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A pré-candidata Fernanda Ontiveros visitou o bairro que mostra o descaso do Estado com a população
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Ferramenta permite 
visualizar casos de 
Covid-19 por CEP no Rio

om a ideia 
de ajudar no 
combate à 
pandemia da 
covid-19 com 
informação 
georreferen-
ciada, foi co-
locado no ar 
na semana 
passada a fer-

ramenta Covid por CEP. Criada pelo 
jovem urbanista Thales Mesentier, 
o mapa oferece a visualização espa-
cial dos casos da doença na cidade 
do Rio de Janeiro de acordo com o 
código de endereçamento postal.

Com mais de 100 mil visitantes 
em menos de uma semana no ar, a 

C
ferramenta permite realizar a bus-
ca pelo CEP específico ou navegar 
pela cidade clicando nos círculos no 
mapa. As cores dos círculos indicam 
se o local tem muitos ou poucos 
casos da doença e um círculo ao re-
dor mostra os CEPs que registraram 
óbitos. São informados o número de 
casos registrados com aquele CEP, 
quantos casos ainda estão ativos, o 
número de recuperados e o de mor-
tes decorrentes da doença.

O Covid por CEP utiliza ban-
cos de dados públicos, da pre-
feitura do Rio de Janeiro e do 
Ministério da Saúde, que são or-
ganizados e colocados no ar na 
forma de mapa. As informações 
são atualizadas diariamente.

A Prefeitura de Belford reali-
zou, no sábado (11/07), na pra-
ça de São Vicente, mais uma 
etapa dos testes rápidos gratui-
tos da Covid -19. No total, mais 
de 15 mil pessoas já fizeram os 
testes. A ação está sendo feita 
em diversos bairros.

O secretário de Saúde, Chris-
tian Vieira, destacou que Belford 
Roxo implementou medidas 
para combater a Covid-19, desde 

o teste rápido, exames e distri-
buição dos remédios. "Estamos 
fazendo o nosso dever de casa, 
cuidando da população. Toma-
mos todas as medidas necessá-
rias para evitar o coronavírus", 
finalizou Christian Vieira, acres-
centando ainda que a Secretaria 
distribuiu mais de 100 mil más-
caras à população. “O trabalho da 
Prefeitura está sendo bem feito, 
pois a pessoa faz o teste e, caso 

necessite, já leva os remédios. Se 
estiver infectada pelo vírus é le-
vada para o Hospital para fazer a 
tomografia computadorizada. O 
serviço é completo”, emendou a 
vice-presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde e presidente do 
Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente, Jandira Rosa.

Além de São Vicente, ao longo 
dos dias, a Prefeitura promoveu 
exames de testes rápidos nos 

Teste rápido gratuito de Cov id-  19 já  benef iciou
mais de 15 mil  pessoas em B elford Roxo

Beatriz Goulart chegou cedo, fez o teste e destacou a importância da campanha

Psicólogos mantém atendimento online para famílias no Rio
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Desigualdade
Os dados mostram uma maior 

concentração de casos de co-
vid-19 nas regiões mais ricas da 
cidade. Segundo Mesentier, isso 
indica também um maior acesso 
da população dessas áreas aos 
testes diagnósticos. Por outro 
lado, ele aponta que regiões mais 
pobres, principalmente na zona 
oeste, apresentam uma taxa de 
letalidade pelo vírus muito maior 

do que a média do estado, que já é 
uma das maiores do Brasil.

“Vale lembrar que a taxa de leta-
lidade no Rio é uma das maiores do 
Brasil (11,44% - 07/07). Mas a situa-
ção em alguns bairros é ainda pior. 
Na Zona Oeste a taxa de letalidade 
é 17,69%. Em Bangu é 20,17%. No 
Complexo da Maré é 22,13%”, publi-
cou ele em sua conta no Twitter.

No Brasil, a taxa de letalidade 
da doença está em 3,9%, segun-

do os dados de ontem (12) do 
Ministério da Saúde. No estado 
do Rio de Janeiro, a taxa está 
em 8,8% segundo a última atu-
alização da Secretaria de Estado 
de Saúde. O painel da prefeitura 
não traz essa informação para a 
cidade do Rio de Janeiro, mas 
indica que os bairros com os 
maiores números de casos são 
Copacabana, Barra da Tijuca, 
Tijuca, Campo Grande e Bangu.

72.151

seguintes baIrros: Centro, Bairro 
das Graças, Wona, Parque São 
José, Nova Aurora, Lote XV, Jar-
dim Gláucia, Prata, Vilar Novo e 
Heliópolis.

O aposentado Adilson Rocha 
Machado, 63 anos, aproveitou a 
oportunidade para fazer o teste 
rápido. Ele contou que soube da 
ação através das redes sociais. 
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Brasil enfrenta 
atualmente, as-
sim como vários 
outros países, 
um grave surto 
da doença co-
nhecida como 
covid-19. Essa 
pandemia cau-
sou fortes im-

pactos em diversos setores, além 
de um enorme número de víti-
mas por todo o mundo. Muitas 
ações de combate foram e ainda 
estão sendo realizadas no enfre-
tamento do novo Coronavírus, 
mas uma questão que vem sen-
do bastante discutida pelos par-
lamentares e órgãos públicos é a 
recuperação fiscal.  

O deputado federal Chiquinho 
Brazão, do Avante-RJ, fez um 
pronunciamento da Câmara dos 
deputados solicitando urgência 
nas discursões e votações sobre 
projetos e ações que possam dar 
o suporte necessário para que 
as pequenas e médias empresas 
consigam manter a pontualida-
de no pagamento de suas obri-
gações econômicofinanceiras; já 
que foram extremante afetadas 
como a pandemia. Para o deputa-
do, ainda continua sendo neces-
sário medidas de enfrentamento, 
mas já é preciso pensar no pós- 
pandemia, e em como fazer com 
que nossa economia volte a girar.   

“Não há dúvidas que a Câma-
ra tem feito todos os esforços 
para salvar vidas, e a vida está 
acima de tudo. Mas precisamos 
a partir desse momento, salvar 
também a vida dos CNPJ. São 
as pequenas e médias empre-
sas que estão nesse momento 

O
É preciso pensar no 

pós-pandemia, e em 
como fazer com que 

nossa economia 
volte a girar".

sendo protestadas e não vão 
conseguir se reestabelecer fi-
nanceiramente falando, conse-
quentemente não irão reabrir”.  

Não há dúvidas de que a pa-
ralisação das atividades empre-
sariais no período da pandemia 
trará significativos impactos 
econômicos às sociedades em-
presariais. O deputado ainda 
ressalva que é fundamental a 
adoção de medidas pontuais e 
de comprovada urgência que 
contribuam para melhor en-
frentamento da crise, propor-
cionando a segurança jurídica 
adequada às partes envolvidas. 

Deputado Federal Deputado Federal Chiquinho Chiquinho BrazãoBrazão
AVANTE-RJ, propõe AVANTE-RJ, propõe 
urgência nas medidas de urgência nas medidas de 
recuperação fiscalrecuperação fiscal



ssas obras foram pro-
metidas na mesma 
época em que foi ins-
talado um presídio na-
quele bairro, onde na 
ocasião os gestores da 
cidade e do Governo 
do Estado garantiram 

que iriam transformá-lo em lugar 
modelo de Japeri, com ruas asfalta-
das, investimentos nas áreas da saú-
de, educação e mobilidade urbana. 
Porém, a realidade de quem mora no 
Jardim Belo Horizonte é muito dife-
rente. Ao invés de renovo, veio o re-
trocesso. Esgoto a céu aberto, taxa de 
pobreza elevada, falta escola, posto 
de saúde e a violência disparou des-
de que a unidade prisional chegou, 
uma vez que parentes e amigos de 
detentos se mudaram para lá para fi-
carem mais próximos de quem cum-
pre pena, acarretando no aumento 
de assaltos e medo da população.

A equipe de reportagem do 
JORNAL POVO esteve no bair-
ro Jardim Belo Horizonte, junta-
mente com a médica Fernanda 
Ontiveros, colunista, apurar como 
estão as coisas na localidade. A 
chegada do presídio, que é decan-
tada pelo prefeito da época como 
motivo de orgulho, serviu apenas 
para aumentar os índices de crimi-
nalidade em Japeri, que antes era 
lembrada por todos por sem uma 
região pacata do interior. Hoje, o 
que se vê e ouve sobre a região é 

que se tornou ponto fácil de tráfico 
de drogas e contravenção.

“Isso aqui era uma paz. Depois que 
trouxeram o presídio pra cá, as coisas 
mudaram para pior. Não temos mais 
segurança e ninguém pode andar 
tranquilo. Estamos abandonados”, 
disse Jarbas Gomes, morador de En-
genheiro Pedreira.

Os tiroteios acontecem a qual-
quer hora do dia ou da noite e ne-
nhum bairro de Japeri é considerado 
seguro.  Em Engenheiro Pedreira, es-
pecificamente, que é local de muito 
comércio e serviços bancários, a situ-
ação se torna pior a cada dia. E a situ-
ação fica cada vez pior por não haver 
um policiamento efetivo na localida-
de. No bairro Jardim Belo Horizonte 
o cenário é catastrófico. Ruas fecha-
das pelo matagal, que cresce a  cada 
dia sem que haja uma intervenção da 
prefeitura,  o esgoto oferecendo risco 
de doenças aos moradores, são casos 
normais e sem nenhum tipo de atitu-
de de mudança.  

Os moradores relatam que só pas-
sa transporte público no bairro quan-
do é dia de visita no presídio, e que 
fora disso, se locomover para traba-
lhar e fazer outras atividades se torna 
mais complicado a todo momento.

Ônibus aqui só tem até metade do 
dia. Depois disso acaba e ficamos a 
pé” disse a cona de casa Ivanice Dias, 
moradora da rua Capeto.

A médica Fernanda Ontiveros, 
que é japeriense, diz que a popula-

E

ção da região não merece esse tipo de 
tratamento de descaso.

“Ficamos apenas com o com-
plexo prisional. Deixaram de lado 
as intervenções que mudariam 
para melhor a vida das pessoas. A 
prefeitura na época foi conivente 
com o interesse do Estado e os que 
vieram a seguir foram omissos. Vie-
mos aqui hoje para através desta 
reportagem chamara a atenção das 
autoridades e cobrar a promessa 
feita aos moradores do bairro Belo 
Horizonte e a todos os japeriense. 
Queremos que aqui seja de fato um 
bairro modelo de desenvolvimento 
e não de abandono”,  disse.  

   UM LUGAR ONDE O HORIZONTE 
NÃO É BELONÃO É BELO
A MÉDICA JAPERIENSE E COLUNISTA DO JORNAL POVO, 
FERNANDA ONTIVEROS, ESTEVE NO BAIRRO 
JARDIM BELO HORIZONTE QUE AGUARDA ATÉ HOJE PELAS 
OBRAS DE MELHORIAS NA LOCALIDADE PROMETIDAS 
HÁ 15 ANOS QUANDO FOI IMPLANTADO O PRESÍDIO.

O olhar de Fernanda 
é  de reflexão sobre 
a atual  situação da 

cidade de Japeri

Moradores falaram quais os  principais  problemas Numa breve caminhada, a constatação do abandono

Com a chegada do presídio o índice de criminalidade cresceu

Esgotos a céu aberto é o que 
se encontra na cidade
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que mais 
se viu nas 
orlas do 
Rio ontem, 
e s p e c i a l -
mente na 
Praia do 
Recreio, na 
Zona Oes-
te, foram 
a g l o m e -

rações nas areias e pessoas 
circulando sem máscaras. 
As cenas de desrespeito 
ocorreram um dia após o 
prefeito Marcelo Crivella 
ter lançado a 'Blitz da Vida', 
uma operação com o intuito 
de evitar aglomerações nas 
praias cariocas e reforçar a 
necessidade do uso do equi-
pamento de proteção.

Apesar do anúncio da 
fiscalização, quem estava 
no canto da Praia do Re-
creio, ontem, próximo à 
Macumba, parecia não es-
tar nem aí para a pandemia 
da covid-19. Não havia nem 
sinal de fiscais da prefeitu-
ra por perto.

Além das praias, hou-
ve intensa movimentação 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNada de Isolamento

O
também no Aterro do Fla-
mengo e na Avenida Atlân-
tica, cujas pistas voltaram 
a ser fechadas para área de 
lazer. A vendedora Tatiana 
Saramago, de 39 anos, deci-
diu passear quando soube da 
liberação das vias, mas conta 
que logo se arrependeu: "De-
pois de hoje (ontem) já estou 
achando um absurdo. Tem 
muita gente andando sem 
usar a máscara e a orla está 
com muita aglomeração. 
As pessoas não estão tendo 
conscientização. Acho que 
não deveria liberar agora".

Hoje, está prevista a publi-

cação de decreto estadual que 
torna obrigatório o uso de 
máscara em todo o estado, em 
áreas públicas e no interior de 
estabelecimentos. A medida 
terá um período de adaptação 
de 15 dias e, após o prazo, o 
descumprimento prevê mul-
ta de R$ 106,65 para pessoas 
físicas e R$ 700 para pessoas 
jurídicas.

Questionada, a Prefeitura 
do Rio informou que foram 
aplicadas 78 multas no fim de 
semana pela não utilização de 
máscara, mas não justificou 
a ausência de fiscalização no 
canto do Recreio.

Cenas de desrespeito nas praias
Foto: Luciano Belford

Na orla do Recreio, a maioria das pessoas parecia não estar preocupada com a pandemia 

O Ministério Público esta-
dual (MPRJ) informou, neste 
sábado, que apreendeu R$ 8,5 
milhões em endereços liga-
dos ao ex-secretário estadual 
de Saúde Edmar Santos, du-
rante um desdobramento da 
Operação Mercadores do Caos, 
que levou a prisão do médico 
anestesista, nesta sexta-feira. 
Desse total, cerca de 7 milhões 
estavam em reais e o restante 
em dólares americanos, euros e 
libras esterlinas.

Os agentes só terminaram 
de contar o valor na madruga-
da deste sábado. Eles conta-
ram com máquinas de contar 
cédulas, emprestadas pelo 
Banco do Brasil. Um funcioná-
rio do banco ficou à disposição 
para que o valor fosse deposi-
tado em uma conta judicial, 
mesmo depois do horário do 
expediente bancário.

O MPRJ disse ainda que os 
valores foram entregues "es-

pontaneamente por um dos 
investigados, que estava acom-
panhado de seu advogado". Na 
casa de Edmar, em Botafogo, os 

agentes encontraram cerca de 
R$ 5 mil. Ontem, havia a infor-
mação de que o valor total não 
ultrapassaria os R$ 6 milhões.

Uma visão humana para melhorar a 
qualidade de vida dos japerienses

Valor encontrado com o ex-secretário 
Edmar Santos chega a R$ 8,5 milhões

Francisco Nacélio foi o autor 
de um legado muito importan-
te para Japeri, quando esteve 
como Secretário de Esporte Tu-
rismo e Lazer da Cidade... Im-
plantou projetos do Governo 
Federal, como Segundo Tempo 
e PELC, conforme consta no por-
tal de transparência do Governo 
Federal 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 muni-
cípio. No Turismo e Lazer im-
plantou o vôo de parapente e 

Agentes terminaram de contar o dinheiro só na madrugada deste sábado

Foto: Divulgação / MPRJ
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CONHEÇA OS PRÉ-CANDIDATOS 
A VEREADOR DE SUA CIDADE

asa delta ( Pico da Coragem ), 
Rapel ( Pedra Lisa ) e Canoagem 
( Rio Guandu ), gratuitamente 
para toda a população local e 
visitantes, com profissionais 
qualificados e de alto nível. 
Trouxe também um dos maio-
res eventos já realizados em Ja-
peri, a Copa de Ciclismo Rio de 
Janeiro -  Arco Metropolitano 
- Japeri, Futgolf (Campo de Gol-
fe)... também pensou no lazer 
da turma da melhor idade, re-
alizou o Baile da Terceira Idade 
através da Secretaria e outros 
eventos importantes para todas 
as fases da vida, gerando assim 
trabalho, diversão, lazer e renda 
econômica para o município e 
nunícipes. E hoje quer continu-
ar ampliando o trabalho com as 
propostas do projeto, Mobilida-
de Urbana Já...PERI, que trarão 
muitos benefícios e mais bem 
estar social para a sociedade ja-
periense!!!  Essa é uma pequena 
parte da história desse guerrei-
ro e amigo Francisco Nacélio... 
Ele mostrou com bastante tra-
balho que é possível realizar 
quando se gosta de verdade do 
povo da cidade!!!



pós 851 dias 
do assassi-
nato de Ma-
rielle Franco, 
ex-vereadora 
pelo PSOL 
no Rio de Ja-
neiro, e seu 
motorista, 
A n d e r s o n 
Gomes, rela-

tório conjunto da Polícia Federal 
(PF) e do Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MP-RJ) pode tra-
zer novos capítulos para o caso, 
que busca explicações para o cri-
me, como o mandante e as mo-
tivações. PF e MP apontam, pela 
primeira vez, ligação entre Adria-
no da Nóbrega, miliciano que 
chefiava o Escritório do Crime no 
Rio, era investigado e foi morto na 
Bahia em meio à investigação so-
bre a morte de Marielle, e Ronnie 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLIGAÇÃO PERIGOSA

A
Lessa, PM preso acusado de assas-
sinar a ex-vereadora.

O relatório afirma que o ex-che-
fe do Escritório do Crime usava 
um estabelecimento de carros lu-
xuosos para compras e vendas de 
veículos na Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro, e que o acusado de ma-
tar Marielle teria feito pesquisas 
pelo local e enviado um homem 
de sua confiança para transações. 
Trata-se de Márcio Mantovano, 
autointitulado empresário que foi 
preso por desaparecer com armas 
de Lessa, PM da Reserva.

"O estabelecimento Garage 
Store é suspeito de transacionar 
com Adriano da Nóbrega, alvo 
da Operação Intocáveis, e foi pes-
quisado por Ronnie Lessa junto à 
ferramenta Google", diz o relató-
rio da PF e do MP-RJ, obtido com 
exclusividade pelo UOL.

O documento diz ainda que 

PF e MP encontram elos entre 
miliciano morto e o acusado 
de matar Marielle Franco

Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Marielle Franco foi assassinada em 2018

Suspeito de chefiar uma 
quadrilha que pratica o cri-
me conhecido como "saidi-
nha de banco" e também da 
morte de um policial civil, 
Marcelo Costa, o Negão ou 
Sabará, foi preso por agen-
tes da 21ª DP (Bonsucesso) 
em Bangu, na Zona Oeste do 
Rio, na última sexta-feira. 
De acordo com o delegado 
Hilton Alonso, a prisão evi-
tou que ele e seus cúmplices 
fizessem mais um roubo.

Ao ser abordado pelos po-
liciais, Marcelo reagiu. Ele 
quebrou seu telefone celular, 
medida tomada para ebvitar 
que dados contidos no apa-
relho o incriminassem ainda 
mais, informou o delegado. 
De acordo com Hilton Alon-
so, a quadrilha chefiada por 
Marcelo vinha praticando 
diversos assaltos no Rio. A 
função dele no bando era de-
cidir quem iria participar dos 
crimes, os locais onde eles 
ocorreriam e ir às agências 
bancárias e lotéricas definir 
quem seriam as vítimas que 

os demais integrantes do 
grupo abordariam.

Marcelo é suspeito de par-
ticipar de mais de 15 "saidi-
nhas de banco" desde que 
deixou a prisão, em agosto 
de 2018. Em sua ficha cri-
minal há anotações por fur-
to, uso de documento falso, 
falsificação de documento, 
homicídio, roubo e latrocí-
nio (roubo seguido de mor-
te). Ele é apontado também 
como o assassino do policial 

civil Victor Fernando Pinhei-
ro, ocorrido em abril de 2005, 
na Rua Aracati, em Ramos, na 
Zona Norte do Rio. Na oca-
sião, o agente havia acabado 
de sair de um banco, onde 
fizera um saque de R$ 3 mil.

A polícia tenta localizar 
também Jairo Fomes Reis. 
Segundo o delegado Hilton 
Alonso, ele é um dos cúm-
plices de Marcelo e tem 
dois mandados de prisão 
em aberto.

Suspeito de chefiar quadrilha de 'saidinha de 
banco' e de matar policial civil é preso em Bangu

Marcelo Costa foi preso em Bangu, na Zona Oeste do Rio
Adriano e um amigo

Foto: Facebook / Reprodução

homens ligados a Adriano da Nó-
brega e Ronnie Lessa tinham re-
lação próxima e frequentavam as 
mesmas festas no Rio. Os dois, po-
rém, ainda não têm um elo direto, 
exceto a loja de carros de luxo e o 
fato de terem se conhecido quan-
do ambos foram do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope).

Adriano da Nóbrega, o 'Capitão 
Adriano', que chefiava grupo mili-
ciano, era investigado por ter relação 
com a morte de Marielle, foi para lo-
cal afastado da Bahia, supostamen-

te para fugir, e foi morto em opera-
ção em fevereiro deste ano.

Ronnie Lessa, PM preso em 
março de 2019, é acusado de as-
sassinar Marielle e Anderson Go-
mes, motorista.

Mantovano, homem de con-
fiança de Lessa que frequentava o 
estabelecimento de carros de luxo, 
conhecido como 'Márcio Gordo', foi 
citado em gravação como um dos 
responsáveis pela morte da ex-ve-
readora do PSOL. Horas após a pri-
são de seu companheiro de milícia, 

Ronnie Lessa, Mantovano tentou 
invadir seu apartamento, possivel-
mente para eliminar provas.

A defesa de 'Márcio Gordo' con-
firma que ele tenha frequentado o 
estabelecimento usado para com-
pras e vendas de veículos pelo Ca-
pitão Adriano, mas nega que ele 
tenha comprado carros no local, já 
que não teria "cacife" para isso, por 
se tratarem de carros luxuosos e 
caros. A Garage Store também diz-
que nunca fez negócios com Lessa 
ou Mantovano.

Adriano Imperador deixa baile funk 
amparado por um amigo

Adriano Imperador não dei-
xa de visitar com frequência 
a Vila Cruzeiro, lugar onde 
nasceu e passou a infância e 
adolescência. Mas, existe ou-
tro point da Zona Norte do 
Rio que o jogador volta e meia 
bate ponto para se divertir, 
dançar e conversar com os 
amigos: o baile funk do Com-
plexo da Penha e na manhã 
deste domingo (12), Adriano 
deixou a badalação um pou-
quinho alterado. O ex-atacan-
te rubro-negro, que passou a 
madrugada no local, precisou 

ser amparado por um amigo 
pela rua. Vale a pena lembrar 
que eventos com grande aglo-
meração de pessoas ainda es-
tão proibidos no Rio.
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Revelação

D
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e b o r a h 
A l b u -
q u e r -
que em 
período 
de qua-
r e n t a 
repensa 
sobre a 

beleza natural e dispen-
sar uso de artifícios de 
beleza

Apresentadora reve-
lou que tem desapegado 
de "detalhes artificiais" 
durante a quarentena 
ganhando leveza no seu 
dia a dia. Adepta ferre-
nha de ítens como cí-
lios postiços, mega hair, 
unha de gel, bronzea-

mento artificial , passou 
a aderir a uma beleza 
mais natural depois da 
experiência do isola-
mento social. 

"Esse período onde 
cumpri o isolamento 
social aolado da minha 
família me fez repen-
sar tanta coisa que pos-
so considerar que usei 
meu tempo em quaren-
tena para ter um auto-
conhecimento  nunca 
antes experimentado 
por mim. Muita coisa 
mudou do lado de fora 
, no mundo, mas acom-
panhei essa mudanças 
comigo também”

Deborah Albuquerque
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CCulturando ulturando 
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as últimas 
duas se-
manas, a 
postura de 
Jesus mu-
dou no dia 
a dia do 
d e p a r t a -
mento de 
futebol do 
Flamengo. 

O contato com os integrantes 
brasileiros da comissão téc-
nica, por exemplo, diminuiu 
consideravelmente. O silêncio 
do treinador causa apreensão 
naqueles que vivem a rotina 
do Ninho, inclusive jogadores.

Jorge Jesus não abordou o 
assunto, por exemplo, com o 
vice-presidente de futebol do 
Flamengo, Marcos Braz, com 
quem tem boa relação. O trei-
nador tampouco citou o inte-

N
resse do Benfica nas entrevistas 
que concedeu nos últimos dias, 
sempre à "FlaTV".

Apesar do silêncio, existe a 
confiança entre integrantes da 
diretoria de que o técnico vai 
cumprir seu contrato, renova-
do recentemente até junho de 
2021, e fazer valer o compromis-
so que estabeleceu com o elen-
co de brigar para estar novamen-
te no Mundial, ainda sem data 
para ser realizado.

"À espera de Jesus"
A divulgação nesta semana 

do calendário completo desta 
temporada foi considerada um 
ponto favorável ao Flamengo 
na queda de braço, diminuindo 
a indefinição sobre o futebol 
brasileiro no curto prazo. Agora, 
Jorge Jesus sabe que terá o Brasi-
leiro a partir de 9 de agosto, com 

fim em fevereiro, e a Libertado-
res de 15 de setembro até janeiro.

Apesar disso, em Portugal, 
parte da imprensa local con-
sidera cada vez mais provável 
a saída de Jesus do Flamengo. 
Domingo, alguns jornais publi-
caram que está encaminhado 
o retorno do técnico ao clube 

Jorge Jesus, técnico do Flamengo, durante a final do Carioca

que ele comandou entre 2009 
e 2015. Já outra corrente da im-
prensa portuguesa cita nomes, 
entre eles Unai Emery e Luiz Fe-
lipe Scolari, como alternativas 
a Jesus cogitadas pela diretoria 
dos encarnados.

Nesta segunda-feira, "A 
Bola" colocou Jorge Jesus 

como destaque de capa pela 
terceira vez nos últimos seis 
dias. Segundo a publicação, o 
Benfica está "à espera de Je-
sus" para revolucionar o clu-
be de Lisboa. Com melhora 
da qualidade de jogo, valori-
zação de atletas e, claro, con-
quista de títulos.

Foto: André Durão

Jorge Jesus tem futuro 
indefinido no comando 
do Flamengo

Esportes


