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oliciais ci-
vis da 21ª 
DP (Bonsu-
cesso) in-
diciaram o 
c a n d i d a t o 
à deputado 
federal nas 
eleições de 
2018, Marce-

lo de Melo Vicente, pelo crime 
de estelionato. Marcelo já possui 
alguns registros do mesmo cri-
me e responde à três processos 
por estelionatos.

A vítima do político disse que 
conheceu Marcelo em 2019, 
quando ele afirmava ser candi-
dato a prefeito de São Pedro da 
Aldeia. Após alguns meses de 
contato, Marcelo procurou a ví-
tima para fazer uma proposta 
comercial, informando que ha-

P
via recebido de um amigo a ex-
clusividade na venda de todos 
os apartamentos de um prédio 
no Recreio dos Bandeirantes, na 
Zona Oeste do Rio, e que os imó-
veis seriam financiados pelo pro-
jeto “Minha Casa, Minha Vida”.

Após alguns encontros e do-
cumentação apresentada por 
Marcelo, a vítima efetuou um 
depósito no dia 25 de junho de 
2019, na conta pessoal dele, no 
valor de R$ 34.000,00, como 
sinal referente a compra de dois 
apartamentos, que custariam 
R$400.000,00. Marcelo teria 
afiançado a vítima, que sete 
dias após o sinal pago, já pode-
ria ocupar os apartamentos e o 
financiamento estaria liberado.

A vítima, após o prazo esti-
pulado, tentou contato com o 
político, que sempre se omi-

Candidato à deputado federal em 
2018 é indiciado por fraudar contratos 
do 'Minha Casa, Minha Vida'

Marcelo de Melo Vicente já tinha aprontado também em São Pedro da Aldeia

tia em comparecer e inclusive 
atender a ligações. A vítima 
precisou procurar a Caixa 
Econômica Federal para sa-
ber sobre o financiamento do 
projeto “Minha Casa, Minha 

Vida” e acabou descobrindo 
que não existiam registros no 
banco sobre os imóveis que 
estaria comprando.

Em setembro do ano passa-
do, no mesmo prédio do caso da 

vítima, várias famílias denun-
ciaram que  também haviam 
efetuado os pagamentos e não 
haviam recebido os apartamen-
tos já construídos neste mesmo 
prédio do caso da vítima.

O governador afastado Wil-
son Witzel entrou com uma ação 
no Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ) em que pede a anulação 
da decisão do tribunal misto de 
impeachment que determinou 
a desocupação do Palácio Laran-
jeiras, no último dia 5. O ex-juiz e 
sua família retornaram à casa no 
bairro do Grajaú, na Zona Norte, 
na última segunda-feira (9).

Na ação, a defesa de Witzel 
afirma que o ato de despejo é 
ilegal e sem precedentes. Os ad-
vogados argumentam que o rela-
tor, deputado Waldeck Carneiro ( 
PT), deu um cavalo de pau ao fi-
nal, para determinar, de ofício, de 
modo absolutamente inopinado 
e arbitrário, porque sem qualquer 
previsão legal (...) sua imediata 
retirada da residência oficial, no 
Palácio das Laranjeiras, em até 10 
(dez) dias", diz o texto.

O recurso, que será relatado 
pelo desembargador Antônio 
Iloisio de Barros Bastos, do Ór-
gão Especial do TJ-RJ, afirma 
ainda que Witzel deve perma-
necer no Palácio por questões 
de segurança, e que Witzel e 
família correm risco de vida 
fora do Palácio.

"A ilegal e expedita determi-
nação não se preocupa sequer 
em garantir a segurança do 
impetrante que, embora afas-
tado temporariamente, ainda 
é o chefe do Poder Executivo e, 
como tal, sofre com constantes 
ameaças à sua vida, agravadas, 
inclusive, pelo processo de im-
peachment".

A defesa critica ainda o prazo 
de 10 dias para a desocupação, 
determinado pela decisão do 
tribunal misto, afirmando que 
o prazo é menor que o conce-

Witzel entra na Justiça para voltar ao Palácio Laranjeiras

Veículos da Polícia Federal deixam Palácio Laranjeiras 

Foto: Domingos Peixoto

dido em ações de despejo de 
locatários inadimplentes. O do-
cumento destaca também que 
a ex-presidente Dilma Rousseff 
manteve prerrogativas e a resi-
dência oficial mesmo afastada 
do cargo em 2016.

Palácio será aberto à visitação
Construção histórica do 

início do século passado, o Pa-
lácio Laranjeiras, que passou 
de propriedade do industrial 
Eduardo Guinle à residência 
oficial dos governadores do 
Estado, será aberto à visita-
ção. A função do imóvel muda 
depois de mais um escândalo 
de corrupção no Rio. Witzel, 
por decisão da comissão mista 
que julga o seu impeachment, 
voltou para seu antigo ende-
reço, no Grajaú. Evitando que 
a cena de sua saída do palácio 

virasse um acontecimento a 
mais da crise de seu governo, 
o ex-juiz federal antecipou a 
mudança que poderia acon-
tecer até dez dias depois da 
publicação do acórdão do Tri-
bunal de Justiça.

Antiga propriedade do conde 
Sebastião de Pinho, o terreno 
que deu lugar ao atual palacete 
não deverá ser ocupado pelo 

governador interino. Cláudio 
Castro já disse que pretende per-
manecer em sua casa, na Barra 
da Tijuca. Por nota, a assessoria 
do PSC afirma que Witzel e sua 
família resolveram sair apesar 
de terem considerado a “ordem 
ilegal”. O ex-governador agora 
tem 20 dias para apresentar sua 
defesa no processo que decidirá 
sobre o seu destino político.
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Cada um no seu quadrado

d e p u t a -
do federal 
Chiquinho 
B r a z ã o , 
apresentou 
um proje-
to de lei, 
6228/2019, 
que propõe 
a alteração 

do Estatuto de Defesa do 
Torcedor; tornando obri-
gatória a divulgação das 
imagens e dos áudios, em 
tempo real, das conversas 
entre os árbitros; no caso de 
utilização do VAR (Sistema 
Árbitro de Vídeo). 

O VAR é uma ferramen-
ta tecnológica que ajuda na 

O
transparência e na justiça 
das competições, pois o ár-
bitro de campo e seus as-
sistentes podem cometer 
eventuais erros de avaliação 
que determinam a vitória de 
uma equipe sobre a outra. As 
polêmicas envolvendo o uso 
do VAR são constantes nas 
matérias sobre futebol roda-
da após rodada. 

O texto do projeto tem 
o objetivo de garantir uma 
transparência e permite 
que os torcedores tenham 
acesso do que que está 
acontecendo durante a par-
tida, assegurando a justiça 
nas competições, evitando 
ao máximo polêmicas ou 

lances duvidosos que pos-
sam prejudicar o resultado. 

COLOCAR COMO SE O DEP. 
TIVESSE FALANDO NA PAGI-
NA 3: "Vivemos um período, 
principalmente em decorrên-
cia da pandemia, de informa-
ção imediata. Todos e todas 
têm acesso a tudo, e de forma 
muito rápida. Por isso; é direi-
to do torcedor ter a garantia de 
assistir um evento esportivo 
em que prevaleça a verdade. 
Nosso projeto vem para forta-
lecer e dar mais credibilidade a 
ferramenta VAR, além de pro-
porcionar a transparência que a 
população, a imprensa e o fute-
bol brasileiro merecem durante 
as partidas”, afirma o deputado.

Deputado Federal Chiquinho Brazão, AVANTE-RJ

Apresenta Projeto de Lei que 
cobra mais transparência 
para o torcedor do futebol 
brasileiro através do VAR

PROJETO DE LEI Nº 6228/2019
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essoas ne-
gras têm o 
dobro de 
p r o b a b i -
lidade de 
contrair o 
c o ro n av í -
rus do que 
brancas. In-
divíduos de 
origem asiá-

tica, hispânicos e latinos também 
têm mais chances de serem infec-
tados. É o que mostra uma análise 
publicada na revista "EClinicalMe-
dicine", do grupo "Lancet".

Pesquisadores das univer-
sidades de Leicester e Nottin-
gham analisaram 50 estudos re-
alizados nos EUA e Reino Unido 
publicados até o dia 31 de agosto, 
que relataram registros médicos 
de quase 19 milhões de pacien-
tes com a Covid-19.

Essa é a primeira revisão 
abrangente de pesquisas publi-
cadas e artigos preliminares que 
investigam a relação entre o SAR-
S-CoV-2 e diferentes grupos étni-
cos. Foram examinados o risco de 
infecção, de admissão em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTIs) e 
de morte pela doença.

Os grupos considerados foram: 
branco, asiático, negro, hispânico 
(incluindo hispânicos e latinos), 
nativo americano, misto e outros. 
Os dados sobre risco de infecção 
para as etnias mista e nativa ame-
ricana foram limitados por um pe-
queno número de pacientes.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAnálise da pandemia

P
O estudo aponta que "os grupos 

étnicos minoritários continuam 
sub-representados em pesquisas, 
o que provavelmente é agravado 
pelas mesmas barreiras que contri-
buem para as disparidades no aces-
so aos cuidados de saúde".

A análise também sugere que 
pessoas de origem asiática têm 
maior probabilidade de serem 
admitidas em UTIs e podem ter 
um risco maior de morte pelo 
coronavírus do que pessoas 
brancas. No entanto, os autores 
alertam que havia uma quanti-
dade relativamente pequena de 
estudos sobre internações, e ne-
nhum foi revisado por pares.

"Compreender a relação entre 
etnia e Covid-19 é uma priorida-
de de pesquisa urgente, a fim de 
reduzir a carga desproporcional 

da doença em negros, asiáticos e 
outros grupos étnicos minoritá-
rios", diz o estudo.

Os autores apontam alguns as-
pectos que podem ter influenciado 
os resultados, como o fato de "indi-
víduos de minorias étnicas" terem 
maior probabilidade de viver em 
famílias maiores e de "ter um status 
socioeconômico mais baixo". Tam-
bém sugerem que pessoas brancas 
podem ter maior probabilidade de 
acessar testes para o coronavírus.

Os pesquisadores destacam 
que todos os estudos analisados 
eram do Reino Unido e dos EUA, 
por isso indicam que a generali-
zação das descobertas para ou-
tros países deve ser "cautelosa", 
pois o manejo dos pacientes, 
como os critérios para admissão 
na UTI, pode ser diferente.

Maior pesquisa sobre Covid-19 conclui que negros, 
asiáticos e latinos têm maior risco de contrair vírus 

Foto: JEWEL SAMAD 

Homem usando uma máscara facial como medida preventiva contra o coronavírus

IBGE considera em situação de extrema pobreza quem vive com menos US$ 1,90 por dia

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse nesta quin-
ta-feira (12) que, se houver uma 
segunda onda de casos de Co-
vid-19 no país, a prorrogação dos 
pagamentos do auxílio emer-
gencial será "uma certeza".

Segundo ele, este não é o 
"plano A" do governo, mas a me-
dida pode ser tomada como for-
ma de "reagir".

O auxílio emergencial foi apro-
vado pelo Congresso para ameni-
zar as perdas de trabalhadores in-
formais afetados pela pandemia.

O governo começou a fazer 
os pagamentos em maio. Inicial-
mente, iriam até julho. Depois 
foram prorrogados uma primeira 
vez até setembro e, uma segun-
da vez, até dezembro. O valor, no 
início, era de R$ 600, mas passou 
para R$ 300 nas últimas parcelas.

“Existe possibilidade de ha-
ver uma prorrogação do auxílio 
emergencial? Aí vamos para o 
outro extremo. Se houver uma 
segunda onda de pandemia, 
não é uma possibilidade, é uma 
certeza. Nós vamos ter de reagir, 

mas não é o plano A. Não é o que 
estamos pensando agora”, disse 
Guedes em evento promovido 
pela Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras).

No evento, o ministro falou 
sobre as estratégias e desafios 
para a economia nos próximos 
meses. Segundo Guedes, ao 
final de 2020, o governo terá 
gastado mais de R$ 600 bi-
lhões, ou 10% do PIB, para au-
xiliar os desassistidos e com-
bater os efeitos da pandemia 
no emprego e na renda.

Guedes diz que, se houver 2ª onda de Covid, prorrogação 
do auxílio emergencial será 'uma certeza'

IBGE: Extrema pobreza se 
manteve estável em 2019 e
 afeta 13,7 milhões de pessoas

O Brasil não conseguiu dimi-
nuir o número de brasileiros que 
vivem na extrema pobreza no úl-
timo ano. É o que indica o levan-
tamento divulgado nesta quin-
ta-feira pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Entretanto, a população que vive 
na linha abaixo da pobreza caiu 
no mesmo período. O trabalho 
informal pode ser um dos princi-
pais motivos.

O contingente de brasileiros 
na extrema pobreza se mante-
ve em 6,5% em 2019, afetando 
mais da metade dos nordestinos 
e 39,8% das mulheres pretas ou 
pardas. No caso da população 
pobre, a queda foi de 25,3% para 
24,7% das pessoas.

Os dados de 2019 fazem par-
te da Síntese de Indicadores 
Sociais e utilizam dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua de 2012 a 
2019, entre outras fontes.

De acordo com o levanta-
mento, em termos absolutos, 

o contingente de 6,5% repre-
senta 13,7 milhões de pessoas 
vivendo abaixo da linha da po-
breza extrema em 2019. Apesar 
de ter ficado estável de 2018 
para 2019, este é o pior pata-
mar desde o início da série, em 
2012. Em relação aos brasileiros 
da linha abaixo da pobreza, no 
ano passado eram cerca de 51,7 
milhões de pessoas.

O IBGE considera em situ-
ação de extrema pobreza o 
brasileiro que vive com me-
nos US$ 1,90 por dia, o que 
à época o valor equivaleria a 
aproximadamente R$ 151 por 
mês no ano passado. Enquan-
to, os considerados pobres são 
os brasileiros que vivem com 
menos de US$ 5,50, correspon-
dente a R$ 436 em 2019.

Entre os que se declararam 
brancos, 14,7% eram pobres e 
3,4% eram extremamente po-
bres, enquanto entre pretos e 
pardos 32,3% eram pobres e 8,9% 
eram extremamente pobres.

O ministro da Economia, Paulo Guedes falou sobre a prorrogação do auxílio

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação IBGE
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ma menina, 
de cerca de 
seis meses, 
que foi se-
questrada na 
segunda-fei-
ra, dia 9, em 
Mesquita, na 
Baixada Flu-
minense foi 

encontrada pela Polícia Militar 
na manhã desta quinta-feira, 
dia 12, na Ilha do Governador, 
na Zona Norte do Rio. Agentes 
do 17º Batalhão da Polícia Mi-
litar foram abordados por uma 
mulher na base localizada na 
Estrada do Galeão com a Rua 
Aroldo Lobo, que informou ter 
encontrado um bebê Central do 
Brasil, na noite de quarta-feira, 
e trouxe a criança sem saber o 
que deveria saber.

U
A guarnição levou a sus-

peita e a menina até o Hospi-
tal municipal Evandro Frei-
re, também na Ilha, onde ela 
recebeu todos os cuidados 
necessários da equipe mé-
dica da instituição. Em uma 
conversa informal com a 
mulher, os policiais percebe-
ram que havia informações 
desencontradas e contra-
ditórias. Os agentes, então 
tiraram uma foto da bebê 
para postar e realizar busca 
na rede social sobre crianças 
desaparecidas.

Os PMs confirmaram que a 
menina havia estava desapa-
recida após visualizarem uma 
postagem do pai da criança, 
que já havia feito um registro de 
ocorrência na 53ªDP (Mesquita) 
por sequestro. Os policiais civis 

Criança sequestrada em 
Mesquita é encontrada pela 
PM na Ilha do Governador

A mãe com a criança no colo (segunda à esquerda) agradeceu ao trabalho dos policiais do 17ºBPM

foram até o hospital junto com 
os pais, que fizeram o reco-
nhecimento de ambas, tanto a 
criança quanto da sequestrado-
ra, que mora próximo à residên-
cia deles, que fica em Mesquita 

Todos foram todos encaminha-
dos a 53ª DP, onde está sendo 
realizada todos os trâmites le-
gais sobre a investigação.

— Nós viemos aqui para 
agradecer o ótimo trabalho 

dos policiais do 17ºBPM, que 
nos ajudaram a encontrar a 
nossa neném que estava de-
saparecida. Até aos funcioná-
rios do hospital Evando Freire 
— disse a mãe.

A prisão da filha do cantor 
Belo, Isadora Alkimin Vieira, 
de 21 anos, na quarta-feira, sob 
a acusação de integrar uma 
quadrilha especializada em 
golpes por meio eletrônico, 
relembra um passado que o 
cantor gostaria de esquecer. O 
músico que se disse "arrasado" 
pelo que ocorreu, foi condena-
do há 18 anos, sob a acusação 
de associação com tráfico de 
drogas. Belo recebeu perdão 
judicial em 2010.

Belo, que tem outros três 
filhos, se disse "muito surpre-
so e arrasado" com a prisão 
da caçula, que é estudante de 
Odontologia.

— Eu não sabia de absolu-
tamente nada, falei com ela 
semana passada por telefone 
e ainda perguntei de tudo, da 
faculdade e tal. Dei sempre 
todo suporte como pai, pen-
são, faculdade, educação e 
amor. Me sinto muito triste 
e quero ser respeitado nesse 
momento — disse o cantor.

O músico foi condenado no 
dia 30 de dezembro de 2002 
a seis anos de prisão, com di-
reito de aguardar o julgamen-
to do recurso em liberdade. 

O Ministério Público, então, 
apresentou recurso e os de-
sembargadores da 8ª Câma-
ra Criminal do Tribunal de 
Justiça do Rio aumentaram a 
pena do cantor para oito anos 
e expediram novo mandado 
de prisão, em dezembro de 
2003. Belo foi preso em no-
vembro de 2004. Ele estava 
escondido dentro de casa, 
na Zona Oeste do Rio, num 
quarto com paredes falsas. O 
cantor passou três anos e oito 
meses na cadeia.

As suspeitas envolvendo 
Belo com traficantes surgiram 
a partir de grampos telefônicos, 

Ação integrada de polícias e Receita Federal 
apreende fuzil e munições em carga de 
transportadora na cidade do Rio de Janeiro

Prisão da filha de Belo relembra passado na cadeia 
que cantor gostaria de esquecer: 'Arrasado'

Uma operação conjunta 
entre a Receita Federal e as 
polícias Rodoviária Federal 
e Civil, encontrou armamen-
to e munição escondidos em 
carga de uma transportado-
ra na Pavuna, Zona Norte do 
Rio. Na ação, iniciada na ma-
nhã desta quinta-feira e ainda 
em andamento, foram loca-
lizados um fuzil calibre 7.62, 
uma grande quantidade de 
munições para a esse tipo de 
arma e diversos carregadores.

Cães farejadores encon-
traram o material apreendi-
dos no interior de um tonel 
de massa corrida que foi des-
pachado de Santa Catarina 
para o Rio de Janeiro. A arma 
de guerra, produzida sob li-

cença pela empresa chilena 
FAMAE, estava embalada, 
assim como as munições de 
fuzil e os carregadores.

Os agentes estão fiscalizan-
do as mercadorias da trans-
portadora que foram remeti-
das ao Rio de Janeiro partindo 
de outros estados.

Essa é mais uma ação inte-
grada entre a Coordenadoria 
de Recursos Especiais da Po-
lícia Civil (CORE), a Divisão 
de Repressão ao Contraban-
do e Descaminho da Receita 
Federal e a Polícia Rodoviária 
Federal. Em casos recentes, 
foram apreendidas quase uma 
tonelada de cocaína no Porto 
do Rio e uma cocaína no Aero-
porto Santos Dumont.

Filha do cantor Belo, Isadora Alkimin Vieira tem 21 anos e é estudante de Odontologia

Agentes da Receita Federal e das polícias Rodoviária Federal e Civil encontraram fuzil e munições 

Foto: Reprodução/Instagram

que revelaram conversas entre 
ele e Waldir Ferreira, o Vado, 
apontado como gerente do trá-
fico na favela do Jacarezinho, 
na Zona Norte do Rio.

Na conversa, o homem 
pede a Belo R$ 10 mil para 
comprar o que chamava de 
"tecido fino", que seria, segun-
do a polícia, uma gíria para co-
caína. Belo pedia em troca um 
"tênis AR", que seria, ainda de 
acordo com a polícia, um fuzil 
AR-15. A passagem pela cadeia 
foi marcada por contantes pe-
didos de liberdade condicional 
revogados e novamente con-
cedidos pela Justiça.

Foto: Foto: Reprodução/Samsung
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S
egundo pesqui-
sa realizada pelo 
Instituto Vida Bra-
sil, realizada na 
última semana e 
registrada no Tri-
bunal Regional 
Eleitoral (TRE-RJ) 
com o número de 
identificação: RJ 
08266/2020, Ca-

lazans está à frente de todos os candi-
datos a prefeito de Nilópolis, na Baixa-
da Fluminense.

O vitorioso no município de Nilópo-
lis ganhará por uma pequena diferença, 
demonstrando um alto grau de acirra-
mento da campanha eleitoral da região.

Especialistas em pesquisas eleito-
rais, após análise deste resultado, acre-
ditam que se Calazans convencer parte 
dos eleitores de outros concorrentes 
que representam também oposição ao 
atual governo, garantirá a vitória no dia 
15 de novembro, se tornando então, o 
novo prefeito de Nilópolis.

"Votar em Calazans será a única for-
ma de retirar a família Abrão do coman-
do da cidade". 

Este resultado, segundo analistas, 
onde candidatos que representam a 
oposição na cidade tem quase o dobro 
das intenções de voto em comparação 
ao candidato do governo, vai de encon-
tro ao alto índice de rejeição do governo 
Farid Abrão, fazendo com que uma par-
cela expressiva dos eleitores lembrem 
de diversas conquistas alcançadas pelo 
governo Calazans como: construção 
do novo Hospital Municipal Juscelino 
Kubitschek, creches municipais, Com-
plexo de Saúde Melchíades Calazans 

Filho, Central de Monitoramento, Mini 
Batalhão, Casa da Terceira Idade.

Calazans fica muito honrado com o 
reconhecimento da população, mas 
lembra que a eleição não terminou e 
pede pra que aqueles que rejeitam a 
forma como a atual administração go-
verna, um voto de confiança.

Ainda de acordo com a pesquisa, Ca-
lazans é o único candidato com chan-
ces reais de ganhar esta eleição é trans-
formar novamente Nilópolis.

Vida Brasil
O objetivo da pesquisa é identificar 

a preferencia dos eleitores da cidade 
em relação aos candidatos do próxi-
mo pleito eleitoral, majoritária, vere-
ança e rejeição.

A VIDA BRASIL está devidamente 
qualificada para atender a essa deman-
da, com equipe treinada e experiente 
na captação de dados a serem pesqui-
sados, nossa missão é informá-lo com 
precisão sobre a opinião atual dos mo-
radores da cidade, bem como orientá-
-lo a partir dos dados apresentados, na 
perspectiva de planejar estratégias e/
ou decisões a serem tomadas.

A VIDA BRASIL sabe que você preci-
sa de dados absolutamente confiáveis 
e tem a condição de disponibilizá-los 
para você de forma exclusiva e clara, 
através dos relatórios apresentados, 
com uma linguagem simples e objeti-
vas dos dados captados.

A política da VIDA BRASIL é a Im-
parcialidade no município pesqui-
sado, o que faz com que as suas in-
formações jamais venham a ser de 
conhecimento de outras empresas 
concorrentes no mercado.

Reviravolta em Nilópolis: Pesquisa aponta 
que Calazans vence eleição no município  

Pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) com o número de identificação: RJ 08266/2020

28%

27% 19% 9% 2%

Calazans

Abraãozinho Dedinho Rodrigo Neca Wenderson

Em quem você votaria para 
                                                              prefeito de Nilópolis?



CIDADES8
Sexta-Feira 13 de Novembro de 2020 - 2ª Edição

88

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTudo normal Foto: Reprodução/YouTube

(A Secretaria 
de Educação 
de Belford 
Roxo divul-
gou o calen-
dário de pré-
-matrícula e 
m a t r í c u l a s 
para a educa-
ção infantil I 

-1 a 3 anos); educação infantil II -4 
e 5 anos; ensino fundamental (1º 
ao 9º ano de escolaridade); Edu-
cação Jovens e Adultos (1º ao 9º 
ano de escolaridade).  O período 
para efetivação das matriculas 
novas será de 21 de dezembro a 
15 de fevereiro dos estudantes 
para o ensino fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) diretamente na unidade 
escolar pretendida.   O município 
tem atualmente 61 escolas, 25 

O
creches e 16 creches convenia-
das.  No total, são 44.225 alunos.
No caso da educação infantil, os 
pais ou responsáveis legais de-
verão realizar a pré-matrícula no 
Cadastro Único, mediante o pre-
enchimento de um formulário 
em qualquer unidade escolar da 
rede municipal ou na Divisão de 
Central de Matrícula (Avenida 
Benjamin Pinto Dias, 610, sede 
da Secretara de Educação).
O secretário municipal de Edu-
cação, Denis Macedo, destacou o 
empenho da Prefeitura em oferecer 
um ensino de qualidade aos alunos 
e melhores condições de trabalho 
aos profissionais. “Nosso objetivo é 
ampliar a rede de ensino, ofertando 
mais matriculas novas, reduzir a 
evasão escolar, garantindo a exce-
lência de ensino e acesso para to-
dos.”, resumiu o secretário.

Secretaria de Educação divulga 
calendário de pré-matrícula e 
matrículas em Belford Roxo

A rede municipal conta com 44.225 alunos divididos entre 61 escolas e 41 creches

A matrícula inicial deverá ser fei-
ta pelo responsável legal ou pelo 
próprio estudante, se maior de 
18 anos. Serão necessários os se-
guintes documentos:
a)    Cópia da Certidão de Nasci-
mento ou Certidão de Casamen-
to e RG do estudante.
b)    Histórico escolar ou declaração, no 
qual deverá constar o ano de Escola-
ridade em que o aluno deverá cursar.
c)    Cópia do Comprovante de 

Residência/ atualização do ende-
reço.
d)    Cópia do RG e CPF do respon-
sável.
e)    Telefone de contato.
f)     03 (três) Fotos 3x4 recentes.
g)    Cópia do comprovante do 
tipo Grupo Sanguíneo.
h)    Cópia do Laudo Médico para 
alunos com deficiência, Transtor-
nos Globais do Desenvolvimento e 
Altas Habilidades ou Superdotação;

i)      Cópia da Carteira de Vacina-
ção (Educação Infantil e 1º seg-
mento).
j)      Atestado médico para Prática 
de Educação Física.
k)    Comprovação da regularidade 
com o Serviço Militar (aluno do 
sexo masculino, maior de 18 anos).
l)      Cópia da Folha Resumo Ca-
dastro Único com informações 
relativas ao Cadastro da Família, 
quando for o caso.

Jovens do estado do Rio, que 
estejam cursando ou tenham 
terminado o 9º do Ensino Fun-
damental, podem se candidatar 
ao processo seletivo de 1.400 
vagas gratuitas para o Ensino 
Médio da Escola Firjan SESI arti-
culado com o Curso Técnico da 
Firjan SENAI. As oportunidades 
estão distribuídas em 13 unida-
des, para aulas em turno integral 
em 2021. O edital completo está 
disponível no site da Escola Fir-
jan SESI e as inscrições devem 
ser realizadas através do mesmo 
www.escolafirjansesi.com.br/
ensinomedio , e serão aceitas até 
às 18h do dia 16 de novembro.

No ato de inscrição, os inte-
ressados devem fornecer uma 
autodeclaração de renda fa-
miliar per capita bruta de até 
1,5 salários mínimos (alguns 
candidatos são dispensados 
desta obrigatoriedade - confira 
detalhes no edital) e apresentar 
declaração de escolaridade ou 
certificado de conclusão do 9º 
ano do Ensino Fundamental. O 
processo é aberto para a comu-
nidade em geral, com prioridade 
de vagas para candidatos do 9º 
ano da Escola Firjan SESI e para 
dependentes de industriários 

ou ex-industriários (neste caso, 
com até três anos de desliga-
mento da empresa até a data de 
publicação do edital).

Só na Região Metropolitana 
são ofertadas 680 oportunidades 
nas seguintes unidades: Mara-
canã (152 vagas ampla concor-
rência e 8 vagas PCD); Tijuca (152 
vagas ampla concorrência e 8 
vagas PCD); Jacarepaguá (114 va-
gas ampla concorrência e 6 vagas 
PCD); Duque de Caxias (76 vagas 
ampla concorrência e 4 vagas 
PCD); Nova Iguaçu (76 vagas am-
pla concorrência e 4 vagas PCD); 
e São Gonçalo (76 vagas ampla 
concorrência e 4 vagas PCD).

Projeto regulamenta parceria entre igrejas
 e o poder público em programas sociais

Últimos dias para inscrições gratuitas no processo seletivo para ensino 
médio da Escola Firjan SESI com curso técnico da Firjan SENAI

A Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) vota, em discus-
são única, nesta quinta-feira (12/11), 
o projeto de lei 2.915/20, do depu-
tado Capitão Paulo Teixeira (Repu-
blicanos), que regulamenta parce-
rias entre instituições religiosas do 
Estado e o Poder Público. 

A proposta valerá somente 
para as organizações religiosas 
que se dediquem exclusivamen-
te a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho so-
cial, não para aquelas destinadas 
a fins exclusivamente religiosos. 
De acordo com o texto, a Admi-
nistração Pública poderá firmar 
parcerias com essas instituições 
para atividades de assistência 
social, educação infantil e de 
adultos, segurança alimentar e 
cidadania e cultura e lazer - além 
de programas sociais em caráter 
temporário ou permanente.

"O objetivo é facilitar a parce-
ria da administração pública com 

entidades religiosas de qualquer 
vertente, desde que desenvolvam 
trabalho social. As instituições 
estão em contato direto com as 
necessidades das pessoas, muitas 
vezes em locais onde o Estado 
nem chega. Com a parceria, con-
trolada por órgãos de fiscalização, 
será possível viabilizar mais servi-
ços à população", defende o autor, 
Capitão Paulo Teixeira.

O projeto determina que as 
organizações deverão compro-
var a existência de sede no esta-
do, apresentar inscrição regular 
no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e o Estatuto So-
cial devidamente registrado no 
órgão competente, comprovar 
a disponibilidade de estrutu-
ras físicas e de pessoal aptos ao 
atendimento da política públi-
ca específica. Elas também de-
verão apresentar as certidões 
negativas criminais do pessoal 
envolvido com a parceria.

O edital completo está disponível no site

A proposta é do deputado estadual Capitão Paulo Teixeira

Fotos: Rafael Barreto/PMBR

Regina Malta, gerente ge-
ral de Educação da Firjan 
SENAI SESI, destaca que a 
proposta da instituição é de 
investir na formação de jo-
vens com a perspectiva de 
futuro, com uma educação 
de qualidade, voltada para 
o desenvolvimento huma-
no e tecnológico. “A Escola 
Firjan SESI reforça a pro-
posta de unir o Ensino Mé-
dio com o Curso Técnico da 
Firjan SENAI, preparando 
os jovens para os desafios 
da cidadania, do trabalho 
da inovação e da continui-
dade de estudos”.

Foto: Reprodução
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g o v e r n o 
federal pro-
p o r c i o n o u 
um grande 
alívio finan-
ceiro para 
asilos no Es-
tado do Rio 
de Janeiro 
com a libera-

ção de mais de R$ 9 milhões (R$ 
9.649.322,70) para 111 Institui-
ções de Longa Permanência de 
Idosos (ILPIs). A verba chega 
no momento em que muitos 
asilos enfrentam dificuldades 
de custeio por conta da queda 
nas doações em meio à pande-
mia Covid-19.

O auxílio emergencial foi libe-
rado pelo Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Huma-
nos, através da Secretaria Nacio-

O
nal de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa.

A interlocução com o governo 
federal foi feita pela deputada es-
tadual Rosane Felix (PSD). A mi-
nistra Damares Alves destacou 
o trabalho da parlamentar, que 
vem realizando treinamentos 
com sua equipe de gabinete so-
bre políticas públicas. 

A equipe da deputada fez 
um diagnóstico nos asilos (IL-
PIs) em todo Estado, além de 
orientar as instituições para re-
alizarem cadastramento junto 
ao governo federal, e pleitea-
rem o recurso emergencial.

“Pela primeira vez na história 
as instituições no Estado do Rio 
recebem recursos diretamente do 
governo federal. Agradeço ao pre-
sidente Jair Bolsonaro, à ministra 
Damares e ao secretário nacional 

Governo federal libera 
mais de R$ 9 milhões para 
asilos no Estado do Rio

A interlocutora para a liberação da verba foi a deputada estadual Rosane Felix

do Idoso Antônio Costa pela serie-
dade e sensibilidade com nossos 
idosos.  Estamos fazendo política 
sem palavras vazias, mas com 
amor ao próximo, resultando em 
trabalho que está servindo à po-
pulação, garantindo transforma-
ção na vida das pessoas idosas”, 
afirma a deputada Rosane Felix.

Receberam recursos do gover-
no federal ILPIs em todas as regi-

ões do Estado, veja os municípios 
com asilos beneficiados: Rio de 
Janeiro, Santo Antônio de Pádua, 
Porciúncula, Angra dos Reis, Pa-
raty, Araruama, Paty do Alferes, 
Barra Mansa, Santa Maria Mada-
lena, São Fidélis, Pinheiral, São 
Gonçalo, São João da Barra, São 
João de Meriti, Seropédica, Tere-
sópolis, Petrópolis, Três Rios, Va-
lença, Belford Roxo, Paracambi, 

Bom Jardim, Paraíba do Sul, Bom 
Jesus do Itabapoana, Cambuci, 
Campos dos Goytacazes, Canta-
galo, Carmo, Casimiro de Abreu, 
Conceição de Macabu, Cordeiro, 
Duque de Caxias, Itaboraí, Ita-
guaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, 
Magé, Maricá, Mesquita, Mirace-
ma, Natividade, Niterói, Nova Fri-
burgo, Nova Iguaçu, Queimados, 
Resende e Rio Bonito.

A Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania de Belford 
Roxo, em parceria com a Secre-
taria de Saúde, realizou uma 
ação de conscientização para os 
usuários do Centro POP Paulo 
Roberto Bernardes, no Centro, 
sobre os cuidados e prevenção 
referentes ao câncer de próstata. 
O evento foi em alusão ao No-
vembro Azul. Os 10 usuários em 
situação de rua ouviram uma 
palestra ministrada pela equipe 
do projeto Consultório de Rua 
sobre o tema, participaram de 
um café da manhã, cortaram os 
cabelos e ganharam um kit hi-
giênico com pasta e escova de 
dentes, álcool em gel, sabonete, 
desodorante, máscara e apare-
lho para barbear descartável. Em 
média, o Centro Pop atende até 
40 pessoas por dia.  

De acordo com a secretária 
municipal de Assistência So-
cial e Cidadania, Brenda Car-
neiro, o trabalho do setor é ga-
rantir os direitos da população. 
“O maior público desse equipa-
mento é masculino, por isso é 
importante que seja feito esse 
trabalho de conscientização 
principalmente para trabalhar-
mos a prevenção”, resumiu a 

secretária ao lado da sua secre-
tária executiva, Carla Fernan-
des, e da diretora da Proteção 
Especial, Tamiris Almeida. 

A equipe do consultório de 
rua é formada por duas assisten-
tes sociais, Sandra Silva e Maria 
da Conceição, uma psicóloga, 
Juliana Serejo e uma enfermei-
ra, Ingrid Grazielle. “O ideal é ir 
ao médico uma vez ao ano, fazer 
exames de rotina e ter o cuida-
do da higiene, além de também 
trabalhar a mente. Qualquer mu-
dança que os usuários sentirem, 
podem nos contatar que vere-
mos a viabilidade da melhor ma-
neira para ajudar. O projeto tem 

Prêmio Firjan Ambiental 2020 anuncia 
vencedores hoje. Conheça todos 

Assistência Social de Belford Roxo conscientiza 
usuários do Centro Pop sobre Novembro Azul 

Chegou a hora de conhecer as 
melhores práticas empresariais 
de desenvolvimento sustentável 
no estado do Rio de Janeiro. Nesta 
sexta-feira (13/11), às 10h, a Firjan 
apresenta os vencedores do Prê-
mio Firjan Ambiental 2020. Por 
conta da pandemia da Covid-19, a 
cerimônia acontecerá em forma-
to on-line, será aberta ao público 
e transmitida pelo canal da fede-
ração no YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=CR_YVrw-
qcuI). Antes da entrega propria-
mente dita, haverá uma palestra 
de Ricardo Voltolini, escritor, men-
tor e coach de lideranças empre-
sariais e idealizador da Plataforma 
Liderança com Valores, o maior 
movimento de liderança para a 
sustentabilidade do Brasil.

 O Prêmio Firjan é uma inicia-
tiva para difundir e destacar as 
ações bem-sucedidas em prol do 
desenvolvimento sustentável das 

empresas fluminenses, com foco 
na proteção ambiental, no equi-
líbrio econômico e no bem-estar 
social. Também avalia as ações 
do setor empresarial e reconhece 
o aprimoramento dos processos 
produtivos, a implantação de pro-
jetos socioambientais e as iniciati-
vas que vão além das obrigações 
legais. Nas edições anteriores, 
contou com a inscrição de 381 pro-
jetos e premiou 46 instituições. Os 
critérios de avaliação envolvem 
apresentação, cumprimento dos 
objetivos, grau de replicabilidade, 
resultados mensuráveis, inova-
ção e relevância, sendo observa-
dos desde o custo para a realiza-
ção e a manutenção do projeto até 
as características socioambientais 
da iniciativa. Além disso, todos as 
propostas inscritas são avaliadas 
em sua contribuição aos Objeti-
vos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da ONU.

Os usuários do Centro Pop participaram de um café da manhã e cortaram cabelo

a logomarca do prêmio ficou gravada na cabeça de todos

Fotos: Rafael Barreto/PMBR

o objetivo de levar saúde até a 
população carente. Nossa base 
fica na UBS Casemiro Meirelles, 
no Centro. Quem não estiver 
cadastrado podem nos procu-
rar todas as terças-feiras”, disse 
Sandra Silva.  

Com 40 anos, Robson Ne-
ves se encontra em situação de 
rua. “Frequento o centro pop 
todos os dias. Nos tratam mui-
to bem lá. E esse evento que 
fizeram é muito importante, 
pois todos precisam se cuidar. 
Fazemos isso de acordo com o 
possível. Quando tiver a próxi-
ma ação do consultório de rua, 
eu irei”, disse.  

Foto: Foto: Reprodução/Samsung
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gência Na-
cional de 
V i g i l â n c i a 
S a n i t á r i a 
( A n v i s a ) 
a n u n c i o u , 
nesta quar-
ta-feira (11), 
que os testes 
da Corona-
Vac, a vacina 

desenvolvida pelo laboratório 
chinês Sinovac para a Covid-19, 
serão retomados no Brasil.

" A ANVISA informa que 
acaba de autorizar a retoma-
da do estudo clínico relacio-
nado à vacina Coronavac, 
que tem como patrocinador 
o Instituto Butantan", disse a 
agência, em nota.

Os testes haviam sido sus-
pensos pela Anvisa, há dois 
dias, por causa da morte de 
um dos voluntários. Segundo 
a nota divulgada pela agên-
cia nesta quarta, o "evento 
adverso grave" que levou à 
suspensão ainda está sendo 
investigado. A Anvisa infor-
mou que "não está divulgan-
do a natureza" do ocorrido 
em respeito à privacidade e 
integridade dos voluntários 
de pesquisa".

Resumo
Na noite de segunda-feira 

(9), a Anvisa suspendeu tempo-
rariamente os testes da Corona-
Vac no Brasil. Ao fazer o anún-
cio, a agência citou "evento 
adverso grave" com voluntário, 
mas não deu detalhes.

Ainda na noite de segunda, 
o diretor do Instituto Butantan, 
que conduz os testes no Brasil, 
disse à TV Cultura que o inci-
dente era uma morte não rela-
cionada à aplicação vacina.

A
Na manhã desta terça, o 

presidente Jair Bolsonaro ce-
lebrou a suspensão dos testes 
e citou o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), seu 
adversário político.

Ainda manhã desta terça, o 
governo de São Paulo afirmou 
ser impossível relacionar o 
"evento adverso grave" à aplica-
ção da vacina no voluntário.

Horas depois, um boletim de 
ocorrência da Polícia Civil de 
São Paulo obtido pela TV Globo 
indicou que a causa da morte 
do voluntário foi suicídio.

No início da tarde desta ter-
ça, a Anvisa disse em entrevista 
coletiva que a decisão de inter-
romper os testes da CoronaVac 
foi "técnica" e baseada na falta 
de informações.

Na nota divulgada nesta 
quarta em que anunciou a 
retomada do estudo clínico, 
a agência disse: "A Anvisa 
entende que tem subsídios 
suficientes para permitir a re-
tomada da vacinação e segue 
acompanhando a investiga-
ção do desfecho do caso para 
que seja definida a possível 
relação de causalidade entre 
o EAG [evento adverso grave] 
inesperado e a vacina".

Em nota, o diretor do Butan-
tan, Dimas Covas, afirmou que 
a retomada dos testes é "uma 
excelente notícia" e que espera 
continuar o estudo "o mais rapi-
damente possível".

Em setembro, o governo de 
São Paulo acordou a compra 
de 46 milhões de doses da Co-
ronaVac, que já esteve no cen-
tro de uma disputa envolven-
do Bolsonaro, o Ministério da 
Saúde e Doria. O acordo prevê 
que a Sinovac vai transferir 
tecnologia de produção para 

Anvisa autoriza retomada 
de testes da CoronaVac

o Brasil por meio do Butantan, 
que é ligado à Secretaria de 
Saúde de São Paulo.

Bolsonaro e Doria divergem 
desde o início do ano sobre as 
medidas contra a pandemia de 
Covid-19 e se tornaram adversá-
rios políticos declarados.

Os testes haviam sido sus-
pensos pela agência na noite de 
segunda-feira (9). Na ocasião, a 
Anvisa disse, sem dar detalhes, 
que um "evento adverso grave" 
havia ocorrido.

A suspensão levou a um em-
bate entre a agência e o Institu-
to Butantan, em São Paulo, que 
tem uma parceria com a Sinovac 
para fabricar a vacina e conduzir 
os ensaios de fase 3 no Brasil. 
Logo após o anúncio da pausa, 
o diretor do instituto, Dimas Co-
vas, disse estranhar a decisão da 
agência, porque o evento adver-
so se tratava de um "óbito não 
relacionado à vacina".

Na terça-feira (10), um bole-
tim de ocorrência obtido pela 
TV Globo indicou que a morte 
do voluntário foi um suicídio.

Pouco depois, em coletiva de 
imprensa, o diretor da Anvisa, 
Antonio Barra Torres, disse que 
"objetivamente, não havia essa 
informação [sobre a causa da 
morte] entre as que recebemos 
ontem [segunda-feira]". Ele afir-
mou que a suspensão dos testes 
da CoronaVac foi "técnica" e ba-
seada na falta de informações.

O Butantan, por outro lado, 
afirmou ter enviado duas vezes 
cópias das notificações à An-
visa sobre a morte do voluntá-
rio (veja detalhes). O instituto 
disse que as informações sobre 
o caso foram enviadas pela pri-
meira vez na sexta-feira (6) e 
reenviadas no começo da noite 
de segunda (9), horas antes de a 
suspensão do estudo ser comu-
nicada à imprensa.

Conforme a nota publicada 
pela Anvisa nesta quarta (11), 
entretanto, a causa do evento 
adverso grave não havia sido 
informada até o dia 9 de novem-
bro, nem o boletim de ocorrên-
cia relacionado a ele havia sido 
enviado até essa data.

A agência afirma que a causa 
em investigação foi informada 
apenas na manhã de terça (10), 
e, depois, foi enviada oficial-
mente às 16h41 do mesmo dia. 
Já o boletim de ocorrência foi 
enviado às 23h43.

A outra informação que a An-
visa diz ter obtido também na 
terça-feira (10) foram os dados 
do comitê internacional de se-
gurança sobre os testes. O dire-
tor da agência havia anunciado 
que a suspensão dos ensaios se-
ria mantida até que essas infor-
mações fossem apresentadas. 
Essa era a última atualização do 
caso até esta quarta-feira (11).

Os testes haviam sido suspensos há dois dias



Diferente

o dia 20 de no-
vembro, acon-
tece a terceira 
edição do projeto 
literário “Recon-
to cada qual no 
seu Recanto”, 

com histórias tradicionais afri-
canas, além de contos e mitos 
afro-brasileiros.   Serão três ho-
ras de transmissão, das 15h às 
18h. Cada convidado contará 
três histórias intercaladas entre 
canções, parlendas e poemas. 

Projeto "Reconto cada qual no seu 
Recanto" realiza edição especial 
no Dia da Consciência Negra

N contadora de histórias e pro-
dutora de eventos na área da 
leitura e literatura.

Para adquirir os ingressos, 
acesse o site Go Free .

Mais informações e descon-
tos para professores, grupos e 
alunos da rede pública, mande 
um e-mail para: recontocada-
qualnoseurecanto@gmail.com

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Ao final, acontece um bate-papo 
com o público.

Com a intenção de fazer a 
economia criativa girar e promo-
ver encontros antes impossíveis 
presencialmente, a mostra inter-
nacional de contadores de histó-
rias é destinada para crianças de 
todas as idades e acontece 100% 
online e ao vivo. As rodas de his-
tórias temáticas recebem três 
convidados nacionais de esta-
dos diferentes e um convidado 
internacional, e, como diz o tí-
tulo, “cada qual no seu recanto”.

A idealização e direção artís-
tica são de José Mauro Brant, 
premiado ator, autor teatral, 
com quase trinta anos dedi-
cados ao ofício de narrar his-
tórias, que divide a curadoria 
com Benita Prieto, experiente 
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hamires Navarro, 23 anos 
e aquariana raiz. Costumo 

dizer que me prendo a tudo 
aquilo que me liberta e valori-

zo a liberdade do ser humano 
de ser e viver como quiser, des-

de que não ultrapasse o limite 
do próximo. Técnica em Segurança do traba-
lho e finalizando Administração. Hoje, estudo 
para o concurso da Polícia Civil de SP e recente-
mente abri minha loja virtual. Sempre em busca 
do novo e do conhecimento. 
Paulista, e apaixonada pelo meu time Corin-
thians! Já participei de diversos concursos 

de beleza e inclusive voltados ao time a qual 
adquiri minha faixa de musa. Esse mês com-
pleta um ano que me tornei modelo e musa. 
Amo essa sintonia que criei com os meus 
seguidores e devo isso a todos que me apoia-
ram desde o começo. Muito família, e apesar 
de ter 1.55m cabe muito amor aqui! Com uma 
história de vida incrível, na qual relato nas re-
des sociais, tento passar diariamente, força e 
coragem para mulheres que assim como eu, 
gostam da liberdade de viver como querem. 
Minhas fotos sensuais não me definem, rótu-
los são para produtos e não pessoas. Não me 
encaixo em padrões, SOU FELIZ ASSIM!
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enato Por-
taluppi é 
o técnico 
mais lon-
gevo do 
f u t e b o l 
brasileiro. 
São mais 
de quatro 
anos no 
comando 

do Grêmio, que venceu o Cuia-
bá nesta quarta-feira na Arena 
Pantanal por 2 a 1, pelas quar-
tas de final da Copa do Brasil. 
Após a partida, o treinador foi 
questionado sobre as saídas de 
Domenec Torrent do Flamen-
go e Eduardo Coudet do Inter 
e avaliou o cenário de técnicos 
estrangeiros no Brasil.

enato disse que mandou 
mensagens a Dome após o Fla-
mengo demiti-lo e defendeu a 
decisão de Coudet, que pediu 
demissão do Inter. O técnico 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSolidário...

R
gremista condenou a "falta de 
paciência" no futebol brasileiro e 
a pressão excessiva, na visão dele, 
sobre os treinadores.

– Infelizmente, e a gente traba-
lha no Brasil, toda hora todo mun-
do quer que seu time ganhe, tem 
que dar resultados. Ninguém tem 
paciência, o torcedor não tem, vo-
cês da imprensa não têm, é fácil 
todo mundo criticar, criticar, criti-
car – desabafou Renato.

As redes sociais, hoje em dia, 
sabe... É muita besteira. Todo 
mundo tem problemas em 
casa. Mas descarregam no fute-
bol. Sou homem das cavernas, 
ainda bem que não tenho nada 
disso. Podem criticar, elogiar, 
não vou ficar sabendo"

Coudet e Dome deixaram 
Inter e Flamengo, respecti-
vamente, nesta semana. Mas 
em contextos diferentes. O ar-
gentino pediu demissão para 
acertar com o Celta de Vigo, 

Renato diz que enviou 
mensagem a Dome e defende 
Coudet após saída do Inter

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Renato Portaluppi, técnico do Grêmio há quatro anos 

na Espanha – o anúncio oficial 
foi feito nesta quinta-feira. Já o 
catalão foi demitido do Rubro-
-Negro após a derrota por 4 a 0 
para o Atlético-MG.

– Quando (o treinador) não 
dá resultado, toma pontapé na 
bunda e fica por isso. Aí o trei-
nador pede para ir embora e fa-
lam que não pode? Por que não 
pode? Tivemos o exemplo do 
Coudet. É massacre no treina-

dor, toda hora é o culpado. Cho-
veu, culpado. Ganhou, é obriga-
ção. Perdeu, treinador culpado. 
É difícil – defendeu Renato.

Para o técnico gremista, os trei-
nadores estrangeiros encontram 
barreiras difíceis de superar no 
Brasil. Eventualmente, a língua 
para se comunicar com os joga-
dores e passar instruções táticas. 
Além de não conhecerem tão bem 
o ambiente em que irão trabalhar.

– O problema que o brasileiro 
gosta de copiar o que acontece 
na Europa, e nem tudo é certo. 
Flamengo trouxe o Jorge Jesus, 
fez excelente trabalho e ganhou. 
Mas não é bem assim. O clube, 
imprensa, torcedor, tem essa pa-
ciência? Se não der resultado, é 
mandado embora. O Dome, mes-
mo. Admiro bastante, mandei 
uma mensagem para ele. Fiquei 
triste com a saída – revelou.


