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Melhora 

Bolsonaro analisa reforma da 
Previdência ainda esta semana

Jogador ferido em incêndio no 
Flamengo deixa o CTI

Região Norte recebe primeira 
Frente de Serviços do ano
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OMS alerta para possível 3ª onda de 
surto de febre amarela no Brasil

febRe amaRela 

Região Norte recebe primeira 
Frente de Serviços do ano

atendimento 
à população 

Região Norte recebe primeira 
Frente de Serviços do ano

atendimento 
à população 

Região Norte recebe primeira 
Frente de Serviços do ano

atendimento 
à população 

Cultura 

Primeira feira 
literária de Aparecida 
vai até domingo 
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Sem argumento

Presidente da Assembleia, Lisauer Vieira 
(PSB) vai descascando o seu primeiro 
abacaxi com os velhos argumentos de 
smepre. Que não colam. O que existe 
em Brasília é copiado pela Alego, que, 
em tempo de crise, vai desembolsar R$ 
25 mil de suxílio-mudança, para quem 
saiu e para quem entrou. Quem se ree-
legeu recebe o agrado duas vezes. Li-
sauer diz que é obrigado a pagar, por-
que está na lei. Meia verdade. Copiar 
o que um deputado federal tem pode 
ser feito, mas não é obrigatório. Bas-
ta reunir os deputados e acabar com o 
auxílio. Semples assim. Ou não.

a exceção
Delegado de carreira e morador de 
Goiânia, Humberto Teófilo foi o único 
a recusar o auxílio até agora. 

eleS Sim
Vinicius Cirqueira, Delegado Eduardo 
do Prado e Alysson Lima, que saíram 
da Câmara de Goiânia para a Alego 
mantém silencia sobre o assunto. Pa-
rece que vão receber. 

lixo vira renda
Durante inauguração de galpões 
da coleta seletiva, o presidente da 
Amma, Gilberto Marques Neto, 
anunciou possível acordo com uma 
empresa para produção de energia 
a partir do lixo acumulado no aterro 
sanitário. Ainda para esse ano. 

coincidência
Eleito presidente com o número 17 do 
PSL, Jair Bolsonaro ficou internado 17 
dias em São Paulo. 

oito anoS

Este foi o tempo gasto pelo promotor 
Juliano de Barros, para firmar parcerias 
e chegar aos galpões para três coope-
rativas que atuam na coleta seletiva de 
Goiânia. Os cooperados contam com 
condições mais dignas. A construção 
consumiu telhas de material reciclado e 
tem energia solar. As cooperativas tem 
licenças ambientais e terão mais liberda-
de para atuar no mercado. 

no aguardo
Procurador-geral de Justiça, Benedito Tor-
res aguarda uma possível recondução ao 
cargo, já que foi o mais votado na eleição 
interna de promotores e procuradores. Na 
campanha, afirmou que só aceitaria a indi-
cação se fosse o mais votado. 

ivana no cnJ?
A procuradora Ivana Farina foi inidciada 
pelo Ministério Público de Goiás, para 
ocupar vaga no Conselho Nacional de 
Justiça. Nas mãos da goiana Raquel Dod-
ge, responsável pela indicação. 

vanderlan preSidente

Senador em primeiro mandato, Van-
derlna Cardoso vai presidente a Comis-
são de Ciência e Tecnologia, na Casa. 

20
Íris Rezende, Maguito Vilela, Daniel 
Vilela e Clécio Alves (MDB), Wilder 
Moraes (DEM), Jorge Kajuru e Elias 
Vaz (PSB), Anselmo Pereira (PSDB), 
Francisco Jr (PSD), Major Araújo e 
Delegado Waldir (PSL), Vanderlan 
Cardoso (PR), Adriana Accorsi (PT) e, 
agora, Zé Eliton (PSDB). São nomes 
lembrados para Goiânia 2020.

marcelohel@gmail.com

“Aprendi que, se a gente 
espalhas coisas boas por 

onde passar, a vida se 
encarrega de trazer coisas 

melhores ainda”. 
(Bibi Ferreira)

açõeS 

Governo apresenta estudo pioneiro 
para combate à vulnerabilidade social

o governador Ronal-
do Caiado divulgou 
o indicador goiano 

de carência das famílias, 
que adota a base de dados 
do Cadastro Único do go-
verno federal e utiliza me-
todologia do PNUD (Pro-
grama das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento), 
para apontar o Índice Mul-
tidimensional de Carência 

das Famílias (ICMF).
O diferencial desse 

novo método é a inclusão 
de critérios como taxa de 
analfabetismo, falta de 
água canalizada, evasão 
escolar, falta de revesti-
mento de piso e falta de 
energia no cálculo do 
índice de vulnerabilida-
de social. Os dados fo-
ram trabalhados e ana-
lisados por técnicos do 
Instituto Mauro Borges 
(IMB), lembrando que, 
quanto mais próximo de 
1, pior é o contexto de 
vulnerabilidade das fa-
mílias de um município.

Cavalcante (0,299); Co-
linas do Sul (0,267); Ama-
ralina (0,259); Teresina 

de Goiás (0,258); e Monte 
Alegre de Goiás (0,253) 
foram as cidades com as 
piores notas e, por isso, 
terão prioridade das ações 
do Gabinete de Políticas 
Sociais, ou seja, esse novo 
formato de análise dos 
dados sociais, segundo o 
governador, vai contribuir 
para a otimização de po-
líticas públicas, evitando 
o direcionamento político 
das ações sociais.

“Nosso primeiro pas-
so foi conhecer bem os 
números. Agora, vamos 
resolver problemas que 
estavam trancados em 
computadores, já que o Ca-
dÚnico existe desde 2001”, 
sublinhou Ronaldo Caiado.

O diretor do IMB, Clau-
dio Gondim Nogueira, 
explicou que a renda é 
um dos critérios funda-
mentais, mas não deve 
ser considerado único, 
porque as famílias têm 
outros tipos de carências 
que podem influenciar a 
qualidade de vida.

“Uma família que tem 
o Bolsa Família, mas que 
tem condição de mo-
radia precária, também 
passa por uma série de 
privações e dificuldades 
que atrapalham o con-
vívio familiar e afetam 
a saúde, principalmente, 
das crianças. Os estu-
dos recentes mostram 
que, principalmente, na 

primeira infância é que 
toda a capacidade cogni-
tiva da criança é formada. 
Então, se ela está em um 
ambiente insalubre, com 
más condições, isso pode 
afetar ou trazer ônus 
durante todo o resto da 
vida”, destacou.

Para o governador, o 
levantamento mostra que 
apenas transferir dinhei-
ro para as famílias não é 
a solução. “Outros fatores 
são tão importantes quan-
to, para que a família saia 
da condição de vulnerabi-
lidade. O que vai facilitar 
a atuação dos agentes do 
governo é que o trabalho 
feito pelo IMB conseguiu 
identificar as casas, a famí-

lia em cada município. Não 
é uma tese do achismo, 
do populismo que você 
vai entregar o cartão para 
A ou B, para dizer quem 
deve receber. Tem um Ca-
dastro Único Nacional, 
tem os dados de Goiás e aí 
você identifica as crianças 
que estão fora da escola, 
do cidadão que tem uma 
casa em que não tem ba-
nheiro, de quem não tem 
energia elétrica, de quem 
tem as condições de ha-
bitação precárias. Todos 
esses fatores serão, indis-
cutivelmente, analisados e 
levados em consideração 
para o trabalho de retirar 
as famílias da condição de 
vulnerabilidade”, pontuou.

Estado anuncia 
ações de 
enfrentamento à 
vulnerabilidade 
social
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Região Norte recebe primeira 
Frente de Serviços do ano

a Prefeitura de 
Goiânia realiza 
nesta sexta-feira 

(15), a primeira Frente 
de Serviços de 2019. Ao 
todo, serão 28 bairros 
beneficiados com ser-
viços de urbanização, 
limpeza, requalificação 
e reforma de unidades 
de saúde e educação. 

Já o atendimento à 
população consistirá na 
prestação de serviços 
de saúde, como aferi-
ção de pressão arterial, 
vacinas, medição de 
glicemia e exames de 
eletrocardiograma. Está 
prevista, também, a dis-

tribuição de mudas de 
hortaliças, plantas do 
Cerrado, orientações 
sobre plantio, corte de 
cabelo e atividades lú-

dicas para crianças.
As ações se concen-

trarão das 08h às 15h 
na Escola Municipal 
Prof. Aristoclides Tei-

xeira, situada no Jar-
dim Pompeia. 

Outro estande que 
estará à disposição 
da população é o da 

Atende Fácil, que vai 
oferecer negociação 
e emissão de guias de 
IPTU, ITU e ISS, além de 
inscrições para o Minha 

Casa Minha Vida , alte-
ração do CAE, abertura 
de MEI e demais ser-
viços oferecidos pela 
central de atendimento.

Diversas 
secretarias vão 
disponibilizar 
atendimentos 
à população a 
partir das 8 horas 
desta sexta-feira

LeituRa 

Primeira feira literária de Aparecida vai até domingo 
Quem ama leitura já pode 
anotar na agenda que até 
o próximo domingo, 17, 
Aparecida de Goiânia vai 
receber a 1ª Feira Literá-
ria da cidade, que promete 
movimentar o Aparecida 
Shopping, no Setor Serra 
Dourada. A mostra é uma 
parceria entre a prefeitura, 
por meio das secretarias 
de Educação e de Turismo 
e o Grupo Associado de Es-
critores Brasileiros (GAEB), 
que foi criado em Apare-
cida pela escritora Ironita 
Mota e conta hoje com au-
tores de todo o Brasil.

Serão vários dias de 
exposição de livros, en-
cenação de personagens, 
contação de histórias e es-
critores à disposição para 
apresentar seus trabalhos 
e autografar publicações, 
sempre no horário de fun-
cionamento do shopping, 
entre 10 e 22 horas. Mais 
de 30 autores de Brasília, 
Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Anápo-
lis, Trindade, Goiânia e de 

Aparecida vão se reunir na 
entrada do shopping.

Segundo o secretário 
executivo de Turismo de 
Aparecida, Guido Marco, 
“é impossível viver sem 
a leitura”. Entusiasta, ele 
aposta que a Feira de Apa-
recida será grandiosa. “Nós 
vamos crescer e vamos 
trabalhar para que um dia 
tenhamos uma bienal aqui 
na nossa cidade”, afirmou.

Parceira do Turismo na 
execução do projeto da Fei-
ra de Literatura, a escritora e 
presidente da GAEB, Ironita 
Mota, também valorizou 
a necessidade da leitura. 
“Ler alimenta a alma”, disse 
ela que também está con-
fiante quanto ao sucesso 
do evento organizado em 
Aparecida. “A nossa feira 
será um sucesso. Estamos 
convidando todas as esco-
las de Aparecida e quere-
mos envolver o público de 
todas as idades”, explicou 
ela que tem 15 publica-
ções e outras oito partici-
pações em coletâneas.
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  A Disney divulgou o primeiro teaser-trailer de “Frozen 
2”! Nele, vemos Elsa entrando no mar cheio de ondas 
enquanto uma música bem tensa toca ao fundo… E Anna 
aparece sozinha.

  Kehlani está de volta, depois do lançamento de seu single 
“Nights Like This” feat Ty Dolla $ign, ela nos surpreende com 
mais uma faixa, desta vez a sensível e romântica “Butterfly”.

  O vice-presidente de conteúdo original do serviço de 
streaming Hulu, Craig Erwich, indicou em entrevista ao The 
Wrap que o Hulu está aberto e tem interessem em reviver as 
séries da Marvel canceladas pela Netflix.

  A cantora Deise Cipriano, que fazia parte do grupo Fat 
Family, faleceu na última terça-feira (12) em decorrência de um 
câncer que enfrentava no fígado.

PEsca EsPoRTiVa
Os empresários Keisuke Onoda e Chihiro 

Yamamoto organizam a 1ª Edição 
do Torneio Internacional de Pesca 
Esportiva – GAWFR, de 20 a 27 de 

Junho, no município de Luiz Alves - GO, 
noroeste goiano.Profissionais e amantes 

da pescaria do mundo inteiro (Japão, 
EUA, Brasil e outros países) disputarão 
o 1º título de ‘Amazon Fishing Master’ 

no palco do “Great Amazon World 
Fishing Rally”.O evento social, cultural 

e ecológico será uma espécie de aliança 
entre Goiás & Tokyo.

sicREDi cERRaDo
O vice-presidente da Sicredi Cerrado 

GO, Marcelo Rodrigues Ribeiro, a 
gerente da agência da Sicredi em Rio 

Verde, Vanesa Gaioski com o associado 
da instituição, Carlos Henrique Souza. 
O encontro ocorreu em Rio Verde, na 

última segunda-feira, dia 11 de fevereiro, 
quando a cooperativa entregou as 

chaves de uma moto, que integrou a 
promoção comemorativa aos 15 anos 

da Sicredi Cerrado GO.  Carlos Henrique 
Souza está entre os contemplados da 
campanha que incluiu sorteios de dois 

carros, seis motocicletas, onze TVs e 
também entregou 2000 prêmios em 

raspadinhas.

KiDs PaRK 
FaZENDiNHa

Termina neste domingo (17) a 
temporada do Kids Park Fazendinha 

no Shopping Cerrado. O espaço, que é 
uma atração da Toy Company Diversões, 

oferece diferentes atividades inspiradas 
no tema ‘fazendinha’ para crianças de 01 
a 09 anos de idade. A estrutura pode ser 
conferida na praça de eventos do centro 

de compras, que fica no térreo, em 
frente à Riachuelo.

coNDoMÍNio
O primeiro ano de funcionamento 

de um condomínio residencial é, 
sobretudo, um período de adaptação, 
com inúmeros gastos e encargos que 
precisam ser assumidos pelos novos 
moradores. Com o objetivo de levar 
mais comodidade a seus clientes, a 
Dinâmica Engenharia, construtora 

goiana com 35 anos de mercado, passa 
a oferecer, sem custo adicional, o serviço 
de administração condominial durante o 
primeiro ano de funcionamento em seus 

empreendimentos.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Lançamento - Gestor comercial seleta GO-DF Edson Morais, diretora de mkt Daniela Rodrigues, diretora comercial Fernanda Rodrigues, 
gerente de mkt Ana Pinho e o gerente Comercial Gilberto Luiz estiveram no lançamento da nova cachaça buteco do Gusttavo Lima.  

Livro - João Unes, Arthur Rezende e Marcelo Piquiras no lançamento 
do livro de Oswaldo Stival e Edith, no Oscar Niemeyer. 

2 3

4

Cachaça - Gusttavo Lima no lançamento da 
cachaça Seleta Buteco do Gusttavo Lima. 
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Formatura - 
Juliana Oliveira e 
Silva,formanda 
de Direito 
pela PUC - GO 
2018, começa 
com as suas 
solenidades 
de formatura 
no dia 23 de 
fevereiro.
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Com pelo menos 36 
casos de febre ama-
rela confirmados em 

humanos no período en-
tre dezembro de 2018 e 
janeiro deste ano, o Brasil 
poderia estar vivendo uma 
terceira onda de surto da 
doença. O alerta foi divul-
gado esta semana pela 
Organização Mundial da 

Saúde (OMS). O país regis-
tra ainda, segundo a enti-
dade, oito mortes confir-
madas por febre amarela 
no mesmo período.

Os casos se concen-
tram em 11 municípios de 
dois estados. Em São Pau-
lo, foram confirmadas in-
fecções em Eldorado (16 
casos), Jacupiranga (1), 
Iporanga (7), Cananeia 
(3), Cajati (2), Pariquera-
-Açu (1), Sete Barras (1), 
Vargem (1) e Serra Ne-
gra (1). No Paraná, dois 
casos foram confirmados 
em Antonina e Adrianó-
polis. O local de infecção 
de um último caso con-

firmado ainda está sob 
investigação.

Ainda de acordo com a 
OMS, entre os casos con-
firmados em humanos, 
89% deles foram identi-
ficados em homens com 
média de idade de 43 
anos e pelo menos 64% 
dos infectados são traba-
lhadores rurais.

“Embora seja muito 
cedo para determinar se 
este ano apresentará os 
altos números de casos 
em humanos observados 
ao longo dos dois últimos 
grandes picos sazonais 
[o primeiro entre 2016 e 
2017 e o segundo entre 

2017 e 2018], há indica-
ções de que a transmis-
são do vírus continua a se 
espalhar em direção ao 
sul e em áreas com baixa 
imunidade populacional”, 
destacou a entidade, por 
meio de comunicado.

Números
Dados da OMS apon-

tam que, na primeira 
onda de febre amarela, 
entre 2016 e 2017, fo-
ram confirmados 778 ca-
sos em humanos e 262 
mortes. Já na segunda 
onda, entre 2017 e 2018, 
foram contabilizados 
1.376 casos em huma-

nos e 483 mortes. O pe-
ríodo classificado como 
sazonal para o apareci-
mento ou aumento de 
casos da doença no Bra-
sil geralmente ocorre 
entre dezembro e maio.

Vacina
A orientação da en-

tidade, enviada a todos 
os estados-membros no 
último dia 25, é que os 
esforços para vacinação 
em áreas consideradas 
de risco sejam mantidos 
e que viajantes sejam 
orientados e imunizados 
pelo menos dez dias an-
tes de visitar o local onde 

a dose é recomendada.
“A OMS recomenda a 

vacinação de viajantes 
internacionais com idade 
acima de 9 meses e que 
estiverem se dirigindo ao 
Brasil”, destacou a nota.

A dose é indicada para 
todas as pessoas que vi-
sitam os estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Mi-
nas Gerais, Pará, Paraná, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, Tocantins, San-
ta Catarina e São Paulo, 
além do Distrito Federal. 

O país registra 
oito mortes 
confirmadas por 
febre amarela

reforma 

Bolsonaro analisa reforma da Previdência ainda esta semana
O secretário especial da 
Previdência, Rogério Ma-
rinho, informou na última 
quarta-feira (13) que a 
proposta de reforma da 
Previdência está finaliza-
da e deverá ser analisada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro entre hoje  (14) e 
sexta-feira (15).

“[A proposta] está 
pronta. O presidente vai 
recebê-la quinta-feira 
ou sexta-feira, quando 
nos convocar. Estamos 
aguardando a vinda dele 
aqui para Brasília”, disse 
a jornalistas após sair 
de uma reunião com o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e deputa-

dos federais integrantes 
da Frente Parlamentar 
pelo Livre Mercado. Bol-
sonaro chegou a capital 
federal no início da tar-
de e deve despachar no 
Palácio da Alvorada nos 
próximos dias.

Marinho evitou dar 
qualquer detalhe da 
proposta de reforma da 
Previdência, como idade 
mínima e regras de tran-
sição. “A proposta vai ser 
a apresentada à socieda-
de logo após o presidente 
se debruçar sobre o tema, 
ele é quem precisa dizer 
se o material que nós 
produzimos esta adequa-
do, dentro do pensamen-

to dele”, acrescentou.
Na última terça-fei-

ra(12), o secretário da 
Previdência disse que o 
texto final da reforma é 
“bem diferente” da mi-
nuta do projeto que va-
zou para a imprensa na 
semana passada. Nessa 
minuta, o governo pro-
poria idade mínima única 
de 65 anos para homens 
e mulheres se aposenta-
rem. Além disso, previa 
um mínimo de 20 anos de 
contribuição para o tra-
balhador receber 60% da 
aposentadoria, chegando, 
de forma escalonada, até 
o limite de 40 anos, para 
o recebimento de 100%.
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OMS alerta para possível 3ª onda 
de surto de febre amarela no Brasil
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OMS alerta para possível 3ª onda 
de surto de febre amarela no Brasil
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de Ven-
das: Evanilde Fernades 

sisTema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
Marcos Vieira. WhatsApp : (062) 
99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac T6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP: 
(62)9-8438-7649

crédiTo para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédiTo para Novos 
40.390,00 R$. Entrada + parcelas 
592,83 R$. Ligue e agende sua 
visita & Realize seu sonho! 
Telefone ou WhatsApp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

sTrada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeoT 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

moTos

crediTo para moTo biZ.  
(062) 99259-4025. 

crediTo para moTos cg 
160 TiTaN Ex 11.188,00 R$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: Ana 
Paula Pimentel.
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NiNho do urubu 

Jogador ferido em incêndio 
no Flamengo deixa o CTI

o atleta do Flamen-
go Francisco Dyo-
go deixou na úl-

tima quarta-feira (13) o 
Centro de Tratamento In-
tensivo (CTI) e se recupe-
ra em um quarto do Hos-
pital Vitória, onde está 
internado desde que se 
feriu no incêndio que 
deixou 10 mortos no Ni-
nho do Urubu, na última 
sexta-feira (8).

Segundo o boletim 
divulgado pelo clube, 
o jogador está evoluin-
do bem, já respira sem 
auxílio e segue o trata-
mento com antibióticos.

O outro jogador do 

Flamengo que permane-
ce internado é Jhonata 
Ventura, que está em um 
leito de terapia intensi-
va no Centro de Trata-
mento de Queimados 
do Hospital Estadual 
Pedro II. Jhonata está 
acordado e atende a 
comandos simples.

Um exame de bron-
coscopia realizado na 
quarta-feira (13)consta-
tou melhora importante 
em lesões nas vias aére-
as do rapaz, que sofreu 
os ferimentos mais gra-
ves entre os três sobre-
viventes do incêndio. O 
atleta recebeu curativos 

biológicos para auxiliar 
na cicatrização das le-
sões em sua pele.

O terceiro atleta que 

se feriu no incêndio e 
sobreviveu foi Cauan 
Emanuel, que recebeu 
alta na terça-feira (12) e 

já está em casa.

Vistorias
Na última terça-feira 

(12), o Centro de Trei-
namento do Flamengo 
recebeu vistorias do Mi-
nistério Público do Rio 
de Janeiro, do Ministério 
Público do Trabalho, do 
Corpo de Bombeiros, da 
Defensoria Pública e da 
Polícia Civil. Os órgãos 
apresentarão um relató-
rio conclusivo na próxima 
sexta-feira (15), às 10h, 
na sede do MP-RJ.

Foram levantadas in-
formações técnicas rela-
cionadas às instalações 
do Ninho do Urubu e a 
questões ligadas à prote-
ção dos direitos da infân-
cia e da juventude.

A interdição do cen-
tro de treinamento é 
uma hipótese que ainda 
não foi descartada. On-
tem, o time profissional 
do Flamengo utilizou a 
estrutura do CT.

O jogador está evoluindo bem, 
já respira sem auxílio e segue o 
tratamento com antibióticos
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