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 O prazo de 20 dias é para que todos os sete  O prazo de 20 dias é para que todos os sete 
hospitais de campanha do Rio de Janeiro estejam hospitais de campanha do Rio de Janeiro estejam 
funcionando com capacidade total. funcionando com capacidade total. 

O elenco atualmente conta com 28 O elenco atualmente conta com 28 
jogadores (a exceção são os dois que jogadores (a exceção são os dois que 
se recuperam da Covid-19).se recuperam da Covid-19).
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para hospitaispara hospitais
funcionarem no RJfuncionarem no RJ

RJ é o 4º pior do 
país em ranking de 
transparência no 
combate à Covid

Geral

Flamengo Flamengo 
treina treina normalmente normalmente 
nesta nesta quinta-feiraquinta-feira

Pág8Pág 3

Morador do Santa Marta 
diz que foi alvo de tiros 
de policiais enquanto 
varria laje

Polícia

Pág 5

Ator cotado para secretário de Cultura 
se reúne com Bolsonaro no Planalto

Pág 2

Pág 3

Pág 6

PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana 

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

R$1
SEXTA-FEIRA 22
DE MAIO DE 2020 
ANO V -Nº2392

Pág 3

Política

Sem achar prefeito e vice, 
Câmara de Itaguaí posta 
na internet notificação de 
pedido de impeachment

Geral

Pág 3



POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA2

INFOPOVO LTDA
TEL: 3589- 5684             96445-2041TEL: 3589- 5684             96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

Estado do Rio de Janeiro

EDITORA: Diana Pires
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
DIRETOR DE MARKETING: Antônio Novinho

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

 secretário 
estadual de 
d e s e nvo l -
v i m e n t o 
econômico 
do Rio de 
Janeiro, Lu-
cas Tristão, 
confirmou 
que almo-
çou com o 

empresário Mário Peixoto e o 
filho Vinicius Peixoto, no do-
mingo de Páscoa, 12 de abril. Os 
dois foram presos no dia 14 de 
maio na Operação Favorito. Se-
gundo a investigação do MPF, 
Mário Peixoto seria dono oculto 
de empresas que possuem con-
tratos milionários sob suspeita 
com o governo fluminense. 
Tristão foi advogado de uma 
dessas empresas e do próprio 
Mário Peixoto. Também já foi 
sócio do governador Witzel em 
um escritório de advocacia.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
Nesta quarta-feira o secre-

tário confirmou o encontro 
e disse que a reunião se re-
laciona com empresários e 
representantes de classes, no 
campo profissional. Ele disse 
que não discutiu pautas do 
governo. A declaração foi dada 
durante o anúncio para a reto-
mada das atividades econômi-
cas no estado.

"Foi um almoço de domin-
go, com seis pessoas, sem 
aglomeração. Não desobedeci 
nenhum decreto ou legisla-
ção. Segui as recomendações 
da OS. Eu sou secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e me relaciono com a classe 
empresarial em geral. Procu-
ro, na medida do possível, me 
relacionar com a sociedade 
civil organizada, com os pre-
sidentes dos órgãos de classe, 
as federações do comércio, da 
indústria", explicou Tristão. " 

Secretário confirma almoço de 
Páscoa com Mário Peixoto, preso 
por suspeita de desvios na Saúde

Foto: Divulgação

Lucas Tristão, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda

O presidente Jair Bolsonaro 
se reuniu no fim da tarde desta 
quarta-feira (20) com o ator Mário 
Frias, cotado para assumir a Secre-
taria de Cultura do governo fede-
ral no lugar de Regina Duarte. 

Conforme a agenda oficial de 
Bolsonaro, atualizada pela Secre-
taria de Comunicação Social por 
volta das 20h20, o presidente se 
encontrou com o ator às 17h15, no 
Palácio do Planalto. 

Segundo informações, Bol-
sonaro fez o convite para o 
ator assumir a secretaria, e 
Mário Frias aceitou. Não hou-
ve, contudo, anúncio oficial 

até a última atualização desta 
reportagem.

A saída de Regina Duarte do car-
go foi comunicada na manhã desta 
quarta-feira, em uma rede social. A 
atriz permaneceu no governo por 
pouco mais de dois meses. Regina 
Duarte assumirá a Cinemateca Bra-
sileira, em São Paulo.

A Secretaria de Cultura tinha 
status de ministério nos governos 
de Michel Temer, Dilma Rousseff 
e Luiz Inácio Lula da Silva. 

Na gestão do presidente Jair 
Bolsonaro, contudo, a secretaria 
passou a ser subordinada ao Mi-
nistério da Cidadania, chefiado à 

Ator cotado para secretário 
de Cultura se reúne com 
Bolsonaro no Planalto

época pelo deputado Osmar Terra 
(MDB-RS). Atualmente, a pasta é 
vinculada ao Ministério do Turis-
mo, comandado por Marcelo Al-
varo Antonio (PSL-MG).

Alinhamento
Nesta terça-feira (19), Bolsona-

ro publicou em uma rede social 
vídeo com trechos de uma entre-
vista de Mario Frias. 

Na entrevista, feita em 6 de 
maio, o ator saiu em defesa do go-
verno e disse estar à disposição de 
Bolsonaro "para o que ele precisar". 

Nesta quarta, Frias, também 
em uma rede social, publicou o 
mesmo vídeo, com a seguinte 
legenda: "Pra quem ainda não 
entendeu vou deixar aqui o mais 
claro possível! AQUI É JAIR BOL-
SONARO!!!!".

No campo pessoal, também 
me relaciono com jornalis-
tas. Em nenhum desses en-
contros trato de pauta do go-
verno", finalizou.

Tristão aparece em um diá-
logo grampeado entre o filho de 

Mário Peixoto, Vinicius Peixoto, 
e sua mãe, na qual Vinicius conta 
que testou positivo para covid-19 
e atribui o contágio a ida do pai 
à casa de Tristão. " A gente acha 
que foi um dia que eu estive na 
casa do meu pai. O Lucas teve 

né. Lá no governo todo mundo 
teve", diz trecho do diálogo.

Questionado sobre o caso, o 
governador Wilson Witzel disse 
durante coletiva de imprensa na 
terça-feira que "não é fiscal da 
vida pessoal de secretário".

Segundo informações, Bolsonaro fez o convite para o ator assumir a secretaria, e Mário Frias aceitou

Foto: Divulgação

Sexta-Feira 22 de Maio de 2020 
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Justiça deu 
20 dias 
para que 
todos os 
sete hos-
pitais de 
campanha 
do Rio de 
Janeiro es-
tejam fun-
c i o n a n d o 

com capacidade total. Dos 1,3 
mil leitos que eram previs-
tos para o tratamento da Co-
vid-19 no estado, apenas 200 
estavam abertos até o come-
ço da manhã desta quinta-
-feira (21).

Dos sete hospitais pre-
vistos, apenas o estádio do 
Maracanã foi aberto. Ainda 
assim, ela não está operando 
completamente. O atraso na 
abertura dos outros seis hos-
pitais de campanha comple-
ta 21 dias.

Os hospitais do Parque e 
dos Atletas não entram nes-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19

A
ta conta, pois têm gestão de 
empresas privadas e não do 
Governo do Estado.

Por telefone, a assessoria da 
Iabas informou nesta manhã 
que o novo calendário para 
inauguração dos hospitais já 
está definido. Segundo a or-
ganização, a segunda parte do 
Hospital de Campanha do Ma-
racanã será inaugurada ainda 
nesta quinta-feira, com a en-
trega de mais 200 leitos. Veja 
abaixo as datas das próximas 
inaugurações:

São Gonçalo - 27 de maio
Nova Iguaçu - 29 maio
Duque de Caxias – 1º de ju-

nho
Nova Friburgo - 7 de junho
Campos dos Goytacazes - 12 

de junho
Casemiro de Abreu - 18 de 

junho
Atualmente, a lista de espera 

por vagas para tratamento da 
Covid-19 é de 212 pessoas para 
leitos de enfermaria e outras 

Justiça dá prazo de 20 dias para 
que todos os hospitais de campanha 
do RJ estejam em funcionamento

 Foto: Reprodução/TV Globo

Hospital de Campanha de São Gonçalo segue em obras 

257 que esperam por leitos de 
UTI no RJ. As informações são 
da Secretaria Estadual de Saúde.

Em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, a obra teve dois 
prazos descumpridos. O pri-
meiro dizia que a unidade fica-
ria pronta no dia 30 de março. 
A segunda seria nesta quinta 
(21). De acordo com a prefeitu-
ra da cidade, o Hospital Geral 
de Nova Iguaçu teve que pas-
sar por um ajuste para receber 
mais pacientes.

Em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana, o hospi-
tal de campanha, com previ-
são de 200 leitos, deveria ter 
sido entregue no domingo 
(17). A rede de saúde da ci-
dade tem 80% de ocupação. 
Restam 12 leitos no Pronto-
-Socorro Central, na Praça 
Zé Garoto, seis nas UPAs do 
município e oito no Hospi-
tal Luiz Palmier. A cidade de 
Itaboraí está com todos os 
leitos ocupados.

A Justiça determinou que a 
organização social Iabas dê uma 
satisfação sobre a inauguração e 
abra os leitos em 20 dias.

Os casos do novo corona-
vírus chegaram a 30.372 no 
Estado do Rio de Janeiro na 
última quarta-feira (20), com 
3.237 mortes. Foram 158 óbi-
tos e 2.567 casos confirmados 
em 24 horas. Há ainda 1.045 
óbitos em investigação e o 
número de pacientes recupe-
rados chegou a 25.397.

Sexta-Feira 22 de Maio de 2020 

O estado do Rio de Janeiro é o 
4º pior estado do país no ranking 
de transparência no combate à 
Covid-19. O RJ aparece, empata-
do com o Pará, na 23ª posição do 
ranking nacional de transparência 
no combate à Covid-19 divulgado 
nesta quinta-feira (21) pela Trans-
parência Internacional.

O levantamento avaliou 34 
indicadores de portais dos 26 
estados do país e do Distrito 
Federal para demonstrar qual o 
nível de transparência que eles 
possuem nas informações sobre 
contratações emergenciais liga-
das ao enfrentamento à pande-
mia do coronavírus.

O resultado da análise é uma 
pontuação de 0 a 100 - quanto 
maior a nota, maior o nível de 
transparência na gestão da crise.

A nota do Rio de Janeiro ficou 
em 44,3 pontos, o que o classifica 
como "regular" quanto a trans-
parência. Abaixo dele ficaram o 
Acre, com 41,7 pontos, São Paulo, 
com 27,8 pontos, e Roraima, com 
22,1 pontos - os dois últimos são 

os únicos do ranking classifica-
dos como "ruim".

Capital em 15º lugar
Já no ranking das 27 capitais, a 

do Rio de Janeiro aparece na 15ª 
posição, empatada com a mara-
nhense São Luís, mas com nota 
pior que a do estado: 40,5 pontos, o 
que também a classifica com trans-
parência regular.

Segundo a Transparência Inter-
nacional, 53 governos brasileiros 
foram analisados - 27 governos esta-
duais, o Distrito Federal e 26 gover-
nos municipais das capitais - entre 

os dias 12 e 19 de maio. Para cada um 
destes, foram buscadas informa-
ções sobre contratações emergen-
ciais nos seguintes portais:
Portal dedicado às contratações 
emergenciais (se houver)
Portal oficial do governo
Portal da Transparência
Portal de Compras
Portal de Dados Abertos (se houver)
Portal dedicado à Covid-19 
(se houver)
Redes sociais (Facebook e Twitter).
O ranking completo e a metodologia 
da pequisa estão disponíveis no site 
da Transparência Internacional.

Sem achar prefeito e vice, Câmara de Itaguaí posta 
na internet notificação de pedido de impeachment

RJ é o 4º pior do país em ranking de transparência no combate à Covid
A Câmara de Vereadores de Ita-

guaí, na Região Metropolitana do 
Rio, publicou na página da Casa na 
internet um edital de notificação de 
um novo processo de impeachment 
contra o prefeito, Carlo Busatto Junior 
(MDB), o Charlinho, e o vice, Abeilard 
Goulart (sem partido), o Abeilardinho.

A postagem, no dia 13, foi a saída 
encontrada pelos vereadores porque, 
após 35 dias, servidores não consegui-
ram entregar-lhes o aviso em mãos.

O edital deu 10 dias para defesa 
prévia dos dois -- o prazo se esgota 
no fim de semana.

Prefeito e vice sofreram impea-

chment em março e foram afasta-
dos por nepotismo, mas uma deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
(STF) os reconduziu ao cargo.

A nova denúncia é de uma servidora 
da prefeitura. Ela afirma que houve irregu-
laridades no contrato da coleta de lixo, com 
favorecimento à família do vice-prefeito.

Na cidade onde o prefeito e o vice 
desapareceram no meio da pande-
mia do coronavírus, 24 pessoas mor-
reram, e 528 contraíram a Covid-19, 
segundo o balanço desta quarta (20).

A cidade não tem sequer um leito 
de UTI e a única UPA da cidade está 
fechada há quatros anos.

Dos sete hospitais de campanha prometidos pelo governo do RJ, apenas o do Maracanã foi entregue

Foto: Rogério Santana/Divulgação Governo do RJ

CONCESSÃO DE LICENÇA

STOP ENERGIA E PETRÓLEO LTDA. CNPJ: 
32.697.395/0001-10, torna público que recebeu da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do 
processo n°26/510.388/2018, a LICENÇA MUNICIPAL DE 
INSTALAÇÂO, LMI n. 002029/2020 com validade de 48 me-
ses, vencimento em 05/05/2024, para Posto de Revenda de 
Combustíveis Líquidos com Lavagem, sem GNV, na Estrada 
Vereador Alceu de Carvalho n° 1020 - Vargem Grande - Rio 
de Janeiro - RJ.
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ilitares do 
B a t a l h ã o 
de Enge-
nharia de 
Fuzileiros 
Navais re-
a l i z a r a m 
na manhã 
desta ter-
ç a - f e i r a 

(19) a desinfecção das de-
pendências do Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Ro-
drigues do Carmo e da UPA 
Beira Mar, que recebem 
pacientes infectados com 
o novo coronavírus. A ação 
fez parte do reforço no en-
frentamento ao COVID-19 
que, no município, já regis-
trou 1.155 casos confirma-
dos e 148 óbitos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus

M
Durante a operação de 

limpeza e para descontrair 
os profissionais de saúde e 
pacientes das duas unidades, 
músicos da Banda Sinfônica 
dos Fuzileiros Navais apre-
sentaram sucessos brasilei-
ros e internacionais emocio-
nando a todos.

Os militares (cerca de 50) 
ensinaram aos voluntários 
do Processo Apell que parti-
ciparam de um curso de pre-
venção ao coronavírus, em 
abril, no Centro de Instrução 
Almirante Sílvio de Camar-
go, na Ilha do Governador, 
como agir na desinfecção de 
EPIs (Equipamento de Pro-
teção Individual). Durante a 
formação, foram passadas in-
formações sobre a utilização 

correta dos produtos quí-
micos para desinfecção dos 
ambientes e dos profissio-
nais envolvidos no socorro e 
atendimentos às vítimas.

Participaram do curso 
agentes da D efesa Civ il , 
da S ecretaria  de Trans-

Fuzileiros navais fazem a 
desinfecção de hospital e 
UPA de Duque de Caxias

Foto: Eliakin Moura

A ação fez parte do reforço no enfrentamento ao COVID-19 que, no município, já registrou 1.155 casos confirmados e 148 

portes e  S er v iços P úblicos, 
Limpeza Urbana,  e  l ideran-
ças comunitárias,  entre ou-
tros segmentos públicos e 
comunitários,  que se trans-
formaram em agentes mul-
tiplicadores em suas comu-
nidades.

Em abril, os fuzileiros na-
vais já haviam realizado a 
desinfecção do Terminal Ro-
doviário Plinio Casado, no 
Centro de Duque de Caxias, 
por onde circulam diariamen-
te milhares de pessoas a cami-
nho de casa ou do trabalho. 

O movimento Uma Mão Lava 
a Outra surgiu para arrecadar ali-
mentos e produtos de higiene 
para doação à pessoas em vulne-
rabilidade social devido a pande-
mia de Covid-19 na cidade de Ni-
lópolis e proximidades.

Além de ajudar quem mais 
precisa neste momento, o mo-
vimento busca conscientizar a 
população acerca da necessidade 
do uso de máscaras para evitar a 
propagação do novo coronavírus. 
Para isso, máscaras estão sendo 
trocadas por um quilo de alimen-
to não perecível.

Quem quiser colaborar com o 
movimento e ainda ganhar uma 
máscara, basta acessar https://
www.facebook.com/galpao252/ e 
agendar o atendimento.

É importante lembrar que 
as máscaras seguem o padrão 
estabelecido pela Organização 
Mundial de Saúde e são pro-
duzidas em em tecido duplo. 
Com ela também são distribu-
ídos informativos sobre o uso 
correto e demais formas de 
prevenção ao novo vírus.

Os alimentos arrecadados 
serão transformados em cestas 

básicas, que depois serão doadas 
as pessoas carentes. Para se ca-
dastrar e receber uma das cestas, 
basta enviar uma mensagem para 
o Whatsapp (21) 98649-9263. Os 
voluntários irão analisar o perfil e 
caso esteja dentro dos requisitos, 
será agendada a entrega.

Além do Galpão 252,  este tra-
balho só está sendo possível gra-
ças ao apoio das artesãs ECOSOL, 
e o grupo de empreendedoras 
Moda Sustentável, além de diver-
sos artistas da cidade que tam-
bém apoiam o movimento Uma 
Mão Lava a Outra.

Prezunic Nilópolis oferece pão francês 
congelado para quem tem saudades do 
produto na quarentena

Projeto em Nilópolis doa máscaras em troca de alimentos

A saudade do pão fresqui-
nho, saído do forno, é um 
relato comum entre consu-
midores que deixaram de ir 
à padaria todos os dias, por 
causa do novo coronavírus. 
Nos supermercados Prezunic, 
uma ideia simples resolveu a 
situação. Todas as 30 lojas da 
rede, inclusive a de Nilópolis, 
também passaram a vender a 
massa semipronta congelada, 
para assar em casa.

A solução agradou os clien-
tes. Seguindo as orientações 
dos padeiros do Prezunic, é 
possível produzir o pão francês 

quentinho em casa, como se ti-
vesse saído do forno da padaria.

Padeiro há 28 anos, Antonio 
Diniz está há 14 no Prezunic, 
onde atua como gerenciador da 
padaria na loja do Campinho, 
Zona Norte do Rio. Segundo ele, 
assar o pão francês em casa não 
tem mistério. Basta deixar a mas-
sa congelada em temperatura 
ambiente por 10 minutos e co-
locá-la no forno pré-aquecido a 
200 graus. Dependendo do tipo 
de equipamento, em cerca de 10 
minutos o pão está pronto, com 
a mesma qualidade oferecida na 
loja, garante.

O movimento Uma Mão Lava a Outra surgiu para arrecadar alimentos e produtos de higiene para doação 

Foto: Divulgação

Dependendo do tipo de equipamento, em cerca de 10 minutos o pão está pronto

Foto: Divulgação
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m morador 
do Morro 
Santa Marta, 
em Botafo-
go, Zona Sul 
do Rio, foi 
alvo de tiros 
e n q u a n -
to varria 
a laje de 
casa na 

sexta-feira. Ele disse em 
entrevista ao programa 
RJTV da TV Globo que po-
liciais militares dispara-
ram quatro vezes contra 
ele. O homem disse que 
posteriormente foi à UPP 
acompanhado da família 
com a roupa que usava 
no momento de disparos, 
documentos e carteira de 
trabalho e que recebeu um 
pedido de desculpas da 
corporação. 

Os projéteis, segundo o 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDepoimento

U
morador, atingiram as co-
lunas de sustentação do 
muro da casa. Ele conta que 
percebeu que se tratavam 
de tiros, quando foi atingi-
do por estilhaços.

"Eu fui varrer a laje justa-
mente pra poder subir com 
as crianças, para elas brin-
carem na laje, que é o único 
espaço que tem pra poder 
brincar devido a essa pan-
demia. Eu me deparei com 
um barulho muito forte do 
meu lado esquerdo. Até en-
tão não sabia o que tinha 
acontecido”, contou ao pro-
grama. 

De acordo com ele, na 
hora dos disparos não havia 
confronto ou troca de tiros.

Segundo o comandante da 
UPP Santa Marta, não houve 
registro de disparos de arma 
de fogo realizados por poli-
ciais militares, no entanto, será 

aberto um processo para apu-
rar as circunstâncias do fato.

Ainda de acordo com a 
PM, os agentes da UPP rea-
lizavam um patrulhamento 

Morador do Santa Marta diz 
que foi alvo de tiros de policiais 
enquanto varria laje

Foto:  Reprodução/ TV Globo

Morador conta que foi alvo de tiros por parte da polícia enquanto estava varrendo laje

na região e apreenderam 311 
pedras de crack, 38 frascos de 
loló, 79 trouxinhas de maco-
nha, 36 cápsulas de cocaína e 
um rádio transmissor. Os sus-

peitos fugiram e abandonaram 
o material entorpecente quan-
do avistaram as equipes, pró-
ximo a localidade conhecida 
como Pedra da Santa.

Dois suspeitos de integra-
rem o tráfico de drogas da co-
munidade da Rocinha foram 
presos dentro de um motel 
em Vila Isabel, na Zona Norte 
do Rio, na manhã desta quin-
ta-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, 

os presos foram encontrados 
no Hotel Corinto enquanto 
faziam uma festa com bebidas 
alcoólicas, além da presença 
de outros homens e mulheres.

Ainda de acordo com a cor-
poração, um dos presos estava 
foragido do sistema prisional 

e o outro possuía mandado de 
prisão em aberto por tráfico 
de drogas. Os dois foram pre-
sos após dados de inteligência 
e monitoramento da PM, que 
realizou a ação.

O caso foi registrado na 
19°DP (Tijuca).

Bala que matou João Pedro é encontrada 
pela polícia e perícia deve revelar em
 breve autoria do disparo

Suspeitos de tráfico são presos em festa dentro 
de motel em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio

Um laudo preliminar da 
perícia feita no corpo do jo-
vem João Pedro, de 14 anos, 
morto a tiro, dentro de casa, 
no Complexo do Salgueiro, 
em São Gonçalo, durante ação 
policial, confirma que o dispa-
ro que atingiu o rapaz entrou 
pela barriga e saiu pelo ombro. 
Segundo informações, duran-
te a inspeção, investigadores 
encontraram a bala que cau-
sou a morte do estudante.

Agora, a expectativa da Po-
lícia Civil é de que um con-

fronto balístico revele se o 
tiro de fato partiu de algum 
dos policiais civis ou federais 
envolvidos na ação de segun-
da-feira. A família afirma que 
agentes chegaram atirando 
na casa onde o adolescente, 
primos e amigos estavam, na 
comunidade. Após uma busca 
de quase 17 horas pelo para-
deiro de João Pedro, parentes 
o localizaram na terça de ma-
nhã no IML de Tribobó.

Segundo a PM, os dois detidos são da comunidade da Rocinha e eram foragidos da Justiça.

João Pedro de 14 anos foi morto a tiro dentro de casa

Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação
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Flamengo 
c o m p l e -
tou nesta 
q u i n t a -
-feira seu 
q u a r t o 
dia de ati-
v i d a d e s 
no Ninho 
do Urubu 

após o período de quaren-
tena e férias de seus joga-
dores. O elenco profissional 
treinou normalmente no 
CT, apesar da recomenda-
ção da prefeitura do Rio de 
Janeiro para que a rotina 
fosse interrompida.

Foi o terceiro dia de tra-
balho com bola. O elenco 
atualmente conta com 28 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
jogadores (a exceção são 
os dois que se recuperam 
da Covid-19) divididos em 
três grupos: dois trabalham 
a partir das 9h com dez jo-
gadores nos campos 2 e 5. E 
um terceiro inicia as ativi-
dades a partir das 11h, com 
os mais jovens e menos co-
tados na lista de preferên-
cias de Jorge Jesus.

Em reunião com repre-
sentantes da prefeitura e da 
Ferj, na quarta-feira, o Fla-
mengo expôs seus protoco-
los e argumentos para volta 
das atividades. Os órgãos 
públicos, por sua vez, refor-
çaram que entendem que o 
clube não deve seguir com 
os treinamentos.

Apesar do conflito, o Fla-
mengo não planeja dar um 
passo atrás em sua decisão 
e já tem programação para 
toda a semana. O raciocínio 
é de que o decreto de qua-
rentena é subjetivo e cabem 
interpretações. Neste ce-
nário, o entendimento é de 

Com programação definida 
para toda semana, Flamengo 
mantém treinos; Prefeitura 

O elenco atualmente conta com 28 jogadores (a exceção são os dois que se recuperam da Covid-19)

que não há ilegalidade nas 
atividades.

O clube realizou um estu-
do jurídico e um dos pontos 
principais na argumentação 
é de que todos os protoco-
los sugeridos são cumpridos 
e até mais do que previsto. 
Além disso, há o entendi-

mento de que não há qual-
quer tipo de aglomeração.

A secretária municipal de 
saúde, Ana Beatriz Busch, 
reforçou o posicionamento 
contrário ao retorno das ativi-
dades por clubes de futebol. 
Há ainda a promessa de novos 
contatos com o Flamengo.

Foto: Reprodução


