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Governo sanciona lei que autoriza implantação 
de batalhão da PM em Nova Iguaçu

Saúde libera recursos e regulariza leitos em hospital no Noroeste 
Fluminense, após apelos do deputado Jair Bittencourt  

Surtiu efeito o apelo do vi-
ce-presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), de-
putado Jair Bittencourt (PP), 
para a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) regularizar a situ-
ação dos leitos para tratamen-

m u n i c í p i o 
de Nova 
Iguaçu, na 
Baixada Flu-
m i n e n s e , 
está mais 
perto de ter 
um batalhão 
da Polícia 
Militar na 
cidade. A 

implantação foi autorizada pela Lei 
9.090/2020, sancionada pelo gover-
nador em exercício, Cláudio Castro 
(PSC), e publicada no Diário Oficial do 
Estado desta segunda-feira (16/11).

Autores da lei, os deputados Rosen-

O
verg Reis (MDB) e Anderson Moraes 
(PSL) comemoraram a sanção e ma-
nifestaram o desejo de ver a unidade 
policial instalada o quanto antes.

"A sanção foi o primeiro passo, fico 
feliz de o governador reconhecer a 
importância de o Estado instalar um 
batalhão em Nova Iguaçu. É até es-
tratégico para fortalecer a segurança 
pública da Baixada como um todo", 
afirmou Rosenverg Reis.

Com mais de 800 mil moradores, 
Nova Iguaçu é atendido atualmente 
pelo 20º BPM, que tem sede em Mes-
quita e ainda cuida de Nilópolis.

"O cumprimento dessa lei  san-
cionada hoje é urgente! Municípios 

menores têm um quartel próprio. 
Espero que o governador f inal-
mente atenda essa necessidade 
do povo de Nova Iguaçu",  pediu 
Anderson Moraes.

to de pacientes de Covid-19 no 
Noroeste Fluminense. O Diário 
Oficial desta quinta-feira (11) 
publicou a Resolução n° 2150, 
que autoriza o repasse de valo-
res ao município de Bom Jesus 
do Itabapoana, cujo Hospital 
São Vicente de Paulo é referên-
cia regional para o tratamento 
de pacientes com coronavírus.

Jair Bittencourt discursou na 
Alerj no dia 27 de outubro pe-
dindo atenção especial do se-
cretário Carlos Alberto Chaves 
com a situação do hospital, e 
posteriormente promoveu um 
encontro de Chaves com secre-
tários de Saúde de Cardoso Mo-
reira, Bom Jesus do Itabapoana 
e São José de Ubá, no qual rela-

taram as dificuldades enfrenta-
das pelos municípios.

Além de habilitar leitos de 
UTI para tratamento dos pa-
cientes de Covid-19, a resolu-
ção da SES também autorizou 
o pagamento de mais de R$ 2 
milhões (R$ 2.201.600,00) ao 
Hospital São Vicente de Paulo, 
referente aos atendimentos re-
alizados em UTI, no período de 
desabilitação de leitos junto ao 
Ministério da Saúde.

A liberação de recursos para 
a unidade de saúde também 
foi um pedido feito pelo depu-
tado Jair Bittencourt em seu 
discurso na Alerj direcionado 
ao secretário Carlos Alberto 
Chaves. A normalização dos 

leitos permitirá que pacientes 
com Covid-19 continuem sen-
do atendidos no hospital re-
gional, sem a necessidade de 
transferência para municípios 
distantes como Barra Mansa, 
Volta Redonda e até mesmo 
Rio de Janeiro.

“Agradeço ao secretário Car-
los Alberto Chaves pela sensi-
bilidade e eficiência no aten-
dimento de uma demanda tão 
importante para nós do Noroes-
te Fluminense. Com seriedade, 
vem resolvendo os problemas 
e está sempre disposto a ouvir. 
A política pública feita sem vai-
dades e com união traz benefí-
cios para a população”, afirma o 
deputado Jair Bittencourt.
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A força da Mulher
Em Japeri quem brilhou e muito 

foi a médica Fernanda Ontiveros, 
mostrando a força da mulher. Es-
treante na política, doutora Ferna-
da contou com a ajuda de amigos 
para seguir em busca do seu sonho: 
ser a primeira prefeita da cidade. O 
município tem em média 70 mil 
eleitores. Para garantir sua vitória, 
ela precisava ter, no mínimo 20 mil. 
E foi exatamente o que aconteceu 
alcançando 38 % dos votos válidos, 
seguida pelo vereador Elder, candi-
dato do governador, Claudio Cas-
tro e do presidente da Alerj, André 
Ceciliano que inclusive estiveram 
fazendo campanha por lá nas vés-
peras das eleições o que não foi o 

suficiente para bater o entusiasmo 
e a dedicação de Fernanda Ontive-
ros que contou com a força do povo 
por onde passava ganhando o cari-
nhoso slogam "Chama a Doutora", 
frase ouvida em todos os bairros 
por onde passava. O atual prefeito 
Cezar Melo mostrou que não agra-
dou e mesmo com a máquina ob-
teve apenas 7 mil votos, represen-
tando 14% do montante que ainda 
teve um tom de despedida na po-
lítica para os ex-prefeitos Carlos 
Moraes e Timor que não passaram 
a casa dos 3 mil votos.

A força da Juventude
Em Nilópolis, o candidato apoia-

do pelo atual prefeito, Farid venceu 

com folga onde a eleição parecia que 
seria mais disputada. Abraãozinho 
teve um pouco mais de 48% dos vo-
tos da cidade que também não tem 
segundo turno. Dedinho ficou com 
32% e Neca 7%. O candidato eleito 
tem agora um desafio para provar 
que o povo fez a escolha certa ele-
gendo o candidato mais novo que 
disputou o pleito. Apesar da idade, 
40 anos, Abraãozinho já é vereador 
da cidade e líder do governo na Câ-
mara e se mostra preparado para 
administar o município que conhe-
ce muito bem, pois tem a política de 
Nilópolis no sangue.

A força do trabalho
Em Mesquita, o prefeito Jorge 

Miranda passeou na campanha. 
Convicto de sua vitória garantiu 
com muita vantagem sua reeleição. 
Com uma facilidade invejável para 
administrar, se mostrou também 
um articulador excepcional para 
ter na Câmara municipal maioria 
absoluta e poder concluir nos seus 
próximos quatro anos de governo 
o que começou em seu primeiro 
mandato, Jorge Miranda aprendeu 
nos erros do seu antecessor como 
não deve fazer. Na reta final impres-
sionou o seu eleitorado com um 
banho de obras e projetos futuris-
tas para a cidade de Mesquita. Com 
78% por cento dos votos, ele agra-
deceu o reconhecimento da popu-
lação pela força do seu trabalho.

s eleições 
municipais 
desse ano 
foram mar-
cadas por 
r e s u l t a d o s 
s u p r e e n -
dentes, mas 
em algumas 
cidades deu 

o esperado. Na Baixada Flumi-
nense alguns municípios como 
Belford Roxo e Nova Iguaçu ti-
veram seus prefeitos reeleitos 
com Vaguinho batendo a marca 
dos 80% e Rogério Lisboa 62% 
já mostrados nas pesquisas ga-
rantindo assim suas vitórias em 
primeiro turno.

A
A FORÇA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO TRABALHO

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCampeões de votos
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eleição mu-
nicipal em 
Niterói nes-
te domingo, 
dia 15, marca 
na história 
do estado 
do Rio uma 
c o n q u i s t a 
inédita na 

comunidade trans. A ativista 
Benny Briolly, que se se define 
como "uma mulher preta tra-
vesti favelada, feminista, ecos-
socialista, do movimento negro 
e LGBTI+, militante de direitos 
humanos e do PSOL", foi eleita 
vereadora.

Em seu perfil do Twitter, 
ela celebrou a vitória e agra-
deceu o apoio.

"Fizemos história! Obriga-
da a todes que estão conos-

A
co nessa trajetória! Foi lindo, 
emocionante, sofrido até o 
último momento! Cara sorrin-
do com os olhos sorridentes. 
Vai ter mulher preta travesti 
na Câmara de Niterói ano que 
vem!", escreveu.

— Precisamos derrotar o 
Bolsonarismo no Brasil intei-
ro. Essa eleição significa muito 
para isso. A nossa eleição tem 
que vir junto com essa derrota 
na nossa sociedade. Precisamos 
superar urgentemente o fascis-
mo, o autoritarismo, o racismo, 
machismo, a LGBTfobia e esse 
capitalismo predatório. Esta-
mos ansiosas por isso.

A militante citou "assistên-
cia social e direitos humanos" 
como prioridades "para o 
povo preto, favelado, as mu-
lheres, as LGBTIA+".

'Vai ter mulher preta travesti 
na Câmara de Niterói', 
celebra Benny Briolly

Benny Briolly foi eleita a primeira vereadora travesti de Niterói

— Queremos uma Niterói 
que não está nos cartões pos-
tais, que é feita do nosso povo 
que verdadeiramente constrói 
essa cidade. Uma Niterói que 
lembre que somos o municí-
pio com a maior desigualdade 
racial do Brasil e, ao mesmo 
tempo, com uma das maiores 
arrecadações. Vamos lutar para 
corrigir desigualdades, essa é a 
nossa prioridade.

As propostas de Benny 
Briolly para Niterói envolvem a 
defesa pelos direitos da comu-
nidade LGBTQI+, das mulheres 
e da população negra.

Neste ano, a ativista partici-
pou de uma manifestação do 
movimento Vidas Negras Impor-
tam, que ganhou força em todo o 
mundo após a morte do norte-a-
mericano George Floyd por um 
policial que ajoelhou no pescoço 
dele por quase nove minutos. 
Outro protesto de grande reper-
cussão do qual Benny partiipou 
ocorreu em razão da morte de 
Marielle em março de 2018.

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) avalia que a retoma-
da do sistema antigo de apura-
ção de votos nas eleições teria 
um custo de ao menos de R$ 
100 milhões. Além disso, se-
gundo técnicos do tribunal, 
não haveria tempo para fazer 
a mudança já no segundo tur-
no das eleições deste ano, no 
próximo dia 29.

Até a eleição anterior, os bole-
tins das urnas eram transmitidos 
para os computadores dos tribu-
nais regionais eleitorais, que to-
talizavam os votos e enviavam o 
resultado para o TSE. Neste ano, o 
tribunal mudou o procedimento 
e centralizou a totalização dos vo-
tos em Brasília.

De acordo com o ministro 
Luís Roberto Barroso, presiden-
te do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), a centralização dos 
votos no TSE foi uma recomen-
dação da Polícia Federal, por ra-
zões de segurança. A mudança 
na apuração foi aprovada na 
gestão da ministra Rosa Weber 
na presidência do TSE.

Barroso afirmou que a centra-
lização pode ter sido um dos mo-
tivos da demora para a contagem 
dos votos neste domingo (15).

"É até possível que a centrali-
zação no TSE tenha sido a causa 
da lentidão, estamos estudando. 
Mas foi decisão técnica decor-
rente de recomendação da PF 
e, embora tenha dito que não 
tinha simpatia pela medida, eu 
também a teria tomado, porque 
era recomendação técnica de 
relatório minucioso da PF a esse 
respeito", afirmou Barroso.

O ministro também relatou um 
problema técnico provocado por 
uma falha em um dos núcleos de 
processadores do supercomputa-
dor que processa a totalização.

Segundo Barroso, houve um 
atraso de cerca de três horas na di-
vulgação dos resultados.

Presidente do Banco Central diz que pagamentos 
pelo WhatsApp devem começar em breve

Retomada do antigo sistema de totalização dos votos 
teria custo de R$ 100 milhões, informa TSE

Nesta segunda-feira, o pre-
sidente do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto, afirmou 
que os pagamentos e trans-
ferências pelo WhatsApp de-
vem começar em breve. Ape-
sar da funcionalidade ter sido 
suspensa no mês de junho, a 
implementação parece estar 
avançando. "Eu tenho con-
versado bastante com o CEO 
do WhatsApp, inclusive ele 
tem me dito que o processo 
no BC foi mais rápido do que 
em outro países”, disse o pre-
sidente. As informações são 
do Jornal O Globo. 

“Estamos avançando 
bastante no processo. Vai 
começar com P2P, depois 
vai fazer P2M. Nossa única 
preocupação é passar por 
todos os critérios de apro-
vação e que a gente tenha 
um sistema que fomente 
a competição”, afirmou 
Campos Neto. 

Os termos utilizados pelo 
presidente do BC são siglas 
para transações. Sendo P2P 
a transferência entre pessoas 
físicas e P2M a transferência 
entre uma pessoa e um co-
merciante. 

Barroso: demora na divulgação não compromete integridade do sistema

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

 Foto: Divulgação / TSE

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Custo
De acordo com o TSE, 

seria necessário um inves-
timento de R$ 100 milhões 
para retomar o antigo pro-
cesso de totalização de vo-
tos, além de um custo de 
manutenção anual de R$ 
20 milhões. De acordo com 
o tribunal, a rede antiga, 
que estabelecia a totaliza-
ção dos votos pelos TREs, 
foi desativada.

Os técnicos indicam ainda 
que não haveria tempo hábil 
para restabelecer esse mode-
lo para o segundo turno das 
eleições, previsto para o pró-
ximo dia 29.
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m policial 
militar foi 
morto na noi-
te de domin-
go, dia 15, em 
uma das vias 
mais movi-
m e n t a d a s 
de Duque de 
Caxias, Bai-

xada Fluminense. David da 
Silva Santos, de 36 anos, foi 
encontrado por agentes do 
39° BPM (Belford Roxo) já 
sem vida Avenida Leonel de 
Moura Brizola, a antiga co-
nhecida como Avenida Pre-
sidente Kennedy. A PM fazia 
um patrulhamento no local, 
quando avistaram uma pes-
soa caída na via, a princípio, 
uma vítima de atropelamen-
to. Mas o corpo do policial es-
tava com marcas de tiros.

U
Ele era lotado no Batalhão 

de Polícia de Choque (BPChq) 
e estava na corporação desde 
2008. A Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminen-
se (DHBF) já investiga o caso. 
Uma equipe da unidade esteve 
no local, a perícia foi feita e os 
agentes realizam diligências 
em busca de informações que 
auxiliem as investigações.

A Secretaria de Estado de 
Polícia Militar lamentou a 
morte do policial David San-
tos e disse que ainda não há 
informações sobre seu sepul-
tamento. Ele deixa um filho. 
Segundo a plataforma Fogo 
Cruzado, o sargento foi o 49º 
policial morto em 2020 no 
Estado do Rio de Janeiro. Até 
o momento, 123 agentes de 
segurança foram baleados na 
Grande Rio neste ano.

PM do Batalhão de Choque 
é encontrado morto em 
Duque de Caxias

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a morte do PM David da Silva Santos

A Polícia Civil investiga o assas-
sinato do jovem Allyson Andrade 
de Almeida, de 24 anos, morto na 
madrugada deste domingo (15), 
após ser baleado durante uma 
confusão. Segundo informações, 
o rapaz estava com amigos em 
uma festa na Vila Valqueire, na 
Zona Oeste do Rio.

Allyson estava acompanhado 
do amigo Fabio Lucca Ferreira 
de Souza, de 20 anos. Os dois 
teriam saído da Rua Quiririm, 
local da festa, e foram atacados 
a pauladas. A dupla chegou a ser 
levada Largo do Respeito, em 
Bento Ribeiro, na Zona Norte. 
Lá, a briga chegou a piorar.

Durante a confusão, um 
homem sacou uma arma e 
fez vários disparos. Um deles 
atingiu Allyson, que chegou 
a ser socorrido para a Unida-
de de Pronto-Atendimento 
(UPA) de Campinho, também 
na Zona Norte. O estado de 
saúde dele era considerado 
grave e precisou ser transfe-
rido em caráter emergencial 
para o Hospital Estadual Car-
los Chagas, mas não resistiu.

O enterro de Allyson está 
marcado para a tarde deste se-
gunda-feira (16), no Cemitério 

de Inhaúma. O horário de se-
pultamento não foi divulgado. 

Além dos amigos Allyson e 
Fabio, os jovens Lucas Flávio de 
Almeida Santos e Jonata Flavio 
de Almeida dos Santos, ambos 
com 24 anos, também ficaram 
feridos e foram levados para o 
Hospital Estadual Getúlio Var-
gas, na Penha, na Zona Norte.

Filha do Belo: mãe da jovem publica 'oração 
pelos filhos' e recebe apoio após prisão

Jovem é assassinado ao sair de uma festa em Vila Valqueire

A mãe de Isadora Alkimin 
Vieira, de 21 anos, filha do 
cantor Belo, publicou uma 
"oração pelos filhos" em 
uma rede social na última 
sexta-feira. Isadora é acusa-
da de integrar uma quadri-
lha especializada em gol-
pes por meios eletrônicos 
e foi presa no dia 11. Rejane 
Alkimin não se pronunciou 
oficialmente sobre o caso. 
Segundo Belo, a jovem es-
tudava odontologia e vivia 
com a mãe em São Paulo.

"Deus, cuida do meu filho, 
prepare o caminho e guie 
seus passos. Sei que não pos-
so estar com ele em todos os 
momentos, mas eu peço: Se-
nhor, vai onde eu não posso ir 
e projeta de todo mal", dizia 

a publicação compartilhada 
pela mãe.

Nos comentários, amigos e 
familiares ofereceram apoio a 
Rejane e disseram torcer para 
que a situação da família se 
resolva logo.

"Amém! Re, minha querida, 
estamos aqui todos na torcida 
para que tudo fique bem. Um 
grande abraço minha linda", 
escreveu uma amiga.

"Oi Re, estou aqui também 
confiando que Deus está no 
comando e logo a tempestade 
passa!!!! Os anjos estão guar-
dando, nós estamos orando e 
cofiando!!!!!", escreveu outra 
amiga.

"Muita Força, tia! Estou em 
oração por vocês", disse uma 
parente.

Allyson Andrade de Almeida, de 24 anos, morreu após ser baleado

Foto: Brenno Carvalho 

Em nota a PM disse que 
foi acionada para uma ocor-
rência de tiros no local. No 
local, soube da confusão e 
das pessoas feridas. 

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital vai investigar 
o crime. Segundo a Polícia 
Civil, "diligências estão sen-
do realizadas". Rejane e o cantor Belo são pais de Isadora Alkimin Vieira

Foto: Reprodução
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Fundação de 
Desenvolvi-
mento Social 
de Belford 
Roxo (Funbel) 
abrirá nos dias 
17 e 18 de no-
vembro, das 
9h às 16h, a 
seleção para 

a formação de turmas para o Curso 
Básico em Libras (Língua Brasileira 
de Sinais) promovido por sua Cen-
tral Municipal de Intérpretes de Li-
bras (Cemil). O início das aulas está 
previsto para a segunda semana de 
dezembro, sendo confirmada, aos 
selecionados, via e-mail e telefone.

A iniciativa é destinada aos ser-
vidores (funcionários da Prefeitura 
de Belford Roxo) e população, sen-
do ofertada uma turma para cada 
segmento. A oferta são de 40 vagas 
por turma, a serem preenchidas de 
acordo com os critérios da seleção.

O curso básico em Libras pos-
sui carga horária total de 24h e 
será ministrado pelo coordena-
dor da Cemil e professor de Li-

A Fundec - Fundação de Apoio 
à Escola Técnica Ciência e Tecno-
logia de Duque de Caxias, através 
da Academia Fundec de Ensino 
a Distância, abriu nesta segun-
da-feira (16), a quarta etapa de 
matrículas do segundo semestre 
para cursos on-line. Os interessa-
dos terão até o dia 30 de novem-
bro para se matricular nos cursos, 
que estão previstos para iniciar 
no dia 23 de novembro, com tér-
mino no dia 31 de dezembro.

A Fundação está disponibi-
lizando19 mil vagas em cinco 
cursos: Alfabetização Digital, 
Empreendedorismo, Funda-
mentos em Segurança Ciber-
nética, Introdução à Segurança 
Cibernética e Introdução à In-
ternet de Todas as Coisas.

As matrículas devem ser efe-
tuadas somente através do site 
da Fundec (www.fundec.rj.gov.
br). Assim que todas as vagas 
forem preenchidas, o processo 
será encerrado, independente 
do número de candidatos.

A
bras Carlos Fidalgo Tils. “A ideia 
geral é apresentar, de forma in-
trodutória, aspectos linguísticos 
da Libras, permitindo que os par-
ticipantes adquiram vocabulário 
básico para comunicação em Li-
bras com os surdos em situações 
do dia a dia, principalmente para 
aqueles que trabalham em seto-
res públicos com atendimento 
direto a população e consequen-
temente com a comunidade 
surda”, destacou a presidente da 
Funbel, Clarice Santos.

Para efetivar a matrícula, o 
aluno deverá informar o CPF, 
telefone, data de nascimento e 
e-mail para cadastro na platafor-
ma de aprendizagem on-line.

Funbel abre inscrições para
curso de Libras em Belford Roxo

Fundec abre 19 mil vagas para 
cursos gratuitos a distância

As inscrições poderão ser fei-
tas no setor da Cemil, localizada 
na Funbel, Rua Adélia Sarruf, 39, 
Areia Branca, Belford Roxo. Do-
cumentos necessários: RG, CPF, 
comprovante de residência e 
para os funcionários da Prefeitu-
ra também será exigido compro-
vante de vínculo como servidor 
de Belford Roxo.

Em caso de dúvidas ou para ob-
ter mais informações, basta entrar 
em contato com a Cemil pelo tele-
fone / whatsapp (21)2662-0012.

Para mais informações, con-
fira o edital no site da Fundec 
(www.fundec.rj.gov.br) ou en-
tre em contato através do What-
sapp (21 97464-6089).

Clarice Santos com o coordenador da Cemil e professor de Libras, Carlos Fidalgo



Encontro

ndréa Montezu-
ma interpreta os 
compositores do 
movimento Clu-
be de Esquina. A 
Cantora já gravou 
em 2 de seus 4 
CDs, as músi-
cas “Caxangá” e 
“Amor e Paixão” 

de Milton e Fernando Brant. Seu 
repertório está sempre recheado 
das músicas mineiras.

E agora, o convite do produtor 
João Luiz Azevedo veio de en-
contro a uma paixão antiga pelas 
melodias, enriquecidas do Clube 
de Esquina.

Ao lado dos violões de Márcio 
Souza, do baixo de Claudio Sou-

Show em HOMENAGEM AO CLUBE 
DA ESQUINA com Andrea Montezuma 
e banda no Drink Café

A

eu nome é Nátaly Mora-
es, tenho 21 anos e moro 

na zona norte do Rio de 
Janeiro. Sou formada em 

Dança, trabalho com TV, 
vídeo clipe, festivais e sou 

dona de uma escola de dan-

ça com a minha mãe, que se chama “Arte em 
Dança Renata Moraes”.  Além da dança tam-
bém estudei cinema e teatro na Wolf Maya, 
e fiz diversos trabalhos como Modelo.  Sou 
viajante a apaixonada por aventuras, muitas 
vezes aproveito minhas viagens a trabalho 
para realizar alguns sonhos.

M
or

ae
s

GA
TA

GA
TA

  D
O

D
O

ra Moderna” e “Paula e Bebeto", 
dentre outras.

Show: TRIBUTO AO CLUBE 
DA ESQUINA

Com a cantora Andrea Monte-
zuma e os músicos Márcio Souza 
(violões), Claudio Souza (baixo) e 
Gabriel Souza (bateria).

Data: Sábado, dia 14 de No-
vembro/2020.

Horário: 19h.
Local: DRINK CAFÉ: Av. Borges 

de Medeiros, s/n. qq 5 – Parque 
dos Patins, Lagoa.

Couvert Artístico: R$ 30,00.
Ingressos à venda em www.

sympla.com.br
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CCulturando ulturando 

za e a bateria de Gabriel Souza e 
mais umas pitadas de harmônica, 
Andréa Montezuma canta Minas 
Gerais e chega aos corações ca-
riocas com canções como: “Tudo 
Que Você Podia Ser”, “Vento de 
Maio”, “Clube da Esquina”, “O Sal 
da Terra”, “Caxangá”, “Vevecos Pa-
nelas e Canelas”, “Nascente”, “Fei-
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Atlético é 
o líder do 
B r a s i l e i -
rão com 38 
pontos e 
tem cinco 
de distân-
cia para o 
sétimo co-
locado. É 

a menor diferença entre os 
sete primeiros colocados 
desde 2004, quando o San-
tos ocupava a primeira po-
sição e o Figueirense era o 
oitavo colocado com 33, na 
21a rodada.

A distância revela o equilí-
brio e a imprevisibilidade de 
um campeonato que, muita 
gente imaginava, seria dis-

O
putado cabeça a cabeça por 
Flamengo e Palmeiras. Ne-
nhum dos dois clubes con-
seguiu a primeira colocação 
nas 21 rodadas.

Nestes dezesseis anos, 
houve campeonatos seme-
lhantes, em termos de equi-
líbrio, entre os cinco mais 
bem classificados. A última 
temporada assim foi a de 
2016, quando o Palmeiras li-
derava com 40 pontos, dois 
acima do Atlético e a quatro 
do Santos, quinto coloca-
do. Os santistas terminaram 
como vice-campeões. Antes, 
em 2011, com o Corinthians 
líder (40) e o Flamengo em 
quinto (36).

Perceba que o equilíbrio 

Com sete times separados por 
cinco pontos, Brasileirão tem 
maior equilíbrio desde 2004

Cada  jogo realizado, a classificação muda radicalmente

não evitou que o líder cami-
nhasse para o título. Tanto 
em 2016, quanto em 2011. 
Dois casos são de torneios de 
38 rodadas.

O campeonato de 2004 
tinha 46 rodadas. Daí valer 
também lembrar como estava 
a classificação quando falta-
vam 17 rodadas. Naquela épo-

ca, o Santos estava em pri-
meiro lugar com 52 pontos, 
o quinto colocado era o São 
Paulo com 48, e o Corinthians 
ocupava a sétima posição 
com 47. Apesar do equilíbrio, 
o líder terminou campeão.

Dos dezessete vencedores 
dos pontos corridos, apenas 
cinco não lideravam quan-

do faltavam 17 rodadas para 
o término do torneio: Co-
rinthians (2005), São Paulo 
(2008), Flamengo (2009), 
Fluminense (2012) e Pal-
meiras (2018). Nesses anos, 
os líderes eram Fluminen-
se (2005), Grêmio (2008), 
Palmeiras (2009), Atlético 
(2012) e São Paulo (2018).


