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 respiradores para pacientes  respiradores para pacientes 
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secretária 
municipal 
de Saúde 
Beatriz Bus-
ch pediu 
para deixar 
o cargo. A 
informa-
ção foi 
c o n f i r -

mada na manhã desta quin-
ta-feira pelo prefeito Marcelo 
Crivella durante entrevista 
coletiva. Crivella disse que 
pediu um prazo para no-
mear um novo nome. "Não 
faltam bons médicos no Rio 
de Janeiro", disse. Busch irá 
ocupar outro cargo no go-
verno municipal, acrescen-
tou o prefeito.

Durante a inauguração 
do hospital de campanha 
do Riocentro, Beatriz Bus-
ch ressaltou, durante en-
trevista, a possibilidade 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTroca

O
de colapso da rede pública 
de saúde e reforçou a ne-
cessidade de isolamento 
domiciliar. "O sistema pú-
blico municipal pode colap-
sar se os outros entes não 
abrirem seus leitos porque 
o sistema público munici-
pal não consegue sustentar 
todo o Estado. Os leitos es-
tão abrindo, mas o sistema 
público pode colapsar se a 
população não colaborar, 
for a rua, retornar os seus 
hábitos. Ai a gente não con-
segue segurar essa curva, e 
não daremos conta a todas 
as demandas que chegarão 
aos hospitais", enfatizou.

A secretária de Saúde, Beatriz 
Busch, foi a primeira do alto es-
calão do governo a ser diagnos-
ticada com covid-19. Ela ficou 
internada em um hospital parti-
cular da Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste, por uma semana.

Beatriz Busch pede para 
sair da Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio

 Foto: Ricardo Cassiano

Beatriz Busch, secretária municipal de Saúde

Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) avaliam que, 
se o presidente Jair Bolsonaro 
não entregar, por ordem judicial, 
o vídeo da reunião que, segun-
do o ex-ministro Sergio Moro, 
provaria a tentativa de interfe-
rência na Polícia Federal, poderá 
ser configurado como crime de 
desobediência, por exemplo.

O ministro do STF Celso de 
Mello, relator do caso, deu 72 ho-
ras para o governo entregar o ví-
deo citado por Moro. Bolsonaro 

chegou a dizer que divulgaria o 
vídeo, mas recuou depois. Nesta 
quarta-feira (6), a Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) pediu ao re-
lator do caso no STF que recon-
sidere o pedido pois, na reunião, 
teriam sido tratados tema de 
interesse nacional.

O blog procurou a AGU para 
pedir mais detalhes e entender 
como assuntos de interesse nacio-
nal teriam sido tratados na frente 
de diversos ministros numa reu-
nião gravada, que o presidente 

No STF, ministros avaliam 
crimes se Bolsonaro não 
entregar vídeo de reunião

chegou a admitir que divulgaria. A 
AGU se limitou a dizer que as infor-
mações que tem estão no pedido 
enviado ao STF.

Nesta quinta-feira (7), segundo 
informações, ministros do STF fa-
laram sobre o que pode acontecer 
se o governo não entregar o vídeo 
e sobre se existe a possibilidade de 
separar só o teor que interessa para 
o inquérito e entregar ao STF.

Dois dos magistrados da 
Corte ouvidos disseram que a 
entrega parcial é possível, mas 
seria ruim para a imagem do go-
verno. Nas palavras de um de-
les, a “emenda sairia pior do que 
o soneto, gerando a presunção 
de que tem algo a esconder”.

Outro ministro admite a possibi-
lidade, diante da alegação do gover-
no de que há questões de Estado.

Na avaliação de aliados de 
Moro, o governo admitiu que o 
vídeo existe, pois havia a espe-
culação de que a gravação podia 
ter sido apagada.

Nesta quarta-feira (6), nos bas-
tidores, assessores presidenciais 
também admitiam a existência do 
vídeo e disseram que a gravação 
não trazia nada comprometedor e 
seria entregue ao STF. Horas depois, 
a AGU fez o pedido ao STF para não 
entregar o material alegando ques-
tão de interesse nacional.

Para aliados de Moro, ainda 
não está clara a estratégia do 

presidente, mas acreditam que 
o governo pode ter recuado da 
divulgação pois o vídeo seria 
“constrangedor” para Bolso-
naro. Além disso, avaliam, se 
o governo admite que existe e 
não entrega o vídeo, enxergam 
a possibilidade de crime de res-
ponsabilidade e obstrução de 
justiça. Citam, inclusive, o caso 
Nixon como analogia para o que 
avaliam poder se enquadrar 
o caso do governo brasileiro: 
durante a investigação do caso 
Watergate (1974), a Suprema 
Corte americana decidiu que o 
governo Nixon entregasse a um 
procurador as gravações do ga-
binete do presidente.
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p r e f e i -
tura do 
Rio anun-
ciou nes-
ta quin-
t a - f e i r a 
(7) que 
proibiu o 
f u n c i o n a -
mento de 
16 feiras 

de rua em diversos bairros 
por descumprimento do 
acordo com medidas para 
conter a disseminação do 
novo coronavírus.

"Na semana passada nós 
fizemos um acordo com 
as férias. São mais de 100 
feiras, e algumas delas não 
estão cumprindo o nosso 
acordo", disse o prefeito 
Marcelo Crivella em entre-
vista coletiva realizada no 
começo da manhã no Rio-
centro, onde foi montado o 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

A
hospital de campanha para 
atendimento dos casos de 
Covid-19 no município.

Entre as  medidas acor-
dadas com os feirantes es-
tavam:

Uso de luvas e
 máscaras

Disponibilização de álco-
ol 70% para funcionários e 
clientes

Distanciamento de barra-
cas

Evitar aglomeração
As feiras que tiveram o 

funcionamento proibido 
são:

Às terças-feiras: Rua 
Franz Liszt, no Jardim Amé-
rica

Às quartas-feiras: Rua Co-
mendador Siqueira, no Pe-
chincha

Às quintas-feiras: Rua 
Ronald de Carvalho, em Co-

pacabana; Rua Ariapó, na 
Taquara

Às sextas-feiras: Rua Júlio 
Furtado, no Grajaú

Aos sábados: Rua Manoel de 
Abreu, em Vila Isabel; Rua Ta-
deu kosciusko, no Centro; Rua 
Manodora, no Gardênia Azul; 
Rua Campeiro Mor, em Sepetiba

Prefeitura do Rio proíbe o 
funcionamento de 16 feiras de rua 
por descumprimento de acordo

 Foto: Marcos Serra Lima/G1

Feira livre no Rio de Janeiro

Aos domingos: Rua Au-
gusto Severo, na Glória; Rua 
Araripe Júnior, no Andaraí; 
Rua Marquês de Queluz, no 
Irajá; Rua Ponta Porã, Vista 
Alegre; Rua Barão, na Praça 
Seca; Rua Carnaúba, em Se-
nador Camará; Rua Edgar Ca-
valheiro, na Cidade de Deus

“Nós até solicitamos aos 
responsáveis por essas fei-
ras que procurem o Cláudio 
[Souza], nosso secretário [ 
de Desenvolvimento, em-
prego e inovação], para esta-
belecermos novos padrões e 
assim que puder, reabrir es-
sas feiras”.

O uso de máscaras no inte-
rior de veículos de transporte 
intermunicipal será obrigatório 
a partir de desta sexta-feira (8), 
em todo o estado do Rio de Ja-
neiro. Decreto publicado na úl-
tima quarta (6) pelo governador 
Wilson Witzel determina que 
passageiros e funcionários do 

transporte público terão que 
usar o acessório.

A obrigatoriedade vale para 
as barcas, trens de passageiros 
e o metrô, além de linhas de 
ônibus interurbanos (que cir-
culam em mais de uma cida-
de). O objetivo é evitar a expan-
são do novo coronavírus que 

provoca a covid-19. A doença já 
causou 1205 mortes em todo o 
estado. Mais de 13 mil casos fo-
ram confirmados. Na cidade do 
Rio de Janeiro, o uso de más-
caras em transportes públicos 
e dentro de estabelecimentos 
comerciais é obrigatório desde 
o dia 23 de abril.

Prefeitura anuncia gratuidade em enterros para 
famílias de baixa renda e 'sepultamento social'

Máscaras serão obrigatórias em transportes 
públicos no estado do Rio

A Prefeitura do Rio anunciou, 
nesta quinta-feira, a gratuidade 
no enterro para famílias com ren-
da de até três salários mínimos. 
Um sepultamento social de R$ 
546 também foi ofertado para 
qualquer faixa de renda. O anún-
cio foi feito durante coletiva de 
imprensa pelo secretário de Infra-
estrutura e Habitação, Sebastião 
Bruno, no Riocentro.

"Preocupados com a questão 
dos sepultamentos para famílias 
que não têm muitas posses, que 

ganham até três salários míni-
mos, a prefeitura está assumindo 
nesse caso o sepultamento", dis-
se o secretário. "Qualquer pessoa 
que, por ventura, venha a falecer 
e a família queira enterrar com 
sepultamento social, a prefeitura 
está ofertando a R$ 546 para qual-
quer faixa de renda", completou.

Para conseguir a gratuidade, 
a família deverá acionar a Coor-
denadoria de Cemitérios e ter o 
caso avaliado por uma assistente 
social de plantão.

Secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno

Usuários de barcas, trens e metrô só poderão entrar nos coletivos com uso de máscaras de proteção à covid-19

 Foto: Reprodução

Foto: Reprodução/ MEP-VR



o l i c i a i s 
da 57ªDP 
( N i l ó p o -
lis) rea-
l i z a r a m , 
na última 
terça-feira 
( 0 5 / 0 5 ) , 
a doação 
de mais 
de 15 mil 

litros de álcool para hospi-
tais, movimentos sociais, 
secretarias municipais, as-
sociações, além de diversos 
departamentos da Secreta-
ria de Estado de Polícia Ci-
vil. O material foi apreen-
dido pela unidade durante 
interdição de uma fábrica 
clandestina no centro de 
Nilópolis, na Baixada Flu-
minense.

De acordo com os agen-
tes, no local foram encon-
tradas uma série de irregu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

P
laridades e constatado que o 
estabelecimento não tinha 
condições para fabricar os 
produtos inflamáveis, além 
de não possuir autorização 
dos órgãos competentes. 
Além disso, os produtos 
estavam armazenados ina-
dequadamente e os funcio-
nários não tinham equipa-
mento pessoal de proteção.

Ainda segundo os poli-
ciais, a empresa era do ramo 
de cosméticos, mas por con-
ta da pandemia do novo co-
ronavírus, os responsáveis, 
visando um aumento dos 
lucros, passaram a fabricar 
e comercializar álcool 70 e 
álcool em gel. No local tam-
bém foram constatadas ex-
tensões elétricas, botijões 
de gás e disjuntores expos-
tos próximos aos produtos 
inflamáveis.

Após a ação, a unidade 

conseguiu, junto ao juízo de 
Nilópolis, a reversão da apre-
ensão para doação, por se 
tratar de item essencial para 
prevenção a covid-19.

Peritos da Sepol e do Ins-
tituto Federal de Educação, 

Delegacia de Nilópolis doa 
álcool apreendido em fábrica 
clandestina na Baixada

 Foto: Marcos Serra Lima/G1

Após a ação, a unidade conseguiu, junto ao juízo de Nilópolis, a reversão da apreensão para doação, por se tratar de item essencial para prevenção a covid-19

Ciência e Tecnologia do Rio 
de Janeiro (IFRJ) constata-
ram que o álcool em gel apre-
endido estava com a quan-
tidade de álcool menor que 
o determinado legalmente. 
Dessa forma, os 10 mil potes 

de álcool em gel apreendido 
vão passar por uma nova ade-
quação, realizada pelo IFRJ, 
com o objetivo de atingir os 
padrões sanitários exigidos. 
Após a readequação, o mate-
rial tambem será doado.

Esta quarta-feira (6) foi de 
muito trabalho para os fiscais da 
força-tarefa da Prefeitura de Du-
que de Caxias que estão nas ruas 
do município para fazer cumprir 
o decreto do prefeito Washing-
ton Reis que proíbe o funciona-
mento do comércio não-essen-
cial para evitar aglomerações e 
contágio do COVID-19. A segun-
da loja multada no centro comer-
cial da cidade foi a da rede Casa & 
vídeo, do calçadão da Rua José 
de Alvarenga. Também foi inter-
ditada pela fiscalização uma loja 
de equipamentos para celulares 
localizada na Avenida Governa-
dor Leonel de Moura Brizola (an-
tiga Presidente Kennedy).

Por desobediência ao decreto 
os fiscais da Secretaria de Fazen-
da do município deram o último 
aviso aos lojistas do Feirão das 
Malhas que funciona na Rodovia 
Washington Luiz. Com dezenas 
de lojas que vendem por ataca-
do, o feirão foi notificado mais 
uma vez e, se voltar a funcionar, 
será interditado pela prefeitura.

As ações de fiscalização es-
tão sendo intensificadas esta 
semana por causa das come-
morações do Dia das Mães, no 
próximo domingo. O objetivo 
da força-tarefa é orientar co-
merciantes e moradores para 
acatarem as medidas do de-
creto municipal para evitar a 
disseminação do coronavírus 
no município que já registrou 
98 mortes e mais de 600 casos 
confirmados da doença.

Para funcionar, o comér-
cio considerado essencial no 
município tem que seguir as 
orientações das autoridades 

de saúde: os funcionários só 
podem trabalhar usando más-
caras de proteção e os clientes 
também devem estar usando 
a mesma proteção para evitar 
o contágio do vírus.

O trabalho de fiscalização 
vem acontecendo diariamen-
te nos quatro distritos e já 
notificou mais de 200 lojis-
tas. Desse grupo fazem parte 
fiscais das Secretarias Munici-
pais de Fazenda, Transportes 
e Serviços Públicos e Saúde, 
com agentes da Vigilância 
Sanitária, que contam com 
apoio da guarda municipal.

Mesquita registra mais uma morte 
por Covid-19 em 24h

Mais uma loja multada em duque de 
Caxias por não cumprir decreto

A Secretaria de Estado de 
Saúde – SES divulgou na noi-
te desta quarta-feira (06), 
mais um boletim com o nú-
mero de casos de Covid-19 
em Mesquita.

O relatório aponta que 
nas últimas 24 horas foram 
registrados 05 casos e uma 
morte.  Ainda de acordo com 
o boletim, atualmente em 
Mesquita há 185 casos con-
firmados da doença provo-
cada pelo novo coronav írus 
e 16 mortes.

Faixa etária dos pacientes 
confirmados com a Covid-19:

De 10 a 19 anos – 1 menino
De 20 a 29 anos – 02 mu-

lheres e 07 homens
De 30 a 39 anos – 26 mu-

lheres e 20 homens
De 40 a 49 anos – 29 mu-

lheres e 26 homens 
De 50 a 59 anos – 14 mu-

lheres e 26 homens
De 60 a 69 anos – 11 mu-

lheres e 15 homens
De 70 a 79 anos – 01 mu-

lher e 07 homens

Acima de 80 anos – 01 mu-
lher e 03 homens

Faixa etária dos óbitos por 
Covid-19:

De 20 a 29 anos – 01 ho-
mem

De 30 a 39 anos – 01 ho-
mem

De 40 a 49 anos – 1 mulher 
e 1 homem

De 50 a 59 anos – 02 ho-
mens e 02 mulheres

De 60 a 69 anos – 02 mu-
lheres e 02 homens

De 70 a 79 anos – 2 homens
Acima de 80 anos – 01 mu-

lher e 01 homem
É importante destacar 

que o boletim trata apenas 
dos pacientes atendidos nas 
unidades de saúde do muni-
cípio. No Estado Rio já estão 
computados 13.295 casos 
confirmados e 1.205 óbitos. 
Há ainda 356 óbitos em in-
vestigação e 160 foram des-
cartados. Até o momento, 
entre os casos confirmados, 
8.300 pacientes se recupera-
ram da doença.

As ações de fiscalização estão sendo intensificadas

 Foto: Divulgação
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e x- s u b s e -
c r e t á r i o 
executivo 
de Saú-
de do go-
verno do 
e s t a d o , 
G a b r i e l l 
Neves, foi 
preso, na 

manhã desta quinta-fei-
ra. Além dele, um homem 
identificado como Gusta-
vo Borges da Silva e outros 
dois, que não tiveram o 
nome divulgado, também 
foram presos, um ainda é 
procurado. Gabriel era um 
dos alvos da operação do 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) contra 
uma organização crimino-
sa que tinha vantagens na 
compra de respiradores 
sem licitação.

A ação é realizada pe-
loGrupo de Atuação Es-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCrime

O
pecializada no Combate 
à Corrupção (GAECC). Os 
equipamentos adquiridos, 
de maneira irregular, eram 
ve nt i l a d o r e s /r e s p i ra d o r e s 
pulmonares necessários 
para o enfrentamento da 
pandemia do novo coronaví-
rus nos hospitais do Estado. 
Neves foi exonerado pelo 
governador Wilson Witzel 
no dia 20 de abril por sus-
peita de irregularidades. Os 
contratos investigados pelo 
MP somaram R$ 1 bilhão, en-
tre respiradores, máscaras 
e testes rápidos comprados 
sem licitação.

De acordo com o MPRJ, o 
objetivo é cumprir cinco man-
dados de prisão preventiva 
contra os investigados de in-
tegrarem essa organização cri-
minosa. Além disso, também 
são cumpridos 13 mandados 
de busca e apreensão, todos 
os endereços na capital.

Questionada sobre a ação 
do MP, a Secretaria Estadu-
al (SES) de Saúde informou 
que segue o compromisso de 

Ex-subsecretário Executivo 
de Saúde é preso em operação 
do Ministério Público

Foto: Reprodução

Gabriell Neves

transparência e aderindo as 
orientações do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) e do 
MP. A secretaria esclareceu 

ainda que todas as informa-
ções solicitadas pelos ór-
gãos de controle estão sendo 
prestadas.

Dez surfistas foram deti-
dos na Praia de São Conra-
do, por policiais do 23º BPM 
(Leblon) por descumprirem 
medidas decretadas pelo go-
verno do estado no combate 
ao coronavírus. Os agentes 
usaram apitos para chamar a 
atenção do grupo no mar. Os 
surfistas resistiram, e os poli-
ciais tiveram que insistir até 
que eles saíssem da água.

Todos os surfistas foram 
conduzidos à 15ª DP (Gá-
vea), onde foram autuados 
por infração de medida sa-
nitária preventiva. Em se-
guida, o grupo foi liberado. 
A pena máxima para o delito 
é de um ano de detenção e 
multa. De acordo com mo-
radores de São Conrado, o 
grupo de surfistas segue 
frequentando a praia diaria-
mente durante a pandemia.

Esse não é o primeiro caso 
de surfistas detidos durante 

o período de combate ao ví-
rus. No dia 5 de abril, cinco 
surfistas flagrados naorla 
da Zona Sul foram levados à 
delegacia por PMs. Já no dia 
28, um praticante entrou 
num barco para fugir de po-
liciais na Praia do Leme. A 
ação foi filmada.

Agentes da PRF prendem suspeito 
de assaltar ônibus na Dutra

Surfistas são detidos por descumprirem 
medidas de combate ao coronavírus

Um homem foi preso pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) suspeito de assaltar um 
ônibus, na Rodovia Presiden-
te Dutra (BR-116), em São João 
de Meriti, na Baixada Flumi-
nense. O caso aconteceu na 
noite desta quarta-feira.

Segundo a PRF, uma equipe 
realizava ronda na via Dutra, no 
sentido Rio, quando receberam 
uma denúncia do motorista de 
um ônibus que estava sendo 

assaltado. Os agentes consegui-
ram localizar o veículo parado. 
Um dos passageiros havia con-
seguido dominar o suspeito, 
que estava com uma arma falsa.

O motorista e os passagei-
ros reconheceram o homem 
de outro assalto à mesma li-
nha de ônibus, ocorrido há 
cerca de um mês. O nome 
dele não foi divulgado.

A ocorrência foi encaminha-
da para a 54ª DP (Belford Roxo).

Foto: Divulgação / PRF

Na ocasião,  os agentes 
ordenaram que ele saís-
se do mar.  O homem de-
sobedeceu,  pagou uma 
onda na f rente de dois 
policiais  na areia,  remou 
para o f undo e entrou 
numa embarcação,  f ugin-
do do cerco da polícia.

PM usou apito para tirar surfistas do mar

equipe encontrou o coletivo após uma denúncia

Foto: Reprodução
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Áries: 

21 de março a 20 de Abril
Tenha cuidado com a inveja 

e a energia negativa. A dica é o 
banho de alevante.

Touro: 

21 de abril a 20 de maio
 É um mês de trabalho, de 

contratação, de lidar com pa-
péis, que precisam ser coloca-
dos em dia, tanto no trabalho 
quando nos estudos. A dica é o 
banho de alecrim.

Gêmeo:

 

21 de maio a 20 de junho
É um mês de transformação 

no plano externo. Um mês pra 
planejar as viagens de fim de 
ano. O banho é o de erva doce.

Câncer: 

21 de junho a 22 de julho
 Ogum confirma que vai ser 

um mês de muito trabalho, será 
muito produtivo. Um mês de as-
cenção espiritual e material. O 
banho é o de rosa amarela.

Leão: 

23 de julho a 22 de agosto
É um mês de prosperação 

para os relacionamentos, um 
mês transformador, trazendo 
felicidades e boa companhia 
para casados e solteiros. O ba-
nho é o de rosa vermelha.

Virgem: 

23 de agosto a 22 de setembro
 Os virginianos sentirão 

muita sensibilidade, estarão 

frágeis e com desgaste físi-
co. Devem procurar planejar 
de uma forma melhor, colo-
car a casa e a vida em ordem. 
O banho é o de espada de 
São Jorge.

Libra: 

23 de setembro a 22 outubro
Os librianos estarão colo-

cando a casa em ordem, fa-
zendo planejamentos a longo 
prazo, mudanças profissionais, 
fazendo as coisas acontecem 
normalmente. Estarão também 
mais sociáveis e mais ativos. O 
banho é o de anis estrelado.

Escorpião: 

23 de outubro a 21 de no-
vembro

Mês de muita movimen-
tação profissional. Cuide para 
não desgastar a área emocional. 
O banho é o de Arruda.

Sagitário: 

22 de novembro a 21 de de-
zembro

É  u m  m ê s  d e  c u r a  e 
t r a n s f o r m a ç ã o ,  u m  m ê s 
a m o r o s o ,  e  p a r a  c u i d a r 
d a  s u a  e n e r g i a  e s p i r i t u a l , 
t a m b é m  v a l o r i z a r  o s  c u i -
d a d o s  p e s s o a i s ,  c u i d a r 
d o  c a b e l o ,  p e l e ,  o  v i s u a l 
n u m  g e r a l  p a r a  s e n t i r  s e 
b e m .  O  b a n h o  é  o  d e  r o s a 
b r a n c a .

Capricórnio: 

22 de dezembro a 20 de janeiro
Esse mês, Marte e Satur-

no vão trazer cortes para 
aqueles que devem. Será o 
pior mês para os políticos. 
Coisas como processos,  pro-
blemas judiciais,  um mês 
com tendências a suicídios, 
infartos,  problemas na área 
espiritual,  será um mês 
exaustivo. Indico o banho 
de cravo e canela.

Aquário: 

21 de janeiro a 18 de feverei-
ro

Va i  d e s p e r t a r  a  c r i a n -
ç a  i nt e r n a ,  e s t a r á  m a i s 
e m p r e e n d e d o r,  t e r á  m a i s 
f o c o,  p o r é m  e s t a r á  m a i s 
d e s g a s t a d o  e n e r g e t i c a -
m e nt e  p o r  c a u s a  d e s s e 
b a t e  e m  Aq u á r i o.  O  b a n h o 
é  o  d e  Ja s m i n e .

Peixe:

 19 de fevereiro a 20 de março

Tenha cuidado com tribo e 

assalto, não saia na rua à noi-

te, evite excessos alimentares, 

cuide mais da saúde, princi-

palmente para quem dirige. 

Indico o banho de boldo.
Este foi o horóscopo através 

do baralho cigano, do Vidente 
Cigano Yago do Oriente para o 

mês de maio.

Previsão do mês para todos Previsão do mês para todos 
os cígnos - Confira o seuos cígnos - Confira o seu
 MAIO



PARA TODOS
Dia das Mães

M

Foto: Divulgação

ais um Dia das 
Mães está che-
gando. E para 
h o m e n a g e a r 
essas grandes 
mulheres que 

não medem esforços, a Cer-
vejaria Brahma atende aos 
pedidos dos consumido-
res e se une ao cantor Zeca 
Pagodinho para uma live 
inédita neste domingo, 10. 
Com uma programação re-
pleta de sucessos, o Circuito 
Brahma Live especial Dia 

das Mães tem início às 13h 
no canal oficial os próprios 
cantores no Youtube.

Até então longe das apre-
sentações virtuais, Zeca Pa-
godinho resolveu entrar no 
universo das lives justamente 
por conta dessa data especial. 
Tudo nasceu de um pedido 
do público nas redes sociais 
e, com um incentivo de Brah-
ma, o sambista aceitou cantar 
seus grandes sucessos nesse 
dia de celebração. Além dele, 
representantes da música 

dianapiresassessoria@gmail.com

Brahma atende 
pedido e chama Zeca 
Pagodinho para live

Uma das datas mais sim-
bólicas do calendário, o Dia 
das Mães é responsável por 
unir as pessoas e presentear 
a família com um dos mo-
mentos mais especiais do 
ano, trazendo todo o carinho 
e afeto que o período exige. 
Desta vez, porém, as cele-
brações não serão iguais por 
conta das medidas de isola-
mento social. E, pensando 
em como garantir que a data 
continue sendo comemora-
da, o Abbraccio (que signifi-
ca abraço em Italiano), rede 
de restaurantes inspirada no 

lifestyle italiano, preparou 
opções especiais em seu deli-
very para unir as famílias de 
diferentes formas.

 Para os que estão passando 
o período de quarentena jun-
tos, o restaurante tem opções 
irresistíveis para manter a tra-
dição do almoço em família. Na 
compra dos pratos Filletto Par-
megiano Família (R$ 99,00), 
Parpadelle Alfredo com Frango 
(R$ 87,00), Spaghetti Polpetti 
(R$ 78,00) ou Pollo di Famiglia 
(R$ 84,00), que servem duas 
pessoas, o cliente ganha um 
prato do Menu Kids.

“Tradicionalmente, o Dia 
das Mães é uma daquelas da-
tas que deixam os nossos os 
restaurantes repletos de fa-
mílias celebrando. Neste ano, 
nos adaptamos para entregar 
essa experiência tão especial 
com todo o conforto e segu-
rança na casa dos clientes”, 
explica Andréa França, head 
de Marketing do Abbraccio.

MANDE UM ABBRACCIO 
PARA AS MÃES

O Abbraccio também pen-
sou em possibilidades de ce-
lebração da data para as mães 

Dias das Mães em casa: veja como surpreender a 
família com um almoço especial do Abbraccio
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sertaneja brasileira estão con-
firmados, como a dupla Ed-
son & Hudson (14h15), Daniel 
(15h45) e Zezé Di Camargo & 
Luciano (18h15). Vale lembrar 
que Daniel também fará uma 
live pela primeira vez.

“Mesmo em período de isola-
mento social, no qual as pessoas 
estão distantes umas das outras, 
não podíamos deixar de come-
morar uma data tão importante 
como o Dia das Mães. Queremos 
que todas as mães se sintam 

abraçadas e, para isso, nada me-
lhor do que convidar cantores 
tão queridos pelo público bra-
sileiro para trazer mais alegria e 
emoção nesse 10 de maio”, afir-
ma Cinthia Klumpp, gerente de 
marketing de Brahma.

e filhos que estão passando 
a quarentena longe uns dos 
outros. Para esses casos, a 
marca promove a ação “Man-
de um Abbraccio”. Na cam-
panha, os clientes podem 
enviar um delicioso prato 

com 30% de desconto. Entre 
as diversas opções está o Ri-
sotto di Gamberi (R$ 46,83), 
uma perfeita combinação 
de camarões, tomate seco, 
manjericão e molho Burro al 
Limone.
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epois de 
r e a l i z a r 
testes nos 
jogadores 
e funcio-
nários do 
d e p a r t a -
mento de 
futebol, o 
Flamengo 
d i v u l g o u 

que 38 dos 293 exames de-
ram positivo para o coro-
navírus - 13% do total. Três 
desses casos são jogadores 
do time profissional - que 
não tiveram os nomes re-
velados. Apesar disso, o 
desejo do clube é de que os 
treinos no Ninho do Urubu 
sejam retomados na próxi-
ma semana, sem a presen-
ça, claro, dos que agora es-
tão em quarentena.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

D
Apesar dos números e 

das notícias serem preocu-
pantes,  o Flamengo acredi-
ta ter todos os protocolos 
bem estabelecidos para 
retornar as atividades sem 
colocar ninguém em risco. 
O departamento jurídico 
tenta se cercar de cuidados 
para que o clube não in-
frinja regras de isolamento 
determinadas pelo gover-
no caso opte realmente 
pela volta ao trabalho.

Na nota em que divulgou 
os resultados dos exames, na 
noite de quarta, o Flamengo 
deixa sua vontade clara.

“Por fim, o Flamengo rea-
firma que está trabalhando 
em total sintonia com as 
autoridades governamen-
tais de forma a, com toda 
a responsabilidade e segu-

rança, colaborar com o im-
portante retorno às ativi-
dades do futebol no menor 
prazo possível”.

Quarta-feira, o técnico Jor-
ge Jesus se reuniu no Ninho 
com a comissão técnica e o 
chefe do departamento médi-
co, Márcio Tannure, para defi-
nir o formato e direcionamen-
to dos treinos. Tudo depende 

Apesar dos 13% de contaminados, 
Flamengo planeja retorno na 
próxima semana

Jorge Jesus durante treinamento do Flamengo

do acerto entre clube e autori-
dades competentes.

O procedimento realizado 
pelo Flamengo com atletas e 
funcionários teve três exames 
para que o resultado fosse o 
mais preciso possível (dois 
de sangue e um através da se-
creção respiratória). Os testes 
apontaram também que, além 
dos 38 contaminados, 11 pes-

soas já tiveram contato com o 
vírus previamente, sem sinto-
mas, e possuem os anticorpos 
IGG positivos.

Na última segunda-feira, 
o clube teve uma notícia que 
deixou todos arrasados. O 
massagista Jorginho, que há 
40 trabalhava no Flamengo, 
morreu vítima do coronaví-
rus. Ele tinha 68 anos.

Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo


