações sobre o novo 
coronavírus. As atualizações 
são diárias.

O “Painel Coronavírus 
Covid-19” faz o monitora-
mento on-line dos casos no 
estado e tem como objetivo 
ampliar o acesso da popula-
ção às informações.

A l é m  d o s  c a s o s  c o n -
f i r m a d o s  e  o s  ó b i t o s  p o r 
m u n i c í p i o,  a  p l a t a f o r m a 
t r a z  t a m b é m  d a d o s  p o r 
f a i x a  e t á r i a  e  g ê n e r o  d o s 
p a c i e nt e s .

Witzel agradece 
população

Também na terça-feira (31), 
o governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel (PSC), fez 
um pronunciamento em uma 
rede social agradecendo à po-
pulação por respeitar o iso-
lamento social que, segundo 
ele, foi responsável por frear 
o número casos de coronaví-

RJ registra 24 mortes 
por coronavírus e 708 
casos confirmados

Foto:  Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde investiga ainda 49 óbitos por suspeita de coronavírus

rus. Sem as medidas, seriam 
até 5 mil casos, cerca de sete 
vezes mais que os 708 con-
firmados até a tarde de terça.

"Se nós não estivéssemos 
fazendo o isolamento social, 
talvez hoje nós estivéssemos 
tendo que escolher quem 
vive", disse, admitindo que 
nem todos os casos são com-
putados. "É muito possível 

que hoje nós tenhamos uma 
subnotificação."

Witzel citou as declarações 
que deu na segunda-feira sobre 
prender quem desrespeitasse 
as medidas restritivas, como ir à 
praia, por exemplo. O governa-
dor recuou no discurso.

"Nós não queremos pren-
der ninguém, ficar levando 
ninguém para a delegacia."

O Hemorio começa nesta 
quarta-feira (1º) uma cam-
panha para repor os esto-
ques de sangue, que caíram 
muito desde o início da pan-
demia da Covid-19, após as 
medidas de isolamento so-
cial. A coleta de sangue tam-
bém pode ser realizada na 
casa dos doadores.

A campanha "Hemorio 
em casa" começa a partir das 
10h. Segundo o diretor-geral 
do Hemorio, Luiz Amorim, a 
ideia é ir até o doador para 
evitar o deslocamento de 
pessoas no período de isola-
mento social. Uma van com 
equipamentos e profissio-
nais vai montar uma estru-
tura por um dia, no espaço 
dos condomínios.

As estruturas de coleta 
são montadas nos salões de 
festa em condomínios que 
tenham pelo menos 500 

moradores com idade ade-
quada para doar sangue.

Segundo Amorim, o doa-
dor será orientado a aguar-
dar em seu apartamento até 
o momento da coleta, quan-
do será contatado pela equi-
pe via Whatsapp ou pelo 
interfone do prédio. Desta 
forma, aglomerações serão 
evitadas e os doadores não 
ficarão tão expostos.

Os síndicos de condo-
mínios interessados em 
participar da campanha, 

que possuam espaço para 
a montagem da estrutura 
e tenha o número de mo-
radores indicado podem 
entrar em contato com o 
Hemorio pelo e-mail: cole-
ta.condominio@hemorio.rj.
gov.br ou pelo telefone (21) 
9-6467-2154.

É importante lembrar que 
não há qualquer evidência 
de risco de contrair o coro-
navírus através da doação 
de sangue, que é um proce-
dimento seguro.

Prefeitura diz que obras do hospital de campanha 
do Riocentro estão 70% concluídas

Hemorio inicia campanha de doação 
de sangue em condomínios A prefeitura informou, nes-

ta quarta-feira, que as obras 
do hospital de campanha 
que está sendo montado no 
Riocentro já estão 70% con-
cluídas. A estrutura está sen-
do erguida no Pavilhão 3 do 
centro de convenções da Zona 
Oeste do Rio para tratar infec-
tados pelo novo coronavírus 
(covid-19). A previsão é que 
os trabalhos sejam concluídos 
até o fim da próxima semana.

O hospital terá 500 leitos, 
sendo 100 de UTI e 400 de clí-
nica médica. O local também 

terá um pequeno centro cirúr-
gico. Será feita a contratação 
emergencial de 1.355 profis-
sionais de saúde para traba-
lharem por lá.

A gestão da unidade será 
feita pela RioSaúde, que tam-
bém é responsável pelo Hos-
pital Ronaldo Gazolla, em 
Acari, na Zona Norte, unidade 
de referência no tratamento 
da covid-19 do município.

O hospital do Riocentro vai 
entrar em operação quando o 
Ronaldo Gazolla atingir 70% 
de sua capacidade.

Posto móvel do Hemorio deve coletar sangue em condomínios

Foto: Divulgação

Previsão é que os trabalhos sejam concluídos no fim do próximo fim de semana

Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio
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coronavírus já 
chegou a sete 
cidades da 
Baixada Flu-
minense. Em 
Nova Iguaçu, 
são 7 casos con-
firmados até o 
momento. O 
município, que 
está adotando 

algumas medidas restritivas e já 
estava em situação de emergên-
cia, decretou nesta terça-feira (31) 
estado de calamidade.

Segundo o prefeito Rogério Lis-
boa, a população, no entanto, não 
precisa ficar preocupada.

"Vamos seguir na nossa rotina do 
isolamento, que é importantíssimo. 
E pra gente decretar estado de cala-
midade, a gente precisa de dois pré-
-requisitos: um é estar em estado de 
contágio comunitário, que está no 
Brasil inteiro, e a gente ter ocupado 
mais de 80% dos leitos, o que acon-
tece aqui em Nova Iguaçu".

Lisboa agradeceu a colaboração 
dos moradores, que, segundo ele, 
têm seguido as orientações dos ór-
gãos de saúde, ficando em casa.

“Com isso [ficar em casa] a gente 
tenta achatar essa curva de cres-
cimento. E a gente já percebe que 
vem ganhando essa luta com o 
achatamento da curva. E nós vamos 
vencer essa batalha, se Deus quiser”.

PARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
Ainda segundo Lisboa, o número 

de leitos no município será ampliado 
no Hospital da Posse e no hospital de 
campanha que será construído.

“Estamos ampliando [o Hospital 
da Posse] com contêineres, que é 
mais rápido, na espera do hospital de 
campanha que vai ter aqui em Nova 
Iguaçu. É o hospital de campanha do 
Aeroclube. A gente aguarda e até o 
final de abril, nós teremos mais 100 
leitos do hospital de campanha. E no 
Hospital da Posse estamos construin-
do mais 40 leitos”, disse o prefeito.

Outra cidades
Em São João de Meriti, há 1 caso 

confirmado, segundo o boletim da 
Secretaria Estadual de Saúde, mas a 
prefeitura do município já confirmou 
outros 2 casos. Além desses, há mais 
88 casos investigados. As pessoas es-
tão em isolamento domiciliar. Tam-
bém em São João de Meriti, 25 casos 
foram descartados.

Em Queimados, o primeiro caso 
de Covid-19 foi confirmado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde. A pa-
ciente é uma mulher de 27 anos que 
testou positivo para a doença no úl-
timo domingo (29). Trata-se de uma 
enfermeira que está em isolamento 
domiciliar. Outros casos suspeitos 
também estão sendo analisados pela 
prefeitura.

Em Duque de Caxias, segundo o 
boletim atualizado na segunda-feira 

(30), o município já contabiliza 5 casos 
confirmados e 168 suspeitos.

Em Belford Roxo há 2 casos 
confirmados, em Seropédica, 1, e 
em Guapimirim, 1.

Já em Magé, não há nenhum caso 
confirmado até o momento, mas 29 
casos suspeitos estão sendo monito-
rados. As pessoas receberam orienta-
ções para permanecerem em casa.

O que é coronavírus
Coronavírus é o nome de 

uma grande família de vírus 
que tem uma estrutura em for-
mato de coroa, conhecida des-
de 1960. Eles causam infecções 
respiratórias e já provocaram 
outras doenças, como a Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(Sars) e a Síndrome Respiratória 
do Oriente Médio (Mers).

A doença causada pelo novo coro-
navírus recebeu o nome de Covid-19. 
Ela foi descoberta no final de dezem-
bro de 2019, na China. A primeira 
morte foi registrada em 9 de janeiro.

A prevenção contra a trans-
missão do novo coronavírus exi-

Nova Iguaçu decreta estado de calamidade; 
sete cidades da Baixada Fluminense 
registram casos de coronavírus

Foto: Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu decreta estado de calamidade por causa do coronavírus

ge cuidados simples no dia a dia, 
como a forma correta de lavar as 
mãos, espirrar e tossir.

Outra cidades
Em São João de Meriti, há 1 caso 

confirmado, segundo o boletim da 
Secretaria Estadual de Saúde, mas a 
prefeitura do município já confirmou 
outros 2 casos. Além desses, há mais 
88 casos investigados. As pessoas es-
tão em isolamento domiciliar. Tam-
bém em São João de Meriti, 25 casos 
foram descartados.

Em Queimados, o primeiro 
caso de Covid-19 foi confirma-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde. A paciente é uma mu-
lher de 27 anos que testou po-
sitivo para a doença no último 
domingo (29). Trata-se de uma 
enfermeira que está em isola-
mento domiciliar. Outros casos 
suspeitos também estão sendo 
analisados pela prefeitura.

Em Duque de Caxias, segundo o 
boletim atualizado na segunda-feira 
(30), o município já contabiliza 5 ca-
sos confirmados e 168 suspeitos.

Em Belford Roxo há 2 casos confir-
mados, em Seropédica, 1, e em Guapi-
mirim, 1.

Já em Magé, não há nenhum caso 
confirmado até o momento, mas 29 
casos suspeitos estão sendo monito-
rados. As pessoas receberam orienta-
ções para permanecerem em casa.

O que é coronavírus
Coronavírus é o nome de uma 

grande família de vírus que tem 
uma estrutura em formato de coroa, 
conhecida desde 1960. Eles causam 
infecções respiratórias e já provoca-
ram outras doenças, como a Síndro-
me Respiratória Aguda Grave (Sars) 
e a Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (Mers).

A doença causada pelo novo coro-
navírus recebeu o nome de Covid-19. 
Ela foi descoberta no final de dezem-
bro de 2019, na China. A primeira 
morte foi registrada em 9 de janeiro.

A prevenção contra a trans-
missão do novo coronavírus exi-
ge cuidados simples no dia a dia, 
como a forma correta de lavar as 
mãos, espirrar e tossir.

Além da pandemia do novo 
coronavírus, um outro motivo de 
preocupação para as autoridades 
é a possível queda no estoque dos 
bancos de sangue. Devido às nor-
mativas de segurança implementa-
das pelo governo do estado do Rio 
de Janeiro para que a população se 
mantenha em isolamento social, os 
Centros de Transfusão de Sangue 
vêm operacionalizando de forma 
a manter os doadores voluntários 
confiantes de que todas as medidas 
preventivas estão sendo tomadas e 
o protocolo higiênico de segurança 
sendo seguido.

A diretora médica da instituição, 
Dra. Catarina Finkel, fala sobre a im-
portância de se manter os estoques 

de sangue para toda a população: “A 
consciência de todos é fundamen-
tal, principalmente em momentos 
como estes que vivemos. Os enfer-
mos, por exemplo, continuam pre-
cisando de doações e estamos pre-
parados para receber os doadores 
da melhor e mais adequada manei-
ra possível.”, afirma a profissional.

 De acordo com o médico Da-
vid Uip, coordenador de Centro 
de Contingenciamento para o 
Coronavírus em São Paulo, "a 
grande questão de sangue é o 
problema que o indivíduo não 
está doando sangue com medo 
do pegar coronavírus. E não é 
isso, se existe um lugar protegi-
do é o banco de sangue". 

Novo Coronavírus muda rotina 
dos bancos de sangue da 
Baixada Fluminense

Centro de Transfusão de Sangue 
implementa ações de prevenção para 
estimular a manutenção das doações

Foto: Divulgação
Medidas de segurança já fo-

ram tomadas pela clínica de 
Hemoterapia, a fim de precaver 
os doadores, como:

 1- Orientação dos doadores para a 
lavagem das mãos com água e sabão 
e higienização com álcool em gel;

2- Distribuição de máscara para os 
doadores e orientação quanto à sua 
utilização;

3- Restrição de aglomeração de 
pessoas na recepção, tendo as cadei-
ras bloqueadas com distanciamento 
adequado de uma para outra.

4- Higienização constante e a 
todo momento, dos assentos, corri-
mão, maçanetas e outros elementos 
físicos do local.

Como e onde doar
Para doar sangue, basta estar em 

boas condições de saúde e alimenta-
do, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais 
de 50 kg e levar documento de iden-
tidade original com foto recente.

Importante evitar alimentos 
gordurosos nas 4 horas que an-
tecedem à doação e 12 horas para 
o caso de bebidas alcoólicas. Se 
estiver com sintomas de gripe ou 
resfriado, ou tiver tomado vaci-
na recentemente, não deve doar 
temporariamente.

Para maiores informações dos 
postos de coleta, a população deve 
consultar o @doacaodesangue, nas 
mídias sociais.

Serviço:
Clínica de Hemoterapia
Rua Almirante Teffé, nº 594 – So-

brado – Centro - Niterói – R.J.
Telefone: 2621-9100
Horário de Funcionamento: 

07h30 às 16h.
Centro de Transfusão Sanguínea 

(CTS)
R. Barão de Tefé, Lote 26 - Quadra 

59 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, 
Duque de Caxias, RJ

Centro de Transfusão de 

Nova Iguaçu (CTN)
Rua Cirílo, 183 - Juscelino, Mes-

quita, RJ
Horário de Funcionamento: 

7h30 às 12h
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o meio de 
tanta so-
l i d a r i e d a -
de, o carro 
de volun-
tários do 
I n s t i t u -
to Mun-
do Novo, 

em Mesquita, na Baixada 
Fluminense, foi roubado 
nesta segunda-feira (30) 
com todas as doações que 
seriam entregues às famí-
lias das crianças assistidas 
pelo projeto.

As vítimas foram abor-
dadas por suspeitos ar-
mados, que pediram para 
que saíssem do carro, que 
é de uma voluntária. Além 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

N
das doações,os criminosos 
também levaram os perten-
ces dos voluntários, como 
conta a voluntária Bruna Si-
mãozinho.

"Nós f icamos sem o nos-
so carro,  sem as doações. 
Essas doações iam chegar 
para 50 crianças do nosso 
projeto de educação in-
fantil  e  se sobrasse,  daria 
para os nossos 200 alunos 
do projeto Arte com Vi-
são",  disse Br una.

As frutas,  legumes e lei-
te doados foram roubados 
que os voluntários estavam 
a caminho da Chatuba, em 
Nilópolis,  na Baixada Flu-
minense. Desde março,  a 
equipe do Instituto Mun-

do Novo estava ajudando 
as famílias  da comunidade 
que tinham sido atingidas 

Criminosos roubam carro de 
voluntários com doações destinadas 
a famílias carentes do RJ

 Foto: Divulgação

Criminosos levam carro de voluntários com doações de alimentos

por uma enchente.
Informações que pos-

sam levar aos criminosos 

podem ser  passadas para o 
Disque D enúncia,  no tele-
fone 2253-1177.

A Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense (DHBF) 
prendeu, nesta terça-feira, um 
miliciano conhecido como Fiuk. 
Ele foi capturado na localidade 
conhecida como Parque da Bi-
quinha, em Austin, Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, Fiuk faz parte de um grupo 
paramilitar que age em Austin 
e Queimados. Ele é investigado 
por fornecer, de forma clandes-
tina, segurança armada para ba-
res do Parque da Biquinha.

A  m i l í c i a  d a  q u a l  F i u k 
f a z  p a r t e  t a m b é m  é  i n -
v e s t i g a d a  p o r  u m a  g u e r -
r a  p e l a  d i s p u t a  d e  p o n -
t o s  d e  m o t o t á x i s  o n d e 
a t u a ,  q u e  r e s u l t o u  e m 
d i v e r s a s  m o r t e s .

PM e mais seis pessoas são baleados 
durante operação em São Gonçalo

Polícia prende miliciano 'Fiuk', envolvido em 
diversos homicídios na Baixada

Sete pessoas foram baleadas, 
nesta terça-feira, durante uma 
operação da Polícia Militar em 
São Gonçalo, na Região Metro-
politana do estado. Dentre os 
feridos está um PM do 7º BPM 
(São Gonçalo), responsável pela 
ação, que aconteceu no Morro 
do Castro. O agente foi atingido 
por estilhaços de bala.

Todos os feridos foram le-
vados para o Hospital Esta-
dual Azevedo Lima (Heal), no 

município vizinho de Niterói. 
O estado de saúde do policial 
é estável.

De acordo com a PM, os outros 
seis feridos são suspeitos, que en-
traram em confronto com os agen-
tes. Com eles, foram apreendidos 
duas pistolas, um revólver calibre 
38, carregadores, munições, sete 
radiotransmissores, 525 pinos de 
cocaína e 35 pedras de crack.

O material foi levado para 
a 73ª DP (Neves), onde o caso 
foi registrado.

Prisão foi pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense

Foto: Armando Paiva / Agência O Dia

Material apreendido na ação 

Foto: Divulgação / Polícia Militar
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s 20 clu-
bes que 
irão dis-
putar a 
Série C do 
Brasileiro 
assinaram 
um do-
c u m e nt o 
para pedir 

ajuda financeira da CBF. A 
mesada solicitada é de R$ 
250 mil pelos próximos 
seis meses para amenizar 
os prejuízos por conta da 
paralisação do futebol em 
razão do novo coronavírus.

Os presidentes dos clu-
bes realizaram uma reu-
nião virtual nesta terça-fei-
ra para alinhar os detalhes. 
Em entrevista concedida 
na manhã desta quarta, o 
presidente do Criciúma Jai-
me Dal Farra falou das difi-
culdades das equipes em 
meio à quarentena e férias 
coletivas. Ele confirmou 
que o documento será pro-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
tocolado ainda nesta quarta.

- A CBF tem um poderio 
grande de bastante valo-
res aplicados. A ideia é que 
eles nos ajudem. A Série C é 
complicada financeiramen-
te. Mas pedimos seis par-
celas de 250 mil reais para 
cada clube, senão será difícil 
suportar. Encaminhamos o 
pedido dos 20 clubes. Isso 
será de vital importância 
para a saúde financeira das 
equipes. Realmente precisa-
mos da ajuda da CBF - disse 
Jaime Dal Farra.

Na semana passada, os 
capitães dos 20 clubes 
também se uniram para 
reivindicar ajudar da CBF. 
Eles lançaram uma cam-
panha nas redes sociais 
alertando sobre "a sobrevi-
vência financeira das equi-
pes durante a paralisação 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus".

Uma reunião no dia 7 de 
abril com clubes e CBF pode 

definir as medidas que serão 
tomadas pela entidade.

Desde o dia 16 de março, 
os campeonatos organiza-
dos pela CBF foram parali-
sados. Depois, as federações 
estaduais também pararam 
os torneios seguindo reco-
mendações das autoridades 
de saúde.

Coronavírus: clubes da Série C 
pedem mesada à CBF no
valor de R$ 250 mil

Foto: Foto: Cahê Mota

Sede da CBF no Rio de Janeiro

Sem bola rolando, os 
times começaram a se 
organizar para amenizar 
o rombo financeiro. No 
início da semana, diri-
gentes de várias equipes 
do país protocolaram pe-
dido de pagamento men-
sal de R$ 75 mil, durante 
dois meses.

A Série C do Brasileiro 
tinha previsão de come-
çar em maio com a parti-
cipação de 20 equipes di-
vididas em duas chaves. 
Em 2020, o torneio teve 
mudança no regulamento 
com a saída do mata-mata 
para entrada do quadran-
gular final.


