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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19:

erca de 
40% dos 
p a c i e n t e s 
i nt e r n a d o s 
em estado 
grave com 
Covid-19 na 
rede da Pre-
vent Senior 
em 2020 

morreram, segundo dados 
apresentados pela Covisa, ór-
gão de Vigilância Sanitária vin-
culado à Secretaria Municipal 
de Saúde, à CPI da Prevent Se-
nior, da Câmara Municipal de 
São Paulo, nesta quinta-feira. 
O número é maior do que os 
22% citados pelo diretor da 
operadora, Pedro Batista, em 
depoimento à CPI da Covid, 
do Senado Federal.

De acordo com Luiz Artur 
Vieira Caldeira, coordenador 
da Covisa, a Prevent Senior 
notificou 7.705 casos de Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave em 2020, entre os quais 
5.431 foram provocadas pela 
Covid-19. Deste total, 2.210 
morreram, uma taxa de mor-
talidade de aproximadamente 
40%. Em 2021, o percentual 
caiu para 35,16%. Os números 
fazem parte do sistema Sivep-
-Gripe, banco de dados oficial 

C
de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave.

O presidente da CPI, verea-
dor Antonio Donato (PT), afir-
mou ao final da sessão que os 
números apresentados pela 
Covisa causaram "espanto" 
pela "alta taxa de mortalidade 
nos hospitais da Prevent".

— É uma linha de investiga-
ção da CPI que começa a andar 
— afirmou o petista.

O representante da Covisa 
também disse em depoimento 
à CPI que solicitou à Secretaria 
Estadual de Saúde intervenção 
temporária nos hospitais da 
Prevent Senior que estavam 
descumprindo as normas sani-
tárias na pandemia da Covid-19. 
O documento, enviado no dia 
27 de março de 2020 ao órgão, 
até hoje não teve resposta.

O pedido de intervenção 
foi elaborado após duas inspe-
ções da Covisa em hospitais da 
operadora de saúde. A primei-
ra inspeção, realizada no dia 
18 de março do ano passado, 
verificou uma série de irregu-
laridades, tais como: atraso na 
notificação de casos e óbitos 
suspeitos e confirmados de 
Covid-19; concentração de ca-
sos suspeitos de toda a rede 
Prevent na unidade Paraíso, o 

Quatro entre dez pacientes graves com Quatro entre dez pacientes graves com 
Covid-19 na Prevent Senior morreram, Covid-19 na Prevent Senior morreram, 
diz relatório da secretaria municipaldiz relatório da secretaria municipal

que ocasionou o aumento súbi-
to de demanda e superlotação; 
ausência da realização de exa-
mes para pesquisa de influen-
za; ausência de notificação de 
suspeita de surto de infecção 
por Covid-19 intra-hospitalar; 
quantidade insuficiente de kit 
para confirmação de casos de 
coronavírus; além da interna-
ção, no mesmo ambiente, de 
pacientes com sintomas pareci-
dos, mas que não tinham qual-
quer confirmação da doença.

Após verificar o descumpri-
mento das normas sanitárias 
e as falhas no processo de pre-
venção e controle de infecção 

da doença, a Covisa abriu um 
processo administrativo sani-
tário e autuou a empresa. Fo-
ram feitas uma série de orien-
tações técnicas e a própria 
Prevent Senior se comprome-
teu a fazer as adequações.,

No dia 23 de março, a Co-
visa fez uma nova inspeção, 
onde continuou verificando 
irregularidades. Uma delas, re-
latadas por Caldeira, foi o não 
preenchimento de parte dos 
relatórios de óbito redigidos 
pela empresa. Depois disso, foi 
encaminhado à secretaria esta-
dual de saúde um ofício pedin-
do providências:

— Solicitamos a interven-
ção temporária no Sancta 
Maggiore, unidades Paraíso, 
Pinheiros e Paulista até que a 
instituição cumpra as normas 
do código sanitário vigente. 
Junto com a notificação, foi 
encaminhado uma cópia do 
relatório completo da inspe-
ção — disse Caldeira.

Até hoje, segundo ele, 
não houve uma resposta ofi-
cial por parte do Estado. A 
única medida que a Covisa 
teve conhecimento foi a re-
alização de uma inspeção do 
estado, mas cujo resultado 
não foi comunicado.

Sede da Prevent Senior, operadora de plano de saúde



Quinta-Feira 14 de Outubro de 2021

POLÍTICAGERAL 3
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência Foto: Reprodução

m homem 
foi esfaque-
ado e mor-
reu na noite 
da última 
quarta-fei-
ra, 13, na 
Rua Euchá-
rio, no bair-
ro Cabuçu, 

em Nova Iguaçu. Ele foi identi-
ficado como o pastor Heraldo 
Carlos de Souza, e trabalhava 
como motorista de aplicativo 
no momento do crime.

Segundo a Polícia Militar, 
agentes do 20ºBPM (Mesquita) 
foram acionados ao local e bom-
beiros do quartel de Nova Igua-
çu constaram a morte do pastor 
às 21h39. A Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense 
(DHBF) foi acionada para fazer 
fazer a perícia na faca, no carro da 
vítima e em um telefone celular.

U
Nas redes sociais, amigos 

do pastor lamentaram a morte 
e disseram que ele trabalhava 
como motorista de aplicativo 
para complementar a renda. Se-
gundo o seu perfil pessoal, He-
raldo Carlos de Souza era pastor 
da Assembleia de Deus, e tam-
bém professor de teologia.

Segundo caso em 
menos de 48h

O soldado do Exército 
Flávio Amaral Teixeira, de 
21 anos, foi morto a tiros na 
última segunda-feira, 11, en-
quanto também trabalhava 
como motorista de aplicati-
vo em Nova Iguaçu. Segundo 
a Polícia Militar, agentes do 
20ºBPM (Mesquita) foram 
chamados para verificar uma 
tentativa de homicídio na 
Estrada do Mato Grosso, no 
bairro Marapicu.

Pastor Heraldo Carlos de Souza trabalhava como motorista de aplicativo

Flávio transportava dois 
passageiros no momento em 
que foi o veículo foi atingido 
por dezenas de disparos. Ele e 
um dos passageiros chegaram 
a ser socorridos para o Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu, mas o 
militar, que foi atingido na ca-
beça, não resistiu. O passageiro 
socorrido foi baleado na coxa e 

no pé, teve fratura exposta no 
dedo, passou por uma cirurgia 
e recebeu alta na última quar-
ta-feira. De acordo com a PM, 
a outra passageira não se feriu.

A Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense (DHBF) 
investiga o assassinato e diz que 
diligências estão em andamen-
to para identificar a autoria do 

crime. O corpo de Flávio Amaral 
Teixeira foi enterrado na última 
quarta-feira, 13, no Cemitério 
Santa Sofia, em Seropédica.

O Portal dos Procurados di-
vulgou um cartaz oferecendo 
recompensa de R$5 mil por 
informações que ajudem a Po-
lícia Civil a encontrar os auto-
res do crime.

Acusado de torturar um ho-
mem que foi apontado injusta-
mente como responsável pelo 
desaparecimento dos três meni-
nos de Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense, Anderson Luiz da 
Silva, conhecido como Bam-
bam, de 31 anos, foi preso na 
tarde desta quinta-feira. O trafi-
cante do Castelar foi capturado 
na Via Dutra, por policiais da 54ª 
DP (Belford Roxo) e militares do 
39º BPM (Belford Roxo).

Segundo os agentes, Bam-
bam se deslocava pela Rodovia 
Presidente Dutra, sentido Rio, e 
estava indo para uma reunião no 
Complexo da Penha, com inte-
grantes da cúpula do Comando 
Vermelho (CV). 

No dia 12 de janeiro deste ano, 
um morador da comunidade foi 
espancado após ser acusado pe-

Um objeto semelhante a 
uma granada foi encontrado na 
manhã desta quinta-feira, nas 
areias da Praia de Copacabana, 
na altura do Posto 2,na Zona Sul 
do Rio. Agentes da Operação 
Copacabana Presente isolaram 

a área, e o Esquadrão Antibom-
bas da Polícia Civil foi acionado.

De acordo com o barra-
queiro João Firmino, de 42 
anos, foi um gari que encon-
trou o objeto na areia.

— O gari limpava aqui por volta 

das 9h. Veio a Polícia Civil, e em 30 
minutos eles retiraram — contou.

Firmino trabalha a poucos 
metros do local onde o arte-
fato estava. Ele disse que a 
praia estava vazia e não havia 
pessoas na areia.

los traficantes de ter desapareci-
do com Lucas Matheus, Alexan-
dre e Fernando Henrique, que 
estão sumidos desde o dia 27 de 
dezembro de 2020.

Após o linchamento, os crimi-
nosos ainda amarraram um pape-
lão na vítima, com os dizeres "Sus-
peito do desaparecimento das três 
crianças. Pego por moradores do 
Castelar". O homem foi deixado 
ensanguentado, no porta-malas 
de um carro, em frente a 54ª DP.

Nesta segunda-feira, O DIA re-
velou que a cúpula do Comando 
Vermelho (CV) confessou que os 
traficantes do Castelar foram os 
responsáveis pelo crime.

No entanto, na época, as in-
vestigações da Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Fluminense 
(DHBF), já haviam apontado que 
o morador era inocente.

Polícia prende traficante que torturou morador acusado injustamente 
do desaparecimento dos três meninos de Belford Roxo

Esquadrão antibombas retira objeto 
semelhante a granada em Copacabana

Anderson Luiz da Silva

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS 
DE DIVERSÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A Federação 
dos Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artís-
tica no Estado do Rio de Janeiro - FTEDCA-RJ e o Sindicato 
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Esta-
do do Rio de Janeiro - SATED/RJ, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convocam os associados, em especial 
os Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a 
realizar-se no próximo dia 19/10/2021, terça-feira, às 15 ho-
ras em primeira convocação e às 15 horas e 30 minutos em 
segunda e última convocação com qualquer quórum, na 
sede administrativa do SATED/RJ, à Rua Alcindo Guanabara, 
17/18º andar, Centro - Rio de Janeiro, para discutirem e de-
liberarem sobre: a) CONVENÇÃO ou ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO 2021/2022; b) Autorizar o ajuizamento do 
Dissídio Coletivo, Exercício do Direito de Greve e Paralisa-
ção, caso as negociações com a Entidade Patronal resul-
tem infrutíferas. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021. João 
Daltro de Almeida – Presidente da FTEDCA-RJ e Hugo Gross 
Schweller – Presidente em Exercício do SATED/RJ.

Bambam foi um dos dez 
homens indiciados pela espe-
cializada e denunciado pelo 
Ministério Público pela tortu-
ra. Em julho, a 1ª Vara Crimi-
nal de Belford Roxo aceitou a 
denúncia do MP e tornou os 
suspeitos em réus.

Pastor é esfaqueado e morre Pastor é esfaqueado e morre 
enquanto trabalhava como motorista enquanto trabalhava como motorista 
de aplicativo em Nova Iguaçude aplicativo em Nova Iguaçu

Policiais retiram da Praia de Copacabana artefato que parece com granada
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O
 corpo do vereador 

Alexsandro Silva 
Faria, o Sandro do 
Sindicato (Solida-
riedade), foi sepul-
tado na manhã 
desta quinta-feira, 
no Cemitério Nos-
sa Senhora do Pi-
lar, em Duque de 
Caxias, na Baixa-

da Fluminense. Ele foi morto a tiros de 
fuzil na manhã de ontem, quando diri-
gia uma van no bairro Pilar, onde mo-
rava. Uma multidão acompanhou o 
cortejo entre a Igreja Ministério Apos-
tólico Adonai, congregação que ele fre-
quentava e onde foi o velório, e o ce-
mitério. Um carro de som reproduziu 
músicas evangélicas durante o trajeto.

Com camisas personalizadas com a 
foto de Sandro e a frase “Quem aceita 
o mal sem prosperar coopera com ele”, 
as centenas de pessoas cantaram em 
conjunto enquanto caminhavam. O 
corpo chegou ao cemitério às 9h50, 
sob aplausos. No cemitério, amigos e 
parentes do vereador discursaram por 
30 minutos antes do sepultamento.

— Queria que cada um dos senho-
res, tanto políticos quanto eleitores 
e a rapaziada da refinaria, não dei-
xasse esse legado morrer. Vamos 
mantê-lo vivo em nossos corações. 
Quando lembrar o Sandro, não se 
entristeça. Lembra aquele negão 
que gostava de comer pé de galinha 
com jiló e angu — disse o irmão do 
vereador, Marcos Silva Faria.

O filho mais velho de Sandro, Alexsandro 
Júnior, homenageou o pai:

— Esse cara é um herói para mim 
e para todos que estamos aqui. Lu-
tador, batalhador, sofredor, filho de 
pintor — disse.

Alexsandro também lembrou que o 
sonho do pai era ser vereador de Du-
que de Caxias.

— Ele falou para mim “filho, senta 
aqui. Você é meu braço direito, meu 
primogênito. Você tem meu nome..” 
Ele tinha o costume de dar uma vol-
ta para pedir as coisas, aquele jeitão 
dele. Às vezes desengonçado, mas 
que a gente amava. E ele falou que 
precisava de mim (para se candida-
tar), que era o sonho dele — lembrou.

Presente no enterro, o prefeito de Duque 
de Caxias, Washington Reis (MDB), disse 
que não vê motivação política no assassi-
nato do vereador.

— É uma covardia. Um vereador trabalhador, 
da nossa base, de um caráter de primeira. Vere-
ador com a cabeça nova, pensando na cidade, 
pensando no povo. E a gente vê que esse caso 
não tem conexão política. Tem conexão da vio-
lência do cotidiano.

Sandro do Sindicato foi o terceiro vereador 
assassinado em Caxias neste ano. Em março, 
Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Merca-
do (MDB), foi morto num ataque que resultou 
também no assassinato de seu filho, Gabriel da 

Silva. Em setembro, Joaquim José Santos Ale-
xandre, o Quinzé, também foi morto a tiros.

Para o prefeito, esses dois assassinatos de ve-
readores que ocorreram antes não tiveram rela-
ção com a atividade política:

— Nenhum desses homicídios tem caráter 
de crime político ou latrocínio. Foi alguma co-
vardia. A gente crê nisso. E torcemos pra que a 
polícia possa desvendar esse crime, que é muito 
importante para a sociedade.

O governador do Rio, Cláudio Castro, se reú-
ne nesta tarde com o presidente da Câmara de 
Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba 
(MDB), para falar sobre os casos. Celso irá acom-
panhado de todos os vereadores da cidade.

Alexsandro tinha 42 anos e estava no 
primeiro mandato, depois de tentar três 
vezes uma vaga na Câmara da cidade. Di-
retor do Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria da Construção Civil, Montagem 
Industrial, Mobiliário, Mármore e Granito 
e do Vime de Duque de Caxias, ele trans-
portou a atuação junto à categoria para o 
nome de urna: Sandro do Sindicato.

Obteve 3.247 votos nas eleições de 2020, 
o suficiente para que ele se elegesse pelo 
quociente eleitoral. Mais de dois terços da 
votação vieram da zona eleitoral de bairros 
como Vila Rosário, Parque Fluminense e 
Pilar, local onde ele foi assassinado.

Sandro era casado e deixou seis filhos. 
Na Câmara, ele foi substituído pelo suplen-
te Alex Freitas (Solidariedade).

Multidão se despede do 
vereador Sandro do Sindicato,,  
assassinado em Caxiasassassinado em Caxias

Triste violência no Rio

SONHO DE SER VEREADOR

SEPULTAMENTO FOI NESTA QUINTA-FEIRA

Sandro do Sindicato foi morto a tiros em Duque de Caxias, onde era vereador

O corpo do vereador Sandro do Sindicato é velado em Duque de Caxias
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Clínica da 
Família Dr. 
Jorge Cam-
pos orga-
nizou na 
quarta-fei-
ra, dia 29 de 
s e t e m b r o , 
uma ação 
de Dia D di-
r e c i o n a d a 

à comunidade surda. A ini-
ciativa aconteceu em alusão 
ao Setembro Azul, campanha 
que dá visibilidade a esse gru-
po e que abriga o Dia Nacional 
do Surdo, em 26 de setembro. 
Embalada pelo tema, a uni-
dade promoveu uma palestra 
com ênfase nas questões de 
acessibilidade.

Inaugurada em 2018, a 
Clínica da Família Dr. Jorge 
Campos se tornou um polo de 
referência no acolhimento às 
pessoas surdas. Isso porque 
foi pioneira no estado do Rio 
de Janeiro na contratação de 
intérprete da Linguagem Bra-
sileira de Sinais (Libras). “A 

A
ideia foi celebrar e debater a 
importância de uma socieda-
de mais inclusiva, ressaltan-
do o direito à acessibilidade 
no atendimento público, em 
alusão ao Setembro Azul”, ex-
plica Fabiana Medeiros, coor-
denadora da unidade.

Laura Alcântara e Patricia 
Silva, intérpretes de Libras da 
Clínica da Família Dr. Jorge 
Campos, realizam um trabalho 
amplo, atendendo em média 
180 pacientes surdos.  Além 
de intermediar e possibilitar 
um atendimento igualitário, 
elas estreitam a relação entre 
os profissionais de saúde e os 
pacientes surdos. E isso não se 
resume aos serviços prestados 
ali: elas também fazem o acom-
panhamento dos usuários para 
possíveis encaminhamentos 
em outras unidades de saúde 
do município. Por exemplo, 
em consultas com especialis-
tas na Policlínica Municipal 
Celestina José Ricardo Rosa, 
em Santa Terezinha, ou em 
exames de imagem.

Unidade teve palestra em prol do mês de conscientização sobre a visibilidade da comunidade surda

Fotos: Divulgação

S e te m b r o  A z u l 
na Clínica da Família 
Dr. Jorge Campos

“Já peguei casos em que o 
paciente estava com uma in-
fecção e o médico demorou a 
identificar porque não soube 
entender o que era. Por isso, é 
muito importante que eles te-
nham esse porta-voz e acom-
panhamento em todo o proces-
so. Até porque quem melhor 
do que o próprio paciente para 
expressar o que está sentindo”, 
indaga Laura Alcântara.

Neste sábado (16), a Prefeitura de 
Japeri, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, promoverá o ‘Dia D’ 
das Campanhas Nacionais contra a 
Poliomielite e de Multivacinação. 
Crianças e adolescentes menores 
de 15 anos, que ainda não se vaci-
naram contra a paralisia infantil ou 
que estão com a caderneta em atra-
so, poderão se imunizar em todos 
os postos de saúde das 9h às 15h. 

As campanhas visam a reduzir 
o risco de reintrodução do polio-

vírus selvagem no país e aumen-
tar as coberturas vacinais, dimi-
nuindo a incidência das doenças 
imunopreveníveis e contribuin-
do para o controle, eliminação e/
ou erradicação desses males.

Para vacinar os pequenos, bas-
ta procurar a unidade de saúde 
mais próxima com identidade, 
CPF ou certidão de nascimento, 
além da caderneta de vacinação. 
É necessário estar acompanhado 
pelo responsável.

Políticas públicas na saúde
Mãe de filho surdo e mo-

radora da Coréia, Cássia Li-
cia um bom tempo como ou-
vinte do filho nas consultas. 
“Me incomodava, porque ele 
não recebia a atenção ne-
cessária. O atendimento era 
mais direcionado a mim do 
que ao meu filho”, recorda. 
Por isso, em prol da comu-
nidade surda do município, 

ela foi uma das pessoas que 
mais reivindicaram políticas 
públicas na área da saúde 
voltadas para pessoas com 
deficiência. “Por que cor-
ri atrás da saúde? Porque é 
vital! Na falta de comunica-
ção, uma receita entendida 
errado pode causar danos. 
Assim, fico muito feliz de ter 
feito parte dessa conquista 
para Mesquita”, defende.

‘Dia D’ de imunização contra a 
Poliomielite e de Multivacinação 
acontece neste sábado (16) em Japeri

Crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão se imunizar em todos os postos de saúde das 9h às 15h
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BRASILEIRA NA ITÁLIA
e chamo Analice Zanoni 
tenho 36 anos, nascida em 

Jundiaí, interior de São Pau-
lo, onde vivi por muitos anos, 

filha da radialista e cantora 
Telma Zanoni e pai técnico de 

Eletrônica João Batista e neta 
do radialista Professor Nhô Nhô. 

Começei a trabalhar como manicure em salões 
por toda região de Jundiaí, Louveira e Vinhedo, 
fazia trabalhos com o modelo fotográfica, parti-
cipava de Programas de tv, como Silvio Santos, 
Conversa de Gente Grande com Marcelo Tás, "o 
maior brasileiro de todos os tempos", casos de 
família, entre outros, fui garota propaganda em 
loja, participei de desfile para lojas e sai na Re-
vista Mulheres de Jundiaí, trabalhava também 
como promoter em eventos da região. 
 Vim para a Itália em 2015 depois que me casei, 
foi um período muito difícil para mim, sem 
amigos e familiares, então fui fazer um casting 
pra uma agência de modelos em Padova Planet 
Agenzia, onde fiz um book e alguns trabalhos 
fotográficos,  junto com minha melhor amiga 
brasileira que Deus me deu de presente, Ludi-
milla, criamos nossa página para divulgar nos-
sos shows "Vibrasilshow" chegavamos a ter 
trabalhos de quinta feira até domingo, às vezes 
fazia espetáculos de samba em restaurantes e 
depois dançávamos nas discotecas e cheguei 
a conhecer outros países como Eslovênia e 
Austria por conta do trabalho de dançarina. 
Graças a Deus os Europeus amam o Samba e 

o carnaval e diferente do que eu imaginava, 
somos muito admiradas, por todos os lugares 
que vamos se apresentar, as mulheres ficam 
encantadas e os homens respeitam muito.
Faço também alguns trabalhos como mode-
lo fotográfica em colaborações com alguns 
fotógrafos. Já saí também na capa da Revis-
ta Best Magazine por 2 vezes, uma delas na 
capa especial de fevereiro de 2020, tema 
Carnaval. Apareço também em um site de 
vendas de roupa como garota propaganda.
Sou radialista e até pouco tempo, tinha um 
programa de rádio que se chamava Vem 
Dançar com Analice Zanoni, na programa-
ção da Rádio Vai Vai Brasile Italia FM .
Mas por conta dos inúmeros trabalhos que 
tenho acabei dando um tempo no programa.
Graças ao meu programa, consegui con-
tatos grandes como Vitor e Vanuti, Diego 
e Ray, Loubet, Maskavo, Hugo e Tiago, 
Salgadinho, Tchakabum, entre outros. 
Acredito que vir para a Itália ajudou muito 
no meu crescimento como pessoa, profis-
sional e poder representar aqui, um pouco 
do meu país, me enche de orgulho.
  Por conta da pandemia comecei a trabalhar 
como influencer no meu perfil instagram https://
www.instagram.com/analicezanonioficial/ e tik-
tok https://vm.tiktok.com/ZMegTHxrU/ 
que conto já com mais de 43mil followers,
me chega correio todo dia em casa com pro-
dutos do qual devo fazer publicidade e eu 
adoro muito hahahha.
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n c a n t a -
mento da 
torcida e 
do técni-
co Renato 
G a ú c h o 
com o fu-
tebol de 
A n d r e a s 
Pereira ga-
nha eco 

dentro da diretoria, feliz 
com a tacada certeira do Fla-
mengo na reposição a Ger-
son, vendido.

O departamento de fute-
bol e financeiro não escon-
dem o desejo de adquirir o 
jogador do Manchester Uni-
ted de forma definitiva, mas 
essa engenharia financeira só 
será elaborada em 2022.

Andreas está empresta-
do até junho do ano que 
vem, com valor de mercado 
na casa dos 20 milhões de 
euros, cerca de R$ 128 mi-
lhões na atual cotação. É 
mais que Gabigol, Arrasca-
eta e Pedro custaram.

A previsão orçamentária 
para contratações deve ser 
confeccionada a partir do 
mês de novembro. Este ano 
o Flamengo já gastou com 
aquisições cerca de R$ 180 
milhões, levando em conta 
reforços que chegaram nos 
últimos anos e atletas com-
prados antes, mas com va-
lores parcelados.

No caso de Andreas, o 

E
Flamengo precisará concor-
rer com outros interessados 
quando o empréstimo che-
gar ao fim. O atleta não tem 
em contrato uma opção de 
compra com valor fixado, 
que deixe o clube carioca 
confortável.

A valorização no Brasil 
pode atrair olhares de concor-
rentes europeus. Vale lem-
brar que o jogador de 25 anos 
estava emprestado a Lazio da 
Itália na última temporada. 
O vínculo com o Manchester 
vai até junho de 2023. E uma 
das opções do Flamengo é 
ampliar o empréstimo.

Outra solução é vender jo-
vens jogadores, como fez em 
2021. Para atingir a meta do 
orçamento, o Flamengo ne-
gociou também Gerson, que 
rendeu 20 milhões de euros 
(R$126 milhões, na época). 
No total, o clube superou em 
R$ 100 milhões o valor esti-
pulado, de R$ 168 milhões.

O técnico Renato Gaúcho 
elogiou Andreas. São 11 jogos 
até aqui, com três gols e uma 
assistência.

- Ele veio da Europa, é uma 
outra escola, um outro estilo, 
mas o próprio jogador se aju-
da quando tem essa qualida-
de. Nasce com o dom e depois 
aperfeiçoa. Ele é diferenciado 
na parte tática e para bater na 
bola. Quem ganha com isso 
é o Flamengo, que fez uma 
grande contratação - , disse.

Flamengo quer comprar 
Andreas, mas precisa entender de onde 
tirar quase R$ 130 milhões em 2022

Andreas está emprestado até junho do ano que vem, com valor de mercado na casa dos 20 milhões de euros, cerca de R$ 128 milhões na atual cotação
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