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presiden-
te Jair 
Bolsona-
ro voltou 
a falar 
com jor-
n a l i s t a s 
nesta ter-
ç a - f e i r a 
(5), como 

de costume, cercado por 
apoiadores. Como de hábito, 
o presidente atacou a im-
prensa, impediu perguntas 
dos jornalistas, e confirmou 
que o superintendente da 
Polícia Federal no Rio, Car-
los Henrique Oliveira, está 
deixando o cargo. Bolsonaro 
alegou que ele está sendo 
promovido a diretor-execu-
tivo da PF.

Bolsonaro deu a decla-
ração na saída do Palácio 
da Alvorada, ao negar que 
tenta interferir na Polícia 
Federal, conforme acusa-
ção feita pelo ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro ao 
pedir demissão.

Um inquérito foi aberto 
no Supremo Tribunal Fede-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDeclaração

O
ral (STF) para apurar as acu-
sações feitas por Moro. Bolso-
naro nega interferência na PF.

Segundo Bolsonaro, Olivei-
ra foi convidado por Rolando 
de Souza a assumir o cargo 
considerado o segundo mais 
importante da Polícia Federal.

Souza foi nomeado e em-
possado diretor-geral da PF 
nesta segunda-feira (4). Ele 
assumiu o cargo após o minis-
tro Alexandre de Moraes, do 
STF, suspender a nomeação 
de Alexandre Ramagem, ami-
go dos filhos do presidente e 
atual chefe da Agência Brasi-
leira de Inteligência (Abin).

Nesta terça, o presidente fa-
lou sobre a mudança na chefia 
da PF no Rio, berço eleitoral 
de Bolsonaro, ao criticar dian-
te de apoiadores manchete 
desta terça do jornal “Folha de 
S. Paulo”, que publicou “Novo 
diretor da PF assume e acata 
pedido de Bolsonaro”.

Ao deixar o cargo, o ex mi-
nistro Sergio Moro denun-
ciou que um dos motivos da 
insatisfação do presidente 
com o ex-diretor geral da PF, 

Bolsonaro diz que superintende 
do RJ será número 2 da PF 'a
convite' do novo diretor-geral

 Foto: Divulgação

Bolsonaro confirma que superintendente da PF no Rio está deixando cargo

Comandada por Olavo de 
Carvalho, a ala ideológica do go-
verno do presidente Jair Bolso-
naro conseguiu nesta terça-feira 
(5) uma vitória na Secretaria da 
Cultura, comandada por Regina 
Duarte: a volta de Dante Manto-
vani para a Funarte.

Auxiliares de Bolsonaro 
que são aliados de Regina 
Duarte dizem que foram 
pegos de surpresa com a 
informação, mas admitem 
a digital de Olavo de Car-
valho, que quer a demis-
são de Regina.

Ala ideológica quer saída de 
Regina Duarte, e ala política 
teme desgaste após Moro

Segundo informações, na 
semana passada o Planalto já 
havia identificado na secretária 
Regina Duarte um novo alvo da 
ala ideológica nas redes sociais.

A ala política do governo 
tenta afastar as especulações 
de que ela deixará o gover-
no, mas já havia se frustrado 
com as manifestações do pre-
sidente na última terça-feira. 
Ao ser questionado sobre a 
permanência de Regina no 

governo, Bolsonaro disse que 
só presidente e vice não po-
dem ser trocados.

Hoje, assessores políticos 
do presidente consideram ser 
imprevisível o desfecho da 
situação de Regina, mas não 
descartam sua saída. Isso se-
ria um novo desgaste após a 
saída de Sergio Moro do Mi-
nistério da Justiça e Seguran-
ça Pública, já que tanto ele 
quanto a atriz são populares.

Não à toa, o impacto do "sim" 
de Regina foi comparado por 
militares ao sim de Sergio Moro 
quando entrou no governo.

Nos bastidores, auxiliares 
presidenciais sabem tam-
bém que um dos motivos 
que a levaram para Brasília 
foi o fato de integrar o mes-
mo governo onde trabalhava 
Moro. Regina é admiradora 
de Moro desde que ele era 
juiz da Lava Jato.

Maurício Valeixo, era a resis-
tência dele em trocar o supe-
rintendente do Rio.

“Para onde é que está indo 
o superintendente do Rio de 
Janeiro? Para ser o diretor-
-executivo da PF. Ele vai sair 
da superintendência, são 27 
superintendentes no Brasil, 
para ser diretor-executivo. Eu 
estou trocando ele? Eu estou 

tendo influência sobre a Polí-
cia Federal? Isso é uma patifa-
ria, é uma patifaria”, afirmou 
Bolsonaro.

Questionado se solicitou a 
substituição de Oliveira, Bol-
sonaro mandou os repórteres 
calarem a boca. E prosseguiu:

“Cala a boca! Cala a boca! 
Está saindo de lá para ser di-
retor-executivo a convite do 

atual diretor-geral. Não inter-
firo em nada. Se ele for desa-
feto meu e se eu tivesse inge-
rência na PF, não iria para lá. 
É a mensagem que vocês dão. 
Não tenho nada contra o supe-
rintendente do Rio de Janeiro. 
E não interfiro na Polícia Fe-
deral. E ele está sendo convi-
dado para ser diretor-executi-
vo. É o 02”, disse.
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Rio de Ja-
neiro tem 
363 pacien-
tes com 
suspeita de 
C o v i d - 1 9 
esperando 
por uma 
vaga de 
UTI em 
hospitais , 

em todo o estado.
Na rede estadual só tem vaga 

em Volta Redonda, no Sul Flu-
minense. E o único hospital de 
campanha, o do Lebon, na Zona 
Sul do Rio, já tem 60 pacientes in-
ternados.

Veja números da rede 
saúde no RJ:

taxa de ocupação de leitos de 
UTI na rede do SUS é de 97%

taxa de ocupação nos lei-
tos de enfermaria para Co-
vid-19 é de 92%

na rede estadual, taxa de ocu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

O
pação é de 74% em enfermaria e 
84% em UTI

363 pacientes com suspeita de 
Covid-19 esperando por uma vaga 
de UTI

só na capital, são 315 pacientes 
na fila por leito de UTI de Covid-19 
(unidades hospitalares federais, es-
taduais e municipais)

Em toda a rede do SUS, há 1.263 pa-
cientes internados, sendo 410 em UTI

Na rede municipal, há 527 pes-
soas internadas com suspeita de 
Covid; 129 em UTI

rede municipal abriu 616 leitos 
exclusivos, desde o início da pande-
mia, para o tratamento do coronaví-
rus. Deste total,168 são leitos de UTI

Leitos
Desde a última sexta-feira (1º), 

foram abertos 143 novos leitos para 
tratamento da Covid-19. Cem deles 
no Hospital de Campanha do Rio-
centro, na Zona Oeste.

De acordo com o núcleo do Rio 

do Ministério da Saúde, existem 170 
leitos exclusivos no Hospital Fede-
ral de Bonsucesso. Mas apenas 18 
estão disponíveis, sendo apenas 12 
de UTI. Todos já está ocupados.

Outros 12 pacientes com co-
ronavírus estão internados na 
emergência aguardando um 
leito. Mais leitos serão liberados 
quando novos funcionários fo-
rem contratados pela Riosaúde.

No RJ, 363 pacientes com suspeita 
de Covid aguardam vaga em UTIs, 
que têm 97% dos leitos ocupados

 Foto: Marcos Serra Lima/G1

Rede municipal abriu 616 leitos exclusivos, desde o início da pandemia, para o tratamento do coronavírus. Deste total,168 são leitos de UTI

Profissionais da saúde do 
Hospital da PM denunciam tra-
balho excessivo

Na rede estadual, há 739 
leitos exclusivos para Co-
vid-19. Desse total, 587 são 
em hospitais de referência 
para o tratamento, sendo 299 
de UTI e 288 de enfermaria.

Além dessas unidades des-
tinadas ainda há 152 leitos 

para o tratamento da Covid-19 
em áreas isoladas de outras 
unidades estaduais.

A taxa de ocupação é de 
74% em leitos de enfermaria 
e 84% em leitos de UTI. Só 
há vagas no Hospital Zilda 
Arns, em Volta Redonda. Ao 
todo, 2.226 pacientes estão 
internados em unidades da 
rede estadual.

O Estado do Rio registra, até 
o momento, três crianças de 
até 12 anos mortas por causa do 
novo coronavírus (covid-19). A 
vítima mais jovem é um bebê 
de um ano, do sexo masculino, 
da capital, que morreu no dia 7 
de abril.

As duas outras vítimas são 
uma menina de nove anos de 

Santo Antônio de Pádua, na 
Região Serrana; e um jovem de 
12 anos de Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, que mor-
reu no dia 24 de abril.

De acordo com o último 
boletim da Secretaria estadual 
de Saúde, divulgado ontem, o 
Rio atualmente tem 11.139 ca-
sos confirmados da covid-19 

e 1.019 mortes. A cidade com 
mais óbitos é Rio de Janeiro, 
com 670, seguida de Caxias 
(84) e Nova Iguaçu (46).

Veja os números da doença 
no estado

. Casos confirmados: 11.139

. Mortes: 1.019

. Internações: 1.969

. Recuperados: 6.284.

Rio teve aumento de circulação de pessoas 
nos últimos 15 dias, diz prefeitura

Rio registra três crianças mortas por covid-19; 
bebê de um ano é vítima mais jovem

Um levantamento da prefeitu-
ra mostra que houve aumento na 
circulação de pessoas no Rio no 
início desta semana em compara-
ção com os últimos 15 dias.

De acordo com os dados, a taxa de 
isolamento nesta segunda-feira (4) foi 
de 74%, enquanto nas duas semanas 
anteriores era de 79%. Isso significa 
que há menos pessoas respeitando a 
quarentena atualmente.

Os bairros com maior mo-
vimentação nas ruas foram 
Copacabana (70%) e Botafogo 
(67%), na Zona Sul. Os outros 
bairros monitorados tiveram o 
índice acima de 75%.

Câmeras registram
 movimentação

O levantamento da pre-
feitura é feito por meio de 
uma parceria do Centro de 
Operações Rio (COR) com 
a Cyberlabs,  que faz uma 
contagem automática das 
pessoas que aparecem nas 
imagens captadas pelas câ-
meras de monitoramento.

Ao todo, são 400 câmeras 
do COR. A empresa identifica 
aglomerações em tempo real 
e obtém um histórico de pre-
sença de pessoas em diferen-
tes locais.

População circulando nas ruas de Copacabana no dia 28 de abril 

Estado já tem 1.019 mortes 

 Foto: Marcos Serra Lima/G1

Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O DIA
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e s q u i t a 
deve rece-
ber mais 
de R$ 17 
m i l h õ e s 
por meio 
r e p a s s e 
direto pre-
visto pelo 
P r o g r a -

ma Federativo de Enfrenta-
mento ao Coronavírus (PLP 
39/2020). A proposta foi 
aprovada na noite de sábado 
(2) no Senado Federal e pre-
vê ao todo auxílio financeiro 
de R$ 125 bilhões a estados e 
municípios para combate à 
pandemia da covid-19.

O programa aprovado no 
Senado vai direcionar R$ 60 
bilhões em quatro parcelas 
mensais, sendo R$ 10 bilhões 
exclusivamente para ações de 
saúde e assistência social (R$ 
7 bi para os estados e R$ 3 bi 
para os municípios) e R$ 50 
bilhões para uso livre (R$ 30 bi 
para os estados e R$ 20 bi para 
os municípios).

Além dos repasses, os es-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

M
tados e municípios deverão 
ser beneficiados com a libera-
ção de R$ 49 bilhões através 
da suspensão e renegociação 
de dívidas com a União e com 
bancos públicos e de outros 
R$ 10,6 bilhões pela renego-
ciação de empréstimos com 
organismos internacionais, 
que têm aval da União.

Os municípios serão benefi-
ciados, ainda, com a suspensão 
do pagamento de dívidas pre-
videnciárias que venceriam até 
o final do ano. Essa medida foi 
acrescentada ao texto durante 
a votação, por meio de emenda, 
e deverá representar um alívio 
de R$ 5,6 bilhões nas contas das 
prefeituras.

Municípios que tenham re-
gimes próprios de previdência 
para os seus servidores ficarão 
dispensados de pagar a contri-
buição patronal, desde que isso 
seja autorizado por lei munici-
pal específica.

Contrapartidas
Mas para receber os bene-

fícios, a administração muni-

cipal está proibida de reajus-
tar salários e benefícios para 
servidores públicos até 2022, 
incluindo parlamentares e ex-
cetuando servidores das áre-
as da saúde e  segurança pú-
blica. Também está proibida 
a progressão na carreira para 
os servidores públicos, veda-
ção de aumento da despesa 
obrigatória acima da inflação, 
exceto para covid-19 e ainda 
a proibição de contratar, criar 
cargos e concurso para novas 
vagas, exceto vagas em aberto 

Mesquita deve receber mais de R$ 17 
milhões do Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Covid-19

 Foto: Divulgação

O programa aprovado no Senado vai direcionar R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais

e de chefia, e de trabalhado-
res temporários para o com-
bate à covid-19

O auxílio foi aprovado na 
forma de um texto apresen-
tado pelo relator, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
e que substitui a proposta 
original enviada pela Câma-
ra (PLP 149/2019).

Recursos ainda depen-
dem de aprovação

O texto ainda será anali-
sado pela Câmara Federal. 

Se não houver mudanças 
na Casa, vai para a sanção 
do presidente Jair Bolso-
naro. Caso os deputados 
promovam mudanças, elas 
terão que ser confirmadas 
pelos senadores.

Portanto, apesar de uma 
Fake News estar circulando 
nas redes sociais, nenhum cen-
tavo do Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Corona-
vírus foi depositado nos cofres 
do município. Os recursos e be-
nefícios só poderão s

Vereador pede para espalhar 
na chatuba que prefeito é 

miliciano para que seja 
impedido de circular

Circula nas redes sociais 
em Mesquita, um áudio de 
um suposto dialogo travado 
entre o vereador Marcelo Bi-
riba e um desconhecido em 
que o parlamentar pede para 
incitar os bandidos do bairro 
da Chatuba contra o prefeito 
Jorge Miranda e assessores, 
para eles sejam impedidos 
de circular na comunidade.

De acordo com o áudio, 
onde o vereador chega a ci-
tar o nome de um suposto 
traficante ele pede que seja 
espalhada a informação de 

que Jorge Miranda é milicia-
no e que um de seus assesso-
res de nome Moisés, seria X9 
(informante da polícia).

O áudio é considerado gra-
ve e já se tornou objeto de 
investigação de autoridades 
policiais e do Ministério Pú-
blico e  o vereador deve ser 
convocado a prestar esclare-
cimento nos próximos dias.

A incitação ao cometi-
mento de prática criminosa 
é prevista no código penal, 
com pena de detenção. Ao 
mandar espalhar boatos de 
que o prefeito é miliciano o 
vereador incorre no mínimo 
nesta prática delituosa

Na incitação, que consis-
te em “incitar, a prática de 

Em áudio vazado vereador Marcelo 
Biriba incita prática de crime contra 
o prefeito Jorge Miranda

o vereador deve ser convocado a prestar esclarecimento nos próximos dias

crime”, o sujeito estimula a 
pratica de crime. Ou seja, o 
crime ainda não foi pratica-
do, é um evento futuro.

A fala do vereador no 
áudio, pode se caracteri-
zar como cometimento de 

Foto: Divulgação

crime contra a Paz P ública, 
que significa:

 “  Incitação ao crime – Art. 
286 – Incitar,  publicamente, 
a prática de crime: Pena – 
detenção, de três a seis me-
ses,  ou multa.”

Entretanto ao citar nomes 
conhecidos e investigados 
pela polícia pela prática de 
tráfico de drogas  o vereador 
também pode estar incorren-
do na prática de apologia e 
associação ao crime
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Polícia Mi-
litar do Rio 
e x p u l s o u 
das suas filei-
ras o soldado 
Marco Auré-
lio da Silva 
Henrique, 
acusado de 
ter matado o 
próprio pai, 

em agosto de 2014, por ele não 
concordar com o namoro do filho 
com uma adolescente. Segundo a 
denúncia do Ministério Público, o 
PM — lotado à época na UPP Ara-
rá/Mandela — matou o pai, Ma-
nuel Henrique Pequeno Filho, de 
54 anos, com dois tiros, enrolou 
o corpo numa rede e jogou num 
barranco na Estrada da Serra Ve-
lha, em Piabetá, distrito de Magé, 
na Baixada Fluminense.

O pai não aceitava que o sol-
dado namorasse a adolescente 
— que ele havia conhecido de ser-
viço na favela da Zona Norte do 
Rio onde trabalhava. O PM aca-
bou sendo preso duas semanas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

A
depois do crime em Guaraciaba 
do Norte, no interior do Ceará, para 
onde fugiu após o homicídio.

O agora ex-soldado também 
responde na Justiça por ser o res-
ponsável da milícia que domina 
Rio das Pedras por extorquir fun-
cionários de uma loja de departa-
mento situada na favela. Na época, 
as cobranças, que aconteceram 
um mês antes do homicídio, fo-
ram denunciadas à Delegacia de 
Repressão às Ações Criminosas 
Organizadas e Inquéritos Especiais 
(Draco). Em depoimento, a adoles-
cente que namorava o ex-policial 
confirmou as extorsões e confir-
mou que foi à loja com o então na-
morado fazer as cobranças.

De acordo com a decisão que 
expulsou Marco Aurélio da PM, o 
ex-praça "envolveu-se em episó-
dios que demonstram o descom-
promisso com a verdade, a boa-fé 
e a lealdade não só aos princípios 
norteadores da Administração Pú-
blica e as normas de conduta e éti-
ca, exigidas a qualquer servidor do 
Estado, como também, aos valores 

que devem apregoados por qual-
quer cidadão integro e possuidor 
de bons sentimentos".

Nos dois processos a que Marco 
Aurélio responde, sua defesa pediu 
que ele fosse submetido a uma 
avaliação psiquiátrica, alegando 
que o ex-PM não tinha consciência 
de que estava cometendo os cri-
mes. No caso da extorsão, o proces-
so foi suspenso porque um laudo 

Soldado acusado de matar o 
próprio pai por não concordar 
com namoro é expulso da PM

Foto: Reprodução / IPU Notícias

O policial foi preso com a camisa da PM

elaborado por psiquiatras do Hos-
pital de Custódia Heitor Carrilho, 
em setembro de 2015, concluiu 
que Marco Aurélio "apresenta su-
perveniência de doença mental 
com diagnóstico positivo para Es-
quizofrenia paranóide".

Já no processo a que responde 
pelo homicídio do pai, um novo 
laudo, produzido em 2018, con-
cluiu que Marco Aurélio era, na 

época do homicídio, "inteiramente 
capaz de entender seu caráter deli-
tuoso, assim como de se determi-
nar de acordo com o correto enten-
dimeno dos fato". Após o exame, o 
juiz Felipe Carvalho Gonçalves da 
Silva, da Vara Criminal de Magé, 
determinou que Marco Aurélio 
seja levado à júri popular. O julga-
mento está prevista para setembro 
deste ano.

A família do ator Flávio Mi-
gliaccio vai processar o Estado 
após tomar conhecimento de 
que dois policias militares tira-
ram fotos e divulgaram as ima-
gens do corpo dele em uma rede 
social. Migliaccio foi encontrado 
morto por um caseiro no sítio 
dele, em Rio Bonito, no Rio de 
Janeiro, na manhã de segunda-
-feira. Ele tinha 85 anos.

O advogado Sylvio Guerra, 
que representa da família, dis-
se que vai processar os poli-
ciais por vilipêndio de cadáver 
e vai buscar indenizações do 
Estado pelos danos causados 
"pela absurda, abusiva e mór-
bida" divulgação da foto. Ele 
defende que o ato viola a ima-
gem do ator, bem como o luto 
da família, amigos e fãs.

– Foi uma violência, um des-
respeito! Estarei tomando todas 
as medidas judiciais cabíveis 
em face de dois agentes do Es-
tado, dois policiais militares, 

que divulgaram foto de meu 
cliente em condições que se 
encontrava dentro de seu quar-
to após suicidar-se. Esses poli-
ciais carregam a bandeira do 
Estado em suas fardas. Ressal-
tamos que a fotografia foi feita 
dentro da propriedade privada, 
sem autorização da família e 
divulgada em redes sociais – 
afirmou Guerra.

Segundo o advogado, o fi-
lho do ator, o jornalista Marce-
lo Migliaccio, doará a indeniza-
ção caso seja reconhecida pela 
Justiça.

Em nota, a Polícia Militar in-
formou que "o comandante do 
35ºBPM (Itaboraí) instaurou 
um procedimento apuratório 
para analisar o caso".

Última novela em 2019
O ator ficou muito conhe-

cido com o seriado infantil 
"Shazan, Xerife & Cia" ao lado 
de Paulo José. A última parti-

Homem morre baleado dentro do carro 
na Zona Norte

Família de Flávio Migliaccio vai processar Estado 
após PMs divulgarem foto do ator morto

Um homem foi morto, após 
ter o carro baleado, na tarde des-
ta segunda-feira, na Rua Otacílio 
Pedro Vasco, em Parque An-
chieta, na Zona Norte do Rio. De 
acordo com a PM, policiais mi-
litares do 41ºBPM (Irajá) foram 
acionados para ocorrência.

Os agentes chegaram ao lo-
cal e encontraram o homem 
com ferimentos provocados 
por arma de fogo ao lado do 
veículo. Uma segunda vítima, 
sem identificação, também 
foi encontrada ferida, em uma 

casa da região e foi socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros. Ele 
foi encaminhado ao

Hospital Albert Schweitzer, 
em Realengo.

A área foi isolada e a perícia 
acionada. Segundo a Polícia Ci-
vil, a Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) instaurou in-
quérito para apurar as circuns-
tâncias em que Anderson Gon-
çalves da Silva foi morto e outro 
homem ficou ferido e diligên-
cias estão sendo realizadas para 
esclarecer o caso.

Foto: Reprodução / Google Street View

cipação na TV foi em 2019 na 
novela "Órfãos da terra", no 
papel de Mamede Aud. Ele 
também participou do filme 
"Hebe", sobre a apresentadora 
Hebe Camargo, ao lado de An-
drea Beltrão.

Flávio avisou para a afilha-
da, Morgana, que iria para Rio 
Bonito, na semana passada. 
Migliaccio era muito querido 
no município e participava 
ativamente da vida cultural e 
política da cidade.

Migliaccio 

Carro é fuzilado na rua Rua Otacílio Pedro Vasco, em Parque Anchieta 
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grupo Bom Gos-
to, em uma ho-
menagem ao Dia 
das Mães, apre-
senta a “Live do 
Bom Gosto”, dia 
10 de maio, às 16h.

Apesar das lives que o 
grupo realiza quase toda 
semana, pelo Instagram, 
esta é a primeira que será 
transmitida diretamente 
pelo canal oficial do gru-
po, no YouTube (bomgos-
tooficial).

Um sítio em Jacarepa-
guá, na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro, foi o local 
escolhido para servir de 
cenário por ser tranquilo, 
arborizado, por todos os 
integrantes terem nasci-
dos e criados na localida-

de e, principalmente, pelo 
enorme carinho que os 
rapazes têm pelo bairro 
onde a história do grupo 
começou.

No repertório, relem-
bram sucessos de carreira 
como, “Curtindo A Vida”, 
“Na Madrugada”, “Brigar 
Não Tá Com Nada”, “Aqui 
Pra Você”, “Deixa Meu Ca-
belo”, “Patricinha do Olho 
Azul”, “Pega a Senha” e ain-
da faixas do último DVD 
“Curtir a Vida - Bom Gosto 
& Convidados”, além de 
sambas de artistas consa-
grados que os influenciam 
musicalmente até hoje 
como, Jorge Aragão, Arlin-
do Cruz, Zeca Pagodinho, 
Fundo de Quintal entre 
outros mestres.

dianapiresassessoria@gmail.com

Bom Gosto faz “Live 
Do Bom Gosto”
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DIANA PIRES

O Lecadô preparou um cardá-
pio para o Dia das Mães com três 
sabores de tortas no tamanho 
ideal para a celebração da data 
durante o isolamento social. Os 
clientes poderão optar por Torta 
Baby de Brigadeiro, Flocos ou 
Gelada de Coco (R$ 42,90 cada). 
“A celebração traz uma alegria 
fundamental nesse momento 
em que muitos não podem ter 

contato ao vivo com seus fami-
liares e amigos. Queremos que 
todos se sintam abraçados”, 
conta Agata Lago, gerente de 
marketing do Lecadô.

As encomendas podem ser 
feitas pela Central de Atendi-
mento ou pelos aplicativos 
IFood, Rappi e UberEats. Quem 
quiser, também pode encomen-
dar uma torta para enviar para a 

casa da mãe, da avó ou de ami-
gos.  Haverá entregas em vários 
bairros do Rio de Janeiro, das 9h 
às 17h. Entre os locais de entrega 
estão Centro, Zona Sul, Tijuca, 
Maracanã, Vila Isabel, Grajaú, 
Andaraí, Vila da Penha, Fregue-
sia, Niterói (Icaraí e bairros pró-
ximos, incluindo São Francisco) 
e São Gonçalo. Outros bairros, 
sob consulta. www.lecado.com.

Lecadô terá três sabores de tortas deliciosas no ta-
manho baby para Delivery no Dia das Mães

br  

Culturando 
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baque pela 
morte do 
massagista 
J o r g i n h o 
não foi o 
único que 
e s t r e m e -
ceu os bas-
tidores do 
Flamengo 
no objetivo 

de voltar aos treinamentos. Nes-
ta segunda-feira, começaram 
a ser divulgados os resultados 
dos exames para Covid-19 entre 
funcionários do departamento 
de futebol e, até o início da noite, 
oito já tinham sido informados 
que testaram positivo.

O procedimento conta com 
três exames para que o resulta-
do seja o mais preciso possível 
(dois de sangue e um através 
da secreção respiratória). Os 
funcionários informados que 
testaram positivos serão mo-
nitorados até que se esgotem 
todas as possibilidades.

O panorama torna ainda 
mais delicada a decisão de re-
torno da rotina no Ninho do 
Urubu. O objetivo inicial era 
voltar com grupos isolados jus-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
tamente após ter todos os diag-
nósticos em mãos. O prazo para 
o resultado é de 72 horas.

Os oito funcionários do de-
partamento afetados pelo coro-
navírus realizaram os testes na 
sexta-feira. Como a coleta dos 
jogadores aconteceu somente 
no dia seguinte, a expectativa 
é de que recebam o resultado 
nesta terça. Até lá, qualquer de-
cisão sobre retorno das ativida-
des está em avaliação.

O clube informa que não vai 
se posicionar oficialmente até 
que se tenha o resultado de to-
dos os exames.

Internamente, há um dile-
ma sobre como proceder. O 
presidente Rodolfo Landim é 
um dos entusiastas da ideia do 
retorno dentro das orientações 
dos órgãos de saúde. Vozes fa-
voráveis contam com o apoio 
ainda do vice-presidente de re-
lações externas, Luiz Eduardo 
Baptista, o BAP.

Na noite de domingo, inclusi-
ve, o dirigente deixou claro que 
os decretos emitidos por gover-
no do estado e prefeitura do Rio 
de Janeiro cabem interpretação 
e não são suficientes para vetar 

o retorno. A declaração foi dada 
em um grupo de WhatsApp ad-
ministrado pela Federação de 
Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro, que conta com repre-
sentantes de todos os clubes da 
Série A do Carioca. Em contato 
com o GloboEsporte.com, BAP 
não quis comentar o episódio.

Confira abaixo os núme-
ros da Covid-19 no Rio e no 
Brasil quando o Flamengo 
decretou férias e atuais

25 de março
Rio - 370 casos / 8 mortes
Brasil - 2.578 casos / 62 mortes
04 de maio
Rio - 11.139 casos / 1.019 mortes
Brasil - 102.516 casos / 7.171 

mortes

Com, no mínimo, oito funcionários 
contaminados com Covid-19, Flamengo 
tem dilema por volta dos treinos

O clube informa que não vai se posicionar oficialmente até que se tenha o resultado de todos os exames

O Flamengo entende que 
seguirá protocolos de isola-
mento suficientes para garan-
tir a segurança de seus atletas 
e funcionários. Todos vão 
entrar no CT por corredores 
higienizados e cercados de 
cuidados, já uniformizados e 
serão espalhados em grupos 
reduzidos pelos campos do 
Ninho.

O protocolo indica ainda que 
os contaminados sejam man-
tidos em casa para evitar qual-
quer tipo de contágio. E, em um 
primeiro momento, este proce-
dimento seria suficiente para 
manter a integridade de quem 
voltar ao cotidiano do centro de 
treinamento.

Respaldado pelo departa-
mento médico, o Flamengo se 
cerca de cuidados ainda na es-
fera jurídica. Há uma percepção 
interna de que alguém terá que 
assumir a responsabilidade, até 
mesmo por conta da dubieda-
de dos posicionamentos das 
autoridades públicas. E isso só 
acontecerá com o aval do vice-
-presidente da pasta, e também 
vice geral, Rodrigo Dunschee 
de Abranches.

Com posicionamentos confli-
tantes internamente, abalado pela 
morte de Jorginho e ainda diante 
de, no mínimo, oito casos de Co-
vid-19, o Flamengo reluta em bater 
o martelo sobre o futuro breve de 
suas atividades no futebol.

Foto: Divulgação


