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Alexandre Ramagem, delegado  amigo da família Alexandre Ramagem, delegado  amigo da família 
Bolsonaro, que teve sua nomeação barrada pelo Bolsonaro, que teve sua nomeação barrada pelo 
STF a ocupar a diretoria-geral da PF, teria sido o STF a ocupar a diretoria-geral da PF, teria sido o 
delegado que falou sobre Operação Furna dadelegado que falou sobre Operação Furna da
Onça à Flávio Bolsonaro. Onça à Flávio Bolsonaro. 

Novo secretário diz que vai dar Novo secretário diz que vai dar 
prioridade a leitos de enfermaria prioridade a leitos de enfermaria 
para reduzir a demanda de UTIpara reduzir a demanda de UTI
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Guardas municipais 
retiram cerca de 50 
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Por: Hyago Santos

s decla-
rações do 
e m p r e s á -
rio Paulo 
M a r i n h o , 
s u p l e n t e 
do sena-
dor Flávio 
B olsonaro 
e candida-
to a prefei-

to do Rio pelo PSDB,   trou-
xeram de volta a teoria de 
que o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) tenta 
interferir nos trabalhos da 
Polícia Federal e obter re-
latórios das investigações. 
Também trouxe de volta o 
nome de Alexandre Rama-
gem, nome indicado pelo 
presidente para a diretoria-
-geral da PF e amigo pessoal 
da família, que teve sua no-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDenúncia

A
meação barrada pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
Ele foi delegado da Opera-
ção Cadeia Velha, em 2017, 
que originou na Operação 
Furna da Onça. Ramagem foi 
quem teria dito a Flávio Bol-
sonaro das investigações en-
volvendo o nome dele. Pau-
lo Marinho já havia dito que 
as informações teriam sido 
vazadas por um delegado de 
dentro da corporação.

Entretanto, há quem diga 
que não foi Ramagem. A jor-
nalista Thaís Oyama, autora 
do livro ‘Tomenta -  O gover-
no Bolsonaro: Crises, intrigas 
e segredos’, afirma que foi 
outro delegado de dentro da 
Polícia Federal que falou com 
Flávio sobre as investigações. 
Esse delegado, que atende 
por um apelido dentro da PF, 
também havia dito a família 
que o relatório da Coaf que 

Declarações de Paulo Marinho deixam 
no ar a dúvida se Alexandre Ramagem 
vazou informações a Flávio Bolsonaro

 Foto: Divulgação

Alexandre Ramagem teria sido o delegado que falou sobre Operação Furna da Onça a Flávio Bolsonaro

O governo federal lançou 
nesta segunda-feira (18) um 
site para facilitar a devolução 
do auxílio emergencial de R$ 
600 por quem recebeu o di-
nheiro, mas não tinha direito 
ao benefício.

Segundo o Ministério da Ci-
dadania, o interessado deverá 
acessar o site devolucaoauxi-
lioemergencial.cidadania.gov.
br e inserir o CPF cadastrado 

no auxílio. O sistema vai gerar 
uma Guia de Recolhimento da 
União (GRU), que poderá ser 
paga no Banco do Brasil.

Na semana passada, o 
Ministério da Defesa confir-
mou que 73,2 mil militares 
receberam o auxílio emer-
gencial. A Defesa informou 
ainda que analisará caso a 
caso para ver quem recebeu 
de forma indevida.

Governo lança site para devolução 
de auxílio emergencial recebido 
de forma indevida

Também na última se-
mana,  o Tribunal  de Con-
tas da União ( TCU ) deter-
minou o desconto do valor 
recebido no próximo pa-
gamento feito a  esses mi-
l itares.  A l ista  pode incluir 
militares ativos,  inativos, 
de carreira,  temporários, 
pensionistas,  dependen-
tes e  anistiados.

O que diz a lei?
A lei em vigor diz que tem 

direito ao auxílio de R$ 600 a 
pessoa que se encaixar nos se-
guintes critérios:

seja maior de 18 anos de ida-
de;

não tenha emprego formal 
ativo;

não seja titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal – 
à exceção do Bolsa Família;

cuja renda familiar mensal 
per capita seja de até 1/2 (meio) 
salário-mínimo ou a renda fa-
miliar mensal total seja de até 3 
(três) salários mínimos;

que, no ano de 2018, não te-
nha recebido rendimentos tri-

butáveis acima de R$ 28.559,70 
(vinte e oito mil, quinhentos e 
cinquenta e nove reais e setenta 
centavos);

que exerça atividade na con-
dição de: microempreendedor 
individual (MEI); contribuinte 
individual do Regime Geral de 
Previdência Social; trabalha-
dor informal, seja empregado, 
autônomo ou desempregado, 
de qualquer natureza, inclusi-
ve o intermitente inativo, ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) até 20 de 
março de 2020.

deu origem às investigações 
apontava uma movimentação 
de quantias milionárias com 
valores de até R$ 6 milhões,  
na conta de Flávio Queiroz, na 
época o assessor parlamentar 
de Flávio Bolsonaro na As-
sembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Alerj).

A Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) vai ouvir o em-
presário Paulo Marinho em de-
poimento e anexar o que for dito 

por ele no inquérito de inves-
tigação do Supremo Tribunal 
Federal (STF) ao presidente Jair 
Bolsonaro na tentativa de tentar 
interferir no trabalho da Polícia 
Federal. Paulo, que foi apoiador 
ferrenho de Bolsonaro na épo-
ca da campanha a presidência 
em 2018, fazendo até mesmo 
de sua casa QG de campanha, 
revelou também que tem ele-
mentos que podem provar que 
que todas as declarações feitas 

por ele no último final de sema-
na ao Jornal Folha de São Paulo 
são verdadeiras. Entre esses ele-
mentos estão uma passagem de 
avião a São Paulo. É lá que fica 
o hotel Emilliano, que é onde 
fica a sala que teria acontecido a 
conversa entre o Paulo, Gustavo 
Bebianno e o advogado Victor 
Alves, que trabalha com Flávio 
Bolsonaro, sobre o vazamento 
das informações das investiga-
ções contra Flávio.

Empresário e suplente de Flávio no senado afirma 
que informações chegaram ao filho 01 através de um 
delegado que fazia parte das investigações quela época
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ma das prio-
ridades de 
Fe r n a n d o 
Ferry, que 
assume a 
Secretaria 
Estadual de 
Saúde do 
Rio, será a 
i n a u g u ra -
ção de leitos 

em enfermaria no Hospital de 
Campanha do Maracanã para 
tratar pacientes com Covid-19.

Então, os pacientes que che-
garem às UPAs, às emergências, 
com quadro de coronavírus, já 
poderão ser tratados nessas en-
fermarias — e não mandados de 
volta para casa.

O objetivo dessa medi-
da é evitar que os pacien-
tes que voltam para casa, 
retornem aos hospitais já 
em estado grave e ocupem 
leitos de UTI. Há falta de 
respiradores.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

U
De acordo com o último boletim 

da secretaria, o RJ tem mais de 22 mil 
casos e 2.715 mortes por Covid-19.

Reunião nesta segunda
Ferry vai se reunir ainda na ma-

nhã desta segunda-feira (18) com 
Edmar Santos, que foi exonera-
do após atrasos e denúncias nas 
obras dos hospitais de campanha 
para pacientes com Covid-19.

Apesar do afastamento, Santos 
vai dirigir uma "comissão de notá-
veis no enfrentamento à pande-
mia do coronavírus".

Reunião nesta segunda
Ferry se reuniu  na manhã de 

ontem com Edmar Santos, que 
foi exonerado após atrasos e de-
núncias nas obras dos hospitais 
de campanha para pacientes 
com Covid-19.

Apesar do afastamento, Santos 
vai dirigir uma "comissão de notá-
veis no enfrentamento à pande-
mia do coronavírus".

Novo secretário de Saúde do RJ diz que 
vai dar prioridade a leitos de enfermaria 
para reduzir a demanda de UTI

 Foto:  Divulgação

Ferry se reuniu  na manhã de ontem com Edmar Santos, que foi exonerado após atrasos e denúncias nas obras dos hospitais de campanha 

Após a curva de casos confir-
mados da covid-19 explodir na 
primeira quinzena de maio desde 
o início da utilização dos testes rá-
pidos, a Prefeitura de Queimados 
fez mudanças no planejamento. 
A principal delas é o aumento de 
unidades onde os exames serão 
realizados, subindo para sete. 
Além disso, o Centro Municipal 
de Triagem da covid-19 funciona-
rá exclusivamente para interna-
ção e tratamento da doença.

“No primeiro momento precisá-
vamos chegar o mais rapidamente 
possível aos que estavam contami-
nados. Por isso, colocamos o princi-
pal polo de testagem no Centro de 
Triagem, num local bem conhecido 
e central. Agora precisamos ser mais 
pontuais e levaremos os testes para 
os bairros, assim evitamos grandes 
circulações e aglomerações”, expli-
cou o prefeito Carlos Vilela.

Também foram estabelecidos 
novos critérios para a realização dos 
testes rápidos. Agora, entre os que 
poderão fazer, estão profissionais 

da rede pública de saúde e de se-
gurança; idosos com sintomas de 
síndrome gripal que residem em 
instituições de longa permanência 
e/ou portadores de comorbidades 
de risco para covid-19; pessoas 
com diagnóstico de síndrome gri-
pal que residam com profissionais 
de saúde ou segurança pública ou 
que tiveram contato com pacien-
tes confirmados para a doença.

Mas algumas regras continu-

am. Os pacientes só poderão fazer 
o teste rápido se apresentem os 
sintomas há mais de sete dias e, an-
tes, precisam passar por avaliação 
médica em uma das unidades de 
saúde do município.

Segundo o último boletim di-
vulgado, na quinta-feira, são 439 
casos confirmados de covid-19, 
com 10 mortes, e mais de 6.680 
pessoas já fizeram o exame para 
detectar a doença.

Ainda em obras, hospital de campanha de São 
Gonçalo deve ser inaugurado na quinta-feira

Queimados aumenta unidades que 
farão testes rápidos de covid-19 O hospital de campanha de 

São Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro, 
quinta cidade do estado em 
número de casos de Covid-19, 
ainda está sendo montado, e 
deverá ser inaugurado na pró-
xima quinta-feira (21), segun-
do a Organização Social que 
administra o espaço. 

Havia uma previsão inicial 
de que a unidade de saúde se-
ria inaugurado no domingo (17), 
mas isso não ocorreu.

Ao longo da manhã desta 
segunda-feira (18), houve uma 
grande movimentação de carros 
e caminhões entrando na área do 
Clube Mauá, onde o hospital está 
sendo instalado. Estão previstos 

funcionar no hospital 200 leitos, 
sendo 40 de UTI. 

Até esta segunda, o mu-
nicípio tinha 632 casos do 
novo coronavírus confirma-
dos, com 65 mortes. 

A Organização Social Iabas, 
responsável pelo local, afirmou 
que o hospital deve ser inaugu-
rado na próxima quinta. A OS in-
formou que o atraso na abertura 
foi causado por problemas como 
a precariedade no acesso, chuvas 
que atingiram a região, tiroteios e 
mudança nos planos técnicos da 
Secretaria Estadual de Saúde. 

A OS afirmou ainda que tra-
balha para garantir a segurança 
dos trabalhadores e evitar novos 
adiamentos.

Teste rápido promete resultado à disposição em 15 minutos

Foto: Divulgação

Histórico do novo 
secretário

Fernando Raphael de Almei-
da Ferry tem 25 anos de experi-
ência no atendimento a pacien-
tes com HIV e foi o coordenador 
do primeiro mestrado de HIV/
AIDS do Brasil. Trabalhou como 
professor e pesquisador na Uni-
rio e como diretor-geral do Hos-
pital Gafrée e Guinle.

Antes de se formar em Medi-
cina pela Unirio, em 2000, tra-

balhou como Veterinário, com 
mestrado e doutorado em Para-
sitologia Veterinária.

Ferry ganhou notoriedade 
em setembro passado ao dirigir 
uma ambulância para ajudar a 
transferir pacientes vítimas do 
incêndio do Hospital Badim.

Durante sua gestão no Ga-
frée e Guinle, foi restaura-
da a antiga maternidade do 
hospital, que atualmente é 
voltada para gestante de alto 

risco. Também foi renovado 
o centro cirúrgico.

Em 2018, Ferry foi acusado por 
funcionários do hospital de furar 
a fila do Sistema de Centrais de 
Regulação (Sisreg) para favorecer 
indicações de pastores ligados ao 
prefeito Marcelo Crivella.

Em novembro passado, Ferry 
recebeu a medalha Tiradentes, 
da Alerj, por indicação da de-
putada estadual Marina Rocha 
(PMB-RJ).



esde 13 
de março 
de 2020 a 
prefeitura 
começou a 
tomar me-
didas em 
relação a 
COVID-19, 
no dia que 
foi noti-

ciado a primeira transmissão 
do vírus no Rio de Janeiro. As 
nossas ações foram:

• Suspender atividades co-
letivas e aulas da rede munici-
pal de ensino;

• Fechar o comércio local de 
serviços considerados não es-
senciais e inicio da fiscalização 
nas ruas para coibir os abusos;

• Reserva de 4 leitos na 
UPA JK, com respiradores, 
exclusivos para atendimento 
a pacientes com sintomas da 
COVID-19.

• O expediente de serviços 
não essenciais foi suspenso 
na prefeitura, com divulgação 
dos serviços que podem ser 
solicitados on-line

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNilópolis

D
Uma semana após, outro 

decreto declarou a Situação de 
Emergência no município com 
restrições também no trânsito 
da cidade.

No dia 27 de março, abrimos 
dois consultórios, em forma de 
container, na calçada da UPA 
JK, com funcionamento 24h 
para atender exclusivamen-
te pacientes com suspeita de 
Coronavírus. Iniciou também 
nesse dia a higienização dos 
pontos de maior movimento 
em Nilópolis.

Ainda no mês de março, hou-
ve a antecipação da Campanha 
Nacional de Vacinação Contra a 
Gripe em todos os postos da ci-
dade, implantamos também o 
sistema drive-thru, vacinando 
os idosos dentro do carro.

Antes do aparecimento do 
primeiro caso de Coronavírus 
em nosso município, já tínha-
mos tomado diversas medidas 
de prevenção a pandemia.

No inicio de abril, no dia 03, 
abrimos o Centro de Triagem 
– COVID-19 com 10 leitos de 
observação e 1 de estabiliza-

ção, são leitos completos com 
respiradores para acolher os 
pacientes suspeitos, além dos 
4 leitos na UPA JK. Até hoje, 15 
de maio, foram atendidas cerca 
de 5.500 pessoas. Diariamente, 
publicamos o nosso boletim 
com os confirmados e suspei-
tos de estarem com o Corona-
vírus e os óbitos de cidadãos 
nilopolitanos.

Com o agravamento da si-
tuação, em 13 de abril decre-
tamos Calamidade Pública 
como atitude emergencial 
para conter o avanço do co-
ronavírus, tomando medidas 
mais restritivas.

Já no dia 29 de abril, tornou-
-se obrigatório o uso de más-

Prefeitura não para 
as ações no combate 
a COVID-19

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A produção acontece diariamente em uma das unidades da Fundação, localizada no Gramacho

caras de proteção e no dia 09 de 
maio o calçadão da Mirandela foi 
fechado, sendo permitida ape-
nas a passagem para os conside-
rados serviços essenciais.

Na Educação, houve a sus-
pensão das aulas em março e 
logo depois foi implantado o 
sistema de aulas on-line de 
forma a não prejudicar o ano 
letivo. Entre os dias 25 e 30 
de abril foram distribuídas 
8.900 cestas básicas para 
todos as famílias dos alunos 
matriculados na rede muni-
cipal de ensino.

A Fiscalização está desde o 
início nas ruas de Nilópolis, fe-
chando os comércios que não 
são essenciais, atendendo as de-

núncias dos moradores e coibin-
do abusos. É um trabalho diário 
dos agentes da Ordem Pública, 
Fiscalização de Posturas, Vigi-
lância Sanitária, Procon e Guarda 
Municipal

Apoiamos também o pro-
grama Mutirão Humanitário, 
do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro. Fornecemos toda a 
estrutura de logística e mão de 
obra, com nossos funcionários, 
para a entrega que distribuiu 
as mais de 12 mil cestas para a 
população de baixa renda mo-
radora de Nilópolis.

Vale lembrar também que 
os postos de saúde continuam 
funcionando de 8h até 17h com 
atendimento normal.

Sintomas de depressão, ansie-
dade ou estresse têm ficado mais 
recorrentes durante o período de 
isolamento social em tempos de 
coronavírus. Uma luta interna mui-
tas vezes solitária e que nem todos 
podem bancar um psicólogo para 
ajudar nesse momento difícil. Pen-
sando nisso, o Projeto Vemcer, ini-
ciativa sem fins lucrativos com sede 
em São João de Meriti e que ensina 
diversas artes marciais a jovens, 
passou a oferecer atendimento psi-
cológico gratuito, via telefone.

O serviço é feito pelo psicólo-
go Benigno Junior, de segunda a 
quinta-feira, entre 13h e 17h. O inte-
ressado primeiro precisa fazer um 
cadastro, para que possa ser mar-
cada a consulta, pelo telefone (21) 
98241-0702.

"A saúde mental é primordial 
para que os indivíduos consigam li-
dar com a nossa situação. A parceria 
com o Projeto Vemcer pretende dar 
acolhimento para as pessoas nesse 
momento de pandemia e suavizar 

um pouco o momento crítico”, ex-
plica Benigno.

Isolamento social, dificuldade 
financeira,  preocupação com a co-
vid-19 e o turbilhão de informações 
sobre a doença na televisão e na 
internet contribuem para a piora 
nos quadros psicológicos. E, conse-
quentemente, aumenta o número 
de pessoas que precisam de ajuda. 
Apesar da alta procura desde o início 
do serviço, Benigno tenta atender a 
todos que o procuram.

“Vivemos o hoje de uma 
forma acelerada. Um verdadei-
ro turbilhão de informações. 
Tudo acontecendo ao mesmo 
tempo: o medo do novo, a in-
segurança, o pânico, a ansieda-
de, a depressão e o isolamento. 
A demanda é grande mas, na 
medida do possível, estamos 
atendendo a todos. Acredi-
to ser uma ação solidária e de 
muita importância nesse mo-
mento", completa.

Prefeitura de Duque de Caxias 
declara luto oficial no município

Projeto em São João de Meriti oferece 
atendimento psicológico gratuito

Foto: Divulgação
A Prefeitura de Duque de 

Caxias recebeu com extremo 
pesar, neste sábado (16/05), a 
notícia do falecimento da di-
retora jurídica do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Municipais da cidade, o IPMDC, 
Dra Luciana Loureiro do Nasci-
mento, vítima da Covid-19. A 
servidora desempenhava suas 

funções de maneira brilhante 
e sempre trabalhou em be-
nefício do funcionalismo, de 
maneira ética e com muita de-
dicação. Em nome do prefeito 
Washington Reis, declaramos 
luto oficial na cidade por três 
dias e nos solidarizamos aos 
amigos e familiares neste mo-
mento de dor e tristeza.
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m PM foi 
b a l e a d o 
na cabeça, 
no fim da 
m a d r u g a -
da desta 
s e g u n d a -
-feira, du-
rante uma 
t e n t a t i v a 

de assalto na Rodovia Wa-
shington Luís (BR-040), na 
altura de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. O 
soldado Raoni estava de 
moto indo para o trabalho, 
na UPP Macacos, em Vila 
Isabel, na Zona Norte da ca-
pital, quando foi baleado, 
por volta das 4h40.

De acordo com teste-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
munhas, o soldado estava 
de moto e era acompanha-
do por uma colega de traba-
lho, que estava de carro.  Na 
altura da Refinaria Duque 
de Caxias (Reduc),  os dois 
foram fechados por um Fiat 
Siena. O PM que acompa-
nhava o soldado conseguiu 
desviar o automóvel.

Mais a frente, ele percebeu 
que o colega não estava mais 
com ele, retornando ao local. 
Chegando lá, ele encontrou o 
soldado ferido e PMs do 15º 
BPM (Duque de Caxias), que 
passavam pelo local, socor-
rendo o agente. Vários cáp-
sulas de munição estavam ao 
redor do soldado, que estava 
com sua arma na mão.

O soldado Raoni foi so-
corrido por ambulâncias 
da Concer, que administra 
a via expressa, no Hospi-
tal Estadual Adão Pereira 
Nunes, em Saracuruna. De 

PM da UPP Macacos 
ébaleado na cabeça
durante assalto na Baixada

Foto: Reprodução

PM foi levado ao Hospital de Saracuruna

acordo com as primeiras 
informações, por volta das 
7h, o PM aguardava avalia-
ção médica para identificar 
possíveis danos cerebrais.

A Polícia Civil foi aciona-

da para realizar a perícia no 
local do crime, que foi re-
gistrado na 60ª DP (Campos 
Elíseos). Até o momento, não 
há informações sobre o para-
deiro de quem atirou no PM.

A Polícia Militar faz, desde 
as primeiras horas da manhã 
desta segunda-feira, uma 
operação no Morro do Vidi-
gal, na Zona Sul do Rio. Por 
causa da ação da UPP local, a 
Avenida Niemeyer foi fecha-
da nos dois sentidos em mea-
dos das 6h. A via expressa foi 
totalmente reaberta por volta 
das 7h30.

A ação da PM na região co-
meçou com disparos de tiros, 
pouco antes das 6h. Os mora-
dores ouviram o tiroteio de 
suas casas.

"Segunda-feira começou 

com muito tiro no Vidigal. 
Cuidado, gente. Niemeyer 
fechada", um morador pos-
tou nas redes sociais. "Gen-
te, o que está acontecendo 
no Vidigal uma hora dessa? 
Muito tiro", questionou ou-
tro. "Tô escutando daqui da 
Chácara (do Céu). Nossa", 
avisou um morador da co-
munidade vizinha.

De acordo coma PM, o agen-
tes da UPP Vidigal estão na co-
munidade com apoio do Grupa-
mento de Intervenção Tático da 
corporação (GIT). Até o momen-
to, uma pistola foi apreendida.

Guardas municipais retiram cerca de 
50 pessoas de praias na Zona Oeste

Operação da PM no Vidigal tem intenso
 tiroteio e fecha a Niemeyer nos dois sentidos

Guardas municipais do 
Grupamento de Defesa Am-
biental (GDA) retiraram cer-
ca de 50 pessoas nas praias 
das Conchas e do Perigoso, 
na Barra de Guaratiba, Zona 
Oeste do Rio, durante um 
patrulhamento na tarde 
deste domingo.

S egundo a P refeitura, 
os  guardas municipais 
encontraram 20 pessoas, 
sendo três crianças,  além 
de cinco barracas de cam-

Guardas municipais retiraram cerca de 50 pessoas de praias da Zona Oeste 

Niemeyer foi fechada em meados das 6h 

Foto: Divulgação / Prefeitura

ping,  que foram desmonta-
das na P raia do Perigoso.

Durante o patrulhamento 
na Praia das Conchas havia 
cerca de 30 pessoas e dois 
vendedores ambulantes, mas 
não houve flagrante de acam-
pamento nem apreensões.

Segundo a Prefeitura, os agen-
tes orientaram sobre a proibição 
de acampamento nas praias, pre-
vista no Código de Posturas do 
município, além de informarem 
sobre o decreto municipal 47.282, 

que proíbe aglomerações durante 
a pandemia do novo coronavírus. 
As pessoas foram retiradas das 
praias sem resistência.

A Guarda Municipal reforçou 
o patrulhamento nas praias da 
Barra de Guaratiba nesse fim 
de semana após denúncia de 
evento e acampamento ilegal 
na Praia do Meio, na última sex-
ta-feira. Os guardas retiraram 70 
pessoas e 35 barracas de acam-
pamento na área do Parque Na-
tural Municipal de Grumari.

Foto:Divulgação / COR
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essenta e 
cinco dias 
depois, os 
jogadores do 
Flamengo 
estão de vol-
ta ao Ninho 
do Urubu.

A partir 
das 9h des-
ta segun-

da-feira, o elenco começou a 
chegar no centro de treina-
mento para realização de exa-
mes de Covid-19 e para serem 
informados dos protocolos 
para volta das atividades. O 
clube deseja voltar aos traba-
lhos ainda nesta semana.

Flamengo convoca fun-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19

S
cionários do futebol para nova 
leva de exames de Covid-19 no 
Ninho do Urubu

Qualquer decisão só acontece-
rá após os resultados dos testes 
de atletas e comissão técnica. As 
38 pessoas que testaram positivo 
há duas semanas também foram 
examinadas. O Flamengo, por sua 
vez, intensifica as conversas com 
as autoridades públicas por um 
aval para retomar as atividades.

Apesar dos decretos de 
quarentena até o fim do mês, 
o clube sente uma flexibiliza-
ção maior no diálogo com o 
governo do estado, enquanto 
a prefeitura se mostra mais 
rígida. Judicialmente, no en-
tanto, a diretoria entende que 

não há infração caso volte 
com os treinamentos.

Funcionários realizaram o 
segundo exame na sexta-feira. 
Jogadores e a comissão téc-
nica portuguesa, encabeçada 
por Jorge Jesus, fazem o teste 

Jogadores do Flamengo vão ao
Ninho após 65 dias para exames e são
informados de protocolos para volta

Jorge Jesus realiza exame de Covid-19 no Ninho

sorológico nesta segunda.
A última atividade do elenco 

no CT tinha acontecido no dia 
14 de março, véspera da partida 
contra a Portuguesa, pela Taça 
Rio. A coleta para o primeiro 
exame foi realizada em casa.

Na visita ao Ninho, os joga-
dores tomaram conhecimento 
das adaptações realizadas no 
local para volta aos treinos e já 
experimentaram protocolos. 
O Flamengo prepara o terreno 
para retomada.

 Foto: Alexandre Vidal / CRF


