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Com as eleições confir-
madas para novembro, os 
pré-candidatos a vereador 
e a prefeitos dos seus res-
pectivos municípios come-
çam as articulações para 
o enfrentamento com as 
urnas, no dia 15. Mas para 
alguns o trabalho nunca 
parou. É o caso do amigo 
Chiquinho de Santo Elias 
no qual tem se dedicado 
para melhorar a qualidade 
de vida não só dos mora-
dores daquele bairro e ad-
jacências, mas também de 
todos os outros da cidade.

Com trabalho frequente 
em vários bairros de Mes-
quita, Santo Elias, Jacu-
tinga, Juscelino, Vila Emil, 
Coréia, dentre outros, Chi-
quinho, Simplesmente 
Amigo está fazendo uma 

carta de agradecimento ao 
prefeito Jorge Miranda pela 
atenção especial que ele 
tem dado aos seus pedidos 
mesmo sem ainda estar ve-
reador na cidade. “Por pou-
co tempo. Tenho a plena 
certeza que chegou, de fato 
a minha vez.” Desabafou 
Chiquinho com o sorriso 
estampado no rosto.

Em todas as outas elei-
ções que participou, Chiqui-
nho não teve o apoio que 
está tendo agora. “Não se 
trata de dinheiro, mas sim 
de atenção. Estou sendo 
atendido em todos  os meus 
pedidos ao meu amigo pre-
feito, Jorge Miranda.  As 
obras do Centro de Artes e 
Esportes Unificados (CEU), 
em Santo Elias, estão a todo 
vapor! Este será um espaço 

multidisciplinar onde iremos 
integrar esporte, cultura, la-
zer, serviços sócio-assisten-
ciais e inclusão digital, tudo 
no mesmo lugar”

Nesse espaço também terá 
quadra poliesportiva, pista 
de skate, pista de caminha-
da, parquinho, aparelhos de 
ginástica, CRAS, área cultural 
com biblioteca, tele-centro 
e um auditório. “Além disso, 
também quero agradecer pela 
instalação da Secretaria de 
Segurança Pública, das ope-
rações de tapa-buracos, lim-
peza das ruas e instalação de 
quebra-molas, a pedido dos 
moradores.” Destacou, o en-
tusiasmado Chiquinho.

Agradecer é muito bom...

Chiquinho - MesquitaFrancisco - Japeri 
Uma visão humana para melhorar a 
qualidade de vida dos japerienses

Francisco Nacélio foi o autor 
de um legado muito importante 
para Japeri, quando esteve como 
Secretário de Esporte Turismo 
e Lazer da Cidade... Implantou 
projetos do Governo Federal, 
como Segundo Tempo e PELC, 
conforme consta no portal de 
transparência do Governo Fe-
deral no período de sua gestão ( 
2014/2015 -  um ano e 4 meses 
). Ainda consolidou as reformas 
das Quadras Poliesportivas no 
São Jorge e Citrópolis.

Nessa ocasião lançou o Zum-
ba gratuitamente e a Hidrogi-
nástica na piscina do CIEP 207, 
o Rugby, Vôlei, apoio as Artes 
Marciais e muitas outras ativi-
dades diversificadas no Esporte 
mudaram a rotina de boa parte 
das pesssoas que precisavam de 
atividades físicas no município. 
No Turismo e Lazer implantou 
o vôo de parapente e asa delta ( 
Pico da Coragem ), Rapel ( Pedra 
Lisa ) e Canoagem ( Rio Guandu 
), gratuitamente para toda a po-
pulação local e visitantes, com 

profissionais qualificados e de alto 
nível. Trouxe também um dos maio-
res eventos já realizados em Japeri, 
a Copa de Ciclismo Rio de Janeiro 
-  Arco Metropolitano - Japeri, Futgolf 
(Campo de Golfe)... também pensou 
no lazer da turma da melhor idade, 
realizou o Baile da Terceira Idade 
através da Secretaria e outros even-
tos importantes para todas as fases 
da vida, gerando assim trabalho, di-
versão, lazer e renda econômica para 
o município e nunícipes. E hoje quer 
continuar ampliando o trabalho com 
as propostas do projeto, Mobilidade 
Urbana Já...PERI, que trarão muitos 
benefícios e mais bem estar social 
para a sociedade japeriense!!!  Essa é 
uma pequena parte da história desse 
guerreiro e amigo Francisco Nacélio... 
Ele mostrou com bastante trabalho 
que é possível realizar quando se gos-
ta de verdade do povo da cidade!!!



Polícia Civil 
investiga a 
p a r t i c i p a -
ção do se-
cretário de 
E d u c a ç ã o 
do Rio de 
Janeiro, Pe-
dro Fernan-
des, em um 
e s q u e m a 

de desvio de dinheiro na Fun-
dação Leão XIII. No inqué-
rito do Núcleo de Combate 
à Corrupção e Lavagem de 
Dinheiro da Polícia Civil, 
Pedro Fernandes é citado 
como suspeito de receber 
propina em contratos assi-
nados pela fundação, quan-
do comandava a pasta.

A reportagem foi publicada 
no jornal O Globo. As investi-
gações englobam o período em 
que ele foi Secretário Estadual 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais um...

A
De Ciência, Tecnologia e Desen-
volvimento Social no governo 
Pezão. Em nota, Pedro Fernan-
des nega as acusações.

O nome de Pedro foi citado 
a partir da prisão de Marcus 
Vinícius Azevedo Da Silva. Ele 
foi preso em uma operação do 
Núcleo em 2019, que investi-
gou fraudes em editais num 
programa da Fundação. Com 
ele, outros seis empresários 
foram presos.

Entre os serviços oferecidos, 
estavam cirurgias, exames de 
vista e doação de óculos. Os con-
tratos somam R$ 66 milhões.

A reportagem do jornal O 
Globo mostra uma referência 
à sigla PF com a anotação de 
valores: “PF, como referência a 
Pedro Fernandes, supostamen-
te recebendo o valor de R$ 145 
mil oriundos do projeto Cidadão 
II, oriundo do terceiro repasse 

Polícia investiga secretário de 
Educação do RJ, Pedro Fernandes, 
por suspeita de recebimento de propina

Foto: Rogério Santana/Divulgação Governo 

Secretário de Educação, Pedro Fernandes é investigado por participação em esquema de desvios de dinheiro da Fundação Leão XIII 

O Detran-RJ anunciou que irá 
retomar alguns serviços do setor 
de habilitação a partir da próxima 
semana. A partir desta segunda-
-feira, será possível realizar prova 
teórica de legislação, abertura de 
processos de primeira habilitação e 
solicitações de adição e mudança de 
categoria. Além dos novos serviços, 
outros cinco postos que emitiram 
Carteiras Nacionais de Habilitação 
(CNHs) antes da pandemia passarão 
a disponibilizar o documento.

A prova teórica de legislação 
poderá ser feita na sede do depar-
tamento, no Centro do Rio, e nas 
unidades Shopping Jardim Gua-
dalupe, America’s Shopping e Sho-
pping Nova Iguaçu. Para inclusão 
de requerimentos para a primeira 
habilitação e adição ou mudança 
de categoria, deve-se procurar a 
sede do Detran ou as unidades do 
Rio Poupa Tempo de Bangu, São 
João de Meriti e Duque de Caxias.

O agendamento para todos os 
serviços será liberado no decor-
rer desta sexta-feira, pelo site ou 
pelo teleatendimento: 21 3460-
4040; 3460-4041; 3460-4042. 
O departamento também ressal-

ta que a marcação para a prova 
de legislação para candidatos à 
primeira habilitação é feita ape-
nas pela autoescola onde o alu-
no está matriculado.

O horário de atendimento na 
sede do Detran será ampliado. O 
funcionamento será das 8h às 17h, 
de segunda a sexta-feira.

A entrega de CNHs já emitidas 
em cinco unidades passará a acon-
tecer também na próxima segun-
da-feira nos seguintes locais:

- Campos: carteiras das 
duas unidades localizadas em 
Campos serão entregues na 
unidade da Rua Barão de Mira-
cema, 246, no Centro;

- Itaguaí: os documentos emi-
tidos estarão disponíveis na uni-

dade do Pátio Mix, na Rodovia 
Rio-Santos, s/n;

- Angra dos Reis: a entrega será 
no Shopping Piratas Mall, localiza-
do na Estrada Municipal, 91;

- Jacarepaguá: as carteiras 
que estavam acauteladas Rio 
Shopping serão entregues no 
Center Shopping, na Av. Gere-
mário Dantas, 404.

Nestes locais o atendimento 
será realizado apenas para entre-
ga das CNHs, das 12h às 16h, sem 
a necessidade de agendamento, 
mas obedecendo a ordem alfabé-
tica da próxima semana: segunda, 
quarta e sexta-feira, serão atendi-
das pessoas com iniciais de K até 
Z, e na terça e quinta-feira, será a 
vez das iniciais de A até J.

Detran-RJ retoma provas teóricas para habilitação 
e novos serviços na próxima semana

Foto: Divulgação / Detran-RJ

(abril maio- 2016) da Fundação 
Leão XIII”.

Ainda segundo o relatório, há 
“diversas outras referências do 
provável recebimento de valores 
pelo chefe”. Em uma das conver-
sas no celular de Marcus Vinícius, 
de 28 de setembro de 2015, há 
uma citação de que Pedro Fer-
nandes preferia receber dinheiro 
em espécie.

Em nota, Pedro Fernandes afir-
mou que as acusações são "absur-
das e fantasiosas", e que se coloca 
à disposição das autoridades para 
esclarecimentos.

“Estou perplexo de tomar co-
nhecimento pela imprensa de uma 
suposta investigação envolvendo 
meu nome em acusações absurdas 
e fantasiosas. Não tenho conheci-
mento de investigação e muito me-

nos do seu conteúdo. Já entrei em 
contato com meu advogado para 
tomar conhecimento do suposto 
conteúdo. Me coloco à disposição 
das autoridades para quaisquer es-
clarecimentos, como, aliás, sempre 
estive. Fui secretário do estado e 
município por seis vezes, sem que 
em nenhuma delas tenha sido le-
vantada qualquer suspeita de irre-
gularidade nas minhas gestões”

UFRJ vai receber R$ 200 mil para 
produção de álcool em gel

A Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) vai receber cer-
ca de R$ 200 mil para produção 
de álcool em gel destinado ao 
combate à covid-19. Os recursos 
têm origem em acordos e conde-
nações criminais de decisão em 
um procedimento do Ministério 
Público Federal (MPF) junto à 3ª 
Vara Federal em São João de Me-
riti (RJ), na Baixada Fluminense.

De acordo com o MPF, a deci-
são da 3ª Vara atendeu ao pedido 

para que 30% do álcool em gel 
seja destinado às secretarias de 
saúde da Baixada Fluminense, 
obedecendo à necessidade e pla-
nos de contingência de enfrenta-
mento à pandemia.

O MPF pediu ainda que, com 
a sua participação, o juízo e a 3ª 
Vara Federal em São João de Me-
riti, também fiquem responsáveis 
pela prestação de contas por par-
te dos setores de compra e produ-
ção da universidade.

Provas para habilitação serão retomadas na próxima semana

Sábado 25 a Segunda 27 de Julho de 2020
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Foto: Divulgação / Detran-RJ

30 por cento da produção será destinado à Baixada



p r e f e i t o 
Marcelo Cri-
vella criti-
cou, na ma-
nhã desta 
sexta-feira, 
a contrata-
ção do Iabas 
por parte do 
governo do 
estado do 

Rio e afirmou que a denúncia 
feita pela prefeitura sobre a or-
ganização social não foi tratada 
com a "importância que deve-
ria ter tido". A OS foi multada 
em R$ 27,9 milhões pela atual 
prefeitura, que descobriu má 
administração dos recursos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSem sentido

O
públicos quando contratada 
pela gestão do prefeito anterior, 
segundo o município.

"Lamentamos profunda-
mente que o governo do estado 
não tenha tido conhecimento 
desse processo administrati-
vo que fizemos contra o Iabas 
e da desqualificação que fize-
mos contra o Iabas e contra-
tou em um momento que nós 
precisamos muito do governo 
do estado para a organização 
dos hospitais de emergência, 
atendimento ao povo durante a 
pandemia", disse ele.

O prefeito ainda relembrou 
a denúncia feita pela prefeitura 
contra a organização e afirmou 

Crivella critica contratação do 
Iabas pelo governo do estado: 
'Lamentamos muito'

Foto: Divulgação.do RJ

Prefeito Marcelo Crivella criticou a contratação do Iabas pelo governo do Estado

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) reagiu ao 
pedido de suspensão do processo 
de impeachment do governador 
Wilson Witzel (PSC), apresenta-
do ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) na noite de quarta-feira. 
Parlamentares da Casa enviaram, 
ontem, ofício esclarecendo ques-
tionamentos apresentados por 
Witzel, que alegou falta de juris-
prudência da Corte.

No documento, assinado pelo 
presidente da Casa, André Cecilia-
no (PT), pelos presidente e vice-
-presidente da comissão especial 
de impeachment, Chico Machado 
(PSD) e Rodrigo Bacellar (SDD), res-
pectivamente, e pelo procurador 
da Alerj, Rodrigo Lopes Lourenço, 
os deputados apresentam o supor-
te legal para investigar o crime de 
responsabilidade - a Lei do Impe-
achment, de 1950, e o acórdão do 
STF de 2015, que legitima os pre-
ceitos da Lei de Impeachment.

A Alerj afirma que todos os 
trâmites do processo foram res-
peitados, como a criação de co-
missão especial para analisar o 
crime de responsabilidade, com-
posta por representantes das 25 
legendas da Casa, sem conflito 
ou candidaturas avulsas. Os par-
lamentares reforçam, em ofício, 
que Witzel tem direito à ampla 
defesa e que os apontamentos 
feitos pela comissão terão caráter 

exclusivamente opinativo, e o 
afastamento ou não do governa-
dor será discuto em plenário.

O advogado Manoel Peixinho, 
que integra a defesa do governa-
dor, insiste que a Alerj atua em 
desacordo com a Lei de Impea-
chment e com a Constituição, e a 
comissão não respeita a propor-
cionalidade partidária. Peixinho 
alega, também, que a comissão 
não apresentou provas suficien-
tes que justifiquem a abertura do 
processo devido aos documentos 
que o Superior Tribunal de Justiça 
não cedeu à Alerj. Os pedidos estão 
com o presidente do STF, Luiz Fux.

Tramitação continua
Apesar do esforço da defesa 

de Witzel em barrar o processo 
de impeachment, a Alerj informa 
que as discussões da comissão 
especial continuam normal-
mente até que haja uma decisão 
judicial contrária. O prazo para 
apresentar a defesa também se 
mantém, e os advogados têm até 

dia 30 de julho para argumentar 
em favor do governador.

O início do processo por crime 
de responsabilidade foi aprovado 
pela Alerj no dia 10 de junho. Em 
votação remota, as investigações 
foram abertas por unanimidade na 
Casa - 69 votos favoráveis e uma 
abstenção. A denúncia foi apresen-
tada pelos deputados Luiz Paulo e 
Lucinha, ambos do PSDB, e é pau-
tada nas contratações suspeitas 
de Organizações Sociais de Saúde 
(OSSs) durante a pandemia e super-
faturamento na compra de respira-
dores para o combate à covid-19. 

Witzel também é investigado 
em inquérito do Superior Tribu-
nal de Justiça sobre superfatura-
mento de compras emergenciais 
de respiradores e corrupção nos 
contratos sem licitações. A Ope-
ração Mercadores do Caos é co-
mandada pela Polícia Civil, pelo 
Ministério Público do Rio e pelo 
Tribunal de Contas do Estadom 
as, por ter foro privilegiado, as acu-
sações estão no STJ.

Alerj desmente argumentos da defesa de Witzel
Foto:  Reprodução

Foto: Zeca Ribeiro

que a decisão do estado levou 
a "tragédias" que poderiam ter 
sido evitadas, como hospitais de 
campanha estaduais não conclu-
ídos e desvios de recursos.

"O governo do estado, 
com certeza, teria se perfor-

mado muito melhor e evi-
tado todos os desalentos e 
tragédias que ocorreram nos 
hospitais de campanha que 
não ficaram prontos, nos 
respiradores que não chega-
ram e nos desvios de recur-

sos deploráveis que foram 
denunciados pela mídia em 
operações da polícia, que 
eu tenho certeza que trouxe 
terrível tristeza ao governo 
do estado e aos seus secre-
tários", reforçou.

Aliados de Bolsonaro indicam parentes 
para cargos em órgãos do governo

A indicação da filha de Braga Net-
to, ministro da Casa Civil, para uma 
vaga na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), frustrada após 
a divulgação, não seria algo inédito 
na gestão de Jair Bolsonaro. Em seu 
mandato, persiste a velha prática da 
nomeação de parentes de deputa-
dos, senadores e demais aliados em 
cargos do governo federal.

Em maio deste ano, o filho do 
senador Elmano Férrer (PODE-PI), 
Leonardo Férrer, se tornou ouvidor 
na Codevasf (Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba). Ele teve um 
voto contrário da representante dos 
trabalhadores da companhia, que 
disse que o cargo deveria ser de um 
servidor de carreira.

Só na Funasa (Fundação Na-
cional de Saúde), entidade vin-
culada ao Ministério da Saúde, 
o governo nomeou em agosto 
passado a mulher do líder do PL, 

Wellington Roberto (PB), Debo-
rah Roberto, e uma tia do depu-
tado Gustinho Ribeiro (SD-SE), 
Maria Luiz Felix. Na superinten-
dência do órgão na Paraíba, foi 
mantida a mãe do líder da maio-
ria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB). Virgínia Velloso Borges 
ocupa o cargo desde 2017.

Nepotismo cruzado
A nomeação de parentes de 

aliados não configura nepotismo, 
segundo o entendimento do Su-
premo Tribunal Federal (STF). Isso 
desde que não se trate de nepotis-
mo cruzado — quando, em troca de 
uma indicação, o político nomeia 
também um parente de seu aliado.

O senador Elmano Férrer e o 
deputado Gustinho Ribeironão res-
ponderam aos contatos da reporta-
gem. O deputado Elmar Nascimen-
to se limitou a dizer que o irmão foi 
nomeado ainda no governo Temer.

Wilson Witzel enfrenta um processo de impeachment na Alerj

Deputado Wellington Roberto: líder do PR na Câmara 
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gentes da 
D e l e g a c i a 
E s p e c i a -
lizada em 
A r m a s , 
Munição e 
Explosivos 
(D esarme) 
p r e n d e -
ram, nesta 
quinta-fei-

ra, dois suspeitos de inte-
grar a quadrilha do miliciano 
Wellington da Silva Braga, o 
Ecko, um dos bandidos mais 
procurados do Rio. Alex Bar-
bosa Lisboa e Vinícius Silva 
dos Santos foram abordados 
no momento em que faziam 
cobranças nos comércios no 
bairro Parque Araruama, em 
São João de Meriti, na Baixa-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNão deu...

A
da Fluminense. Os dois foram 
localizados graças a um moni-
toramento feito pelo setor de 
inteligência da Desarme.

No momento da abordagem, 
Alex e Vinícius fugiram num 
Ford KA prata. Os agentes per-
seguiram o carro por diversas 
ruas, até conseguirem fazer com 
que o veículo parasse. Com os 
presos foram apreendidos duas 
pistolas calibre 9mm, R$ 1.645 
e um caderno com anotações 
referentes à cobrança feita pela 
quadrilha aos comerciantes.

Alex e Vinícius foram leva-
dos para a sede da Desarme, 
na Cidade da Polícia, na Zona 
Norte do Rio. Os dois foram 
autuados em flagrante por 
porte ilegal de arma e forma-
ção de milícia armada.

Dois suspeitos de integrar 
quadrilha do miliciano Ecko
são presos em São João de Meriti

Foto: Reproduçãodo RJ

Os dois presos chegando à Cidade da Polícia 

Um homem, suspeito de 
ser um dos autores da cha-
cina em Anchieta, Zona Nor-
te do Rio, foi preso, nesta 
quinta-feira, em João Pes-
soa, no estado da Paraíba. A 
chacina aconteceu durante 
uma festa junina, em 27 de 
junho, que terminou com 
cinco pessoas mortas entre 
elas uma criança de 10 anos, 
e oito ficaram feridas.

Policiais da Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) 
com apoio da Polícia Civil da 
Paraíba realizaram a prisão 
em cumprimento de manda-
do de prisão preventiva por 
homicídio qualificado. O ho-
mem foi capturado no mo-
mento em que chegava em 
uma casa alugada por ele para 
se esconder naquele estado.

A especializada apontou 

que o suspeito, que integra 
uma organização de tráfico 
de drogas, junto com outros 
três integrantes da quadrilha 
efetuaram disparos de arma 
de fogo na direção de uma 
festa junina e pretendiam 
atingir o filho de um trafican-
te rival que estava no local.

As investigações prosse-
guem para localizar todos os 
envolvidos no crime.

Suspeito de envolvimento em chacina em 
Anchieta é preso na Paraíba

Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Suspeito morre em troca de tiros com policiais 
federais na Zona Portuária do Rio

Um suspeito morreu e outro 
conseguiu fugir após trocarem 
tiros com policiais federais, na 
noite desta quinta-feira, na Zona 
Portuário do Rio. O confronto foi 
na esquina da Rua Edgar Godilho 
com a Praça dos Museus, nas pro-
ximidades da Superintendência 
da Polícia Federal.

De acordo com a assessoria de 
imprensa da PF, dois bandidos 
tentaram assaltar três agentes 

que estavam indo a um super-
mercado, por volta das 19h. Os 
policiais — lotados na Divisão 
de Repressão a Entorpecentes 
(DRE) — reagiram à abordagem. 
A polícia acredita que o suspeito 
que fugiu tenha tido ajuda de um 
cúmplice que estaria de carro.

A Polícia Federal informou 
que foi instaurado inquérito 
para apurar as circunstâncias 
do ocorrido.

Delegacia de Homicídios da Capital
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O confronto foi nas proximidades da Superintendência da Polícia Federal
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cabaram as esperanças 
do Presidente da Câ-
mara de vereadores de 
Nilópolis Jorge Henri-
que da Costa Nunes,  o 
Dedinho, de disputar 
a prefeitura da cidade 

nas eleições de novembro deste ano. 
Ele está inelegível por ter sido  con-
denado por improbidade administra-
tiva por prática de ato de corrupção, 
por tentativa de extorsão ao exigir 
pagamento de propina à empresa de 
Ônibus São Francisco de Nilópolis, 
juntamente com os vereadores Tu-
ninho Carroceiro  e Wilsinho Bahia, 
todos réus no processo  Processo 
n.° 0000085-63.2006.8.19.0036. 
Condenados em primeira e segunda 
instâncias, eles tentaram recurso no 
Supremo Tribunal Federal que foi 

negado. O Processo agora já se en-
contra finalizado, com o status de 
TRANSITADO E JULGADO, o que 
faz de Dedinho um FICHA SUJA e, 
portanto, inelegível de acordo com a 
legislação eleitoral

O julgamento da ação em primei-
ra instância ocorreu no ano de 2009 , 
quando o Juiz HINDENBURG BRA-
SIL PINTO DA SILVA, sentenciou na 
ação movida pelo Ministério Público 
a condenação dos réus a pagamento 
de multas, proibição de contratação 
com serviço público e SUSPENSÃO 
DOS DIREITOS POLITICOS DOS 
RÉUS PELO PRAZO DE 4 ANOS. 
Ao embasar sua decisão ele disse na 
época “ Verifica-se que o Ministério 
Público aponta que os réus, em reta-
liação à negativa de apoio financeiro 
às suas campanhas políticas por parte 

A

DEDINHO

da Viação Expresso São Francisco Ltda , en-
quanto ocupantes dos cargos de vereadores, 
determinaram, ilegalmente, a apreensão de 
veículos coletivos da referida pessoa jurí-
dica. Expôs, ainda, que houve condenação 
dos réus na esfera criminal pelos mesmos 
fatos que ora lhes são imputados em sede de 
persecução civil. Posto isso, JULGO PRO-
CEDENTE O PEDIDO.

Depois da decisão judicial em 2009 o 
processo vem se arrastando postergado por 
diversos recursos impetrados pela defesa 
de Dedinho e outros vereadores, sendo su-
cessivamente derrotados, até que no  dia 16 
de junho , o STF julgou improcedente o úl-
timo recurso de DEDINHO para confirmar a 
sentença que condenou ele por Improbida-
de Administrativa por ato de corrupção. No 
dia 24 de Junho o STF expediu a certidão de 
transitado e julgado, não cabendo mais re-
cursos e tornando os réus inelegíveis 
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                      Condenado pela Justiça, ele está 
fora da disputa pela prefeitura de Nilópolis

ACUSAÇÕES DE PRÁTICAS 
DE OUTROS CRIMES

A condenação da prática de extorsão que resultou  na  inegibilidade 
de Dedinho, não é a única na história nebulosa na vida política do ve-
reador que sonhava agora em se eleger prefeito de Nilópolis. Existem 
outras acusações e processos que podem render outras condenações.

Preso acusado por tentativa de homicídio
Em maio do ano passado, ‘Dedinho’ foi acusado de mandar matar 

o também vereador de Nilópolis e policial civil Roberto de Barros Ba-
tista, o Bentinho, por ser seu adversário político na cidade. A morte 
teria sido encomendada no valor de R$ 200 mil reais. Um dos homens 
contratados para fazer o serviço sujo supostamente a mando de  ‘De-
dinho’ teria desistido de última hora e  revelou o plano. O então mata-
dor acabou  morto em seguida.

Prática de Nepotismo e favorecimento de parentes
Em abril deste ano, Dedinho se envolveu em um suposto es-

quema de nepotismo e favorecimento de parentes . A irmã dele, 
Márcia Inês Nunes de Oliveira, foi –aposentada na Câmara de Ni-
lópolis, onde trabalhou  como agente administrativo. Ela recebe 
como aposentada uma remuneração de  R$ 15.990 reais por mês, 
valor muito acima de um aposentado no cargo, que ganha em mé-
dia R$ 2.800 reais por mês. Na ocasião a Câmara informou que 
Márcia já era servidora da Casa antes de seu irmão ser vereador 
na cidade, e que essas acusações são perseguições políticas, pelo 
fato de ‘Dedinho’ ser pré-candidato a prefeito.

Alvo do Tribunal de Contas por diversas irregularidades
Técnicos do Tribunal de Contas do Estado constataram irregu-

laridades em 48 dos 91 parlamentos do Rio de Janeiro e estão na 
mira do TCE. Um desses alvo é o presidente da Câmara de Nilópo-
lis, Jorge Henrique da Costa Nunes, o Dedinho, do Solidariedade. 
Em 2015, o tribunal determinou que ele apresentasse documenta-
ção que comprovasse gastos ou devolvesse o equivalente a R$ 7,6 
milhões aos cofres públicos.

O advogado de Dedinho, Leonardo Moazer, afirmou que recorreu 
à Corte. "Não tenho dúvidas de que vamos alterar essa decisão admi-
nistrativamente ou judicialmente. Pena que demore tanto", lamentou 
Moazer. Segundo relatórios dos técnicos, de 2010 a 2014, a Câmara 
de Nilópolis gastou R$ 8,4 milhões com viagens de vereadores, sem 
comprovar os locais e os beneficiários.

Os técnicos ressaltam ainda várias coincidências ocorridas dias 
depois do anúncio da investigação "Por causa dos danos provocados 
pela chuva, tivemos até que mudar de lugar. Pagar R$ 7 milhões é in-
viável. Se for questionar, o tribunal é um Deus nos acuda", afirmou 
Dedinho, numa crítica implícita ao fato de seis conselheiros estarem 
afastados do cargo por suspeita de corrupção.

Em 2019, já presidente da Câmara dos Vereadores de Nilópolis,Dedinho foi 
preso por policiais civis, suspeito de mandar matar um colega de vcereança
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deputado Max 
Lemos parti-
cipou como 
coautor da ela-
boração da Lei 
8 . 9 2 2 / 2 0 2 0 , 
que dá isenção 
no Imposto so-

bre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS) cobrado pela 
geração de energia. Em vigor 
desde o dia 1º de julho, a me-
dida favorece os contribuintes 
que tiverem pequenos gerado-
res de energia solar fotovoltaica, 
que injetam na rede elétrica a 
produção de placas solares que 
excedem seu consumo.

De acordo com a lei, a isen-
ção será permitida aos con-
sumidores que possuírem 
microgeração distribuída de 
energia elétrica solar foto-
voltaica com potência ins-
talada menor ou igual a 75 
quilowatts e menor ou igual a 
cinco megawatts, conectada 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMEDIDA FAVORÁVEL
 Foto: Divulgação

O
na rede de distribuição por 
meio de instalações de uni-
dades consumidoras.

A concessão do benefício 
correspondente à energia 
aplicada na rede de distribui-
ção somada aos créditos de 
energia ativa originados, no 
mesmo mês ou em meses an-

teriores. Sua validade será até 
31 de dezembro de 2032. 

“O projeto de caráter susten-
tável é bastante interessante 
para economia na conta de luz. 
Uma medida que oferece prati-
cidade, economia e conforto ao 
consumidor”, 

Assegura Max Lemos.

Isenção de imposto para geração Isenção de imposto para geração 
de de ENERGIA SOLAR

Há décadas o transporte cole-
tivo na Baixada Fluminense não 
atende satisfatoriamente à popu-
lação. O descaso aumenta e quem 
necessita de ônibus fica a pé. Um 
exemplo atual em Nova Iguaçu foi 
o “sumiço” da linha Nova América 
X Nova Iguaçu, da empresa Lina-
ve. A Associação de Moradores e 
Amigos de Nova América (Ama-
na) entrou com ofício na Prefeitu-
ra e na Linave pedindo a volta da 
linha. A reivindicação foi aceita e 
os ônibus, que pararam de circular 
havia mais de uma semana, volta-
ram a rodar esta semana.

Um dos moradores que estava 
insatisfeito com a situação é o ser-
vidor público Rodolfo Maya, que 
em 2016 fez um abaixo-assinado 
contra a empresa Vera Cruz que 
explorava a linha Nova América X 
Nova Iguaçu (via Morro do Fubá). 
“O que estavam fazendo com a 
população era inadmissível, pois 
muitas pessoas dependem do ôni-
bus para trabalhar. A linha é uma 
concessão e como tal precisa servir 
bem à população. Conversei com 
vários moradores e, juntamente 
com a Associação de Moradores, 

elaboramos ofícios para a Prefei-
tura e a Linave mostrando a im-
portância da linha, que opera no 
bairro há mais de 20 anos. Sem 
os ônibus da Linave quem preci-
sasse ir ao Centro de Nova Iguaçu 
teria de andar cerca de 1 km para 
pegar outro ônibus na Estrada 
Luiz de Lemos. Vale salientar que 
esta linha também atende quem 
mora no Morro do Fubá. Fico feliz 
por a Prefeitura e a Linave terem 
estudado o caso e usado de bom 
senso para manter os ônibus cir-
culando”, completou Rodolfo 
Maya, destacando que a Prefeitu-
ra sempre mostrou-se parceira em 
diversas reivindicações feitas por 
ele visando melhorias no bairro 
Nova América e adjacências.

A presidente da Associa-
ção de Moradores e Amigos 
de Nova América (Amana), 
Clemilda Souza da Silva, en-
fatizou que na quinta-feira 
(16-07) informou, através de 
ofício, à Prefeitura e à Linave 
sobre o problema da linha que 
foi retirada. “Os moradores fi-
caram surpresos com a retira-
da dos ônibus, pois muitos de-
pendem deste transporte para 
fazer compras, trabalhar e ir ao 
médico. A Prefeitura e a Linave 
atenderam ao pedido e os ôni-
bus já estão circulando. Isso 
mostra que o diálogo é sempre 
importante para resolvermos 
determinadas pendências”, ar-
gumentou Clemilda.

Ônibus da Linave voltam a circular no bairro Nova América Município de Cordeiro recebe 
cinco aparelhos respiradores

No último domingo, o municí-
pio de Cordeiro recebeu cinco apa-
relhos respiradores e um aparelho 
de Raio X cedidos pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro para o combate 
ao Covid-19. A cessão aconteceu 
após um pedido da deputada fe-
deral Rosangela Gomes ao Prefeito 
do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 
que tem ajudado a diversas cidades 
com a doação de equipamentos 
que já não são mais utilizados na 
Capital da estado. A cerimônia de 
cessão aconteceu no RioCentro, 
na presença do prefeito Crivella; 
da secretária de Saúde de Cordei-
ro, Vânia Huguenin, da secretária 
de Saúde do Rio, Beatriz Busch; 
do presidente do Republicanos de 

Cordeiro, David Lindgren, que foi 
o articulador entre a deputada e as 
administrações municipais, entre 
outras autoridades.

“Sei o quanto o nosso trabalho 
é reconhecido no interior do es-
tado, e agradeço muito à popula-
ção de Cordeiro por sempre me 
acolher. Quando eu soube dessa 
necessidade não hesitei em pedir 
ao Prefeito Crivella que tanto tem 
ajudado a diversas regiões. É mui-
to gratificante saber que estou 
ajudando a melhorar a qualidade 
de vida da população deste gran-
de município da região serrana do 
nosso querido Estado do Rio de 
Janeiro. Contem comigo sempre”, 
disse Rosangela.

Os ofícios foram encaminhados à Prefeitura e à Linave

Deputada Rosângela Gomes fez o pedido para a cessão dos aparelhos
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E
m meio a 
tantos pro-
blemas que 
a pandemia 
causada pelo 
Coronavírus 
trouxe, os 
micro e pe-
quenos ne-
gócios estão 
sendo muito 

afetados e sofrendo grande im-
pacto em suas atividades. Tudo 
isso se deve ao fato dos baixos 
índices de circulação de pessoas 
nos estabelecimentos, conside-
rando a necessidade de cumpri-
mento das regras sanitárias para 
a contenção do vírus ao se evitar 
aglomeração no interior das lojas.

Segundo um estudo realiza-
do pelo Sebrae (Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas) e a Fundação 
Getúlio Vargas, ainda no ano de 
2017, as micro e pequenas em-
presas eram responsáveis por 
mais da metade do emprego 
formal no país e por quase um 
terço de toda a riqueza. Esses 
índices evidenciam a necessi-
dade ainda maior de apoio da 
sociedade brasileira como um 
todo ao comércio local.

E nessa retomada econômi-
ca, cada um, dentro das suas 
possibilidades, pode auxiliar 
nesse processo com ações sim-
ples, ao dar preferência aos pro-
dutos e serviços oferecidos em 
seu próprio bairro. Um exemplo 
claro é o fato de dar preferência 
a comprar alimentos, por exem-

plo, em mini-mercados, açou-
gues, ou itens de papelaria em 
bazares locais. Essa atitude tem 
as seguintes consequências no 
ciclo econômico local:

• Promove a manutenção do 
negócio local na pandemia, evi-
tando o fechamento e/ ou falên-
cia da empresa e conseqüente 
aumento da taxa de desemprego;

• O fluxo econômico local 
se mantém. O dinheiro fica no 
bairro, possibilitando novas 
oportunidades, aumentando 
potencialmente a procura por 
produtos e serviços que, por sua 
vez, diante desse crescimento, 
podem gerar mais emprego e 
melhor distribuição de renda;

• Diminui o deslocamento pela 
cidade em tempo de pandemia, 
um fator de grande importân-
cia. Você economiza dinheiro de 
locomoção, tempo em trânsito, 
menos poluição ambiental e di-
minui sensivelmente o risco de 
contaminação por aglomeração 
do vírus Covid - 19;

• Mantém a arrecadação de 
impostos, proporcionando as-
sim as melhorias na infraestru-
tura, segurança e condições de 

vida de forma geral em todo o 
território municipal;

• Desenvolve economicamen-
te o município e inspira mais 
investimentos de grandes em-
presas de diversas áreas em solo 
nilopolitano;

• Diminui, em escala global, a 
retração econômica.

Conforme os destaques aci-
ma, verificamos que comprar 
em um comércio local tem im-
portância vital para o município, 
tornando-o economicamente 
mais saudável e proporcionan-
do que muitos consigam alcan-
çar seus objetivos, através da co-
locação em postos de trabalho.

Aparentemente, a atitude de 
valorizar o comércio bairrista, em 
primeiro momento, não parece 
ter um significado tão importan-
te. Porém, diante dos estudos 
feitos, pode-se observar que nes-
te momento ela é a força motriz 
para o reaquecimento da econo-
mia, promovendo uma transfor-
mação ainda mais importante: 
fazer Nilópolis deixar de ser uma 
cidade-dormitório e sim uma ci-
dade de oportunidades e novos 
recomeços.

Valorização do comércio local em meio à pandemia
 Foto: Reprodução

O período de pandemia serviu para prestigiar o comércio local
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Anvisa proíbe venda sem 
receita de cloroquina e 
ivermectina

egras que 
proíbem a 
venda sem 
receita em 
f a r m á c i a s 
de medi-
c a m e n t o s 
como clo-
r o q u i n a , 
hidroxiclo-
r o q u i n a , 

nitazoxanida e ivermectina 
foram publicadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). As orientações estão 
na Resolução da Diretoria Cole-
giada (RDC) 405/2020, publi-
cada ontem no Diário Oficial da 
União . De acordo com a agên-
cia, a lista poderá ser revista a 
qualquer momento para a in-
clusão de novos medicamen-
tos, caso seja necessário.

R
Ainda segundo a Anvisa, o 

objetivo da norma é impedir 
a compra indiscriminada de 
medicamentos que têm sido 
amplamente divulgados como 
potencialmente benéficos no 
combate à infecção pelo novo 
coronavírus, embora ainda não 
existam estudos conclusivos 
sobre o uso desses fármacos 
para o tratamento da doença.  A 
medida visa também manter os 
estoques destinados aos pacien-
tes que já têm indicação médica 
para uso desses produtos, uma 
vez que os medicamentos que 
constam na resolução também 
são usados no tratamento de 
outras doenças, como a malária 
(cloroquina e hidroxicloroqui-
na); artrite reumatoide, lúpus 
e outras (hidroxicloroquina); 
doenças parasitárias (nitazoxa-

nida) e tratamento de infecções 
parasitárias (ivermectina). 

Compra
A compra desses produtos em 

farmácias e drogarias será permi-
tida apenas mediante apresenta-
ção da receita médica em duas 
vias. Cada receita terá validade 
de 30 dias, a partir da data de 
emissão, e poderá ser utilizada 
somente uma vez. A resolução 
será revogada automaticamente 

a partir do reconhecimento, pelo 
Ministério da Saúde, de que não 
mais se configura a situação de 
Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional.

Farmácias e drogarias
Conforme previsto na resolu-

ção, todos os medicamentos que 
contenham as substâncias lista-
das na norma estão sujeitos aos 
procedimentos de escrituração 
no Sistema Nacional de Gerencia-

mento de Produtos Controlados 
(SNGPC). A escrituração dos medi-
camentos à base de hidroxicloro-
quina, cloroquina e nitazoxanida 
já era obrigatória desde a inclusão 
dessas substâncias nas listas de 
controle da Portaria 344/1998. 
Para os medicamentos à base de 
ivermectina, a entrada de medica-
mentos já existentes em estoque 
nas farmácias e drogarias antes da 
resolução não necessita ser trans-
mitida ao SNGPC.

84.251

Rotina e convivência sobre 
o mesmo teto nunca foi fácil. 
E em tempos de pandemia do 
novo coronavírus, a situação 
só piorou. Com o isolamen-
to social e obrigatoriedade de 
se cumprir a quarentena, o 
aumento de separações con-
sensuais entre casais teve um 
aumento de 18,7% segundo 
os cartórios de notas do País. 
Entre maio e junho, alguns es-
tados com os maiores índices 
foram o Amazonas, Amazonas 
com 133%, Pernambuco com 
80% e Rio de Janeiro com 55%.

Dayane Perin é mentora e es-
pecialista em inteligência emo-
cional para mulheres, explica 

como lidar com esse momento 
tão delicado em meio à crise.

“ As mulheres passaram a convi-
ver consigo mesmas. No primeiro 
momento ocorreu aquela comoção 
de susto coletivo . No sentido de não 
saber lidar com todas as demandas 
juntas e ao mesmo tempo. Porém, 
no segundo momento as mulheres 
passaram a se perceber e se entender 
em suas vidas. O amor nasce da con-
vivência e com a convivência surge o 
entendimento, acolhimento. Mulhe-
res passaram a nutrir esse sentimen-
to por si mesmas e com isso o susto 
coletivo foi dando espaço ao amor 
próprio, coletivo. Mulheres passaram 
a não tolerar o que antes maquiavam 
com tantas tarefas externas”, disse.

Pandemia aumenta em 18,7% o 
número de divórcios no Brasil

O aumento dos divórcios no Brasil foi comprovado depois da pandemia

Com a pandemia, o externo 
entrou em manutenção e o in-
terno passou a ser a única via de 
comunicação.

A especialista aconselha sem-
pre o diálogo para melhorar a 
convivência.

“O diálogo sempre será a melhor 
solução, porém, há uma passo o 
mais importante antes do diálogo 
que é entender como você se sente 
diante dessa situação.

Quais pontos te incomodam, 
qual é a sua participação, como 
você pode fazer a sua parte para 
que ela amenize e se cure.

Muitas vezes casais vão 
para o diálogo sem suas res-
postas internas, quando não 
sabemos como lidar com 
o que estamos sentindo, a 
maior defesa é o ataque.

Foto: Getty Images

Em um momento de crise, é 
crucial entender em primeiro 
lugar, como você se sente diante 
do que está acontecendo. Agin-
do assim, você vai para o diálogo 

com total clareza do seu papel 
de fala, clareza sobre o que te 
pesa, clareza sobre suas soluções 
e auto responsabilidade sobre 
seus sentimentos”, completa.
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Nova Iguaçu
Foto: Divulgação

Miss Baixada 
está elegendo 
as candidatas 
dos 13 municí-
pios esse ano 
para a grande 
final que será 
em Janeiro de 
2021.  E do-

mingo passado, (21), foi a vez 
de Nova Iguaçu, onde a vence-
dora foi Thamires Arnaut das 
6 candidatas que participaram 
do desfile online, através de 
uma Live com os jurados, Bru-
na Alves, Erica Trombetta e 

Renato Laranja, que puderam 
votar sobre os quesitos, Desen-
voltura e Simpatia.

As competidoras foram, 
Beatriz Gonçalves, Bheatriz 
Souza, Dayene Pessanha, Gio-
vanna Cardoso, Julia Vitória, 
Thamires Arnaut.

As candidatas tiveram que 
enviar videos para a produção, 
com looks casuais e de banho 
para serem avaliados pelos 
jurados. A novidade na vota-
ção fica com a participação 
do público que vota também 
no quesito Orgulho, aonde 

Começaram as eleições 
do Miss Baixada 2020
totalmente online as participantes demonstram 

conhecimentos sobre a his-
tória local e porque merecem 
ser escolhida a representante 
do municipio e fazer parte do 
evento final que será presen-
cial, previsto para acontecer 
em abril de 2021.

A seleção foi uma adaptação 
do evento que tradicionalmen-
te é realizado presencialmente 
e contou com a apresentação 
virtual do Mestre cerimonia-
lista Renato Brito e durante os 
intervalos de um desfile e ou-
tro, atrações culturais, como do 
poeta e escritor Belforroxense 

A empreendedora Ana Carolina Machado, de 26 anos, é bacharel em Direito e tecnóloga em Gestão Comercial. 
A paulista, de 1,60m e 60 Kg, acumula trabalhos como a participação no Miss Bumbum Brasil 2018. Carolina 
também foi destaque da escola de samba Águia de Ouro, uma das mais tradicionais do carnaval paulistano.

O eMuseu do Esporte – museu 
virtual que reúne as memórias do 
esporte brasileiro – lançou qua-
tro galerias virtuais em 3D nesta 
quart. As novas exposições do 
site serão da Confederação Brasi-
leira de Basketball (CBB), Confe-
deração Brasileira de Canoagem 
(CBCa), Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa (CBTM) e Enel 
Distribuição Rio.

Lançado em abril, o eMuseu 
tem o apoio da Secretaria de Esta-
do de Cultura e Economia Criativa, 
que oferece apoio técnico ao eMu-
seu, através da Superintendência 
de Museus e também do Sistema 
Estadual de Museus.    

O lançamento será feito em um 
evento virtual nesta quarta, das 11h 
às 11h45. Patrocinadores, apoiado-
res, realizadores, idealizadores, pre-
sidentes de Confederações e atle-
tas vão debater a importância de 
valorizar a memória esportiva do 
país. Além disso, será exibido em 
primeira mão o tour pelas galerias. 
O público poderá assistir através do 
Facebook e do canal no YouTube.  
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POR RENATO FERREIRA

Rafael Diamante, que recitou 
um poema de sua autoria, sobre 
o isolamento social.

Para entrar em contato com o 

projeto é necessário enviar um 
e-mail, missbaixada@gmail.
com ou através do site www.
vivabaixada.com.br

Participaram da live, os jurados, Renato laranja, Érica trombetta e Bruna Alves

Beatriz Gonçalves, Bheatriz Souza, Dayene Pessanha, Giovanna Cardoso, Julia Vitória, Thamires Arnaut

eMuseu do 
esporte lança mais 
quatro galerias 3d

CCulturando ulturando 11



POLÍTICA

Sábado 25 a Segunda 27 de Julho de 2020

12
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOpinião Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

saída de Jor-
ge Jesus do 
F l a m e n g o 
ainda está 
sendo dige-
rida pelos 
j o g a d o r e s . 
O lateral-
-direito Ra-
finha, em 
entrevista à 

ESPN, reconheceu que o clube 
não se preparou para a saída 
do treinador e não tinha uma 
segunda opção para este cená-
rio. Para o jogador, houve uma 
falha do clube.

- Nós temos que ser realis-
tas: nessa parte o Flamengo fa-
lhou. Ninguém imaginava que 
ia acontecer isso, ninguém 
pensava que ele ia sair, ainda 
mais tendo renovado um mês 
antes. Então nessa parte até o 
próprio clube já se pronunciou 
dizendo que falharam. Não 
ter uma segunda opção caso 
ele rescindisse ou voltasse 
para o país dele, o Flamen-
go não se preparou para isso. 
Não dá pra culpar a diretoria, 

A
o Flamengo se preparou para 
renovar com ele, aí ele che-
gou e disse que tinha outro 
projeto, tinha família dele lá 
e pronto - disse o lateral.

O vice-presidente de fu-
tebol do Flamengo, Marcos 
Braz, está na Europa para bus-
car o sucessor do Mister. Um 
dos nomes analisados é o de 
Domènec Torrent, que foi au-
xiliar de Guardiola no Bayern 
de Munique na época em que 
Rafinha estava lá. O jogador 
aprovou o nome e teceu elo-
gios ao catalão.

- Foram três anos que tra-
balhamos juntos no Bayern, 
depois ele foi para o City com 
o Pep. É aquela história, ele é 
da escola do Cruyff, né? É um 
cara que sabe tudo e mais um 
pouco de bola. No Bayern, os 
treinamentos quem dava era 
ele, o Guardiola ficava só cor-
rigindo e tal. É um cara que 
dispensa comentários.

Por outro lado, Rafinha 
disse que não há problema 
em trabalhar com treinado-
res brasileiros. Ele afirmou 

que buscar um europeu ape-
nas por ser estrangeiro pode 
não dar resultado. Mas reco-
nheceu que qualquer um que 
venha substituir Jorge Jesus 
terá dificuldades.

- Agora é o seguinte: esse é 
o problema. É complicado pe-
gar um time na situação que 
a gente está porque tudo que 
acontecer agora vai ficar na 
sombra do cara. O Jorge Jesus 
teve mais título que derrota, 
o trabalho dele foi f..., foi de-

mais. Agora sendo realista, 
nenhum técnico que vier para 
o Flamengo vai querer manter 
a linha dele. Imagina se você 
pegar um treinador e ele vai 
falar pra gente continuar fa-
zendo o que a gente estava 
fazendo, isso não acontece no 
futebol. Cada treinador tem 
seu método de trabalho, seu 
sistema. E isso vai custar, mas 
é o que a gente sempre fala: 
agora é outro ciclo que come-
ça. Jorge Jesus acabou, não 

está mais. Então é um novo ci-
clo que começa. Vai começar 
ganhando? Vai começar per-
dendo? Ninguém sabe - com-
pletou o jogador.

Além de Domènec Torrent, 
o Flamengo analisa outros no-
mes para o cargo de técnico, 
como Carlos Carvalhal e Leo-
nardo Jardim. Outros, menos, 
cotados foram oferecidos ao 
clube: Fernando Hierro, Javier 
Aguirre e Juan Carlos Carcedo, 
entre outros.

Rafinha diz que Flamengo 
não se preparou para saída 
de Jesus e elogia Torrent

Rafinha ergue troféu de campeão carioca, último título com Jorge Jesus

Desde o início da pandemia, 
quando passou a postar fotos e 
vídeos nas redes sociais levantan-
do rumores sobre seu retorno aos 
ringues após 15 anos de aposen-
tadoria, Mike Tyson tem sido um 
dos principais assuntos do mundo 
esportivo. Pois agora é real e oficial: 
o astro do boxe está "de volta". Aos 
54 anos, Tyson terá como adversá-
rio em seu retorno Roy Jones Jr, de 
51. O encontro dos dois foi oficia-
lizado nesta quinta-feira e já tem 
data marcada, dia 12 de setembro. 
A luta de exibição terá um total de 
oito assaltos e será realizada em 
Los Angeles, na Dignity Health 
Sports Arena.

Roy Jones Jr é ex-campeão dos 
médios e dos super-médios. Mas 
se destacou mesmo na categoria 
dos meio-pesados, conquistando 
o cinturão das principais organi-
zações do boxe. Em 2003, ele che-

gou a recusar uma luta milionária 
contra Mike Tyson. Na época, a 
proposta seria de US$ 40 milhões, 
além de participação dos ganhos 
do pay-per-view da luta.

Os treinos para a volta
"Tudo é possível quando você 

é esperto. Treine de forma inte-
ligente. Recupere de forma mais 
inteligente." Com frases de mo-
tivação nas legendas, Mike Ty-
son começou a divulgar vídeos 
de treinos há cerca de dois mês. 
Orientado inicialmente pelo téc-
nico brasileiro Rafael Cordeiro, 
o ex-campeão dos pesados apa-
receu treinando tanto a parte de 
boxe quanto à parte física.

No último dia 20 de maio, 
foi divulgado um vídeo onde 
Tyson aparece treinando sem 
camisa em sua mansão em Las 
Vegas. Aos 54 anos, o veterano 

Mike Tyson volta aos ringues contra 
Roy Jones Jr. em luta de exibição

Mike Tyson ex-campeão mundial dos pesos pesados 

impressionou por estar forte e 
com um percentual de gordura 
semelhante ao seu auge.

Ao passo que Tyson divulga-
va vídeos dos seus treinamentos, 
Evander Holyfield também come-
çou a treinar pesado e a comparti-
lhar um pouco do seu dia a dia, o 
que só aumentaram os rumores 
de uma terceira luta entre os dois, 
o que não aconteceu.

Foto: Getty Images

A última luta
A última luta de Mike Tyson 

foi no dia 11 de junho de 2005 
no MCI Center, em Washington. 
Aos 38 anos, Tyson foi derrotado 
por Kevin McBride por desistên-
cia no sétimo round. Anos de-
pois, o ex-campeão revelou que 
lutou naquela noite apenas por 
dinheiro e que estava em péssi-
mas condições físicas.

O curioso é que Tyson fa-
zia um bom combate, tanto é 
que dois dos três jurados da-
vam uma pontuação de 57 a 
55 a favor dele no momento 
da interrupção. Ainda naque-
le ano, o ex-campeão dos pe-
sados afirmou que estava se 
aposentando do boxe porque 
havia perdido a sua paixão 
pelo esporte.

ESPORTES


