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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSegua a onda aí Foto: Leo Martins

P r e f e i t u r a 
do Rio can-
celou, nesta 
q u i nt a - f e i -
ra, as festas 
privadas de 
r é v e i l l o n 
nos quios-
ques da orla 
da cidade 

em razão da pandemia de 
Covid-19, como revelou o jor-
nalista Ancelmo Gois. Estão 
proibidos cercadinhos, shows 
ou eventos com cobrança de 
ingressos ao longo da orla, seja 
na areia ou calçadão na virada 
do ano. Na terça-feira, a prefei-
tura tinha cancelado o evento 
alternativo de réveillon no 
município, que teria shows 
transmitidos pela internet.

— A preservação da vida é o 
que mais importa nesse mo-
mento e, por isso, entende-

A
mos e respeitamos a decisão 
da Prefeitura do Rio de não 
autorizar a realização de even-
tos maiores em alguns poucos 
estabelecimentos — afrimou 
o presidente da Orla Rio João 
Marcello, que se reuniu com 
o presidente em exercício da 
Riotur Fabricio Villa Flor.

— Essa medida é fundamen-
tal e segue a decisão tomada 
em relação ao réveillon oficial 
da cidade. Seguimos para uma 
virada de ano com responsabi-
lidade social — disse Fabricio 
Villa Flor.

Já o prefeito Marcelo Cri-
vella frisou que o momento é 
de “atenção redobrada à pro-
teção das pessoas".

— Lamentamos profunda-
mente as vidas que se foram, 
e esperamos salvaguardar 
outras tantas, apelando ain-
da para que tomem cuidados 

Prefeitura cancela festas 
de réveillon em quiosques 
da orla do Rio

Último réveillon foi marcado pella legalização dos cercadinhos dos quiosques que invadiram as areias

sanitários onde quer que es-
tejam na virada de ano. Que 
2021 seja um ano de supera-
ção, com a força de Deus”, dis-
se o prefeito Marcelo Crivella.

Em nota, a Orla Rio in-
formou que estava acompa-
nhando "de perto a evolução 
de casos de contágio por Co-
vid-19 na cidade e tinha ple-
na ciência de que os eventos 
nos quiosques só seriam 

autorizados pelos órgãos 
competentes se houvesse 
uma melhora no cenário da 
pandemia". A concessio-
nária ressaltou que apenas 
42 quiosques, dos 309 que 
administra, entraram com 
pedido na prefeitura para 
realizar eventos. Já 85% das 
unidades vão operar na noite 
do réveillon como têm feito 
desde a reabertura, em julho.

Reunião em agosto
Segundo a Orla Rio, foi realizada 

uma reunião com a Riotur no fim de 
agosto e, desde a data, acreditando 
na melhora da pandemia, entrou 
com pedido para liberação do fun-
cionamento dos quiosques no ré-
veillon. "No entanto, desde o início, 
a Orla Rio, assim como os operado-
res dos quiosques, sabiam que nada 
estava garantido devido ao cenário 
de incertezas deste ano", ressaltou.

A população, os empresá-
rios e os funcionários da área 
turística de Búzios, na Região 
dos Lagos do Rio de Janeiro, 
realizam um protesto desde 
a manhã desta quinta-feira, 
dia 17, um dia após a Justiça 
determinar o lockdown na 
cidade. A decisão foi tomada 
em razão do aumento expres-
sivo do número de novos ca-
sos de Covid-19, que deixam 
o município na Bandeira Ver-
melha - Risco 3. Cerca de 500 
pessoas fecharam o acesso ao 
Centro de Búzios durante a 
manifestação, com o trânsito 
bloqueado nos dois sentidos 
no trevo de acesso à Praia da 
Ferradura. Nos cartazes, ma-

Búzios tem protesto da população e de em-
presários contra o lockdown determinado 

Protesto da população, empresários e funcionários da área de turismo de Búzios

Foto: Reprodução

nifestantes afirmam que "lo-
ckdown é igual a fome e po-
breza" e que "todos precisam 
trabalhar". A prefeitura infor-
mou que recorreu da decisão 
nesta manhã.

Uma pesquisa da Asses-
soria Fiscal da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) apontou que Búzios 
é a cidade do Estado onde a 
população mais dependeu do 
auxílio emergencial do gover-
no federal: 58,61%.

A decisão do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJ-
-RJ) se baseia num Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) celebrado com a De-
fensoria Pública em junho 

deste ano, e que, de acordo 
com o texto, não teria sido 
cumprido até o momento. A 
informação foi antecipada 
pelo blog da colunista Be-
renice Seara, no site do EX-
TRA. No documento, o juiz 
Raphael Baddini de Queiroz 
Campos ressalta que Búzios 
encontra-se em bandeira 
vermelha, “com risco muito 
elevado de colapso da rede 
de saúde e necessidade de 
isolamento social completo”, 
e declara estado de calamida-
de. A cidade terá que pagar 
multa de R$ 100 mil por dia 
caso descumpra decisão.

“Em uma semana epide-
miológica de outubro de 

2020 tinha-se uma dúzia de 
novos casos para quase uma 
dúzia de leitos de UTI ale-
gadamente disponíveis. Em 
uma semana epidemiológi-
ca de dezembro de 2020, às 
vésperas das comemorações 
de Natal e de réveillon, tem-
-se 453 (o magistrado somou 
apenas até o dia 15, terça-fei-

ra) novos casos para a mesma 
‘quase-dúzia’ de leitos de UTI 
alegadamente disponíveis, 
com um aumento de 3.775% 
no número de novos casos em 
uma só semana, a serem am-
parados pelo mesmo sistema 
público de saúde municipal”, 
escreveu o juiz Raphael Bad-
dini de Queiroz.
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O presidente Jair Bolsonaro 
assinou nesta quinta-feira (17) 
uma medida provisória que 
destina R$ 20 bilhões para o 
plano nacional de vacinação 
contra a Covid-19.

A MP foi publicada em edi-
ção extra do "Diário Oficial da 
União" e o dinheiro já pode 
ser usado pelo Ministério da 
Saúde. Por se tratar de uma 
medida provisória, deve ser 
aprovada pela Câmara e pelo 
Senado em 120 dias, senão 
perde a validade.

Em discurso após assinar o 
texto, Bolsonaro disse que o 
governo vai comprar todas as 
vacinas aprovadas pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Ele repetiu que 
as vacinas estarão à disposição 
dos brasileiros "de forma gra-
tuita e voluntária".

Até o momento, nenhuma 
das empresas que desenvol-
vem vacinas contra a Covid-19 
pediu registro na Anvisa.

Além da compra de doses de 
vacinas, a MP prevê a compra 
de insumos, como seringas e 

Bolsonaro edita MP com R$ 20 bilhões para 
o plano de vacinação contra a Covid-19

Bolsonaro edita MP com R$ 20 bilhões para o plano de vacinação

Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz

Pazuello prevê entregar 24,5 milhões de doses 
de vacina contra Covid já em janeiro

O ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, afirmou nesta 
quinta-feira que a previsão da 
pasta é distribuir as doses de 
vacina contra a Covid-19 em 
meados de janeiro. Na estimati-
va ele detalhou as entregas que 
espera, sendo 9 milhões de do-
ses da CoronaVac, 15 milhões da 
Astrazeneca em parceria com 
a Fiocruz, e 500 mil da Pfizer, 
para o primeiro mês de 2021.

Segundo Pazuello, "o proces-
so diário" informará a data exata 
do trâmite, que também depen-
de do aval da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
O ministro participou de uma 
sessão de debates sobre o tema 
no Senado. O governador do 
Piauí, Wellington Dias, relatou 
que, em conversa com gover-
nadores na última quarta-feira, 
Pazuello afirmou que seria pos-
sívevl iniciar a vacinação até o 
dia 21 de janeiro.

— Estamos prevendo a distri-
buição de números efetivos. Vou 
colocar em tese para os senhores: 
temos três grandes laboratórios 
que têm números claros para 
nós: a Astrazeneca com Fiocruz, 

o Butantan e a Pfizer. Se apro-
fundarmos esses números, esta-
mos falando em 500 mil doses 
da Pfizer em janeiro, 9 milhões 
do Butantan em janeiro e 15 mi-
lhões da Astrazeneca em janeiro. 
A data exata (que temos) é o mês 
de janeiro. Pode ser 18 de janeiro, 
20 de janeiro. Mas se pudermos 
(é preciso) compreender que o 
processo é que vai nos dar a data 
e novo desenho, isso tudo depen-
dendo do registro da Anvisa, que 
é o que nos garante segurança e 
eficácia — afirmou Pazuello.

O ministro detalhou a previ-
são de entregas nos primeiros 
meses de 2021. Segundo ele, o 
cronograma determina que em 
fevereiro haja outras 500 mil 
doses da Pfizer, 22 milhões de 
doses do Butantan e 15,2 mi-
lhões da Astrazeneca. O imuni-
zante da Astrazeneca, em con-
junto com a Universidade de 
Oxford, no entanto, teve proble-
mas em seu desenvolvimento 
e haverá atraso no cronograma, 
segundo os próprios pesquisa-
dores. Nenhum laboratório pe-
diu ainda registro, nem mesmo 
emergencial, à Anvisa.

agulhas, o financiamento da 
logística do plano de vacinação 
e campanhas de comunicação.

Plano de vacinação 
contra a Covid-19

O governo lançou oficial-
mente o plano nacional de va-
cinação contra a Covid-19 nesta 
quarta-feira.

O documento não apresenta 
uma data para o início da vaci-
nação. O governo argumenta 
que não pode cravar uma data 
enquanto não houver aprova-
ção de vacina pela Anvisa.

O plano prevê imunizar pri-
meiro grupos considerados 
prioritários, por estarem mais 

expostos ao coronavírus ou se-
rem mais vulneráveis à doença. 
A previsão é de vacinação de 
cerca de 50 milhões de brasi-
leiros nos primeiro 4 meses da 
vacinação. Depois, levaria mais 
12 meses para vacinar o restan-
te da população.

Vacinas
Antes da MP, o governo já 

havia destinado R$ 1,99 bilhão 
ao Ministério da Saúde para 
viabilizar, produzir e disponi-
bilizar a "vacina de Oxford", 
desenvolvida pelo laboratório 
AstraZeneca em parceria com 
a Universidade de Oxford, do 
Reino Unido.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBoa herança... Foto: Daniel Castelo Branco

virada do 
ano se apro-
xima e vai 
ficando cada 
vez mais 
perto da re-
alidade um 
cenário pre-
visto para 
2021: o go-

verno Paes deve herdar um mu-
nicípio com 15 folhas salariais 
para serem pagas. Além da in-
certeza sobre a data do depósito 
do 13º salário, a atual gestão não 
confirmou, até o momento, que 
deixará recursos destinados ao 
pagamento dos vencimentos 
de dezembro - que sempre são 
quitados com verbas do orça-
mento do mesmo ano.

A prefeitura tem afirmado 
que "trabalha para pagar a 
gratificação em dezembro". A 
coluna mostrou ainda, na se-

A
mana passada, que a Secreta-
ria de Fazenda e a PGM estão 
em busca de verbas extraor-
dinárias neste fim de ano, na 
tentativa de conseguir di-
nheiro suficiente para pagar, 
ao menos, a primeira parcela 
do 13º. Mas nada está garanti-
do até o momento.

Essa indefinição levou o 
Mudspm (movimento unifica-
do do funcionalismo carioca) a 
cobrar o crédito em nota envia-
da ontem aos vereadores e ao 
governo Crivella.

Déficit de R$ 4 bi na LOA 
pode mudar

A Câmara do Rio finali-
zou ontem a votação da pro-
posta de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para 2021. Pelo 
texto aprovado, a previsão 
total de receita é de R$ 31,3 
bilhões. E o déficit no próxi-

Paes deve 'herdar' município 
com 15 folhas salariais para 
serem pagas em 2021

Além das 13 folhas do próximo ano, governo Paes terá que honrar mais duas folhas salariais de 2020

mo ano será de R$ 4 bilhões, 
sem contar os restos a pagar 
- que devem incluir a folha 
salarial de dezembro deste 
ano, ainda não garantida, e 
também o 13º salário.

Aliás, as projeções da equi-
pe de Eduardo Paes, que já 
trabalha na transição, apon-
tam um déficit gigantesco 

para o próximo ano, no valor 
de R$ 10 bilhões.

Diante do impasse a respei-
to de um 'orçamento' real e da 
necessidade de se encerrar o 
ano com alguma estimativa, 
os parlamentares decidiram 
então aprovar essa LOA, com 
possibilidade de modifica-
ções em 2021.

Remanejamento 
do orçamento

Os vereadores também garan-
tiram para a próxima gestão uma 
margem de remanejamento no 
orçamento de 30%. Com isso, o go-
verno Paes poderá realocar verbas 
que teriam uma destinação especí-
fica para outros fins, como para qui-
tar algumas despesas obrigatórias.
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A Delegacia de Homicídios da 
Capital e da Delegacia de Repres-
são às Ações Criminosas Organi-
zadas (Draco) cumprem quatro 
mandados de busca e apreensão 
expedidos contra ex-seguranças 
do contraventor Rogério de An-
drade, na manhã desta quinta-
-feira, dia 17. As investigações são 
referentes à emboscada que cul-
minou na morte de Diogo Andra-
de, em 2010, à época com 17 anos, 
filho do bicheiro.

Um ex-policial militar, um 
ex-bombeiro, um policial mili-
tar da ativa e outro homem que 
não é agente público são inves-
tigados pelo crime, sendo apon-
tados como os responsáveis 
pela emboscada.

As equipes estão em opera-
ção nos bairros do Recreio dos 
Bandeirantes, Vila Valqueire e 
Realengo, na Zona Oeste do Rio, 
e em Iguaba Grande, na Região 
dos Lagos. A Corregedoria de 
Polícia Militar participa da ação.

A morte de Diogo
Em 2010, Diogo Andrade 

dirigia um Toyota Corolla, 

Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão 
contra supostos ex-seguranças do contraventor Rogério 

Agentes da Polícia Civil em um dos endereços para cuumprir mandados contra suposto ex-segurança do contraventor Rogério de Andrade

Foto: Divulgação

Padrasto e mãe são presos por estupro contra 
jovem, que teve 4 filhos num período de 8 anos

Uma jovem de 22 anos denun-
ciou estupros recorrentes cometi-
dos pelo padrastro desde seus 14 
anos, na área rural do município 
de Barreirinha (AM), a 330 quilô-
metros de Manaus. Desde então, 
ela gerou quatro filhos do autor 
dos abusos sexuais. O homem foi 
preso nesta terça-feira, dia 15, junto 
com a mãe da vítima, que teria co-
nhecimento do que a menina so-
fria, mas não agiu para socorrê-la.

Segundo Gleide Conceição, da 
Secretaria de Assistência Social 
da prefeitura, a jovem procurou o 
Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) para denunciar 
os crimes. Em seguida, foi acio-
nado o Conselho Tutelar que, em 
parceria com a polícia do Amazo-
nas, deram início à investigação 
do caso. Um dia depois, as quatro 
crianças geradas pelos estupros 
foram retiradas da residência 
onde sofriam maus-tratos. A víti-
ma dos abusos também foi leva-
da para um hotel na cidade para 
receber apoio necessário.

Conceição explicou que, como 
o município é de pequeno porte, 
não há abrigos na região. Por isso, 
uma responsável por um abrigo 
na capital do estado, na compa-
nhia de um advogado, devem 
ainda ir a Barreirinha cuidar dos 

trâmites legais para fazer a trans-
ferência da jovem e das crianças.

— Todas as providências fo-
ram tomadas. Nós colocamos a 
moça (a mãe), com as crianças 
em um hotel. Nós, enquanto 
secretaria e prefeitura, estamos 
dando todo o suporte, toda a lo-
gística de hotel, de alimentação, 
de medicação, inclusive para as 
crianças — afirmou Conceição.

A secretária disse que as quatro 
crianças apresentavam sinais de 
maus-tratos e antes de irem para 
o hotel, passaram por um hospi-
tal. Elas também são consideradas 
como vítimas de negligência.

— Já fizemos todas as medica-
ções necessárias porque as crian-
ças apresentavam muitos maus-
-tratos. Uma delas, a de 3 anos, 
apresentava a cabeça totalmente 
cheia de feridas justamente por 
essa questão dos maus-tratos. A 
mãe apresenta dificuldade para 
cuidar das crianças. Então nós, en-
quanto assistência, ajudamos nos 
cuidados diários mesmo, alimen-
tação, em tudo — completou.

Conceição disse que o Minis-
tério Público foi acionado após 
a denúncia da vítima e pediu a 
prisão do casal acusado pelos 
estupros, que foi acatado pela 
Comarca de Barreirinha.

acompanhando pelo pai, Ro-
gério de Andrade, que esta-
va no banco do carona. Uma 
bomba foi plantada no veícu-
lo. A explosão causou a Rogé-
rio uma fratura na face, mas o 
filho, adolescente de 17 anos, 
morreu na hora.

O carro usado pelo contra-
ventor possuía blindagem ní-
vel 4, capaz de conter disparos 

de fuzis e o bicheiro costuma-
va circular pela Barra da Tijuca 
escoltado por policiais milita-
res. No momento do atentado, 
cinco PMs faziam a segurança 
de Rogério em dois veículos 
Vectra que o acompanhavam 
lado a lado. Um deles, onde 
estavam três policiais, acabou 
atingido pelas chamas provo-
cadas pela explosão.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSJá sabia... Foto: Marcia Foletto

eis policiais 
militares do 
Rio foram 
presos, na 
manhã desta 
quinta-feira, 
durante uma 
operação da 
Polícia Civil e 
do Ministério 

Público. O grupo é suspeito de 
tentar matar com mais de 20 tiros 
o policial civil Bruno Rodrigo da 
Silva Rodrigues, em Vila Valquei-
re, na Zona Norte da capital. De 
acordo com o MP, o crime ocor-
reu em represália a investiga-
ções feitas pela equipe do agente 
sobre PMs que coagiriam comer-
ciantes da Feira da Pavuna, tam-
bém na Zona Norte, e sobre o 
comércio de cigarros. Os acusa-
dos foram denunciados à Justiça 
por tentativa de homicídio qua-
lificado, associação criminosa e 

S
adulteração de identificação de 
veículo. A ação - que tem o apoio 
da Corregedoria da PM - foi bati-
zada de Todos Por Um.

Segundo uma fonte da Polí-
cia Civil, Todos Por Um é uma 
expressão usada dentro da cor-
poração e se refere à união para 
a proteção dos agentes.

Quatro dos suspeitos são lo-
tados no 7º BPM (São Gonçalo): 
o cabo Sergio Berbereia Basile, 
o cabo Mauro Simôes de Castro, 
o sargento Joamilton Tomaz Ri-
beiro e o sargento Fagner Alves 
da Silva. O quinto é o cabo Eu-
clydes José do Prado Filho, do 
Batalhão de Policiamento em 
Vias Especiais (BPVE). O sex-
to acusado é Sérgio Leonardo 
dos Santos Antônio, apontado 
como informante do grupo, 
que também foi preso. Todos 
tiveram a prisão preventiva de-
cretada pela Justiça.

PMs são presos suspeitos de 
tentar matar inspetor que os 
investigava com mais de 20 tiros

O sargento da PM Joamilton Tomaz Ribeiro está entre os presos

Uma arma com kit rajada, 
que os investigadores afirmam 
ter sido usada na tentativa de 
assassinato do policial civil, foi 
encontrada na casa do cabo Eu-
clydes. A defesa dos acusados 
ainda não foi localizada.

Mesmo ferido, policial revidou
Além dos mandados de pri-

são, as equipes cumprem outros 
40 de busca e apreensão. Os 
endereços são ligados aos seis 
presos e também a outras nove 
pessoas. A Polícia Civil cumpriu 

também mandados de busca e 
apreensão em cinco batalhões: 
7º BPM (São Gonçalo), 15º BPM 
(Duque de Caxias), 35º BPM (Ita-
boraí), BPRV e BPVE.

O ataque ao policial civil ocor-
reu em 14 de abril deste ano. De 
acordo com o MP, Sérgio Basile e 
Mauro - que seriam responsáveis 
pelo planejamento do crime - dis-
pararam mais de 20 tiros contra 
Bruno. A ação criminosa foi em 
frente à casa da vítima. Mesmo fe-
rido na perna, Bruno conseguiu se 
esconder e revidar.

As investigações apontam Jo-
amilton como motorista de um 
dos veículos utilizados no crime 
em que estariam os atiradores, 
além de ter a função de garantir 
a fuga de todos. Já Sérgio Leonar-
do e Euclydes teriam monitora-
do a vítima no dia do atentado, 
acompanhando-a desde a saída 
do seu local de trabalho, a 39ª DP 
(Pavuna) até sua casa. Já Fagner é 
acusado de fornecer aos demais 
denunciados o outro veículo uti-
lizado na emboscada, que tinha 
placa adulterada.



Legal...

sar as redes 
sociais em 
prol de moti-
var e levantar 
a autoestima 
das mulheres, 
essa é uma 
das alegrias 
da musa fit-

ness e profissional de edu-
cação física Ingred Menezes. 
Com um corpo escultural ins-
pirador, a profissional, sempre 
gostou de usar sua rede para 
fazer o bem. Além de ensaios 
fotográficos, viagens, e sua 
rotina, ela que também é es-
tudante de nutrição, auxilia a 

 Musa fitness usa suas mídias 
sociais para dar dicas e desafios 
de saúde e bem-estar

U

ta-se de uma série que alterna 
corridinhas rápidas no mesmo 
lugar, agachamentos e sequen-
cia de abdominais, que segun-
do ela, o abdômen é principal 
queixa de todas as mulheres.

Ingred conta que além de 
seus alunos, ter seguidores 
virtuais em que ela passa fazer 
parte da rotina é motivador.

“É muito gratificante poder 
me sentir útil e ajudar com 
que pessoas possam mudar 
seus hábitos. Meu desejo é 
conquistar e motivar ainda 
mais adeptos da vida saudá-
vel”, conta a musa.

Ingred tem novidades: A 
bela está preparando um pro-
grama que tem foco nos glúteos 
e lançará em breve. Com preços 
acessíveis, ela pretende alcan-
çar as mulheres que desejam 
turbinar a área.

Interessados em pegar as 
dicas, podem acessar o Insta-
gram: @ingredpersonall

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

mulherada a ter uma vida ainda 
mais saudável. E, foi na pande-
mia, que esse apoio aumentou. 
Saiba mais sobre Ingred:

Ingred é assim. Uma profis-
sional que vive a todo vapor. 
Entre um compromisso e outro, 
faz questão de separar um tem-
po para suas seguidoras. Ela dá 
receitas, atividades, físicas, e 
recentemente, tem proposto 
pequenos desafios para serem 
feitos em casa. Mas, ela alerta. É 
importante buscar acompanha-
mento profissional.

Com um perfil de Instagram 
de mais de 400k de seguido-
res, teve sua conta rakeada por 
duas vezes, mas, nem isso, a 
fez desanimar. Recomeçou do 
zero, atualmente com 17 k, e 
faz da rotina diária, algo leve, 
que não pesa.

Nessa semana, a profissional 
lançou um desafio simples, mas 
que garante ser bastante eficaz, 
se feito com frequência. Tra-

empresária e mode-
lo paulistana, Laís 

Stephany de 31 anos, 
passou por apuros na 

noite nesta quarta-fei-
ra, 16, a beldade teve 

seu WhatsApp invadi-
do. “Hoje quando abri 

meu WhatsApp, vi que o mesmo foi 
clonado e estão pedindo dinheiro em 
meu nome. Primeiro que estou muito 
bem financeiramente e segundo que 
não preciso de fazer este tipo de coisa 
para enganar as pessoas,” revelou a loi-
ra que por duas vezes posou nua para 
o site Bella da Semana.
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ais do que 
o fato de o 
Fluminense 
ainda não ter 
vencido sob 
o comando 
de Marcão, 
as atuações 
nestas duas 
partidas é 

que causam maior preocupação. 
Depois do 2º tempo decepcio-
nante no empate contra o Vas-
co, o Tricolor fez 90 minutos 
ruins na derrota por 2 a 1 para 
o Atlético-GO, nesta quarta-fei-
ra, em Goiânia. O que se viu foi 
um time lento, sem intensi-
dade e pouco incisivo. Com o 
time estacionado em 7º lugar 
na classificação do Campeona-
to Brasileiro, o treinador terá 
de buscar soluções para dar um 
padrão de jogo à equipe, para 
que o torcedor possa continu-
ar sonhando com uma vaga na 
Libertadores sem precisar de-
pender de um G-8.

Ao assumir o time na terça-
-feira passada após a saída de 
Odair Hellmann para o Al Wasl, 
dos Emirados Árabes Unidos, 
Marcão prometeu “a seguran-
ça e o equilíbrio” do time de 

M
seu antecessor, com o acrésci-
mo da posse de bola, que, em 
2019, havia conseguido resga-
tar da passagem de Fernando 
Diniz. O atual grupo, porém, é 
bastante diferente e não mais 
condicionado a jogar como 
o que o ex-volante assumiu 
na reta final do ano passado. 
Marcão precisará, neste caso, 
buscar soluções internas, tanto 
táticas, quanto em termos de 
peças, para conseguir implan-
tar seu estilo sem perder o que 
Odair construiu de positivo.

Nestas duas primeiras par-
tidas, o Fluminense vive uma 
crise de identidade. Contra o 
Atlético-GO até conseguiu ter 
mais a bola (57% a 43%). Mas 
não soube usá-la. Pouco criou 
e finalizou cinco vezes, sendo 
apenas duas na direção do gol, 
ambas no 2º tempo. Chegou ao 
gol somente nos acréscimos, 
quando o resultado estava pra-
ticamente decidido.

Defensivamente, por sua 
vez, o time não apresentou a 
compactação, ponto forte de 
Odair. Espaçado na frente da 
defesa, o Fluminense permitiu 
ao Atlético-GO criar um volume 
de oportunidades no 1º tempo 

Ainda sem vencer com Marcão, 
Fluminense mostra crise de 
identidade contra Atlético-GO

Marcão, técnico do Fluminense

e abrir o placar com Wellington 
Rato e continuar levando perigo 
na 2ª etapa. Novo titular, Marcos 
Felipe teve trabalho e, com boas 
defesas, impedia que o rival 
abrisse vantagem.

Quanto ao setor de meio de 
campo, vale fazer uma ressalva 
sobre o peso dos desfalques. 
Se já não vinha contando com 
Dodi, afastado, a dinâmica do 
setor ainda era mantida com 
Martinelli (machucado) e/ou 

Yago (suspenso). Sem muitas 
alternativas à disposição, Mar-
cão escalou Yuri de primeiro 
volante e colocou Hudson 
mais adiantado (como Odair 
já vinha fazendo), em uma se-
gunda linha com Michel Araú-
jo. Não deu liga. O setor foi len-
to e pesado. Yuri não foi capaz 
de dar fluidez à saída de bola 
junto com Nino e Matheus Fer-
raz, e Hudson não conseguiu 
contribuir na frente.

Marcão tentou mudar a es-
tratégia no 2º tempo, mas as 
decisões de substituições e os 
rearranjos táticos foram motivos 
de questionamento. Sem con-
seguir as infiltrações desejadas 
pelo meio, buscou mais amplitu-
de colocando Fernando Pacheco 
pela ponta direita. Para isso, pre-
teriu Michel Araújo, mantendo 
Hudson, apesar do ex-são-pauli-
no sempre cair de ritmo nas se-
gundas etapas.


