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governa-
dor do 
Rio, Wil-
son Wit-
zel (PSC), 
e x o n e -
rou o 
s u b s e -
c r e t á r i o 
e x e c u -

tivo Gabriell Carvalho dos 
Santos Neves, da Secretária 
Estadual de Saúde. A demis-
são foi publicada em edição 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDemissão

O
extra do Diário Oficial do es-
tado nesta segunda-feira. 

Gabriell assumiu o car-
go em fevereiro deste ano 
e estava responsável pelos 
processos de contratações 
emergenciais ligadas à crise 
do coronavírus. Ele já estava 
afastado temporariamente 
desde 11 de abril, por deci-
são do secretário estadual de 
Saúde, Edmar Santos, devido 
a suspeitas de irregularidades 
em contratos.

Subsecretário 
estadual de Saúde 
do Rio é exonerado

 Foto: Gilvan de Souza

Governador Wilson Witzel 

Em meio aos ataques do 
presidente Bolsonaro ao 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia,  a ala militar do 
Palácio do Planalto -  que 
cuida da articulação polí-
tica -  procurou nesta se-
gunda-feira (20) o deputa-
do federal para acalmar os 
ânimos. A ala militar teme 
uma ruptura institucio-
nal em meio à pandemia 
do coronavírus e trabalha 
para recompor pontes com 
o chefe da Câmara, respon-
sável pela pauta da Casa.

O ministro Luiz Eduar-
do Ramos, da Secretaria 
de Governo, tenta um en-
contro com Maia para esta 
semana. Procurado, o pre-
sidente da Câmara sugeriu 
a Ramos que o ministro da 
Casa Civil,  Braga Netto,  es-
teja presente na conversa. 
O Planalto quer a conversa 
ainda nesta semana com o 

presidente da Câmara.
Maia disse a Ramos que 

“seria bom” Braga Neto 
estar junto. O deputado 
gosta do ministro da Casa 
Civil  e tem relação com 
Braga Neto desde que o 
general foi  nomeado inter-
ventor federal da seguran-
ça no Rio,  durante o gover-
no Temer.

O encontro, se confir-
mado, ocorrerá no pior 
momento da relação de 
Maia e Bolsonaro.

O presidente acusa o 
deputado de conspirar 
para prejudicar o seu go-
verno, e o presidente da 
Câmara tem repetido que 
o presidente estimula as 
redes sociais contra o Con-
gresso. Maia desistiu de 
pontes com o presidente 
e também está distante 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

Após ataques de Bolsonaro, 
Planalto procura Maia, que quer 
Braga Neto como interlocutor

Interlocução paralela
Articuladores políticos 

do governo tentaram uma 
interlocução paralela para 
enfraquecer Maia nos últi-
mos dias:  chamaram depu-
tados do centrão para ne-
gociar cargos em troca de 
apoio no Congresso, para 
formar uma base aliada.

De olho no espaço em 
cargos de segundo e tercei-
ro escalão distribuídos pelo 
governo, líderes do centrão 
toparam. No entanto, tam-
bém se irritaram com a fala 
do presidente no domingo, 
atacando o que chama de 
“velha política”,  como são 
conhecidos os partidos que 
o governo tem chamado 
para conversar nos últimos 
dias para negociar apoio 
em troca de cargos.

Além de formar a base, há 
outro pano de fundo na ten-
tativa do governo de cisão do 
centrão: a disputa pela presi-
dência da Câmara em 2021. 
O governo, desta vez, quer 
fazer o presidente que su-
cederá Maia. Mas, para isso, 

precisa negociar e tem feito 
isso - mas só nos bastidores. 
Publicamente, o presidente 
mantém o discurso de que 
não negocia para agradar à 
sua base ideológica.

Maia e líderes do centrão 
e da oposição têm exposto 
isso nas conversas de basti-
dores em Brasília,  e discu-
tem uma estratégia conjun-
ta de reação.

Presidente da Câmada dos deputados Rudrigo Maia

 Foto: Divulgação
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Rio co-
m e ç o u 
a testar, 
neste fim 
de sema-
na, o uso 
do plasma 
sanguíneo 
em pacien-
tes graves 

da Covid-19. Duas mulheres 
e um homem que estão 
internados no Instituto 
Estadual do Cérebro (IEC) 
receberam a transfusão de 
plasma de um doador já 
curado da doença, mas que 
carrega anticorpos contra 
o coronavírus.

Segundo o diretor do He-
morio, Luiz Amorim, já há 
621 pessoas que se curaram 
da Covid-19 e se cadastra-
ram para fazer a doação de 
plasma - que é a parte líqui-
da do sangue.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMedicina

O
Nesta quarta-feira (22), o 

Hemorio vai começar a coleta 
desse material."Pretendemos 
usar o procedimento em cem 
pacientes. Aí de fato teremos 
evidências se esse tratamento 
funciona ou não. É claro que a 
gente está muito esperançoso, 
mas tem de deixar bastante 
claro que ninguém tem certe-
za se vai funcionar ou não. A 
partir de amanhã a gente vai 
começar a coletar um número 
grande de plasma por dia. E a 
gente não vai esperar resulta-
do", disse Amorim.

Os primeiros resultados do 
tratamento devem ocorrer ain-
da nesta semana, já que come-
çam a aparecer três dias após 
o procedimento. A transfusão 
nos pacientes graves do IEC 
ocorreu no fim de semana.Para 
ser um doador de plasma, a Co-
vid-19 tem de ter sido constata-
da por exames.

O doador tem de ter entre 18 
e 60 anos, estar curado e sem 
sintomas há pelo menos 14 

RJ começa a testar o uso 
de plasma sanguíneo no 
tratamento da Covid-19

Foto: Divulgação

Rio começa a testar uso de plasma no tratamento de pacientes graves de coronavírus

dias. Cada doador pode doar 
plasma para até três pacientes, 
dependendo da quantidade de 

anticorpos.O Hemorio tem ca-
pacidade para colher o plasma 
de até oito pessoas por dia.

Em quatro semanas, mais 
pessoas foram internadas 
por síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) no es-
tado do Rio de Janeiro que 
em todo o ano de 2019, 
mostra levantamento com 
base em dados da Fiocruz. 
Os dados, segundo espe-
cialistas, apontam para a 
subnotificação dos casos do 
novo coronavírus.

Nos 12 meses de 2019, fo-
ram registradas 1.835 inter-
nações por SRAG no estado, 
segundo o sistema de moni-
toramento Infogripe. 

Em 2020, 1.951 pessoas 
foram hospitalizadas com a 
síndrome somente entre 8 
de março e 4 de abril.  Des-
ses casos (até a última atu-
alização desta reportagem): 

840 pacientes aguarda-
vam o resultado;

281 foram confirmados 
como Covid-19;

173 testaram negativo;
184 não testaram ou não 

tinham a informação;
28 foram diagnosticados 

como outros vírus.
O levantamento não 

considera a última semana 
disponível no sistema, de 5 
a 11 de abril,  porque a esti-
mativa é menos precisa no 
período mais recente. 

O Infogripe leva em con-
ta o que já foi inserido no 
sistema nacional do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) 
e faz uma estimativa dos 
casos que ainda não entra-
ram com base no histórico 
de cada local.

Idosos passam a ser 
mais afetados

Além do aumento de ca-

sos, houve também uma 
mudança no perfil dos pa-
cientes graves com proble-
mas respiratórios. 

Em 2019, 879 pacien-
tes (48% do total) tinham 
menos de 2 anos, o que é 
uma característica da gripe 
comum. Os idosos respon-
deram por apenas 13% do 
total de casos, com 235 in-
ternações. 

Em 2020, nas semanas 
entre 8 de março a 4 de 
abril de 2020, a faixa etária 
com maior incidência de 
casos foi a de pessoas com 
mais de 60 anos. Os idosos 
responderam por 25%dos 
casos, com 489 interna-
dos por SRAG. No mesmo 
período, o número de pa-
cientes com menos de 2 
anos foi 112, o equivalente 
a 5,7%.

Diretor do Hospital da Posse testa positivo 
para coronavírus e está internado

Em 4 semanas, RJ tem mais internações por 
síndromes respiratórias que em todo 2019

O médico Joé Gonçalves 
Sestello, diretor do Hospital 
Geral de Nova Iguaçu, tam-
bém conhecido como Hos-
pital da Posse testou positi-
vo para o coronavírus e está 

internado. A Prefeitura de 
Nova Iguaçu informou que 
ele está internado em obser-
vação em um hospital parti-
cular na Zona Sul do Rio des-
de domingo. 

Joe Sestello, diretor do Hospital da Posse

Foto;  Gilvan de Souza / Agencia O Dia
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segunda fase 
da Campa-
nha Nacional 
de Vacinação 
Contra a Gri-
pe, iniciada 
em 16 de abril, 
segue em Du-
que de Caxias.

A Secreta-
ria Municipal 

de Saúde e Defesa Civil ressalta 
que a meta nesta fase da Cam-
panha de Vacinação é a imuni-
zação dos profissionais das for-
ças de segurança e salvamento, 
caminhoneiros, motoristas de 
transporte coletivo, portadores 
de doenças crônicas não trans-
missíveis (comorbidades) e 
outras condições clínicas espe-
ciais, além de pessoas privadas 
de liberdade, profissionais do 
sistema prisional e adolescen-
tes e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas.

Nesta segunda-feira (20), o 
Departamento de Vigilância 
em Saúde (DVS) promoveu 
uma ação de vacinação na sede 
da Guarda Municipal de Duque 
de Caxias, no Parque Duque 

PARA TODOSPARA TODOSCaxias

A
(Centro). Desde cedo dezenas 
de agentes de segurança públi-
ca do município chegavam à 
sede para receber a imunização 
contra a gripe influenza. É im-
portante destacar que a vacina 
da gripe não diminui o risco de 
contágio por coronavírus, mas 
pode proteger a população mais 
vulnerável.

“Pensando na segurança e le-
vando em conta o cuidado com 
a saúde dos nossos agentes da 
Guarda Municipal, solicitamos à 
Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil que disponibilizás-
semos a vacinação aqui na sede, 
para que os agentes pudessem 
ter acesso à imunização. Nossos 
agentes precisam estar nas ruas, 
para manter a ordem e fazer 
cumprir as determinações mu-
nicipais, para isso precisam estar 
protegidos”, destacou o Coman-
dante da Guarda Municipal, Be-
nizio Terra Gomes.

A Secretaria Municipal de 
Saúde destaca que, nessa segun-
da fase da campanha de vacina-
ção contra a gripe, os pacientes 
de doenças crônicas ou portado-
res de outras condições clínicas 

Secretaria de Saúde promove 
vacinação contra a gripe na 
sede da guarda municipal

Foto: Divulgação

      O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) promoveu uma ação de vacinação

A Prefeitura de Itaguaí está 
instalando câmeras de videomo-
nitoramento em vias públicas 
pela cidade a fim aperfeiçoar suas 
ações através do monitoramen-

to 24 horas e em tempo real. Os 
equipamentos vão ajudar nas de-
mandas de segurança pública e 
da Defesa Civil municipal (como 
o acompanhamento de chuvas e 

níveis dos rios da região), além de 
dar melhor fluidez ao tráfego de 
veículos. Ao todo, são 50 câmeras 
situadas em pontos estratégicos 
do município.

Coronavírus: Prefeitura de Belford 
Roxo toma medidas para atender 
moradores em situação de rua

Prefeitura instala câmeras de videomonitoramento em itaguaí

Temporariamente, o Centro 
de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua 
(Centro Pop) está fornecendo 
alimentação e higienização na 
Escola Municipal Professor Paris 
(Rua Padre José Beste, 341 – Vila 
Dagmar). A Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania esclare-
ceu que a mudança tem o objeti-
vo de evitar aglomerações neste 
momento de atenção mundial à 
prevenção ao coronavírus. Por 
isso, o secretário-adjunto de As-
sistência Social, Diogo Bastos, 
pediu ao secretário de Educação, 
Denis Macedo, a cessão de uma 
das escolas para que pudessem 
realizar essa assistência com 
mais segurança.

Diogo contou que a escola é 
maior que o Centro Pop e por 
isso oferece mais estrutura para 
que as pessoas mantenham dis-
tância e façam a higienização se-
gura nesse momento de crise. “O 

procedimento normal é fazer um 
cadastro e acompanhamento 
técnico para conhecer a história 
de vida deles, e assim saber como 
ajudá-los a sair dessa situação. 
Mas, entendendo as circunstân-
cias específicas desse período, 
não estamos fazendo credencia-
mento para evitarmos aglome-
rações. As portas estão abertas 
para atender com alimentação e 
higienização as pessoas que por 
qualquer motivo estejam em si-
tuação de rua”, disse.

O secretário-adjunto esteve 
no local temporário do Centro, 
conversou e esclareceu dúvidas 
sobre o funcionamento da as-
sistência nesse período de isola-
mento social e reforçou o pedido 
para que os funcionários e usuá-
rios redobrem o cuidado com a 
higiene. O local oferece café da 
manhã, almoço e um local para 
banho e higienização pessoal de 
9h às 13h. 

especiais devem levar uma pres-
crição médica para que possam 
ser vacinados. O documento 
precisa vir com uma justificati-
va e deve ser assinado pelo mé-
dico. Os pacientes cadastrados 
em programas de controle das 
doenças crônicas do SUS devem 
ir a postos que estão cadastra-
dos para receberem a vacina. Os 
caminhoneiros e os trabalhado-
res portuários também deverão 
apresentar documento com-
probatório (carteira de trabalho, 
contracheque com documento 
de identidade, carteira de sindi-
cato de Transportes, carteira de 
habilitação ou crachá funcional).

Em Duque de Caxias, a Secre-
taria Municipal de Saúde está 
disponibilizando a vacina nas 
seguintes unidades de saúde:

* CMSDC – Centro Municipal 
de Saúde de Duque de Caxias

(R. General Gurjão, s/nº – Cen-
tro), de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h.

* CRAESM – Centro de Refe-
rência de Atenção Especializada 
à Saúde da Mulher

(Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém), 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h.

* UNIDADE PRÉ HOSPITA-
LAR (UPH): Das 8h às 16h

- UPH Campos Elíseos (Av. 
Actura, nº 333 – Campos Elíseos)

- UPH Imbariê (Rua Santa Ca-
tarina, s/nº – Imbariê)

- UPH Saracuruna (Av. Presi-

dente Roosevelt, s/nº – Saracu-
runa)

- UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, 
s/nº – Pilar)

- UPH Xerém / Vacinação na 
sede da SUBPREFEITURA DO 4º 
DISTRITO (Av. Nóbrega Ribeiro, 
s/nº – Xerém)

- UPH Parque Equitativa (Av. 
Automóvel Clube, s/nº - Parque 
Equitativa):

* UNIDADE BÁSICA DE SAÚ-
DE (UBS): Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h

- UBS José Camilo dos Santos 
/ ESF Parque Chuno (Av. Vicente 
Celestino, 615 – Jardim Primavera)

- UBS Sarapuí (Av. Pelotas, s/n 
– Sarapuí)

- UBS Alaíde Cunha (Rua Cas-
tro Alves, s/n – Copacabana)

- UBS Dr. José de Freitas (Praça 
José de Jesus – Vila Operária)

- UBS Dr. Antônio Granja (Rua 
General Moreira Sampaio – Par-
que Fluminense)

- UBS Barão do Amapá (Rua 
Andreia – Amapá).

 Foto: Divulgação

Equipamentos ficam em pontos estratégicos pela cidade
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ma ten-
tativa de 
assalto ao 
centro de 
d i s t r i b u i -
ção das 
Lojas Ame-
r i c a n a s 
em Nova 
I g u a ç u , 

Baixada Fluminense, acabou 
com um caminhão e um carro 
incendiados por bandidos na 
Rodovia Presidente Dutra na 
madrugada desta terça-feira. 
Uma parede do depósito che-
gou a ser derrubada pelos cri-
minosos para que pudessem 
acessar o pátio do complexo.

A ação foi percebida por 
um policial militar lotado no 
7º BPM (Niterói) que trafega-
va na via, na altura do bairro 
Inconfidência, por volta das 3 
horas. Ele notou a movimen-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
tação de mais de dez bandidos 
armados de fuzil no local e 
acionou outras viaturas por te-
lefone. Os bandidos chegaram 
a atirar contra o policial, que 
não foi ferido e se esocndeu 
em uma residência próxima do 
ataque. Também houve troca 
de tiros entre os criminosos e 
a polícia. Os seguranças locais 
conseguiram se esconder atrás 
de uma estrutura blindada.

O caso foi registrado na 
58ª DP (Posse) e está sendo 
investigado. Diligências es-
tão em andamento para apu-
rar as circunstâncias e auto-
ria da invasão. Ninguém foi 
preso até o momento.

Essa foi a terceira tentativa 
de assalto à central de distribui-
ção da loja de varejo. Em outu-
bro do ano passado, criminosos 
também invadiram o galpão 
para levar um caminhão lotado 

de eletrônicos e eletrodomésti-
cos, como televisões e celulares. 
Os bandidos também chegaram 
atirando na ocasião. Em 2018, 
cerca de 30 homens de fuzil, 
que chegaram ao local em um 
comboio, invadiram o depósito 
e levaram, além de mercado-

Bandidos incendeiam veículos 
em tentativa de roubo a centro 
de distribuição na Via Dutra

Foto: Reprodução/G1

Centro de distribuição das Lojas Americanas, em Nova Iguaçu, é atacado por bandidos armados 

rias, um veículo da empresa de 
segurança privada.

Uma agência bancária do 
Banco Itaú também foi incen-
diada na manhã desta terça-
-feira na Avenida Nilo Peçanha, 
no Centro de Nova Iguaçu. A 
polícia está investigando se 

o caso tem relação com essa 
nova tentativa de assalto à dis-
tribuidora. O ataque está sendo 
investigado pela 52ª DP (Nova 
Iguaçu). A perícia foi acionada 
e imagens de câmeras foram 
solicitadas para tentar identifi-
car os criminosos.

Policiais civis interdita-
ram, nesta segunda-feira 
(20), uma fábrica de álcool 
em gel que funcionava sem 
autorização no Centro de 
Nilópolis, na Baixada Flumi-
nense. No local, os policias 
encontraram equipamentos 
usados para fazer a mistura 
de substâncias químicas.

Os tanques com líquidos 
de fácil combustão divi-
diam o espaço com emba-
lagens, papelão e caixas de 
álcool.No laboratório, onde 
se fabrica o produto, pias 
lotadas, plásticos e baldes 
empilhados no chão.

Segundo os agentes, não 
havia qualquer cuidado 
com relação a higiene no 
processo de produção. Em 
outro ponto da fábrica, cai-
xas com embalagens de ál-
cool ficavam armazenadas 
perto dos sacos plásticos e 
outros produtos inflamá-
veis, como cilindros de gás.

Os policiais também fla-

graram uma caldeira com 
produto químico vazando 
no chão, tanques com cerca 
de 15 mil litros de álcool 96% 
empilhados e 800 litros de 
álcool em gel.

Segundo o delegado An-
dré Neves, da 57ª DP (Niló-
polis), desde que começou 
a pandemia do coronavírus, 
a Polícia Civil tem feito dili-
gências para apurar irregula-
ridades. Na semana passada, 
por exemplo, foram apreen-
didas mais de 11 mil másca-
ras, de uma fábrica que não 

tinha autorização da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), nem do 
Corpo de Bombeiros para 
funcionar.

"Foi realizada a perícia e 
constatamos total insalubri-
dade, causando exposição 
a perigo não só os consu-
midores, como moradores. 
Conduzimos os funcionários 
para a delegacia. Os proprie-
tários vão responder por cri-
me contra a economia popu-
lar e contra a saúde pública", 
disse o delegado.

Suspeito de incendiar 11 carros na 
Tijuca e no Méier é preso pela PM

Polícia fecha fábrica clandestina de álcool em
 gel em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Policiais militares do 6º 
BPM (Tijuca) prenderam na 
manhã desta segunda-feira 
(20) um suspeito de incen-
diar, nos últimos dez dias, 
11 veículos estacionados em 
diferentes localidades nas 
regiões da Tijuca e do Méier, 
ambos na Zona Norte.

Segundo a corporação, a 
prisão foi possível graças ao 
esforço dos policiais do pa-
trulhamento tático móvel do 
6ºBPM, que identificaram as 
principais características do 
homem a partir das informa-

ções das câmeras de seguran-
ça repassada por um morador.

Os incêndios em série ti-
veram início na madrugada 
do dia 11 de abril. Na primei-
ra ação, foram incendiados 
quatro veículos na região do 
Méier – um na Rua Conselhei-
ro Agostinho, dois na Traves-
sa Augusto Nunes e um na 
Rua Piauí. No dia 16, foram 
mais quatro ainda na área do 
3º BPM – dois na Travessa Da-
mião de Aguiar, um na Rua 
Francisco Coutinho e outro 
na Rua Miguel Ângelo.

 Foto: Divulgação

Polícia fecha fábrica ilegal de álcool gel

Esquina da Rua Hipólito da Costa com Boulevard 28 de Setembro, um dos locais de incêndio do criminoso

Foto: Google Street View
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n v o l v i d a 
em análi-
se de um 
c a l e n d á -
rio a cada 
dia mais 
imprevisí-
vel, a CBF 
p l a n e j a 
a u x i l i a r 
as autori-
dades de 

saúde nos estudos do coro-
navírus. Dentro do protocolo 
médico nacional, a entidade 
prevê os testes em jogadores 
- e familiares que morem na 
mesma residência - e estafe 
de 180 clubes pelo país, das 
séries A a D (20 nas três pri-
meiras divisões e 68 na últi-
ma) no masculino e mais 52 
no feminino (16 equipes na 
A1 e mais 36 na A2). Os da-
dos serão enviados ao Minis-
tério da Saúde.

São dois objetivos com 
a realização dos testes. Um 
deles, claro, identificar no 
teste de anticorpos IgG e 
IgM - siglas para classificar 
nível de infecção ou imu-
nização nos pacientes - a 
condição de cada atleta. O 
outro, fazer um estudo de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

E
prevalência setorial - o que 
quer dizer, formar base epi-
demiológica de um pequeno 
grupo determinado. Análise 
do perfil dentro de grupo de 
atletas, no caso.

A intenção é proteger 
este segmento sem compro-
meter outras pessoas - o que 
significa manter precauções 
de contato com o vírus. 
Bom lembrar que ainda há 
dúvidas sobre o compor-
tamento do vírus - no que 
diz respeito à reinfecção de 
uma pessoa anteriormente 
infectada -, além de outras 
questões sobre a aquisição 
e custos de testes para co-
ronavírus. O protocolo no-
meia 17 laboratórios no país 
credenciados pela Anvisa 
para vender os kits.

Os médicos de cada clube 
devem enviar formulários - 
terão cada qual registro de 
login e senha para preencher 
diretamente em sistema in-
terno da CBF - com todas in-
formações possíveis sobre os 
jogadores - dados pessoais 
completos, além de descrição 
de sintomas, tipo de teste re-
alizado, o resultado do teste e 
a evolução do paciente.

Clubes em mais de 100 
municípios pelo país

No protocolo de alguns 
estados - de modelo seme-
lhante ao documento que 
ainda vai ser distribuído para 
federações de todo país - , há 
destaque para esta "fase de 
acompanhamento". Os testes 

CBF quer testes em jogadores de 180
 times para auxiliar em estudos de 
prevenção ao coronavírus no país

Apesar de detalhado, o protocolo não estipula prazo de volta das atividades

nesses 180 times pelo país 
englobam mais de 100 muni-
cípios em território nacional, 
o que pressupõe realidades 
das mais distintas.

Os estudos sobre a epide-
mia mostram que 80% da po-
pulação vai pegar coronavírus 
e não vai apresentar sintomas 

ou vai ter apenas sintomas le-
ves. Com esses dados estatís-
ticos, as autoridades sanitárias 
podem ter mais informações 
para eventual flexibilização 
do distanciamento social. A 
partir dos testes, ainda é pos-
sível que grupo maior de joga-
dores treine junto.

Foto: Ronald Lincoln


