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O ministro da Saúde e Bolsona-
ro estão se “bicando”, nas palavras 
do presidente, desde o começo da 
pandemia do coronavírus.
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m i n i s t r o 
da Econo-
mia, Paulo 
G u e d e s , 
defendeu 
neste do-
mingo (5), 
d u r a n t e 
videocon-
f e r ê n c i a 
com con-

gressistas do DEM, o conge-
lamento dos salários do setor 
público durante dois anos 
como forma de contribuir 
para redução de despesas 
neste período de combate ao 
coronavírus.

A defesa do ministro é 
uma contraproposta à ideia, 
que já circulou dentro da 
própria equipe econômica e 
é defendida por alguns parla-
mentares e economistas, de 
corte imediato dos salários 
dos servidores públicos.

Técnicos da Economia 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRedução de despesas 

O
chegaram a propor uma redu-
ção de 25% durante este ano. 
O deputado Ricardo Barros 
(PP-PR) defende uma redução 
de 30% dos vencimentos de 
todo setor público, incluindo 
Executivo, Legislativo e Judi-
ciário.

Durante a reunião neste 
domingo, o ministro disse aos 
congressistas do DEM que o 
presidente Jair Bolsonaro não 
apoia a redução dos salários 
e que, no final, teria pratica-
mente o mesmo impacto na 
redução das despesas de um 
congelamento pelo período 
de dois anos.

Ou seja, neste momento, 
o ministro avalia ser melhor 
manter o poder de compra do 
servidores públicos para evi-
tar uma maior desaceleração 
da economia, mas propõe um 
congelamento por um período 
mais longo gerando uma redu-
ção de gastos equivalente.

Na reunião, o líder do 
DEM na Câmara dos Depu-
tados, deputado Efraim Fi-
lho (PB), cobrou do minis-
tro diante da demora para 
que o crédito destinado a 
micro, pequenas e médias 
empresas para pagamento 

Coronavírus: Guedes defende 
congelar salários do setor 
público por dois anos

Foto: Divulgação

No sábado (4), Guedes chegou a realizar uma videoconferência com empresários e a questão do crédito foi a principal cobrança do setor

de folha de pessoal chegue 
até aos empresários.

No sábado (4), Guedes che-
gou a realizar uma videocon-
ferência com empresários e a 
questão do crédito foi a princi-
pal cobrança do setor.

"O dinheiro não está che-

gando na ponta, os bancos 
temem os riscos de emprestar 
agora, propomos ao ministro 
que as empresas que adminis-
tram as maquininhas de débi-
to façam esses empréstimos. 
Ele gostou da ideia e deve ado-
tá-la", disse Efraim Filho.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, ignorou 
as novas críticas do presiden-
te Jair Bolsonaro — que disse, 
neste domingo (5), e sem citar 
nomes, não ter medo de usar 
a caneta com pessoas do go-
verno que viraram estrelas — e 
repetiu nesta segunda-feira (5) 
seu mantra, ao ser questionado 
sobre o episódio: "Lavoro, lavo-
ro, lavoro" (que em português 
significa "trabalho, trabalho, 
trabalho"). 

O ministro da Saúde e Bol-
sonaro estão se “bicando”, nas 
palavras do presidente, desde 
o começo da pandemia do co-
ronavírus. Mandetta defende a 
linha da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para combater 
o vírus, enquanto o presiden-
te pede uma flexibilização do 
confinamento argumentando 
que o isolamento prejudica a 
economia. 

Neste domingo (5), antes da 
declaração, Bolsonaro recebeu 

Mandetta ignora nova fala de 
Bolsonaro e repete mantra: 
'Lavoro, lavoro, lavoro'

Ministro Luiz Henrique Mandetta

Foto: Divulgaçãoseu amigo e ex-deputado Alber-
to Fraga, no Palácio da Alvora-
da. Perguntado se o presidente 
falou algo a respeito do fim ou 
da flexibilização do isolamento, 
medida orientada pela OMS e 
pelo próprio Ministério da Saú-
de, Fraga disse que o presiden-
te “mantém sua posição”, mas 
sabe que, se tomar alguma me-
dida contra o fim do isolamento, 
o Congresso pode derrubá-la. 

“Ele mantém sua posição. 
Mas sabe que, se tomar alguma 
medida (decreto, por exemplo), 
o Congresso pode derrubar”. 

Nos últimos dias, o Planalto 
passou a avaliar uma saída in-
termediária: flexibilizar o iso-
lamento para cidades médias e 

pequenas com baixo índice de 
casos de coronavírus. 

Perguntado se o Ministério 
da Saúde concordava tecni-
camente e se estabeleceria os 
critérios para a saída interme-

diária, Mandetta respondeu: 
“Não recebi nada . Mas traba-
lhamos com modelos que in-
cluem estas opções. Já disse 
isso . Graus diferentes para 
situações diferentes”. 
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prefeito do 
Rio, Marcelo 
Crivella, pu-
blicou um de-
creto nesta se-
gunda-feira no 
Diário Oficial 
do Município 
do Rio no qual 
e s t a b e l e c e 

horários diferentes para o 
funcionamento do comér-
cio autorizado e da indústria 
durante a vigência do estado 
de emergência para enfren-
tamento da pandemia do 
novo coronavírus. A medida 
tem como objetivo reduzir 
aglomerações nos transpor-
tes públicos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
Estabelecimentos exclu-

siva ou predominantemen-
te comerciais deverão ini-
ciar o funcionamento após 
às 9 horas.

Já os estabelecimentos 
exclusiva ou predominante-
mente industriais, deverão 
ter início antes das 6 horas.

A divisão dos turnos passa 
a valer a partir de terça-feira, 
7 de abril.

A Prefeitura ressalta que a 
alternância e escalonamento 
nos horários dos estabeleci-
mentos destinados à explo-
ração de atividades econômi-
cas é a maneira mais eficaz 
de evitar aglomerações nos 
transportes públicos.

'Isolamento continua', 
diz Crivella

O prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos) afirmou, em 
transmissão ao vivo no Face-
book na noite deste domingo, 
após uma reunião com o co-

Crivella publica decreto que 
determina horários distintos 
para funcionamento de 
indústria e comércio

Foto:  Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Prefeitura ressalta que a alternância e escalonamento nos horários dos estabelecimentos é a maneira mais eficaz de evitar aglomerações nos transportes públicos

mitê científico municipal, que 
decidiu manter todas as medi-
das de afastamento social na 
capital f luminense.

Após analisar a curva de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus (covid-19) na cidade 

em uma reunião de mais de 
duas horas, o comitê formado 
por infectologistas, diretores 
de hospitais e médicos da rede 
pública decidiu por unanimi-
dade que o isolamento tem 
que continuar.

A vacinação contra a gripe 
vai ser retomada nesta terça-
-feira (7) nos postos de saúde 
do Rio. A informação foi divul-
gada pela Secretaria Municipal 
de Saúde, após a chegada de 
novas doses às unidades do 
município.

A campanha havia sido 
suspensa temporariamente 
na sexta-feira (3), por falta 
de vacina. O Rio vinha fazen-
do a imunização em sistema 
'drive thru' em cinco postos 

do Detran e em um posto 
montado no Riocentro. O 
espaço, no entanto, não vol-
tará a aplicar as doses por-
que está sendo usado para 
outra ação da prefeitura 
contra o coronavírus.

Essa etapa da vacina-
ção é destinada às pesso -
as com mais de 60 anos e 
prof issionais  de saúde e 
está disponível  em mais 
de 200 unidades de saúde 
do município.

Confira os postos do Detran 
onde é possível se vacinar a 
partir desta terça-feira (7), das 
10h às 15h:

Campo Grande – Estrada do 
Mendanha, 1672

Ilha do Governador/Infrae-
ro – Estrada de Tubiacanga

Barra da Tijuca - Av. Ayrton 
Senna, 2541

Catete – Rua Machado de 
Assis, 80 1

Tijuca/Haddock Lobo – Rua 
João Paulo I, 194

Baixada Fluminense tem mais seis 
mortes por coronavírus

Vacinação contra gripe será retomada no 
Rio a partir desta terça-feira A Baixada Fluminense regis-

trou mais seis mortes por co-
ronavírus, segundo o boletim 
divulgado pela Secretária de 
Estado de Saúde. Segundo os 
números oficiais, em todo o Es-
tado foram 11 óbitos a mais do 
que no último boletim divulga-
do na sexta-feira (03).

Segundo o levantamento, as 
novas mortes por COVID-19 foram 
registradas nas cidades de Mesqui-
ta (01), Duque de Caxias (3) e Nova 
Iguaçu (2).

Entre os mortos está um ho-
mem de 23 anos, da cidade de 
Nova Iguaçu, a pessoa mais jovem 
a morrer de COVID-19 no Estado 
do Rio de Janeiro.

No total de casos, com base em 
dados divulgados pelo Governo 
do Rio, a Baixada Fluminense acu-
mula 64 casos de pessoas diagnos-

ticadas com o novo cornavírus.
Confira a lista:
Nova Iguaçu – 19
Duque de Caxias – 13
Belford Roxo – 7
Magé – 5
São João de Meriti – 4
Guapimirim – 2
Queimados – 2
Mesquita – 1
Nilópolis – 1
Na última sexta-feira (03), en-

trou em vigor o decreto assinado 
pelo prefeito Washington Reis 
que determinou o fechamento 
do comércio em Duque de Caxias, 
como forma de tentar impedir a 
propagação do novo coronavírus.

Na mesma linha, a Prefeitura de 
São João de Meriti informou que 
agentes da Guarda Municipal e da 
Ordem Urbana estão nas ruas para 
coibir a abertura do comércio.

Campanha é retomada no Rio a partir desta terça-feira (7) 

Foto: Maurício Bazilio/SES

As novas mortes por COVID-19 foram registradas nas cidades de Mesquita, Duque de Caxias e Nova Iguaçu

Foto:  Reprodução internet
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recomendação 
de isolamen-
to voluntário, 
devido à Co-
vid-19, impede 
que muitos 
trabalhado -
res informais 
ganhem seu 
próprio dinhei-

ro. Artistas independentes, por 
exemplo, tiveram de parar suas 
apresentações diárias ao público. 
Pensando nisso, a Subsecretaria 
Municipal de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo, juntamente 
com a Secretaria de Assistência 
Social, estão fazendo mobiliza-
ção para a arrecadação e doação 
de cestas básicas.

As entregas começaram nesta 
quarta-feira, 01 de abril, e con-

PARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
tam com kits de higiene pessoal, 
para impedir a contaminação do 
coronavírus. “A iniciativa é focada 
em artistas independentes e esta-
mos falando de todos que estejam 
necessitando. Isso inclui poetas, 
músicos, malabaristas, artistas 
de rua e os demais. Sabemos que 
essa é uma época difícil e, por isso, 
estaremos doando para os de fora 
do município também”, explica o 
subsecretário de Cultura, Kléber 
Rodrigues. 

Desde então, já foram entre-
gues mais de 18 cestas básicas. 
Aqueles que estiverem interessa-
dos deverão se direcionar à sede 
da subsecretaria de Cultura, Espor-
te, Lazer e Turismo, localizada na 
rua Estrada Feliciano Sodré 2931, 
no Centro. Lá, todos passarão por 
uma triagem.

A Secretária de Assistência 
Social, Érika Rangel, reforça 
a importância do trabalho. 
“Estamos falando de pessoas 
que estão impossibilitadas 
de exercerem seu trabalho. 
Então, precisamos garantir os 

Prefeitura de Mesquita 
oferece cestas básicas para 
artistas independentes

Foto: Divulgação

      Iniciativa ajuda os profissionais das artes que não estão em atividade devido à quarentena da Covid-19

direitos da população nesse 
momento”, analisa. Ela lem-
bra, ainda, que as doações es-
tarão disponíveis nos Centros 
de Referência de Assistência 
Social do município, mas 
que esses estão funcionando 

com horário reduzido duran-
te a quarentena. Os artistas 
poderão ir aos CRAS, com o 
encaminhamento dado pela 
Subsecretaria de Cultura, 
de acordo com a sua área de 
abrangência, de 10h às 15h da 

A prefeitura de Nilópolis, 
diante da situação de pandemia 
do novo Coronavírus, montou 
com a Secretaria de Saúde, ao 
lado da UPA JK, na quadra da 
Primeira Igreja Batista de Ni-
lópolis, o Centro de Triagem 
– COVID-19, dando início aos 
atendimentos nesta sexta-fei-
ra (3), com um espaço amplo e 
exclusivo para acolhimento de 
pessoas com suspeitas dos sin-
tomas do coronavírus.

Os pacientes serão acolhidos 
por uma equipe de enfermei-
ros, médicos e técnicos que 
farão a avaliação do quadro clí-
nico do paciente, classificando 
em casos leves e graves.

Os casos leves serão orienta-
dos sobre quais medicamentos 
devem ser utilizados e serão 
encaminhados para o acolhi-
mento residencial. Já os consi-
derados graves, que apresen-
tem insuficiência respiratória, 
serão tratados neste centro, 
que conta com leitos devida-
mente preparados e equipados 
para atender os possíveis casos 
confirmados.

Médica no Município há 20 
anos, Aurineide Laurentina de 

Carvalho esclareceu como essa 
orientação vai ser feita.

“Nós classificaremos por 
gravidade do paciente. Após 
essa avaliação, colheremos 
o exame e os que não tive-
rem gravidade serão enca-
minhados para casa com 
uma autorização. A interna-
ção domiciliar é o paciente 
estar dentro de um quarto 
restrito, longe da família. Os 
casos com gravidade serão 
acolhidos aqui no Centro de 
Triagem – Covid 19. Temos 
leitos de CTI intensivo e se-
mi-intensivo, além da UPA 
que está aqui ao lado dando 
suporte. É isso que estamos 
propondo para o município 
de Nilópolis, preparados 
para encarar o coronavírus”, 
esclareceu a médica.

A paciente Aline Albu-
querque chegou ao Centro 
de Triagem apresentando 
febre e coriza, foi feito a 
classificação de risco e rece-
beu orientações da médica. 
“Me sinto segura em saber 
que em Nilópolis podemos 
contar com esse centro de 
triagem. Espero que menos 

Prefeitura entrega a população o 
Centro de Triagem – COVID-19

Os casos leves serão orientados sobre quais medicamentos devem ser utilizados e serão encaminhados para o acolhimento residencial

Foto: Reprodução | Google Street View

pessoas possível tenham a 
necessidade de passar por 
isso, mas se tiverem que pas-
sar, vejo que temos aonde 
buscar ajuda”.

Localizado ao lado da Unida-
de de Pronto Atendimento JK, 
na rua Zezinho, o Centro de Tria-
gem – COVID 19 realiza atendi-
mentos de 7h às 19h. Sua criação 
foi uma medida preventiva da 
prefeitura, caso o surto da pan-
demia aumente. A cidade já está 
preparada caso sejam confirma-
dos casos na nossa cidade.

“A todo paciente da nossa 
municipalidade que apresenta 
a síndrome gripal, este centro 
está pronto e apto a receber, 
acolher, fazer a classificação 
de risco e orientar o paciente 
com sinais leves ou graves”, 
disse o secretário municipal 
de Saúde, Claudio Borges.

A população está atendendo 
ao chamado do isolamento so-
cial depois que a prefeitura edi-
tou um decreto que fechou parte 
do comércio e serviços locais, 
funcionando apenas os essen-

ciais. Além disso, as aulas estão 
suspensas e atividades coletivas 
com aglomeração estão proibi-
das no município.

“Essa atitude é uma medi-
da preventiva que estamos 
tomando para cuidar dos nilo-
politanos, atendendo em suas 
necessidades nesse momento 
crítico. Aproveito o momento 
para enfatizar e fazer um ape-
lo, fiquem em casa. Juntos, 
vamos vencer o novo corona-
vírus”, orientou o prefeito de 
Nilópolis, Farid Abrão.
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orreu o 
h o m e m 
que foi es-
p a n c a d o 
com um 
pedaço de 
m a d e i r a 
por um 
casal que 

inventou que ele teria es-
tuprado a mulher em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flu-
minense. Lúcio dos San-
tos Pires, de 36 anos, foi 
agredido por B. S. Q. O P., 
22, e M. R. E. S. S., 25, que 
tiveram um ataque de fúria 
contra ele na noite do dia 
30 de janeiro. 

D e s d e  e n t ã o ,  L ú c i o 
e s t a v a  i n t e r n a d o  e m 
e s t a d o  g r a v í s s i m o  n o 
H o s p i t a l  G e r a l  d e  N o v a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

M
I g u a ç u  ( P o s s e ) .  E l e  d e u 
e n t r a d a  n a  u n i d a d e  c o m 
l e s õ e s  n a  c a b e ç a ,  p a s s o u 
p r o  c i r u r g i a ,  f i c o u  i n t e r -
n a d o  n o  C T I  p o r  c e r c a 
d e  d o i s  m e s e s  e m  e s t a d o 
g r a v í s s i m o  e  n ã o  r e s i s t i u 
a o s  f e r i m e n t o s  n a  ú l t i m a 
q u a r t a - f e i r a .

O caso foi desvendado 
pela Delegacia Especial 
de Atendimento à Mulher 
(Deam) de Nova Iguaçu, 
que prendeu o casal horas 
depois das agressões. À de-
legada Mônica Areal, titular 
da especializada, os dois 
inventaram que a mulher 
tinha sido estuprada por 
Lúcio, dizendo que ele teria 
sido linchado pela popula-
ção local por isso.

Mas o falso crime foi 

descoberto depois  que os 
policiais  conseguiram um 
v ídeo,  que mostra o ma-
rido agredindo a v ítima. 

Morre homem espancado por 
casal que inventou estupro 
para encobrir crime

 Foto: Arquivo Pessoal

Lúcio dos Santos Pires foi covardemente agredido na cabeça no dia 30 de janeiro

O s moradores da região 
conf irmaram a história  de 
que M. R.  E.  S.  S.  foi  quem 
espancou Lúcio.  Um outro 

v ídeo mostra a  mulher le-
vando uma faca para o ma-
rido durante as  agressões; 
relembre!

Criminosos atacaram a base 
da Unidade de Polícia Pacifica-
dora do Andaraí, na Zona Norte 
do Rio e deixaram dois policiais 
feridos, na manhã desta segun-
da-feira. Um dos agentes foi 
atingido no tornozelo e o outro 
foi baleado de raspão no braço.

O PM atingido de raspão 
continua no local, já o militar 
ferido no tornozelo foi socor-
rido para o Hospital do Anda-
raí e passa bem. Buscas estão 
em andamento na região e, 
até o momento, um homem 
com um rádio comunicador 

foi preso por policiais do 
6ºBPM (Tijuca) e levado para 
a 19ª DP (Tijuca).

Segundo o aplicativo de 
monitoramento Onde Tem 
Tiroteio (OTT-RJ), os tiros no 
local começaram por volta de 
6h de hoje.

Detentas tentam fugir de presídio em BanguDois policiais são feridos em ataque 
a UPP do Andaraí Duas detentas detentas ten-

taram fugir, na madrugada deste 
domingo, do Instituto Penal San-
to Expedito, em Bangu, na Zona 
Oeste do Rio. Elas foram captura-
das por servidores da unidade.

De acordo com a Secretaria 
estadual de Administração Pe-
nitenciária (Seap), as internas 
foram levadas para a 34ª DP 
(Bangu), onde o caso foi regis-
trado. Elas sofrerão sanções 
disciplinares cabíveis.

" Também foi  iniciada 
uma sindicância para apu-
rar  os fatos",  a  S eap infor-
mou,  em nota.

No último dia 14 de janei-
ro, internas da unidade co-
locaram fogo em colchões, 
iniciando um tumulto, que 
foi contido por inspetores da 
Seap. Na ocasião, 26 deten-
tas envolvidas na confusão 
foram encaminhadas à dele-
gacia de Bangu para registro 
da ocorrência.

O Instituto Penal Santo 
Expedito abriga cerca de 700 
presas e funciona no antigo 
Educandário Santo Expedi-
to, do Degase. A unidade foi 
inaugurada em agosto do ano 
passado.

Base da UPP Andaraí foi atacada na manhã desta segunda-feira

Foto: Reprodução / Internet

O Instituto Penal Santo Expedito fica em Bangu 

Foto:  Divulgação / Fundação Santa Cabrini
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F l a m e n -
go traba-
lha para 
r e t a r d a r 
os efeitos 
econômi-
cos da cri-
se gerada 
pela pan-
demia do 
coronav í-

rus internamente, mas ex-
ternamente o clube recebeu 
o segundo golpe. Após um 
dos patrocinadores, que 
tinha a marca exposta no 
calção, rescindir o contra-
to, o fornecedor de mate-
rial esportivo atrasou sem 
justificativas o pagamento 
do patrocínio e nem suge-
riu uma nova data para qui-
tar a dívida.

Por contrato, o Flamen-
go recebe anualmente R$ 
17.725.750,00 da Adidas. O 
valor é pago semestralmen-
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O
te, em 1º de abril e 1º de ou-
tubro. E os R$ 8.862.875 refe-
rentes ao primeiro semestre 
não bateram na conta rubro-
-negra na última quarta-feira, 
data prevista. A empresa ale-
mã não deu explicações para 
o atraso.

Acordo Flamengo
/ Fornecedor

Valor anual: R$ 
17.725.750,00

Primeiro semestre: 01 de 
abril - R$ 8.862.875

Segundo semestre: 01 de 
outubro - R$ 8.862.875

O clube não comenta a 
situação. Internamente, po-
rém, há preocupação com 
os efeitos financeiros da Co-
vid-19, vistos como uma bola 
de neve. Há ainda quem afir-
me que o atraso não é a úni-
ca pendência da fornecedora 
com o Flamengo.

A parceria do clube com a 

empresa teve início em 2013 
e vai até 2023. Além da cota 
fixa de patrocínio, o Flamen-
go recebe valores referentes 
a royalties pela venda de pro-
dutos oficiais e premiação por 
metas esportivas alcançadas.

Com o pagamento integral 

Fornecedor atrasa pagamento de 
parcela e liga alerta no Flamengo 
para efeitos da crise do coronavírus

 Foto: Divulgação/Flamengo

Flamengo não recebeu ainda primeira parcela do fornecedor

do salário do mês de março 
e tentativa de manutenção 
da folha salarial intacta após 
as férias coletivas de abril, o 
Flamengo tem consciência 
de que é inviável seguir neste 
cenário caso a paralisação do 
futebol supere o mês de maio. 

Nos bastidores, os dirigentes 
trabalham por alternativas, 
mas evitam precipitar o início 
das negociações por redução 
de salário antes de uma posi-
ção das autoridades de saúde.

Ao que tudo indica, porém, 
é questão de tempo.

Dolors Sala Carrió, mãe do 
técnico Pep Guardiola, é mais 
uma vítima do coronavírus, 
pandemia que matou milha-
res de pessoas pelo mundo. 
Ela tinha 82 anos. Além de Pep 
Guardiola, Dolors, casada com 
Valetí Guardiola, tinha mais 
duas filhas (Olga e Francesca) e 
um filho (Pere).

"A família Manchester City 
está arrasada ao relatar a morte 
de Dolors Sala Carrió, mãe de 
Pep, em Manresa, Barcelona, 
depois de contrair o coronaví-
rus. Todo mundo associado ao 
clube envia sua mais sincera 
condolência neste momento 
mais angustiante para Pep, sua 
família e todos os seus ami-
gos.", diz o comunicado oficial 
do Manchester City, clube de 
Pep Guardiola.

Há cerca de duas semanas, 
Pep Guardiola doou um mi-

lhão de euros para a Fundação 
Àngel Soler Daniel, adminis-
trada pelo Collegi de Metges, 
em Barcelona, que luta contra 
o coronavírus.

A Espanha é um dos países 
mais atingidos pela pandemia 
do Covid-19, registrando mais 
de 135 mil casos e 13.055 mor-
tes até o fim da manhã desta 
segunda-feira.

Homenagens do futebol a 
Guardiola e família

Após o anúncio do Man-
chester City, o mundo do fute-
bol prestou homenagens a fa-
mília de Pep Guardiola. Entre 
eles, Bayern, Barcelona e Real 
Madrid, além de jogadores 
como De Bruyne e Mendy.

"O FC Barcelona lamenta a 
perda de Dolors Sala e, nesse 
momento tão difícil, envia os 
seus mais sinceros pêsames 

Dolors Sala Carrió, mãe do 
técnico Pep Guardiola, morre 
vítima do coronavírus

Dona Dolors e Guardiola em foto de arquivo

Foto: EFE

para Pep Guardiola, familiares 
e amigos. Descanse em paz!", 
escreveu o Barcelona em suas 
redes sociais.

"Caro Pep, todo o FC Bayern 
está tristemente conectado a 
você e sua família!", publicou o 
Bayern.

"O Real Madrid CF está 
profundamente triste com 

a morte de Dolors Sala Car-
rió, mãe de Pep Guardiola. 
Nosso clube deseja transmi-
tir suas condolências à sua 
família e entes queridos.", 
publicou o Real Madrid.

Jogador de Guardiola no City, 
o belga De Bruyne se solidari-
zou com o o treinador. Assim 
como o francês Mendy.

"Os pensamentos estão com 
Pep e sua família neste momen-
to. Um time", postou.

"Você sempre me tratou 
como um filho e, como em uma 
família, rimos juntos, também 
choramos juntos. Minhas con-
dolências mais profundas a Pep 
e toda a família Guardiola.", es-
creveu Mendy.


