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Rio pode ganhar Centro de Referência
em Mamografia na rede pública

P

ara ampliar o
atendimento
às mulheres,
o Rio pode
ganhar um
Centro
de
Referência
em Mamografia para
suprir a demanda
de
exames da rede pública e conveniada
ao SUS. A implantação da unidade, na
estrutura da Secretaria de Saúde, está
prevista no projeto de lei 3.365/2020,
de autoria do deputado Capitão Paulo
Teixeira (Republicanos).

De acordo com o texto, o Poder
Executivo poderá utilizar a estrutura parcial ou total de algum hospital da rede, mas fica proibida a
transferência de mamógrafos de
outras unidades para o novo centro
de referência.
"A oferta de exames de mamografia em nosso Estado não atende
à demanda existente, fazendo com
que um grande número de mulheres
desista da busca. É preciso ampliar
o atendimento para que as mulheres a partir dos 40 anos de idade
consigam fazer a prevenção durante
todo o ano, e não apenas no Outubro
Rosa", defende o autor.

Emendas ao Orçamento de 2021 garantem melhorias
em escolas e batalhão da Zona Norte do Rio
Escolas, batalhão e rios da
Zona Norte do Rio estão na lista de emendas de recursos ao
Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA) de 2021 apresentadas à Assembleia do Rio
(Alerj). Com base na região, o
deputado Sérgio Fernandes
(PDT) dividiu os R$ 2.038.146 a
que tem direito para serem investidos na reforma de escolas,
aquisição de equipamentos
para o 41° BPM (Irajá) e limpeza
dos rios Acari e dos Cachorros.
Pelas
propostas,
R$
738.146,00 devem ser destinados para compra de veículos, coletes, material bélico e aumento do efetivo da
unidade policial responsá-

vel pelo patrulhamento de 16
bairros, incluindo o Complexo do Chapadão. Para suprir
a necessidade de reforço, o
parlamentar já havia enviado,
diretamente ao governador,
um pedido de envio de novos
soldados para o batalhão.
Outros R$ 700 mil em emendas devem ser divididos para
obras de reforma e melhorias de
seis escolas, são elas: C.E Adlai
Stevenson e C.E Nuno Álvares
Pereira, em Vista Alegre; C.E.
Mato Grosso, C.E. Rodrigo Otávio Filho, CIEP 323 Maria Werneck de Castro e CIEP 339 Mario
Tamborindeguy, em Irajá.
"É uma área com muitos
bairros, por isso precisa-

mos melhorar as condições
de patrulhamento do batalhão", justifica Sérgio Fernandes, que completa: "Dar
melhores condições para as
escolas receberem os alunos na sua totalidade, após a
pandemia, é essencial para o
aprimoramento do aprendizado dos jovens".
Entre as propostas para modificar o orçamento 2021 estão
ainda R$ 600 mil para serem
investidos em limpeza, dragagem e desassoreamento dos
Rios Acari e dos Cachorros. Em
fevereiro deste ano, o bairro foi
um dos mais afetados após as
fortes chuvas que transbordaram os rios.
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Combate à Covid-19 fecha escolas
municipais e deixa centros
comerciais abertos 24h no Rio

O

governador
em exercício Cláudio
Castro
e
o prefeito
Marcelo Crivella apresentaram os
próximos
passos no
enfrentamento à Covid-19 no
estado do Rio, em coletiva na
tarde desta sexta-feira, dia 4.
A expectativa era quanto ao
anúncio da retomada de medidas restritas. As escolas municipais voltam a fechar as portas, ao passo em que centros
comerciais podem funcionar
24h por dia.
A Secretaria estadual de Saúde
anunciou a abertura de 386, sendo 314 de UTI. Já Crivella disse
que no município serão abertos
170 leitos de enfermaria nos próximos 15 dias e mais 50 de UTI.

Castro e Crivella apresentaram o funcionamento de
centros comerciais em tempo integral como uma alternativa para evitar aglomerações, o que poderia diminuir
até a sobrecarga no transporte público.
— Podemos retroceder.
Então o apelo que se faz é
que a gente não precise tomar medidas mais duras, o
que seria preferencialmente
evitável. Fizemos um sacrifício de quase um ano. Por
isso faço apelo sobre a conscientização de todos — afirmou Crivella, que disse ter
definido com representantes do comércio a mudança
no horário. — Os shoppings
e centros comerciais serão
autorizados a funcionar 24
horas por dia para que a população não precise correr.
Até 9h, somente uma pessoa

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o governador em exercício Claúdio castro em coletiva sobre medidas na pandemia de Covid-19

fez exame para Covid no primeiro dia de testagem em massa em
hospital de São Gonçalo
Instantes depois, Castro
voltou ao tema e afirmou que
a iniciativa está autorizada a
ser estendida a todo o estado
do Rio:
— A medida vai ser válida
durante todo o tempo em que
tiver essa situação de crise.
Depois, quando voltarmos ao

Quatro ministros do STF votam pela possibilidade de
reeleição de Maia e Alcolumbre na Câmara e no Senado
Quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da possibilidade
de que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
e Davi Alcolumbre (DEM-AP),
concorram à reeleição para o
comando das casas. Os atuais
mandatos terminam em fevereiro de 2021.
O julgamento ocorre no plenário virtual do STF, sistema
em que os ministros apresentam os votos de forma remota.
O STF analisa uma ação do
PTB, que busca impedir a reeleição (veja detalhes mais
abaixo). A votação na Câmara
e no Senado deve ocorrer no
início de fevereiro.
A Constituição Federal, no
artigo 57, diz que é vedada a
recondução de presidentes
da Câmara e do Senado para o
mesmo cargo dentro de uma
mesma legislatura. A legislatura é o período de quatro anos
que começa no primeiro ano
do mandato parlamentar. A
atual legislatura começou em
2019 e vai até o início de 2023.

Foto: Divulgação

Quatro ministros do STF votam pela possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre

Ao votar a favor da possibilidade de reeleição, o
relator, ministro Gilmar
Mendes, justificou que o
Congresso deve ter autonomia para analisar seus
assuntos internos. Ele foi
acompanhado no voto pelos ministros Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes.
ministro Nunes Marques
entendeu que é possível a
reeleição uma única vez, independentemente se dentro
da mesma legislatura ou na

mudança de uma legislatura para outra. Na prática, o
voto do ministro impediria
a reeleição de Maia ( já reeleito, em 2019), mas autorizaria a de Alcolumbre.
Maia foi eleito para a
presidência da Câmara em
2016, com o afastamento do
então presidente Eduardo
Cunha. Depois, Maia foi eleito novamente em 2019 (início da legislatura seguinte).
Alcolumbre foi eleito pela
primeira vez para a presidência do Senado em 2019.

normal, definiremos o fim dessa iniciativa.

Medidas de
enfrentamento à Covid-19

O governador em exercício
completou:
— Há medidas de isolamento em vigor. Reconhecemos
nossa falha na fiscalização e
reforçamos isso. Entendemos
que medidas bem fiscalizadas
e ampliação dos leitos neste
momento é suficiente.

Crivellia disse que as atividades nas escolas serão
suspensas a partir de segunda-feira, dia 7. A medida,
segundo ele, vai ajudar a diminuir as pessoas nas ruas
e transportes públicos, bem
como evitar a contaminação
nos ambientes escolares.

Sobrecarga: ao menos cinco estados têm ocupação de
80% dos leitos de UTI para Covid-19 na rede pública
Ao menos cinco estados
do Brasil estão com a ocupação maior de 80% nos leitos
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19 da
rede pública, segundo informações divulgadas pelas secretarias de saúde na quinta-feira (3). São eles: Amazonas,
Espírito Santo, Paraná, Rio de
Janeiro e Pernambuco. Em alguns locais do país, a ocupação dos leitos de UTI para outras doenças também é alta.
No Rio de Janeiro, cerca
de 86% dos leitos de UTI
destinados à Covid-19 estão
ocupados no Sistema Único
de Saúde (SUS), de acordo
com a Secretaria estadual de
Saúde. Há ainda 216 pessoas
com suspeita ou confirmação de Covid-19 aguardando
transferência para a UTI. Os
leitos de terapia intensiva
destinados a pacientes sem
coronavírus estão com ocupação de 80,22%.
A situação na capital carioca é ainda mais preocupante:
a taxa de ocupação de leitos
de UTI para Covid-19 do SUS

— que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e
federais — é de 92%. A informação é da Secretaria municipal de Saúde.
No Amazonas, a taxa de
ocupação dos leitos adultos
de UTI para Covid-19 na rede
pública é de 81,67%, segundo
o boletim da secretaria estadual de saúde. Já para os leitos de UTI adultos gerais no
SUS, a ocupação é de 76,14%.
Em Pernambuco, a taxa
de ocupação de leitos de UTI
para pacientes com Síndrome
Respiratória Aguda (SRAG),
incluindo casos suspeitos e
confirmados de Covid-19, é
de 85%.
No Espírito Santo, 81,63%
dos leitos UTI para Covid-19
estão ocupados, enquanto
os de terapia intensiva geral
(para pacientes sem Covid) a
taxa é de 84,38%.
No Paraná, a taxa de ocupação dos leitos exclusivos
para Covid-19 no SUS é de
87%. Já nos leitos de UTI
para outras doenças, a ocupação é de 61%.
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Prefeito de Nilópolis
está sedado e intubado
com Covid-19

O

prefeito de
Nilópolis,
Farid Abrão
(PTB) está
sedado e intubado com
Covid-19
na UTI do
Hospital
Copa D’or,
Zona Sul da capital fluminense, onde está internado desde
segunda-feira (30/11). A informação foi confirmada pelo
sobrinho e prefeito eleito de
Nilópolis, Abraãzinho Neto
(PL) em sua conta no instagram. Apesar de melhora no
quadro, seu estado de saúde
ainda é considerado grave e
os médicos optaram por mantê-lo sedado e com respiração
mecânica devido a idade.
Farid tem 76 anos, foi deputado estadual, presidente da
GRES Beija-Flor de Nilópolis
e abriu mão de disputar um

quarto mandato. Foi diagnosticado com o novo corona vírus
alguns dias após às eleições
onde elegeu seu sucessor,
Abraãzinho Neto (PL), com
48,97% dos votos válidos. A
eleição de Abraão David Neto
simboliza a continuidade política de um dos maiores clãs
políticos do Estado, que governam Nilópolis há quase 30
anos com duas interrupções.
A história começa com o
ex-deputado federal e primo
de Farid, Simão Sessim. Ele
foi o primeiro da família a
chegar na Prefeitura de Nilópolis, entre 1973 e 1977, pela
Arena, partido de sustentação
da Ditadura Civil Militar. Depois dele, de 1983 a 1988, foi
a vez de Miguel Abraão, irmão
de Farid e pai de Abraãzinho.
Jorge Davi, irmão de Simão,
assumiu de 1989 a 1992. O ciclo teve interrupção nos anos
90 com as eleições de Mano-

Farid tem 76 anos e está concluindo seu terceiro mandato como prefeito de Nilópolis

el Rosa, o Neca, e José Carlos
Cunha. Mas, de 2001 a 2008,
Farid retorna ao poder executivo, fez seu primo Sérgio
Sessim, sucessor entre 2009

Crivella contesta déficit de R$ 10 bi apontado
por Pedro Paulo, futuro secretário de Paes

Secretaria Municipal de
Fazenda informou nesta sexta-feira que não reconhece o
déficit de R$ 10 bilhões nas
finanças da cidade. O valor
foi informado pelo futuro secretário de Eduardo Paes, o
deputado federal Pedro Paulo
(DEM), em entrevista coletiva
na quarta-feira. Segundo a Fazenda, as informações repassadas para a equipe de transição e os relatórios publicados
pelos órgãos de controle não
apontam para esse montante.
A Prefeitura não informou,
porém, qual seria o valor.
"A Fazenda entende, inclusive, que informações desse
tipo podem gerar insegurança
na sociedade, em particular
servidores e fornecedores da
Prefeitura. Apesar da crise econômica gerada pela pandemia,
a Fazenda vem trabalhando
no aumento da arrecadação e
no controle das despesas a fim
de manter a continuidade da
prestação de serviços públicos

Foto: Gabriel de Paiva

Deputado Pedro Paulo, será secretário municipal de Fazenda de Eduardo Paes (DEM)

e os salários dos servidores em
dia", disse a pasta em nota.
De acordo com Pedro Paulo,
a projeção do rombo era resultado de um déficit acumulado
acumulado de R$ 7,5 bilhões
de 2020 que ficaria para a
próxima gestão, além de R$ 2
bilhões de receitas superestimadas e despesas infladas na
proposta orçamentária enviada por Crivella à Câmara.
Na quarta, o secretário ainda
criticou a gestão fiscal e a pro-

posta orçamentária do atual
prefeito. O projeto de lei orçamentária prevê receitas e despesas na ordem de R$ 31,2 bilhões,
mas, segundo o futuro secretário, a receita real costuma ser de
no máximo R$ 28 bilhões.
— A prefeitura enganou os
relatórios, mas não enganou o
caixa — afirmou Pedro Paul na
quarta-feira. — Isso é o cenário
trágico que o prefeito Crivella
vai provavelmente deixar —
completou.

à 2012 e elegeu-se de novo em
2016 para o terceiro mandato.
Entre os dois, uma nova quebra de sucessão com Alessandro Calazans de 2012 à 2016.

Dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde, nesta
quarta-feira (02/12), registra em
Nilópolis 1.854 casos confirmados e 235 óbitos por Covid-19.

Servidores de 'gabinete do ódio' alimentavam sites
bolsonaristas que lucravam até R$ 100 mil por mês
Depoimentos prestados
no inquérito do Supremo
Tribunal Federal (STF) que
investiga atos antidemocráticos afirmam que funcionários do Palácio do Planalto,
integrantes do chamado "gabinete do ódio", são responsáveis por uma rede de informações privilegiadas sobre
o presidente Jair Bolsonaro
com blogueiros bolsonaristas. Parte dos youtubers afir-

ma receber até R$ 100 mil
mensais com o conteudo.
As informações foram reveladas pelo "Estado de S. Paulo" nesta sexta-feira. Segundo
o jornal, o assessor especial
da Presidência da República Tércio Arnaud Tomaz e o
ajudante de ordens Coronel
Mauro Cesar Barbosa Cid são
os interlocutores do youtuber
bolsonarista Allan dos Santos,
investigado pelo Supremo.
Foto: Reprodução

Tércio seria o responsável por repassar informações privilegiadas do presidente
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Bandidos explodem banco
em Belford Roxo e Esquadrão
Antibomba é chamado

B

andidos
explodiram e roubaram uma
agência da
Caixa Econ ô m i c a
Federal na
madrugada
desta sexta-feira, dia 4, em Belford
Roxo, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia
Militar, policiais militares
do 39º BPM (Belford Roxo)
estavam em patrulhamento
quando se depararam com
criminosos armados na
Estrada Manoel de Sá, no
bairro Lote XV. Houve troca de tiros, e um suspeito
foi detido. Os outros conseguiram fugir. Dois explosivos foram deixados na

agência, e o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil
foi chamado para detonar
os dois artefatos. Foram
mais de duas horas de trabalho e verificação até eles
serem explodidos.
Por volta das 7h15, um
dos policiais paramentado
com a roupa especial entrou na agência para procurar as bombas. Havia uma
granada próximo dos caixas eletrônicos e uma bomba de fabricação caseira
em uma entrada lateral da
agência, que está localizada próximo à cabine da PM.
Alguns sacos de areia foram posicionados em frente ao banco para o artefato
ser detonado.
Após entrar pela terceira
vez no local, o policial saiu da

Um policial do Esquadrão Antibombas entrou dentro da agência para veirificar se há artefatos

agência com uma caixa preta
por volta das 8h, como mostrou o Globocop. Ele retirou o
explosivo e colocou no meio da

Testemunha acusa Flordelis de ameaçar agredir filhos
e deputada rebate: 'É mentira e será provado'
A deputada federal Flordelis dos Santos de Souza
foi acusada por uma testemunha de ameaçar e agredir
seus filnos. Alexander Vigna,
que frequentava a casa da
parlamentar, contou durante seu depoimento em audiência nesta sexta-feira que
presenciou momentos nos
quais Flordelis intimidou
algumas crianças e o pastor
Anderson do Carmo. Vigna é
testemunha de acusação no
processo no qual a deputada
é acusada de ser mandante
da morte do marido;
— Ela ameaçava as crianças
e o próprio Anderson. Ela usava um salto bem alto e ameaçava machucá-los com sapato, tirar sangue da cara deles.
Dizia: se você não fizer o que
eu mando vou tirar sangue da
sua cara — disse a testemunha
durante a audiência.
Durante um intervalo da
sessão, Flordelis se defendeu das acusações feitas
por Vigna:
— Isso é mentira é será
provado. Vá até a minha
casa ver como estão as mi-

Foto: Pedro Teixeira

calçada, exatamente no espaço
feito com os sacos de areia. Foi
montada uma outra proteção
próxima de onde a detonação

foi feita. Uma viatura da PM
trouxe mais sacos para ampliar
a zona de proteção para a explosão do artefato.

Complicado: Policial Militar aponta arma
para o rosto de outro no centro de São Paulo
Dois policiais militares entraram em conflito nesta sexta-feira, na Santa Ifigênia, no
centro de São Paulo. Vídeos
que circulam nas redes sociais
mostram um dos PMs apontando a arma para o rosto do
colega, com o dedo no gatilho.
A região estava lotada de
pedestres no momento em
que os policiais entraram
em conflito.

Em um momento, o policial que estava sendo coagido
tenta desarmar o policial que
tinha a arma em punho. Ainda
não se sabe o motivo que iniciou a discussão.
O iG tentou contato com a
SSP (Secretaria de Segurança
Pública) , mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O caso deve ser registrado
no 3º DP (Campos Elíseos).
Foto: Fabiano Rocha

Depoimento da deputada Flordelis no Fórum de Niterói

nhas crianças —disse a deputada aos jornalistas.
Vigna frequentou a igreja
e a casa da família por pouco mais de qautro anos. O
homem, que também é pastor, afirma que nunca presenciou agressões físicas de
Flordelis aos filhos, mas apenas verbais.
— Tinha humilhação verbal
— disse ele.
Na quinta-feira, uma filha
adotiva de Flordelis foi levada para um abrigo de meno-

res. A adolescente de 14 anos
teria se automutilado após
uma briga com a parlamentar
na qual teria sido chamada
de lixo. CNesta quinta-feira, a
menina foi levada após uma
decisão da Vara de Infância e
Juventude de Niterói.
Vigna também relatou, em seu
depoimento, que Flordelis sempre foi reverenciada na casa e não
era contrariada por ninguém, inclusive o pastor Anderson. O objetivo da família, segundo a testemunha, era "poder e dinheiro".

PM armado discute e aponta arma a outro policial em SP
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Dia da Padroeira de Queimados será
comemorado com missas e carreata

M

esmo
em
meio à pandemia causada
pelo
novo coronavírus, o
dia da Padroeira de
Queimados
celebrado em 8 de dezembro - será
comemorado com uma programação especial na nova
matriz da Igreja Nossa Senhora da Conceição (Av. Ver. Marinho Hemetério de Oliveira,
424, Centro). A data terá um
calendário especial de missas,
exposição e até carreata de fé.
As missas de domingo (6)
acontecerão em dois horários:
às 8h e às 19h. Já a carreata
acontecerá logo após a missa
da manhã, com concentração
e saída da Nova Matriz, passando por diversos bairros
do município para, posteriormente, retornar ao templo.
Na terça, a programação conta
com missas pela manhã (8h)
e à noite (19h), além de uma
exposição para a devoção popular na entrada do pátio da
igreja na parte da tarde.

Foto:Divulgação

Agentes
visitaram
estabelecimentos
comerciais
para fazer
advertência
Por conta
da pandemia
de Covid-19,
celebrações
terão calendário
reduzido
na Nova escrita
Matriz

Ponto Facultativo na cidade
Por conta da data, a gestão
municipal decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira (7). O expediente, no
entanto, será normal nos órgãos responsáveis pelos serviços essenciais.
Já o Departamento de Posturas Municipais, os Abrigos
Municipais e a Secretaria Municipal de Defesa Civil, funcionarão em escala de plantão
para atendimento ao público e para a continuidade dos
serviços prestados. Além disso, o expediente será normal
para os órgãos envolvidos
nos procedimentos licitató-

rios, assegurando a contagem
dos prazos previstos na Lei n°
8.666/93 e na Lei n°10.52/02.
Confira a programação
completa:
Domingo (6/12)
8h: Santa Missa
9h30 (após a missa): Carreata de Fé
19h: Santa Missa
Terça (8/12)
8h: Santa Missa
Devoção Popular da Padroeira;
15h: Ofício da Imaculada
17h: Santo Terço Mariano
19h: Santa Missa e Louvor
Mariano com o grupo Força
Jovem

Belford Roxo sanitiza mais de mil
locais em apenas três meses
A Prefeitura de Belford
Roxo adotou diversas medidas para se prevenir e
conter a pandemia do novo
corona vírus. A sanitização
é uma das armas fundamentais para esse combate. De
acordo com o engenheiro
da empresa Performa Ambiental, Leonardo Chaves, o
início de agosto até o mês de
novembro, uma equipe formada por 12 homens, sendo
oito pulverizadores que ficam em função dos atomizadores, três aplicadores que
ficam no carro-pipa e um
encarregado geral, usaram
2.310m³ litros de água e atomizadores, 6.500 litros de
hipoclorito de sódio, 6.500
litros de detergente neutro
e 70 litros de CB-30 TA Clo-

reto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio. Neste mesmo período, foram visitados 1.447
pontos, dentre eles praças,
hospitais, ruas, escolas, creches, repartições públicas e
muitos outros.
Sanitização é o processo
de redução de bactérias e micro-organismos até um nível
considerado seguro pelos órgãos de saúde pública. Com
a redução drástica de agente
patógenos (bactérias, fungos, vírus), o risco de contaminação diminui consideravelmente, tornando aquele
espaço muito mais seguros
para seres humanos. O processo realizado em prédios
públicos e de outras unidades, os agentes utilizam a
bomba tipo costal e espa-

lham o produto em todos os
compartimentos. Nas praças
e em outros locais públicos
abertos a operação conta
com o apoio de um caminhão que é utilizado para lavar as ruas e calçadas.
O serviço é executado de
segunda a sábado, das 8h
às 17h. De acordo com o secretário de Saúde, Christian
Vieira, a sanitização é mais
uma medida para diminuir
o impacto do coronavírus.
“Esse processo é importante
para a redução do risco de
contaminação, assim como
os testes rápidos de diagnóstico da covid-19 que realizamos de terça a sábado para
tratar a população e conter
essa pandemia”, explicou o
secretário.
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#TrancaOsDentesEVaiPraCima!
@VANINHAASSESSORIA

Bodas de Ouro dos meus
pais, Pedro e Romilda

Q

ueridos pais, quero dar os parabéns a vocês por esta meta
simbólica que atingiram. É com
muita alegria que encaro a linda
união que têm construído e que
hoje se reflete nessas maravilhosas bodas de ouro.
Certamente foi um longo
caminho, dias e dias de alegrias, algumas tristezas, mas
sobretudo muito amor. Desejo
de coração as maiores felicidades para tudo aquilo que juntos vocês ainda viverão!
Amo vocês !

Créditos:
✔️Fotos : @marcellcompanfotografia
✔️Buffet:
@emporiofestascg

✔️Cerimonial:
@marciomacielcerimonial
✔️Decoração :
@elibelchior

✔️Cabine de Fotos:
@fotoshowcabine
✔️Meu vestido :
@ozornobridal
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Mais que três pontos: crises de
Botafogo e Flamengo transformam
clássico em decisão

C

om apenas o
Campeonato Brasileiro
para disputar
nesta temporada, Botafogo e Flamengo entram
em campo
no próximo
sábado com objetivos opostos e
sabendo que vencer daqui pra
frente pode garantir o futuro dos
dois clubes. Enquanto os alvinegros tentam uma recuperação
para deixar a zona de rebaixamento, os rubro-negros buscam
a liderança. A bola rola às 17h (de
Brasília), no Nilton Santos.
Crise e futuro em risco
Em meio a uma grave crise
financeira, o Botafogo sobrevive até o momento em 2020
devido a ajuda dos chamados
"torcedores ilustres". Além de
empréstimos para quitar contas
básicas, como água e luz, o clube por vezes não consegue bancar a realização de jogos tanto
da base quanto do profissional.
A grande esperança está
na concretização da S/A, que
caminha sem data para ser
colocada em prática. O entendimento interno é de que
a transformação do clube em
empresa depende muito da
permanência na Série A.
Antes de pensar nos planos
para o futuro, o Botafogo tem
que focar no agora. O orçamento
de 2021 pode ficar comprometido e afundar ainda mais o clube
na crise administrativa caso o
rebaixamento não seja evitado,
até porque os dirigentes contam com a verba de direitos de
transmissão, por exemplo.
Em penúltimo lugar com 20
pontos, o Botafogo está a cinco
de deixar a zona de rebaixamento e necessita mais do que
o dobro de vitórias que alcançou no primeiro turno para se
salvar nas 16 partidas que restam. Por isso, uma reação já no
clássico é fundamental.
O Botafogo não vence há
sete rodadas no Brasileirão e,
entre os inúmeros desafios

para buscar a vitória no sábado, está a mudança de técnico. Depois de três jogos com
a comissão de Ramón Díaz,
o Botafogo decidiu pela saída do argentino e retorno de
Eduardo Barroca, que havia
treinado a equipe em 2019.
No início de sua primeira semana de treinos com o
elenco, o comandante testou positivo para Covid-19 e
não estará à beira do campo.
Apesar de conhecer o clube e
grande parte do elenco, Barroca não teve a oportunidade
de orientar seus jogadores de
perto antes do confronto decisivo com o Flamengo.
A pressão ultrapassa os muros de General Severiano. Torcedores têm feito protestos e
cobranças ao elenco por uma
recuperação no campeonato.
Em conversa com atletas e dirigentes nesta semana, eles colocaram uma vitória contra o
Flamengo como crucial tendo
em vista as eliminações recentes do rival.
É só o que restou
No Flamengo, o Campeonato Brasileiro é só o que restou.
Em menos de duas semanas
a equipe deu adeus à Copa do
Brasil, eliminado pelo São Paulo nas quartas de final, e à Libertadores da América, desclassificado pelo Racing nos pênaltis
nas oitavas na última terça-feira. A única chance de título pela
frente na temporada, portanto,
está no Brasileirão.
Vale lembrar que o Flamengo já conquistou três títulos
em 2020: Supercopa do Brasil,
Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Mas todos
esses tiveram a cara do trabalho do ano passado, pois ainda
foram sob as rédeas do técnico
Jorge Jesus. Dessa forma, conquistar o Brasileirão também
seria uma maneira de evitar o
clima de terra arrasada que se
deu após a saída do português,
com direito a passagem relâmpago de Domènec Torrent e
duas eliminações em competições mata-mata.
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Botafogo e Flamengo têm objetivos opostos no Brasileirão

