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CORONAVÍRUS

Deu Ruim
Bandido perde mão e 
olho durante assalto na 
Linha Vermelha

Caixa paga auxílio 
emergencial 
para novos 
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Cidades
Flamengo e Bangu abrem a jorna-
da nesta quinta-feira, às 21h, no 
Maracanã. O Vasco entra em cam-
po no domingo, às 16h, em São Ja-
nuário, contra o Macaé. Botafogo 
e Fluminense tiveram seus jogos 
mantidos para o dia 22.
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Futebol 
Flamengo e 
Bangu jogam 
hoje no retorno 
do estadual

 Foto: Divulgação
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Parceria que deu certo
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MESQUITA

Presidente Sancler Nininho acabou com mordomias, 
cortou gastos e gerou economia que está ajudando o 
prefeito Jorge Miranda a cuidar da saúde da população

e município avança na saúdee município avança na saúde
Câmara economiza Câmara economiza R$ 5 milhõesR$ 5 milhões
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CORONAVÍRUS
BRASIL
VIDAS SALVAS 477.364  NUMERO DE CASOS  934.769
NUMERO DE ÓBITOS 45.585

RIO DE JANEIRO
VIDAS SALVAS 17.557 NUMERO DE CASOS 80.946
NUMERO DE ÓBITOS 7.728
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O Foto: DivulgaçãoH o s p i t a l 
Geral de 
Nova Iguaçu 
(HGNI) faz 
um alerta 
para a redu-
ção no nú-
mero de doa-
ções devido à 
pandemia do 
novo corona-

vírus. O banco de sangue de uma 
das principais emergências da 
Baixada Fluminense ,com perfil 
para casos de trauma (acidenta-
dos, baleados, feridos por arma 
branca, entre outros), coletou, 
em maio, cerca de 160 bolsas, 
representando cerca de 75% 
a menos que o ideal, que são 
600 doações por mês. Nos 10 
primeiros dias de junho, foram 
atendidos 36 doadores.

Para garantir segurança na do-
ação e evitar a aglomeração de 
pessoas, o HGNI disponibilizou 
o agendamento através do telefo-
ne e Whatsapp (21) 97663-9352, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Já a doação acontece das 
7h30 às 12h30. Além disso, o ban-
co de sangue tomou cuidados 
necessários para garantir que a 
coleta seja feita de forma segura, 
orientando os doadores a higieni-

O
zar as mãos ao chegar, antes e após 
a doação. As salas de triagem, de 
coleta, copa e recepção são higieni-
zadas regularmente durante o dia.

“Quero de agradecer a todas 
as pessoas que doam sangue no 
hospital, o papel de vocês é fun-
damental e quero fazer um apelo 
para sensibilizar a população so-
bre a necessidade de doar sangue. 
Estamos com mais de 70% do 
estoque reduzido. Isso traz um ris-

co grande, pois o hospital recebe 
baleados, atropelados e esfaquea-
dos, que precisam de sangue em 
muitas das vezes por causa das 
cirurgias”, afirma o diretor geral do 
HGNI, Joé Sestello, que garantiu 
que a doação é segura. “Estamos 
tomando todos os cuidados ne-
cessários para evitar contamina-
ção em função da pandemia. Por 
isso, agende sua doação e nos aju-
de a salvar vidas”.

 Hospital da Posse convoca 
população para doar sangue

Contraste entre a realidade dos casos e a 
irresponsabilidade das autoridades

Enquanto o novo coro-
navírus avança no Brasil, o 
futebol deve voltar no Rio 
de Janeiro. Na noite desta 
terça-feira, a Federação de 
Futebol do Estado do Rio 
confirmou a retomada da 
competição já para quinta-
-feira, com a partida entre 
Flamengo e Bangu. O jogo, 
ainda sem horário, será com 
portão fechado. Também 
no Rio, uma operação nes-
ta quarta mira suspeitos de 
desvio de 18 milhões de reais 
destinados à compra de ven-
tiladores e respiradores para 
pacientes da covid-19. O Bra-
sil confirmou mais 1.282 óbi-
tos nas últimas 24 horas, e o 
total de vítimas da covid-19 
foi a 45.241 na terça-feira.

Ensaio clínico da OMS encerra testes 
com cloroquina por falta de eficácia

A doutora Ana María Henao, do 
departamento de vacinas da OMS, 
explicou que a Organização inter-
rompeu em definitivo os testes 
clínicos com a hidroxicloroquina 
visando combater o novo coro-
navírus. "Segundo as últimas evi-
dências, a hidroxicloroquina não 
reduz a mortalidade dos pacientes 
de covid-19, portanto o grupo exe-
cutivo do projeto Solidariedade 
decidiu retirar a hidroxicloroquina 
do ensaio clínico". O Solidariedade 
pesquisa a eficácia e a segurança 
de possíveis tratamentos para a co-
vid-19, com voluntários em deze-
nas de países. "Essa não é uma po-
lítica ou recomendação da OMS, é 
o que decididos no nosso ensaio 
clínico global", enfatizou Henao.

Futebol de  volta aos gramados e os leitos de hospitais lotados



Caixa Eco-
nômica Fe-
deral (CEF) 
pagou  nes-
ta quarta-
-feira (17) 
a primeira 
parcela do 
A u x í l i o 
E m e r g e n -

cial para os demais aprovados 
do terceiro lote do benefício, 
inscritos por meio do site e do 
aplicativo do programa.

Na terça-feira, receberam 
2,4 milhões de novos apro-
vados nascidos nos meses de 
janeiro a junho. Nesta quarta, 
é a vez dos 2,5 milhões de no-
vos aprovados nascidos en-
tre julho e dezembro.

Os trabalhadores podem 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAlívio

A
consultar a situação do bene-
fício pelo aplicativo do auxílio 
emergencial ou pelo site auxi-
lio.caixa.gov.br.

Também nesta quarta, a 
Caixa começa a pagar a tercei-
ra parcela do Auxílio para os 
beneficiários do Bolsa Família. 
Os pagamentos são feitos da 
mesma forma que o Bolsa. Os 
primeiros a receber são os que 
têm NIS terminado em 1.

Depósito em poupança di-
gital e restrição para saque e 
transferências

 Diferente dos aprovados 
no primeiro e segundo lotes, 
os novos beneficiários vão re-
ceber a primeira parcela já por 
meio de conta poupança digi-
tal da Caixa - mesmo os que 
têm conta em banco.

Caixa paga auxílio 
emergencial para
novos aprovados

Na terça-feira, receberam 2,4 milhões de novos aprovados nascidos nos meses de janeiro a junho

A poupança digital não 
permite transferências ini-
cialmente - apenas paga-

mento de contas, de boletos 
e compras por meio do car-
tão de débito virtual.

Transferências para outras 
contas e saques só serão libera-
dos a partir de 6 de julho.

Ao que tudo indica, a saída 
do ex-ministro Sérgio Moro 
abriu a caixa de Pandora do go-
verno Bolsonaro.

Moro acusou o presidente 
da República de interferir na 
Polícia Federal (PF). O mo-
tivo por trás da atuação de 
Bolsonaro: proteger os pró-
prios filhos, Carlos e Flávio 
Bolsonaro, que são investi-
gados pela instituição.

Carlos é apontado com a li-
derança do “Gabinete do Ódio” 
(GadO), enquanto Flávio é 
suspeito de ter feito “rachadi-
nha” em seu gabinete na Alerj, 
quando era deputado – o famo-
so caso Queiroz.

Na cabeça curiosa de Car-
luxo, entretanto, os indí-
cios de ilicitudes parecem 
pouco importar e a culpa é 
do mensageiro.

“E pensar que o start de toda 
essa angústia que o Brasil está 
passando foi dado por Sérgio 
moro…”, escreveu Carlos na 
manhã desta quarta-feira (17), 
em seu Twitter.

Embora os bolsonaristas te-
nham adquirido o hábito de re-
quentar discursos petistas ao 
atacar o ex-ministro, as investi-
gações hão de mostrar a verda-
de por trás das narrativas.

Eleições municipais devem ser 
adiada para novembro e dezembro

Carlos Bolsonaro atribui a Moro a “angústia 
que o Brasil está passando” O Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) fez uma audiência públi-
ca para discutir possíveis mu-
danças nas eleições municipais, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. Inicialmente, o pri-
meiro turno está marcado para 
o dia 4 de outubro e o segundo 
turno, para o dia 25 do mesmo 
mês. Todos os participantes são 
favoráveis ao adiamento.

Após a reunião, o presidente 
do TSE, Luis Roberto Barroso, 
disse que a expectativa é que o 
primeiro turno ocorra a partir do 
dia 15 de novembro e o segundo, 
até 20 de dezembro.

Entre os participantes da reu-
nião estavam o infectologista 
David Uip; o biólogo Átila La-

marino; lideranças partidárias e 
os presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre e da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia.

De acordo com Maia, existe 
a possibilidade de aumentar o 
tempo da propaganda eleitoral 
obrigatória, para compensar a 
dificuldade de fazer eventos 
como comícios.

Durante a reunião, ficou acer-
tado que a nova data da eleição 
municipal seja definida até o dia 
30 deste mês. A pressa é para 
reduzir o impacto no calendário 
eleitoral. Na semana passada, o 
TSE já havia autorizado os parti-
dos a realizarem as convenções 
partidárias virtuais, entre os 
dias 20 de julho e 5 de agosto.

Deputado Carlos Bolsonaro ataca ex-ministro da justiça Sérgio Moro

Foto: Divulgação

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno, para o dia 25

 Foto: Digulgação

Foto: Divulgação
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  –  A C âmara de vereadores apertou o 
cinto e aprovou uma redução de quase 
50% no valor  recebido mensalmente da 
prefeitura.  Antes o recurso recebido era 
de R$ 800,000.  00 (Oitocentos mil  men-
sais) .  Na gestão de S ancler  Nininho esse 

valor  foi  reduzido para R$ 380.000,00 
( Trezentos e  oitenta mil) .  Mesmo com 
esta medida os pagamentos estão sendo 
efetuados em dia,  as  dív idas deixada pelo 
antecessor quitadas e  as  contas da casa 
estão no azul.

O Presidente da Câmara de vereadores 
de Mesquita Sancler Nininho apresentou e 
aprovou um projeto de resolução  que aca-
bou com a concessão de diárias de viagens 
para vereadores participarem de cursos, pa-
lestras e outras atividades em outros esta-
dos, acabando desta maneira com a conhe-
cida “farra das viagens”.

A legislação revogada, concedia o direito 
aos vereadores de utilizarem R$ 1.900,00 ( 
Hum mil e novecentos reais) de diárias para 
viagens geralmente a capitais e pontos tu-
rísticos, houve caso em Mesquita que foram 
gastos um valor de R$ 10 mil, por cada vere-
ador durante uma viagem  que participaram 
7 parlamentares, ou seja, R$ 70 mil.

Redução da folha de pagamento com a re-
dução acentuada dos cargos comissionados, 
ou seja, dos cargos ocupados por indicação 
política. Na gestão anterior apenas na presi-
dência existia mais de 150 destes cargos. Na 
gestão de Sancler Nininho este número pas-

sou a ser 63, preservando nestes cargos as 
funções técnicas e administrativas indispen-
sáveis ao funcionamento do legislativo. Outra 
medida foi a redução de assessores nomeados 
nos gabinetes dos vereadores. Antes cada par-
lamentar nomeava 3 , agora somente 1

Diversas ruas foram pavimentadas ou concretadas em atendimento a indicações legislativas 
feitas a pedido da polulação. Também foram construídas Academias da Saúde em diversos bair-
ros e as praças foram reformadas incluindo a Elizabeth Paixão no centro.

_ Realiza atendimento domiciliar a  pacientes de média e alta complexidade. O “Melhor em Casa” 
trabalha com uma equipe multidisciplinar. Isso garante aos mesquitenses o atendimento com clínico 
geral, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutricionista. 
Os principais objetivos são reduzir a necessidade de atendimento hospitalar, o período de permanên-
cia de pacientes internados em unidades de saúde e, com isso, diminuir também os riscos de infecções 
hospitalares. Programa garante visitas para curativos, coletas de exames e consultas com clínico geral, 
fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, odontólogo, fonoaudiólogo e enfermeiro a quem precisa

Câmara municipal de Mesquita com a redução do repasse mensal em 50% e cortes de 
despesas com viagens, cargos comissionados e outras medidas proporcionou em um 
ano uma economia de mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos que estão sendo utiliza-
dos pela prefeitura em importantes obras, como a construção e implantação das redes 
de clínicas da família. As medidas de redução de despesas que geraram tamanha econo-
mia foram adotadas pelo presidente do legislativo municipal vereador Sancler Nininho 
após assumir o comando da casa que estava envolta em escândalos por investigação de 
superfaturamento, desvio de dinheiro público e atrasos no pagamento de salário dos 
servidores deixados pela administração de seu antecessor, vereador Marcelo Biriba.

Destaca-se também na gestão do atual presidente a harmonia na relação entre os 
poderes e a efetiva parceria feita com o prefeito Jorge Miranda para a realização 
de obras e benfeitorias para toda cidade.

ESPECIAL - MUNICÍPIOS

Medidas saneadoras que geraram economia
Benefícios proporcionados à população

Câmara de Mesquita economiza 
R$ 5 milhões e população 
ganha mais na saúde

Redução do repasse mensal feito pela prefeitura

Ampliação do programa Cínica da Família 

Urbanização de ruas e praças

Programa Melhor em Casa 

  Fim da farra das viagens 

Diminuição dos cargos comissionados 

Com o dinheiro economizado pela Câmara de vereadores a prefeitura de Mesquita investiu mais 
no programa de implantação das Clinicas da Família. As primeiras inauguradas foram Jacutinga, Jorge 
Campos na Coréia e Walter Borges na Chatuba. Ficaram prontas França Leite na Chatuba e, São José 
(antigo hospital) e Edson Passos. Obras avançadas em conclusão, Clinica da Família em Juscelino e 
com obras em andamento e a Clínica de Cosmorama. 

Clínica da Família Dr Jorge Campos, na Coreia, foi pioneira no estado ao incluir intérprete de 
Libras entre os funcionários. Ela ajuda, principalmente, a melhorar o atendimento de pacientes 
surdos na saúde municipal.O objetivo é melhorar a qualidade do atendimento e diagnóstico 
em todas as unidades do município.

Trabalhar
em parceria 
em prol do 
desenvolvimento



ma tentativa 
de assalto na 
Linha Ver-
melha não 
t e r m i n o u 
muito boa 
para o cri-
minoso. Ele 
perdeu uma 
das mãos e 
o olho es-

querdo depois de ter tentado 
arremessar uma granada contra 
policiais que estava no local.

O Caso aconteceu na al-
tura do Caju, na Zona Norte 
do Rio. Segundo a polícia, 
Daniel Pereira Félix, de 20 
anos, tinha roubado um car-
ro na pista e foi perseguido 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDeu ruim

U
pelos agentes do Batalhão 
de Policiamento em Vias Ex-
pressas (BVPE). Na tentativa 
de despistar os policiais, ele 
tentou jogar uma granada e 

explodiu na mão dele.
O criminoso foi levado 

para o Hospital Municipal Al-
bert Schweitzer, em Realen-
go, Zona Oeste do Rio. 

Bandido perde a mão durante 
assalto na Linha Vermelha

Foto: Divulgação

Lucas Cézar dos Santos, de 
19 anos, um dos filhos da de-
putada federal Flordelis dos 
Santos (PSD), afirmou em de-
poimento à Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí (DHNSGI) que 
a mãe tinha um taco de beise-
bol “para bater nos outros”. O 
rapaz falou sobre o assunto ao 
relatar que uma das netas da 
parlamentar, Lorrane Olivei-
ra, fazia fofocas para Flordelis 
“para os outros apanharem”. 
Lucas diz que, na casa, tinha 
problemas de relacionamento 
com Lorrane e também com a 
mãe dela, Simone, uma das 
filhas biológicas de Flordelis.

“Fofoqueira. Ela (Lorrane) 
e a mãe dela (Simone). Gos-
tam de fazer fofoca dos ou-
tros pros outros apanharem. 
Tinha um taco de beisebol 
para minha mãe bater nos 
outros. Não sei se tem ainda. 
Só elas (Lorrane e Simone) 
que podiam sair, ir pra festa. 
Ninguém mais saía. E eu saía 
mesmo, ia pra festa, pro baile. 
Elas sabiam e falavam para a 
minha mãe”, contou Lucas 
aos investigadores.

Lucas está preso há um 
ano, acusado de envolvimen-
to na morte do pastor Ander-
son do Carmo, que era seu pai 

adotivo. O rapaz foi chama-
do na delegacia para prestar 
esclarecimentos sobre uma 
carta escrita por ele, no fim 
do ano passado, na qual assu-
mia participação no crime e 
livrava seu irmão, Flávio dos 
Santos Rodrigues, de envolvi-
mento no assassinato. Confor-
me revelado nessa terça-feira 
(16) pelo jornal Extra, Lucas 
admitiu, no depoimento, que 
não foi o autor da carta. Ele 
afirmou que o texto foi escrito 
por Flordelis e entregue a ele, 
no presídio, apenas para que 
fosse copiado.

Durante o depoimento, 
Lucas afirmou que o objetivo 
era ajudar o Flávio e também 
Flordelis, que foi acusada por 
pelo menos cinco filhos de 
participação no crime. “O ob-

jetivo deles era ajudar o Flá-
vio. No meu ponto de vista, se 
tirasse o Flávio da jogada tira-
va a mãe dele. Aí iam querer 
me botar. Porque sabiam que 
eu não tinha ligação nenhuma 
com eles, que eu não morava 
mais lá (na casa da família), 
afirmou Lucas.

O rapaz também afirmou 
que acredita na participação 
de Flordelis na morte do pas-
tor Anderson. “Pra mim tem 
mais gente no meio..a família 
dela ali. A Simone fica na farra, 
a Lorrane. Pra mim tá tudo no 
meio. Até minha mãe mesmo 
tá no meio. Porque na época 
da Marzy..da Rayane, quando 
eu fui falar pra ela, ela sabia. 
Ela me mostrou a mensagem 
da Rayane no telefone dela”, 
afirmou Lucas.

Belford Roxo flexibiliza funcionamento 
do comércio, mas sem aglomeração

Confusão na Câmara de vereadores de 
São João de Meriti termina na delegacia

Filho de Flordelis diz que mãe tinha taco de 
beisebol "para bater nos outros"

A Prefeitura de Belford Roxo 
editou o decreto 4.906 que fle-
xibiliza o funcionamento do 
comércio, mas mantém proibi-
da a realização de eventos que 
causem aglomerações. A novi-
dade é que feira livre, shopping 
center, centros comerciais e 
restaurantes (com 50% da capa-
cidade), templos religiosos, en-
tre outras atividades, voltarão a 
funcionar. O decreto determina 
ainda o uso de máscaras em 
qualquer ambiente público ou 
privado. As medidas valem a 
partir desta terça-feira (16) e se 
estendem até 21 de junho.

O prefeito Wagner dos Santos 
Carneiro, o Waguinho, destacou 
que o município dispõe de cinco 
unidades para atender a pacien-

tes de coronavírus. O número de 
pessoas internadas baixou nos 
últimos dias. "Com a situação 
controlada, podemos começar a 
flexibilizar o funcionamento do 
comércio e de alguns serviços. A 
fiscalização será severa e esta pri-
meira fase é um momento que 
requer a colaboração de toda a 
sociedade para superarmos mais 
essa etapa. Esperamos normali-
zar tudo o mais rápido possível", 
destacou Waguinho.

 Em caso de descumprimen-
to das medidas, as autoridades 
irão apurar as eventuais prá-
ticas de infrações administra-
tivas e podem aplicar multas 
e até interditar os estabeleci-
mentos que não se adequarem 
às normas do decreto.

São João de Meriti, na Bai-
xada Fluminense, foi palco de 
uma briga no início da noite 
da última terça-feira (16). Um 
vídeo que circula nas redes so-
ciais mostra o vereador Dinho 
da Farmácia e o presidente da 
Casa em exercício, Amilton Ma-
chado, o Miltinho, discutindo 
sobre o cancelamento de uma 
reunião virtual.

Os vereadores decidiram 
realizar a sessão de terça-fei-
ra de forma remota, sem a 
presença obrigatória e atra-
vés de um aplicativo de reu-
niões virtuais, em virtude da 
Covid-19. Como alguns mem-
bros estavam com dificulda-
des para acessar o programa, 
o encontro foi cancelado.

Revoltado com a situação, 
o vereador Dinho da Farmá-
cia foi até a Câmara e decidiu 
cobrar do presidente a reali-
zação da reunião marcada. 
Tudo foi registrado por uma 
live em rede social.

Acompanhando do verea-
dor Dudu Soares, Dinho foi em 
direção de Miltinho e aos gri-
tos exigia que a reunião fosse 
feita. Ele chegou a jogar parte 
do púlpito no chão. O caso foi 
registrado na 64° DP, como 
dano ao patrimônio público.

Vale ressaltar que o presi-
dente da Câmara de Verea-
dores de São João de Meriti, 
Davi Perini, está preso des-
de semana passada, acusa-
do de fraudes na compra de 
respiradores.

Flordelis durante discurso no plenário da Câmara

O decreto determina ainda o uso de máscaras em qualquer ambiente público ou privado
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O Caso aconteceu na altura do Caju, na Zona Norte do Rio

Foto: Cleia Viana

Foto: Rafael Barreto/PMBR

CIDADES



Segunda casa

O

Foto: Divulgação

momento é de fi-
car em casa, mas 
você pode ver o 
mundo graças à 
internet. Alguns 
museus nacio-
nais e internacio-
nais estão ofere-

cendo tour virtual.
É uma viagem pela história 

do mundo e da arte, sem sair de 

casa. Você pode conhecer, por 
exemplo, o Museu da Memória 
da República (Maranhão), MASP 
(Museu de Arte de São Paulo), 
Van Gogh (Amsterdã), do Vatica-
no (Roma), Del Prado (Madrid), 
Louvre (Paris) entre outros.

Você acessa o site oficial do 
museu e entra na página do tour 
virtual. É mais uma opção de cul-
tura durante a pandemia.

Além das lives, os museus 
também são opção de cultura 
durante o isolamento

A batucada já te pegou? 
S e ainda não, melhor já co-
locar a cer veja para gelar, 
treinar os passos de dança e 
se preparar para cantar mui-
to na primeira live solo da 
Ana Clara que promete ser 
pura animação. Marcada para 
quinta-feira,  18 de maio, a 
“Batucada da Ana Clara” será 
transmitida pelo seu canal 
do YouTube, a partir  das 20h, 
e terá no repertório grandes 
sucessos do samba e pagode.

Esqueça a tranquilidade e 

serenidade que a cantora tem 
apresentado no projeto “Bate-
-Bola”. Na sua live Ana Clara 
não quer ver ninguém parado 
e fará uma grande festa tra-
zendo músicas conhecidas 
pelo público. 

O repertório contará com 
músicas da cantora como “Co-
ração Feliz” e “Sem Você não 
Dá”, além de eternos hits do 
samba e pagode como “A Ba-
tucada te pegou”, “Livre pra 
Voar”,  “Tchau e Bença” e “Água 
de chuva no mar”.

O Festival “São João na 
Rede” vai arrecadar doações 
para trabalhadores do forró 
em dificuldades neste perí-
odo de pandemia. A maioria 
da programação do festival 
será de material pré-grava-
do, com artistas interagindo 
com o público.

Vários estados estão par-
ticipando, cada dia com sua 
produção regional. Serão 
mais de 200 artistas levando 
a cultura nordestina a você.

No Rio de Janeiro, será dia 
20 de Junho, a partir das 15  
horas,  pelo canal do Youtube 
"São João na Rede / RJ”.

A musa da in-
ternet do flumi-
nense e modelo 
fabi rocsher da 
agência dc produ-
ções ,está concor-
rendo essa ano ao 
musa do flumi-
nense.ela gosta-
ria que votassem 
nela.sigam no Ins-
tagram. @fabiofi-
ciallll

Batucada da Ana Clara: cantora fará 
live com sucessos do pagode e samba

Show de forró na live São 
João na Rede
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Ferj divul-
gou em 
seu site 
oficial as 
datas da 
quarta ro-
dada da 
Taça Rio. 
Flamengo 
e Bangu 

abrem a jornada nesta quin-
ta-feira, às 21h, no Maracanã. 
O Vasco entra em campo no 
domingo, às 16h, em São Ja-
nuário, contra o Macaé.

Inicialmente estava pre-
visto que todos os jogos 
seriam realizados em ape-
nas três estádios: Mara-
canã, Nilton Santos e São 
Januário, porém no site da 
Federação constam parti-
das em Conselheiro Galvão 
e Luso Brasileiro.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
Botafogo e Fluminense ti-

veram seus jogos mantidos 
para o dia 22, próxima se-
gunda-feira. O Alvinegro tem 
duelo marcado contra a Cabo-
friense para o Nilton Santos, 
às 17h30 (de Brasília). Já o 
confronto do Tricolor, diante 
do Volta Redonda, está agen-
dado para 20h, no Maracanã.

Após a conclusão do Ar-
bitral da Ferj na terça-feira, o 
presidente do Fluminense, 
Mário Bittencourt falou em 
recorrer à justiça desportiva 
para remarcar os jogos do clu-
be para julho.

- Não resta outra alternati-
va ao clube senão buscar as 
medidas na justiça desportiva 
para fazer valer o que é certo, 
ou seja, remarcar a data de 
nossos jogos para julho. Se-
guimos no estado de calami-

dade pública e faremos valer 
nosso direito de somente en-
trar em campo quando tiver-
mos o devido tempo de pre-
paração física para garantir as 
melhores condições aos atle-
tas e a devida segurança sani-
tária - afirmou Bittencourt.

Ferj divulga horários 
da volta do Carioca

Durante entrevista, presidente do Flamengo dá a entender que a proposta da empresa Amazon não é a favorita pela diretoria

Também contrário à deci-
são do Arbitral, o presidente 
do Botafogo, Nelson Mufar-
rej afirmou que o clube não 
tem como cumprir a deter-
minação da Ferj.

- Não houve consenso até 
o momento. O Botafogo tem 

uma linha de ação definida 
caso o quadro permaneça inal-
terado, mas espera que haja 
entendimento entre os clubes 
e o seu pleito seja atendido. 
Não há condições de cumprir 
esse calendário da forma que 
foi proposta.    

Foto: Divulgação


