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OLÁ INVESTIDOR!

Turbulência no mercado faz investidores
estrangeiros estocarem dólares

Dados de fluxo
de capital dos EUA
mostram que o
volume de dólares no
exterior se aproxima
de níveis recordes
Investidores estrangeiros que vêm
se desfazendo de ações e títulos soberanos estão estocando dólares, à medida que a volatilidade nos mercados
se intensifica.
De modo geral, investidores repatriam o dinheiro e o convertem para
a moeda local, mas não é o que está
acontecendo no momento. Dados de
fluxo de capital dos Estados Unidos
mostram que o volume de dólares no
exterior se aproxima de níveis recordes, visto que investidores vêm retirando ativos arriscados de suas carteira e, ao mesmo tempo, mantendo a
moeda de reserva mundial.
“O dólar assumiu o papel de seguro contra a estagflação global, uma
vez que a moeda americana é um dos
poucos ativos financeiros que oferecem retornos”, afirmou o estrategista
de câmbio do Deutsche Bank, George
Saravelos, em nota a clientes. Estagflação é uma combinação de crescimento fraco e preços em alta.
A tendência é outro exemplo de
como a inf lação no maior nível em
décadas – e a resposta dos bancos
centrais a esse fenômeno – está abalando todos os tipos de mercados,
incluindo de ações, títulos, criptomoedas e commodities. Na sema-

A pesquisa foi feita com base na plataforma da empresa, que processa
diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos
na passada, o S &P 500 entrou
em “ bear market”, ao acumular perdas de 20% em relação
a sua máxima mais recente, e
o dólar vem emergindo como
um porto seguro. Isso significa
que o mercado de câmbio, que
já foi calmo no passado, também está tumultuado, à medida que o Federal Reser ve (Fed)
e outros bancos centrais revertem suas políticas de relaxamento monetário na tentativa
de conter a inf lação.
O chamado WSJ Dollar Index,
que mede as variações do dólar+0,45% em relação a uma ces-

ta de 16 moedas, já avançou 3%
desde o começo deste mês. O
dólar reduziu ganhos na última
semana, após o Fed elevar seus
juros em 75 pontos-base, mas
ainda acumula ganhos de cerca
de 12% ao longo do último ano.
Tradicionalmente, o franco
suíço e o iene japonês também
servem de porto seguro quando
os mercados estão turbulentos.
Mas a política ultra-acomodatícia do Banco do Japão (BoJ),
que ainda mantém seus juros
em torno de zero, prejudicou
o status do iene como um investimento seguro, enquanto o

franco suíço tem ficado às margens dos negócios.
Embora afirmem que o dólar
está sobrevalorizado nos níveis
atuais, gestores de ativos não
veem muitas outras opções. O
consenso é que as medidas dos
BCs e um movimento de fuga
de ativos de risco vêm mantendo o dólar no maior patamar em
décadas, embora temores sobre
uma eventual recessão nos EUA
estejam aumentando.
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PRISÃO ESPERADA

EX-MINISTRO MILTON
RIBEIRO PEGO
na operação Acesso Pago

Polícia Civil
prende dois
homens por tráfico
interestadual de
drogas e munições
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã
desta quarta-feira (22), dois homens que transportavam 3kg de pasta base de cocaína e 8 caixas
contendo 50 munições calibre 9mm cada uma, em
Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a
polícia, o material vinha de São Paulo para abastecer a comunidade do Guandu no município de Japeri, onde atua a maior facção de narcotráfico do
estado do Rio de Janeiro.
Emanuel Florêncio da Silva, 33 anos, e Roan Cardoso Ramos Santana de Oliveira, 31 anos, levavam
a carga criminosa em um automóvel Ford Ecosport
quando foram presos pelos agentes da Delegacia
de Repressão a Entorpecentes (DRE). Os dois foram
conduzidos à sede da DRE, na Cidade da Polícia, e
autuados em flagrante. Eles irão responder pelos
crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso permitido.
Após levantamento de dados realizado pelo setor de inteligência e monitoramento eletrônico, os
policiais foram até o município de Belford Roxo,
onde Emanuel e Roan foram interceptados quando
levavam drogas e munições para uma comunidade
na Baixada Fluminense.
Os dois homens foram encaminhados para o
sistema prisional onde permanecerão à disposição da Justiça. As investigações continuarão
para que sejam identificados outros envolvidos na atividade criminosa.

Ex-ministro da Educação do
governo do presidente Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro foi preso pela
Polícia Federal nesta quarta-feira (22), em Santos, no âmbito de
uma operação, batizada de Acesso
Pago, que investiga a prática de
tráfico de influência e corrupção
na liberação de verbas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), órgão ligado ao
Ministério da Educação.
A prisão de Ribeiro foi determinada pela Justiça por causa de um
suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas do
MEC. O ex-ministro é investigado
por suspeita de corrupção passiva;
prevaricação (quando um funcionário público 'retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício',
ou se o pratica 'contra disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal'); advocacia administrativa (quando um
servidor público defende interesses
particulares junto ao órgão da administração pública onde exerce suas
funções); e tráfico de influência.
A investigação envolve um
áudio no qual Ribeiro dizia libe-

rar verbas da pasta por indicação de dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura,
a pedido de Bolsonaro.
"Foi um pedido especial que
o presidente da República fez
para mim sobre a questão do
[pastor] Gilmar", disse o ministro no áudio.
Alguns prefeitos também
denunciaram pedidos de propina – em dinheiro e em ouro –
em troca da liberação de recursos para os municípios. Milton
Ribeiro disse que pediu apuração dessas denúncias à Controladoria-Geral da União.
Ribeiro já havia prestado
depoimento à PF no final de
março, quando confirmou que
recebeu o pastor Gilmar a pedido de Bolsonaro. No entanto,
ele negou que tenha ocorrido
qualquer tipo favorecimento.
Relembre o caso
O inquérito foi aberto após o
jornal revelar, em março, a existência de um "gabinete paralelo"
dentro do MEC controlado pelos
dois pastores. Dias depois, o jor-

nal "Folha de S.Paulo" divulgou
um áudio de uma reunião em
que Ribeiro afirmou que, a pedido de Bolsonaro, repassava verbas para municípios indicados
pelo pastor Gilmar Silva.
Após a revelação do áudio,
Ribeiro deixou o comando do
Ministério da Educação.
Registros do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI)
apontam dezenas de acessos
dos dois pastores a gabinetes
do Palácio do Planalto.
'Cara no fogo'
Em vídeo, Bolsonaro chegou a
dizer que botava "a cara no fogo"
por Ribeiro e que as denúncias
contra o ex-ministro eram "covardia" (assista abaixo). Já nesta quarta, questionado sobre a prisão do
ex-ministro pela PF, Bolsonaro
afirmou que Ribeiro é quem deve
responder por eventuais irregularidades à frente do MEC.
"Ele responde pelos atos
dele", afirmou Bolsonaro em
entrevista à rádio Itatiaia. O
presidente disse ainda que "se
a PF prendeu, tem motivo."
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OPERADORAS NÃO PODEM

CANCELAR PLANO DE SAÚDE
COLETIVO DURANTE TRATAMENTO
DE DOENÇA GRAVE, DECIDE STJ

A

Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu nesta quarta-feira
que as operadoras não podem desligar
uma pessoa de um plano de saúde coletivo quando ela tem uma doença grave
para tratar. A decisão deverá ser seguida pelos tribunais e juízes de todo o
Brasil. A legislação veda a rescisão do
contrato no caso de planos individuais e familiares, mas não menciona
os coletivos, o que vinha levando a algumas pessoas a recorrerem à Justiça para garantir o tratamento.
O relator, o ministro Luis Felipe Salomão, propôs uma
tese que foi aprovada por unanimidade: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral
do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em
pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
ou de sua incolumidade física até a efetiva alta, desde que o
titular arque integralmente com a contraprestação devida".
O ministro Marco Buzzi questionou se isso significava
que o usuário deveria pagar por todo o tratamento. Salomão
explicou que não, mas que ele deverá estar em dia com a
mensalidade do plano para poder se beneficiar da decisão.
Luis Felipe Salomão também afirmou:
— Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 [da lei sobre planos de saúde]
restringe-se aos seguros e planos individuais e familiares,

Luís Felipe
Salomão,
ministro do
Superior
Tribunal de
Justiça Foto:
Abdias Pinheiro

sobressai o entendimento de que a impossibilidade
de rescisão contratual durante a internação do usuário
ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de
sua sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física também alcança os pactos coletivos.
Foram julgados dois recursos apresentados por
uma operadora contra decisões que beneficiaram
dois usuários. A partir desses casos, o STJ ficou a
tese que deverá ser observada no país todo. Nas
ações, a empresa disse não haver ilegalidade no

PROCON CARIOCA MULTA
SUPERVIA EM MAIS DE
R$ 1 MILHÃO
O Instituto Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Carioca multou a
concessionária Supervia em R$
1.362.360 pela suspensão do serviço no ramal Japeri e na extensão Paracambi em agosto de 2021,
além da circulação com horários
irregulares em outros ramais.
A paralisação aconteceu por
cerca de três dias, teria ocorrido devido ao furto de cabos e
equipamentos de sinalização, o
que, de acordo com a empresa,
impossibilitou a prestação do
serviço com segurança.

Em 2021, a Supervia suspendeu mais de 800 viagens. As
interrupções no funcionamento
causaram danos aos usuários,
que relataram dificuldades para
embarcar em outros ramais da
empresa devido à superlotação
em meio à pandemia de Covid-19, já que a paralisação ocorreu em horário de pico.
De acordo com o Procon Carioca, a empresa já tinha sido
notificada para prestar esclarecimentos. Na época, foram
requeridas informações sobre
dias de interrupção e ramais

afetados, causa da interrupção
e duração da interrupção. Além
disso, a concessionária também
precisou responder se há plano
de contingência, como ele funciona, e qual o procedimento
utilizado para reembolso dos
consumidores.
Na defesa prévia, a Supervia alegou que as suspensões
parciais e temporárias do ramal Japeri e da extensão Paracambi foram causadas exclusivamente por problemas
de segurança pública nos dias
24, 30 e 31 de agosto de 2021.
A empresa afirma que foram paralisações pontuais,
com atrasos pontuais. Ainda
segundo a Supervia, a duração da paralisação foi de duas
horas no dia 24 de agosto de

cancelamento de seguros coletivos, e que a proibição de rescindir contrato durante tratamento
médico ocorre apenas nos planos individuais ou
familiares. No julgamento, o advogado que representa a empresa disse que cada caso envolvendo o
tema tem suas peculiaridades, que impedem dar
um tratamento uniforme à questão.
O defensor público Sander Gomes Pereira Júnior, que atua no caso, defendeu o direito dos
usuários dos planos durante a sessão.

Supervia é multada em mais de R$1 milhão Foto: Fabiano
Rocha / Agência O Globo
2021 e três horas nos dias 30
e 31. Desde o início de 2021,
a concessionária diz que foram verificadas cerca de 526
ocorrências relacionadas a

furtos dos cabos de sinalização, e outras 43 ocorrências
de furto dos grampos de fixação e outros componentes
da linha férrea.
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Casos de investigação:

Polícia Civil investiga

se traficantes do
Dendê estão
envolvidos no
desaparecimento
de motorista

A Polícia Civil investiga se o traficante Marcos Vinícius dos Santos,
o Chapola, suspeito de comandar o
tráfico no Morro do Dendê, na Ilha
do Governador, na Zona Norte do
Rio, está envolvido no desaparecimento do entregador de supermercados Thiago Gomes dos Santos,
de 28 anos. Thiago desapareceu no
último domingo, quando trabalhava como motorista de aplicativo.
De acordo com investigações
preliminares da 17ª DP ( São Cristóvão), o carro dirigido pelo motorista
foi visto no Morro do Dendê pouco
depois de o motorista ter transportado um passageiro para as proximidades da comunidade, que tem
o comércio de drogas controlado
por Chapola. Um dos bandidos mais
procurados do Rio, Marcos Vinícius
é acusado de integrar uma facção
criminosa que atua no estado. Ele
assumiu o comando do Dendê,
em 2019, depois que o traficante
Fernandinho Guarabu, então chefe
do tráfico no morro, foi morto em
junho daquele ano, em uma troca
de tiros com policiais do Batalhão
de Choque da PM.

Jornalista agredida
PELO NAMORADO EM COPACABANA
é internada para nova cirurgia
A jornalista Luka Dias, de 37 anos, que fugiu
do apartamento do então namorado, Fred Henrique Lima Moreira, em Copacabana, após ser
torturada por três dias, vai precisar passar por
uma nova cirurgia. Na noite de ontem, ela usou
as redes sociais para informar que estava indo
para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca,
onde ficará internada até a realização do procedimento cirúrgico marcado para esta quarta-feira,
às 13 horas. Em entrevista, Luka afirmou que infelizmente corre o risco de perder quatro dentes
da parte da frente da arcada.
Este é o terceiro procedimento que a jornalista precisou passar desde as agressões. Se trata
de uma cirurgia reparatória no maxilar, devido a
um processo inflamatório persistente. Ela deve
ficar internada até sexta-feira.
— Eu não sinto mais dor nos dentes em si,
mas dói muito na região do meu queixo. Tenho
uma grande inflamação nessa região, que chega
a fazer uma espécie de caroço, por causa de ossinhos fragmentados. Também sinto muita dor
nos pinos das placas de titânio. Estava a base de
analgésicos fortíssimos — contou Luka.
A jornalista ainda sofre com as consequências das agressões que sofreu presa em
um apartamento na Rua Barata Ribeiro. Na
ocasião, Fred Henrique usou um cassetete
e um soco-inglês para torturá-la. Ela sofreu
traumatismo craniano e fraturou a mandíbula, sem contar os diversos hematomas
pelo corpo. No final do mês de maio, Luka
precisou ser novamente hospitalizada para
passar por uma avaliação dentária devido a
uma inflamação.
— Está sendo uma recuperação dolorida,
com algumas complicações, como a inflamação nos dentes, além da dor, que não para. Mas,
mesmo diante de todas as dificuldades, não me
arrependo de ter denunciado e me alivia muito ver a justiça sendo feita. Me sinto forte para
lutar por tanta coisa que perdi quando estava
com ele, como meus celulares e laptops que

A jornalista Luka Dias, que foi agredida pelo
namorado, em Copacabana, com hematomas
pelo corpo Foto: Fabio Rossi
foram quebrados durante o relacionamento. Apesar de tanto sofrimento nessa
triste trajetória, conheci pessoas que só
têm me dado força e segurança para superar tudo e levantar a bandeira contra a
violência doméstica — desabafa.
Fred Henrique Lima Moreira segue
preso por tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura. De acordo
com a delegada Natacha Alves de Oliveira,
titular da 12ª DP (Copacabana), a jornalista
manteve um relacionamento com Fred
por cerca de oito meses e ele já demonstrava um perfil violento e manipulador.
Em sua ficha criminal, há anotações por
violência doméstica, tráfico de drogas,
associação para o tráfico, porte ilegal de
arma de fogo, ameaça e resistência.

Depois que Luka conseguiu fugir,
ela continuou a ser ameaçada pelo
agressor antes dele ser preso. Em mensagens enviadas ao celular da jornalista enquanto ela estava no hospital ele
escreveu: "Um dia tu sai (sic), hospital
não é eterno". A jornalista se considera
uma sobrevivente.
— Somos muito mais fortes do que pensamos: basta acreditarmos nessa nossa força e
no trabalho da polícia, que foi extremamente
ágil, eficiente e cuidadosa. Não somos o sexo
frágil, somos o sexo forte, somos imbatíveis!
Apesar de a minha família ter desmoronado
com tudo que aconteceu, sobrevivi a uma
agressão física e a um abuso mental. Hoje, tenho a certeza de que sou uma sobrevivente
— relatou a jornalista, em entrevista
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Polícia faz perícia em loja onde está Investigação
câmera que 'espionava' batalhão da PM

Perito analisa câmera usada para monitorar ações do Batalhão
de Choque, no Centro do Rio Foto: Roberto Moreyra
Uma equipe da 21ª DP (Bonsucesso)
realiza uma perícia na manhã desta
quarta-feira na loja onde está instalada
a câmera de segurança que monitorava
policiais militares do Batalhão de Choque, no Centro do Rio. O equipamento
teria sido colocado por uma das mulhe-

res suspeitas de espionar os agentes e repassar as informações para
traficantes, que sabiam, dessa forma, com antecedência das operações. Os policiais civis fotografam
a câmera de segurança, que está
na fachada de um hostel na Rua

Frei Caneca, a cerca de 100 metros da entrada do batalhão.
Segundo uma testemunha, a mulher teria alugado o espaço e dito
que ali funcionária um depósito de
gelo, mas o negócio nunca chegou
a funcionar. A caixa de eletricidade

é outro ponto analisado pelos agentes, que
buscam saber de que forma o monitoramento
foi montado. Uma escada foi utilizada por eles
para alcançar a câmera de segurança.
Dentro da loja, vários roteadores de internet estão espalhados pelo chão, indicando
que a transmissão das imagens era feita de
dentro do imóvel. A polícia também busca
recolher impressões digitais nos equipamentos, que ainda estavam funcionando na manhã desta quarta-feira.
Nesta terça-feira, duas mulheres foram
detidas sob a suspeita de espionar o Bope e
o Batalhão de Choque da Polícia Militar por
meio de um esquema envolvendo câmeras
de segurança e aparelhos celulares. A informação foi divulgada pelo RJ2, da Rede Globo. De acordo com a corporação, elas estariam repassando informações sobre a saída
de policiais dos quartéis para operações no
Rio. Uma delas morava bem perto da unidade do Bope, em Laranjeiras, na Zona Sul da
cidade, e seria mulher de um PM que está
preso. No mesmo bairro, um homem também foi detido pela polícia.
Segundo a polícia, a dupla monitorava a
movimentação das tropas em tempo real. Elas
foram detidas num veículo branco que acompanhava viaturas do Bope quando teve início o
deslocamento da equipe do quartel da unidade com destino à comunidade de Manguinhos
para uma ação de apoio a policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Com as
mulheres, os policiais militares apreenderam
seis telefones celulares, com registros de comunicação com diferentes facções criminosas
ligadas ao tráfico de drogas e a milícias.

Suspeita de espionagem contra PM
mandou mensagens sobre trajeto
do Bope para quatro contatos
O celular de onde Carolina Teixeira da Silva, de 33 anos, mandou
mensagens alertando sobre uma
operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o
trajeto feito pelos policiais desde o
batalhão, em Laranjeiras, revelou
que o aviso foi enviado ao mesmo
tempo para quatro contatos diferentes por meio de um aplicativo
de mensagens instantâneas. Identificados como "333 Maré", "Magrinho COR Maio", "Gabriel Gomes
(Aliança Novo)" e "Da Prata Magrinho", os usuários receberam a seguinte informação: “4 viaturas pegando a Av. Brasil. Sem o grandão.
Estamos na Linha Vermelha”.

Além disso, a conta do Whatsapp
vinculada ao aparelho telefônico utilizado por Carolina para trocar mensagens traz uma bandeira de Israel. A
imagem é comumente vinculada ao
Complexo de Israel, criado pelo traficante Álvaro Malaquias Santos Rosa,
o Peixão, na região da Cidade Alta e
de Parada de Lucas, em 2020. A facção criminosa que domina a região é
a mesma do Complexo da Maré e da
Vila Aliança, nomes que aparecem,
ainda que em partes, nos contatos de
interlocutores da suspeita de espionagem. Carolina estava no carro ao
lado de Keley Cristina Domingos dos
Santos, de 31 anos, no carro abordado
pelos policiais militares na altura de

Ramos. As duas foram detidas e levadas para a 21ª DP (Bonsucesso).
Num primeiro depoimento na delegacia, Keley contou que estava apenas
de carona com a outra suspeita no momento em que elas foram abordadas e
que teria saído de Campo Grande para
levar quentinhas para uma cunhada
num hospital em Laranjeiras. Carolina
é esposa de um primo de Keley, um PM

que está preso. Mas, num segundo momento, Keley pediu para dar um novo
depoimento e revelou que estava no
apartamento de Carolina em Laranjeiras, imóvel que era usado como ponto
de espionagem com uma câmera instalada na janela do quarto. Ela explica que
mentiu por medo de ser envolvida no
caso e alega que estava no apartamento
para se encontrar com um namorado.
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DUQUE DE CAXIAS

O Dia Mundial de Combate ao
Trabalho Infantil é celebrado em
12 de junho. Em Mesquita, a data
não passou em branco. Na última
quarta-feira, dia 15, equipes da Subsecretaria Municipal de Assistência
Social organizaram uma ação para
informar a respeito do Programa de
Erradicação ao Trabalho Infantil,
o PETI, bem como a atuação dos
demais equipamentos socioassistênciais dentro do município. O
evento de mobilização aconteceu
na Praça Elizabeth Paixão, no Centro, e envolveu também a Secretaria
Municipal de Saúde e a Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo.
Essa luta, no entanto, deve ser
lembrada o ano todo. Segundo Nara
Lucena, subsecretária municipal
de Assistência Social, é necessário
intensificar essa mobilização e olhar
para eles com atenção, entendendo
onde e como direcionar os trabalhos
que já são realizados diariamente
dentro dos CRAS do município, por
meio dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos. Assim como a atuação do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência
Social, que intervem e acompanha
crianças que se encontram em
situação de trabalho infantil.
“Todos os anos, nossas equipes
fazem campanhas para sensibilizar
e alertar as pessoas sobre essa causa.
Mas, principalmente esse ano, onde
estamos saindo de uma pandemia,
se faz necessário reforçar a importância de combater esse problema.
Muitas famílias ficaram desempregadas e isso, de certa forma, acarreta
no número de crianças em situação
de trabalho infantil”, destaca a
subsecretária.

GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO E PREFEITO
WILSON REIS INAUGURAM CRECHE

O
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CONSCIENTIZA
SOBRE COMBATE
AO TRABALHO INFANTIL
EM MESQUITA

NOTÍCIAS DA BAIXADA:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

governador
Cláudio Castro
cumpriu uma
extensa agenda de compromissos,
no último
sábado (18),
em Duque
de Caxias.
Junto ao prefeito Wilson Reis, inaugurou a Creche e Pré-Escola Municipal Deputado José Carlos Coutinho,
no bairro Jardim Anhangá. A unidade já está em funcionamento e passa a atender a 200 crianças de um a
cinco anos de idade.
Durante o evento, o público
presente pode assistir a uma
apresentação de balé infantil
com o projeto Pequenos Passos.
Na ocasião, a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, parabenizou a performance artística
das alunas da rede municipal de
ensino e salientou que a entrega
da creche à comunidade do Jardim Anhangá dará mais dignidade aos estudantes. “Estou muito
feliz e admirada com a qualidade
das instalações. Não me canso de
olhar e me orgulhar por esta conquista. Tudo foi pensado e decorado com muito carinho e amor.
Gratidão a todos os envolvidos”,
contou a gestora da pasta.
Já o prefeito de Duque de
Caxias, Wilson Reis, cumprimen-

Na ocasião, a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, parabenizou
a performance artística das alunas da rede municipal de ensino
tou a senhora Marília Coutinho, viúva do homenageado,
o ex-deputado José Carlos
Coutinho, e salientou que a
construção de novas creches
atende às necessidades dos
trabalhadores. O chefe do
Executivo Municipal ainda
reforçou que é essencial para
a criança ter um convívio
social além do núcleo familiar. “A creche possibilita um
momento importante para a

criança porque ela aprende
a se relacionar e desenvolver
habilidades fundamentais à
formação humana”, declarou.
O governador Cláudio Castro enfatizou a importância
de parcerias com o governo
municipal e ressaltou também
que é preciso construir escolas
para a população. “Quando a
criança sai de um ambiente
educacional de qualidade a
mesma já sai com a base edu-

cativa necessária para o resto
da vida. O trabalho que realizamos volta a ter um olhar
para as necessidades do povo.
Quero agradecer a oportunidade de visitar Duque de
Caxias, mais uma vez, a fim de
que juntos possamos realizar
uma transformação na vida
dos moradores. Eu não tenho
dúvida de que quando nos
unimos Deus abençoa e multiplica as ações”, disse Castro.

O governador
Cláudio Castro
cumpriu uma
extensa agenda
de compromissos,
no último sábado
(18), em Duque
de Caxias, junto
ao prefeito
Wilson Reis
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Botafogo oferece R$ 27 milhões
por James Rodríguez, diz
jornalista colombiano

O

Botafogo
negocia
diretamente com o
com o Al-Rayyan,
do Qatar, a contratação de James Rodríguez, segundo o
jornalista colombiano Pipe Sierra,
da “Win Sports
TV”. De acordo
com a informação, o clube carioca fez
uma proposta de 5,3 milhões de dólares (cerca de R$ 27,2 milhões) pelo
meia-atacante de 30 anos.
O dinheiro da contratação viria de
John Textor, acionista majoritário da SAF
do Botafogo, e o negócio dependeria de

um trabalho de convencimento, já que o
desejo de James é retornar à Europa.
"O Botafogo negocia diretamente com
Al-Rayyan por James Rodríguez (30).
Eles ofereceram 5,3 milhões de dólares;
sabendo que o desejo do '10' é regressar
à Europa. A negociação para o colombiano é promovida pela equipe do bilionário
John Textor, também dono do Lyon e do
CrystalPalace", escreveu o jornalista.
O jogador da seleção colombiana passou também Banfield, Porto, Monaco,
Real Madrid, Bayern de Munique e Everton. ele tem contrato com o Al-Rayyan
até julho do ano que vem e, na última
temporada no Qatar, marcou cinco gols e
deu seis assistências em 14 jogos.

Fluminense trabalha Jorge Jesus estreia no Fenerbahçe
com dia 9 de julho
com
empate
em
amistoso
para despedida de
Fred no Maracanã

Falta menos de um mês para a aposentadoria oficial de Fred — ao menos, em contrato, que será no dia 21 de julho. Em campo, a
tendência é que aconteça antes. Isso porque
o Fluminense trabalha com o dia 9 de julho
como data principal para despedida do atacante da torcida tricolor. Na ocasião, aconteceria na partida diante do Ceará, no Maracanã, às
19h, pelo Campeonato Brasileiro.
A extensão de vínculo de Fred por
mais alguns dias está fora dos planos. A
diretoria tricolor e o atacante se reuniram e decidiram não estender o vínculo
até o dia 24, quando o Fluminense enfrentará o Bragantino, no Maracanã.
Ao canal 'Sentimento Tricolor', o presidente Mário Bittencourt comentou sobre a decisão e afirmou que o Fluminense ainda terá
"várias despedidas" de Fred no Maracanã,
citando os jogos do clube como mandante
diante Cruzeiro, Botafogo e Corinthians.
O contrato do centroavante vai até 21 de julho, data do aniversário de 120 anos do clube.

Jorge Jesus estreou no Fenerbahçe, da Turquia, com um empate em amistoso preparatório para a temporada 2022/2023. No primeiro jogo sob o comando do novo treinador,
disputado nesta quarta-feira, em Istambul, a
equipe ficou no 2 a 2 com o Shkupi FC, campeão da Macedônia do Norte.
Os turcos sofreram um gol logo aos 13 minutos,
marcado por Sunday. Mas empataram em seguida,
graças a um brasileiro: Lincoln Henrique, ex-Grêmio, que também fazia sua estreia no clube.
O Shkupi voltou a liderar a ficar à frente no placar, com mais um gol de snday, nos acréscimos do
primeiro tempo, as 47. O Fenerbahçe conseguiu
empatar novamente aos 41 do segundo tempo,
com o gol do turco Muhammed Gümüşkaya.
Além de Lincoln, outro brasileiro estava entre
os 11 titulares de Jesus: Luiz Gustavo, volante que
disputou a Copa de 2014 com a seleção brasileira.
O Fenerbahçe tem mais dois jogos amistosos
marcados. No sábado enfrenta o Tirana, e no dia 2
de julho, o Partizan. Jesus e sua equipe estreiam na
pré-eliminatória da Liga dos Campeões no dia 20
de julho, contra o Dínamo.

JORGE JESUS EM TREINO PELO FENERBAHÇE FOTO: DIVULGAÇÃO / FENERBAHÇE
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