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edido foi 
feito pelo 
I n s t i t u t o 
Butantan e 
a autoriza-
ção foi pu-
blicada em 
edição ex-
tra do Diá-
rio Oficial 
da União 

na última sexta-feira (3); nove 
mil pessoas serão testadas em 
cinco estados

O Brasil está mais próximo 
de realizar testes em huma-
nos com uma vacina chinesa 
que se mostrou eficaz na pro-
dução de anticorpos contra o 
novo coronavírus. Isso porque 
a Agência Nacional de Vigilân-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAvanço

O
cia Sanitária (Anvisa) autorizou 
a testagem no país com o imu-
nizante do laboratório Sinovac, 
batizado de CoronaVac.

O pedido foi feito pelo Insti-
tuto Butantan, de São Paulo, e 
a autorização foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União na última sexta-feira 
(3). O desenvolvimento de uma 
vacina pelos chineses é encam-
pado pelo governador de São 
Paulo, João Doria.

Os testes da empresa chinesa 
aprovados pela Anvisa consti-
tuem de cepas inativas do novo 
coronavírus. Nove mil pessoas 
serão testadas, em cinco esta-
dos: São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Paraná e Dis-
trito Federal.

Covid-19: Anvisa autoriza 
testes de vacina chinesa 
no Brasil

Brasil ultrapassa a marca de 65 
mil mortes por coronavírus

 Foto: Divulgação

Os testes da empresa chinesa aprovados pela Anvisa constituem de cepas inativas do novo coronavírus

Produção nacional
Em caso de sucesso, a parce-

ria com o governo de São Paulo 
permitirá a transferência de tec-
nologia da Sinovac para o Insti-
tuto Butantan. Assim, a vacina 
poderá ser produzida nacional-
mente e distribuída para o país 
inteiro pelo SUS. Ainda não foi 

informado, no entanto, o início 
dos testes no país.

"Desde o reconhecimento de 
calamidade pública no Brasil em 
virtude da pandemia do novo co-
ronavírus, a Anvisa tem adotado 
estratégias para dar celeridade às 
análises e às decisões sobre qual-
quer demanda que tenha como 

objetivo o enfrentamento da Co-
vid-19", informou o órgão.

"Uma dessas estratégias foi 
a criação de um comitê de ava-
liação de estudos clínicos, regis-
tros e mudanças pós-registros 
de medicamentos para preven-
ção ou tratamento da doença", 
acrescentou a Anvisa.

O Brasil registrou 220 mor-
tes e 8.766 infectados pelo 
novo coronavírus no balanço 
divulgado pelo consórcio de 
veículos de imprensa às 13h 
desta segunda-feira, 6, ultra-
passando o total de 65 mil 
óbitos pela doença. Ao todo, 
65.120 vidas foram perdidas 

para a covid-19 e 1.613.351 
contaminados pela doença 
desde o início da pandemia, 
segundo dados do levanta-
mento realizado pelo Esta-
dão, G1, O Globo, Extra, Folha 
e UOL junto às secretarias es-
taduais de Saúde na manhã 
desta segunda-feira.

As novas mortes foram re-
gistradas no Ceará (21), Distrito 
Federal (16), Goiás (33), Minas 
Gerais (29), Mato Grosso do Sul 
(5), Pernambuco (20), Rio Gran-
de do Norte (33), Roraima (3), 
São Paulo (56) e Tocantins (4).

Desde que as regras de 
isolamento e distanciamen-
to sociais foram flexibiliza-
das em meio à pandemia, 
pelo menos 12 capitais bra-
sileiras viram seus índices 

de infecções aumentarem. 
Em São Paulo, a reabertura 
da economia com o Plano 
SP também fez o registro 
de mortes acelerar e atingir 
o maior número de vítimas 
fatais na última quinzena de 
junho. Ainda no domingo, 5, 
o Estado ultrapassou a mar-
ca de 320 mil infectados e 16 
mil óbitos, mas nos últimos 
dias os números apresenta-
ram uma desaceleração.

978.615 1.604.585
65.120

97.719 121.292
10.667
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D etran-RJ 
r e t o m a , 
nesta se-
gunda-fei-
ra, dez ser-
viços que 
t i n h a m 
sido inter-
r o m p i d o s 
por conta 
da pande-

mia do novo coronavírus. 
Em 20 postos do estado será 
possível fazer a primeira li-
cença, troca de placa, trans-
formação de combustível, 
entre outros serviços.

Assim como já é feito para 
retirada do licenciamento 
anual, o atendimento nesses 
locais será no modelo drive-
-thru, no qual o motorista 
não precisa sair do veículo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSUtilidade Pública

O
para ser atendido. As vagas 
seguem limitadas para evitar 
aglomerações e serão amplia-
das com segurança, a cada 
semana, de acordo com a de-
manda.

Os serviços que voltam a 
funcionar precisam de agen-
damento de horário pelo site 
ou pelos telefones (21) 3460-
4040, (21) 3460-4041, e (21) 
3460-4042, das 8h às 20h, de 
segunda a sexta-feira, exceto 
feriados.

Serviços disponíveis:
- Veículos
Com agendamento prévio 
pelo site ou teleatendimento:
- Licenciamento anual
- Primeira Licença
- Mudança para Placa Merco-
sul

- Baixa e Inclusão de Aliena-
ção
- Mudança de Cor
- Alteração de Característica

Detran-RJ retoma dez serviços 
que estavam suspensos por 
causa do coronavírus

Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia

Detran-RJ retoma serviços suspensos pela pandemia

- Troca de Categoria,
- Alteração de Nome/Razão 
Social
- Transformação de Combus-

tível
Sem agendamento:
- Troca de Placa
- Comunicação de Venda.

Há 12.939 vagas abertas em 
concursos públicos pelo Brasil. 
Esse número corresponde às 
oportunidades com melhores 
remunerações.

As oportunidades são em 
diversos cargos em prefeituras, 
guardas municipais, conselhos 
profissionais e em outras insti-

tuições públicas, como o Iba-
ma, por exemplo.

As candidaturas requerem 
diversos níveis de escolarida-
de. Salários iniciais podem che-
gar a R$ 16,3 mil, dependendo 
da função desejada.

Confira o link com a lista 
completa de concursos com 

Helicóptero cai na Baía de Guanabara; 
duas pessoas são resgatadas com vida

Concursos públicos têm 12 mil vagas 
e salário de até R$ 16,3 mil Um helicóptero de registro ci-

vil, modelo R-22, caiu no mar da 
Baía de Guanabara, na Praça Mauá, 
na altura do Museu do Amanhã, 
na tarde desta segunda-feira. Ape-
sar do susto, dois ocupantes da 
aeronave, instrutor e aluno de pi-
lotagem, foram resgatados apenas 
com algumas escoriações por uma 
embarcação particular da própria 
escola de aviação. O Corpo de 
Bombeiros e a Marinha chegaram 
a realizar buscas na água por pos-
síveis vítimas.

A aeronave pertencia à Es-
cola de Aviação Omni, que, em 
nota, esclareceu que o acidente 
aconteceu por volta das 14h40m, 
num voo de instrução. Segundo a 
empresa, instrutor e aluno, iden-
tificados apenas como Marcus e 
Thiago, realizaram um pouso de 
emergência na água, mas passam 
bem. O resgate foi feito por uma 
embarcação da própria escola:

"O resgate dos envolvidos ocor-
reu imediatamente, sem aparen-

tes lesões e estão realizando uma 
avaliação médica. Nesse momento 
estamos prestando atendimento 
ao instrutor Marcus e aluno Thiago. 
Estas são as informações confir-
madas até o momento. O Plano de 
Resposta a Emergência foi aciona-
do e estamos cooperando com as 
autoridades de investigação encar-
regadas de determinar o que exata-
mente ocorreu", diz trecho da note 
divulgada pela Omni.

A procura por vítimas foi encer-
rada, mas os militares continuam 
o trabalho para tentar encontrar 
o helicóptero e retirá-lo do mar. 
A Marinha informou que, assim 
que acionada, enviou uma equipe 
de Busca e Salvamento com três 
embarcações e uma motoaquá-
tica para prestar apoio e garantir 
a segurança da navegação. Ainda 
segundo o 1º Distrito Naval, após 
os dois homens terem sido salvos 
pela embarcação particular, até o 
momento, não foi identificada po-
luição no mar devido ao acidente.inscrições abertas. Quando 

se candidatar a concursos, 
fique atento nos editais se 
eles podem ser suspensos 
ou adiados, por conta da 
pandemia de Covid-19. Isso 
aconteceu com o concurso 
do IBGE, com o adiamento 
do Censo para 2021.

Concursos oferecem vagas 

Foto: Mayhara Barcelos/Ascom IFF Reitoria
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v e r e a d o r 
V i n í c i u s 
Alves (Re-
p u b l i c a -
nos), re-
lator da 
C o m i s s ã o 
E s p e c i a l 
Processan-
te (CEP) 
0 0 1 / 2 0 2 0 

da Câmara Legislativa de Ita-
guaí, disse hoje a O DIA que 
entregou o relatório final da 
investigação que apurou su-
postas condutas ilegais do 
prefeito Carlo Busatto Ju-
nior (Charlinho, MDB) e do 
vice-prefeito Abeilard Gou-
lart de Souza Filho (Abelar-
dinho, PDT). O vereador não 
quis adiantar as conclusões 
do documento e disse que 
os indiciados e seus repre-
sentantes legais devem ser 
comunicados sobre a data 
do julgamento 24 horas an-
tes da sua realização.

“Não posso me expressar 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCassação

O
antes do plenário decidir. Mas 
[tudo] está sendo conduzido 
de maneira imparcial e justa”, 
declarou Alves.

OPOSIÇÃO TEM A
 MAIORIA

Mesmo sem definições 
quanto ao teor do relató-
rio, a disposição das cadei-
ras não é nada favorável ao 
prefeito e ao vice: dos 17 
vereadores, apenas um – 
Alexandro Valença de Paula 
(Sandro da Hermínio, PP) 
– atua em prol da situação. 
Os demais, pelo menos até 
o momento, têm se compor-
tado como oposição ao go-
verno executivo municipal.

O relator Vinícius Alves diz 
que são necessários 12 votos 
para que o relatório seja apro-
vado. E fez um balanço: “Foi 
realmente um grande desafio 
para mim, pois precisamos 
ouvir os dois lados, acusação 
e defesa, e de maneira impar-
cial conduzir os trabalhos”.

SOBRE A COMISSÃO
A Comissão Especial Pro-

cessante foi instaurada em 
abril de 2020 a partir de de-
núncia de Helen de Oliveira 
Senna. Trata-se de investiga-
ção legislativa sobre supos-
tas irregularidades na contra-
tação de empresa de coleta 
de lixo pela Prefeitura Muni-

Vereador entrega relatório 
final da Comissão na 
Câmara de Itaguaí

Foto: Divulgação

Vereador-relator Vinícius Alves no plenário da Câmara: "foi um grande desafio, mas tudo foi conduzido de forma justa e imparcial" 

cipal de Itaguaí. Segundo a 
denúncia, a empresa Líbano 
Serviços de Limpeza foi pre-
judicada no processo licita-
tório e há pessoas que foram 
favorecidas ilegalmente. O 
terreno alugado para servir 
de estacionamento dos cami-
nhões de coleta de lixo, ainda 
de acordo com a denúncia, 

seria de propriedade da sogra 
do vice-prefeito de Itaguaí. 
A CEP é constituída pelos 
seguintes vereadores: Ha-
roldo Rodrigues Jesus Neto 
(PV) - presidente; Vinícius 
Alves de Moura Brito (Repu-
blicanos) – relator e Roberto 
Lúcio Espolador Guimarães 
(PL) - membro.

A Fundec abriu nesta segun-
da-feira, 6, as inscrições para os 
cursos de beleza, no Centro de 
Ensino Unidade Jardim Prima-
vera. As inscrições terminam no 
próximo dia 16. O sorteio será 
realizado no dia 17, a partir das 
10h. O resultado estará disponí-
vel no dia 18, no site da Funda-
ção (www.fundec.rj.gov.br).

São ofertadas 154 vagas 
para: cursos de barbeiro (42), 
cabeleireiro (42) e manicure 
e pedicure (70). A idade míni-
ma para participar do sorteio 
é de 16 anos e ter no mínimo 
o Ensino Fundamental (1° ao 
5° ano) completo.

Os interessados devem 
acessar o site da Fundação 

Búzios realiza fiscalização nos 
restaurantes da cidade

Fundec abre inscrições para cursos gratuitos 
de beleza em Jardim Primavera A Prefeitura de Búzios reali-

zou, no último final de semana 
uma ação de fiscalização nos res-
taurantes que já iniciaram a reto-
mada das atividades na cidade.

A ação contou com a par-
ticipação conjunta da Vigi-
lância Sanitária e da Coorde-
nação de Posturas e teve por 
objetivo a inspeção dos esta-
belecimentos em relação ao 
cumprimento dos protocolos 

de medidas sanitárias duran-
te a COVID-19, além da fisca-
lização de alvarás e licenças 
para funcionamento.

Dentre as medidas, foram 
observados o distanciamen-
to das mesas e cadeiras, o 
uso de máscaras para os 
funcionários e atendentes e 
a disponibilidade de álcool 
em gel na entrada dos esta-
belecimentos.

 Foto: Divulgação

(www.fundec.rj.gov.br) para 
concorrer a vaga. Para mais 
informações, entre em con-
tato através do Whatsapp 
(99429-7916).

A unidade da Fundec em 
Jardim Primavera fica localiza-
da na Rua Herval Azevedo Car-
valho, n° 894, Jardim Primave-
ra, em frente à praça da Rua 2.

Fundec divulga edital para cursos no primeiro semestre de 2020

Foto: Reprodução
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o l i c i a i s 
da Dele-
gacia de 
Repressão 
às Ações 
C r i m i n o -
sas Orga-
n i z a d a s 
(Draco-IE) 
p r e n d e -
ram, neste 

domingo, o miliciano Van-
derlei Duarte Pereira, co-
nhecido como Van Van. Ele 
é apontado como chefe de 
um grupo paramilitar que 
age na localidade conhecida 
como Invasão, na Taquara, 
na Zona Oeste do Rio.

D e  a c o rd o  c o m  o  d e -
l e g a d o  Wi l l i a m  Pe n a  Jú -
n i o r,  t it u l a r  d a  D ra c o, 
Va n  Va n  f o i  e n c o nt ra d o 
a p ó s  u m  t ra b a l h o  d e  i n -
te l i gê n c i a  d a  e s p e c i a l i z a -

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOperação

P
d a ,  q u e  re p a s s o u  a o  s e to r 
o p e ra c i o n a l  d a  d e l e g a c i a 
a  l o c a l i z a ç ã o  ex at a  d o  m i -
l i c i a n o.  E l e  f o i  c a p t u ra d o 
q u a n d o  p a r t i c i p av a  d e 
u m  e ve nto  e m  u m  s ít i o 
d e  G u a rat i b a ,  o n d e  "d e s -
f r u t av a  d o  d i n h e i ro  a r re -
c a d a d o  c o m  a s  ex to r s õ e s 
p rat i c a d a s  p e l a  re f e r i d a 
o rg a n i z a ç ã o  c r i m i n o s a" .

Além dos tradicionais crimes 
relacionados à milícia, como 
extorsão e venda de gás e de 
sinal de Internet e telefonia à 
cabo, o grupo paramilitar que 
Van Van lidera é responsável 
por diversos roubos de carro 
em Jacarepaguá e Recreio dos 
Bandeirantes. 

O miliciano estava fora-
gido da Justiça, já que havia 
contra ele um mandado de 
prisão por condenação em 
aberto. Ele foi condenado há 

11 anos de prisão pelo crime 
de associação criminosa em 
formato de milícia.

Ainda segundo Pena, essa 

Draco prende chefe de milícia 
da Taquara durante evento 
em sítio de Guaratiba

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Van Van estava foragido da Justiça por uma condenação de 11 anos de prisão 

foi a terceira prisão de inte-
grantes da milícia da Invasão 
feita pela Draco.

"A Draco informa que todos 

aqueles que direta e indireta-
mente participem da milícia 
serão responsabilizados", refor-
çou o delegado.

A Polícia Civil prendeu uma 
mulher, identificada como Ro-
simeri Cristina, de 46 anos, após 
uma denúncia de tentativa de 
homicídio e furto a uma idosa 
de 79 anos. Segundo a espe-
cializada, no dia 19 de junho, a 
21ª DP (Bonsucesso), recebeu o 
registro de uma denúncia, por 
meio do sistema DEDIC, que 
uma idosa teria sentido falta de 
seu cartão de débito, após usá-lo 
em uma loteria na companhia 
da sua cuidadora, além do sumi-
ço do cartão, foram realizados 
débitos na faixa de R$ 15 mil.

A cuidadora foi presa no dia 
30 de junho, em sua residên-
cia, em Rocha Miranda, Zona 
Norte do Rio, após decisão do 
plantão judiciário pela prisão 
cautelar e a Polícia Civil pros-
segue nas investigações do 
caso e na descoberta de outras 
possíveis vítimas.

Segundo as investigações da 
especializada, os locais onde o 
cartão foi utilizado foram iden-
tificados, dentre eles, uma loja 
de materiais de construção, 

onde foram gastos R$ 7 mil e 
uma loja de departamento. A 
cuidadora da idosa foi identi-
ficada como beneficiária das 
compras realizadas com o car-
tão da vítima.

A Civil informou que o filho 
da vítima, que não mora no Rio 
de Janeiro, por conta da pande-

Homem é preso acusado de estupro 
de vulnerável em Manguinhos

Cuidadora é presa após tentativa de 
homicídio e furto a idosa

Policiais da Delegacia da 
Criança e Adolescente Vítima 
(DCAV) prenderam, na tarde do 
último domingo, um homem 
acusado de estupro de vulne-
rável. Segundo a especializada, 
o crime aconteceu em 2011, 
e o homem pagava pequenas 
quantias para manter em sigilo 
os abusos sexuais.

Ele foi preso enquanto traba-
lhava como camelô em frente a 

um hospital, no Centro do Rio.
De acordo com os agentes, o 

homem se aproveitou da ami-
zade e confiança com a avó da 
vítima, que era sua vizinha na 
comunidade de Manguinhos, na 
Zona Norte do Rio, para cometer 
os abusos sexuais.

Contra ele foi cumprido 
um mandado de prisão ex-
pedido pela 36ª Vara Crimi-
nal da Capital.

mia do coronavírus contratou 
o serviço de acompanhante de 
idosos, em comum acordo com 
a mãe, que segundo ele possuía 
boa saúde. Após algumas subs-
tituições pela empresa contra-
tada, Rosimeri e outra cuida-
dora passaram a revezar os dias 
no atendimento a sua mãe.

Cuidadora sendo presa

DCAV prende acusado de estupro de vulnerável no centro do Rio

Foto: Divulgação / Polícia

Foto: Sandro Vox / Agência O Dia
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defesa do 
governador 
Wilson Wit-
zel (PSC) 
terá um 
novo prazo 
de 10 ses-
sões para 
apresentar 
seus argu-
mentos con-

tra o processo de impeachment 
na Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj). A decisão será 
publicada no Diário Oficial do 
legislativo hoje), quando o go-
vernador será intimado. Como 
determina a legislação vigente, o 
prazo de defesa começa a contar 
a partir de quarta-feira (8).

A decisão ocorreu nesta se-
gunda-feira (6), quando a co-
missão parlamentar que analisa 
o pedido de impeachment vo-
tou pelo novo prazo. O placar da 
votação terminou com 23 votos 
a favor da retomada do proces-
so e nenhum voto contrário. Os 
deputados Bebeto (Podemos) e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDepoimento

A
Marcos Abrahão (Avante) não se 
apresentaram para votação.

A contagem estava suspensa 
desde que a comissão da Alerj 
decidiu suspender o prazo de 
defesa até o recebimento de in-
formações solicitadas a diversos 
órgãos.

Na primeira reunião da comis-
são, por exemplo, os deputados 
informaram que esperariam na 
íntegra os inquéritos das Opera-
ções Favorito e Placebo que apu-
ram irregularidades na Saúde do 
Rio de Janeiro.

O pedido de impeachment
A Comissão Especial julga pe-

dido de impeachment pedido 
pelos deputados Luiz Paulo e Lu-
cinha, ambos do PSDB.

No pedido, são feitas as se-
guintes acusações:

Compra de respiradores no 
combate ao coronavírus com 
suspeita de superfaturamento

Construção dos hospitais 
de campanha, cuja licitação é 
investigada

Suposto vínculo de 
Witzel com o empresário 

Mário Peixoto
Revogação da desqualificação 

da OS Unir Saúde, que seria liga-
da ao empresário Mário Peixoto 
e está sob suspeita do Ministério 
Público Federal.

Como funciona o processo
No dia 15 deste mês, fo-

ram definidos os nomes dos 
25 deputados da comissão 
especial responsáveis pela 
análise da denúncia contra 
o governador.

Alerj decide por novo prazo
de 10 sessões para a defesa 
do impeachment de Witzel

Foto:Foto: Jornal Nacional

A contagem estava suspensa desde que a comissão da Alerj decidiu suspender o prazo de defesa

Após a apresentação da 
defesa, a comissão terá cin-
co sessões para apresen-
tar um parecer final sobre 
a questão. Caso a defesa 
não se manifeste até a con-
clusão das dez sessões, de 
qualquer forma um parecer 
deverá ser emitido.

Concluído, o parecer do 
grupo especial será lido no 
plenário e incluído na vota-
ção da ordem do dia. Na se-
quência, os parlamentares 
questionarão o relator, que 

responderá as perguntas – 
essa discussão pode durar 
mais de um dia. Em seguida, 
abre-se a votação nominal.

Deputados votarão se a 
Casa receberá a denúncia 
– para que isso ocorra, será 
necessária maioria absoluta 
(36 votos). Caso o processo 
seja aprovado, o governador é 
afastado e o Tribunal de Jus-
tiça forma um tribunal misto 
(juízes e deputados) para de-
cidir se o governador perde 
ou não o mandato.

O secretário de Educação 
do Paraná, Renato Feder, avi-
sou que não vai ser ministro 
da Educação após convite do 
presidente Jair Bolsonaro. Con-
forme o Estadão revelou, o che-
fe do Planalto foi pressionado 
pela ala ideológica do governo 
e por militares para não colocar 
Feder no comando do MEC.

"Agradeço ao presidente Jair 
Bolsonaro, por quem tenho 
grande apreço, mas declino do 
convite recebido. Sigo com o 
projeto no Paraná, desejo sorte 
ao presidente e uma boa gestão 
no Ministério da Educação", es-
creveu Renato Feder em suas 
redes sociais. Ele relatou que 
recebeu o convite de Bolsonaro 
para ser ministro na noite da úl-
tima quinta-feira.

Conforme o Estadão publi-
cou, alas ligadas ao escritor Ola-
vo de Carvalho e aos militares 
no governo pressionam o presi-

dente Jair Bolsonaro a reverter 
o convite feito ao secretário. 
Com isso, ele ficou de fora antes 
mesmo de ser anunciado ofi-
cialmente e é o segundo cotado 
da pasta que cai sem nunca ter 
sido ministro efetivamente.

A pasta do MEC está sem ti-
tular desde a saída de Abraham 
Weintraub, no último dia 18, após 
o governo ser pressionado a fazer 

Maia diz que Moro 'virou político' 
e critica força-tarefa da Lava Jato

Renato Feder diz que não aceitará cargo 
de ministro da Educação O presidente da Câmara dos De-

putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
voltou a criticar a força-tarefa da 
Operação Lava Jato após o procu-
rador Deltan Dallagnol dizer que 
governistas vinham atacando o 
ex-ministro da Justiça Sérgio Moro 
por receio do desempenho do ex-
-juiz em eventual candidatura à 
Presidência da República em 2022.

"Espero que o procurador-ge-
ral da República (Augusto Aras) 
consiga organizar o trabalho. Não 
é uma questão de interferência 
no trabalho dos procuradores, 
que têm independência. Mas 
alguém tem que coordenar, al-
guém tem que fiscalizar. Se não, 
acima da força-tarefa de Curitiba 
parece que não há nada. Precisa 
ter", disse Maia, neste domingo, 
em entrevista à Globo News.

Maia afirmou, ainda, que Moro 
"virou político" em razão da ma-
neira como se comporta desde 
que deixou o primeiro escalão do 
governo de Jair Bolsonaro. Bolso-

naristas temem que o ex-juiz da 
Lava Jato seja adversário do atual 
chefe do Palácio do Planalto na dis-
puta presidencial de 2022. "Se ele 
for candidato, é candidato fortíssi-
mo. Acho que fez bom trabalho no 
Ministério da Justiça. Falei que ele 
é político porque as ações dele de-
pois que saiu do ministério são to-
das de político. Na minha opinião, 
ele caminha pra política. E acho 
bom que ele participe do processo", 
disse Maia.  Foto: Michel Jesus/ Agência Câmara

um gesto de trégua ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF). O 
ex-ministro chamou integran-
tes da Corte de "vagabundos" 
em uma reunião ministerial. 
Bolsonaro chegou a escolher 
o economista Carlos Alberto 
Decotelli para a pasta. O go-
verno, porém, pediu que ele 
deixasse o cargo após questio-
namentos a seu currículo.

Renato Feder disse que não será Ministro da Educação de Bolsonaro

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 

Foto: Reprodução
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riado com o obje-
tivo de promover 
o empoderamen-
to das mulheres 
pretas e periféri-
cas, o projeto iti-
nerante Resenha 

das Pretas precisou se reinven-
tar para enfrentar o período de 
isolamento social provocado 
pela pandemia do coronavírus. 
Acostumadas a promover ati-
vidades em espaços culturais, 
neste período de quarentena a 
internet tem sido a grande alia-
da do coletivo, que leva acom-
panhamento jurídico, psicoló-
gico,  exposição de produtos e 
serviços das mulheres, ajuda 
para reinserção no mercado de 
trabalho, faz doação de cestas 
básicas e de produtos de higie-
ne pessoal, entre outros. 

Idealizadora e fundadora 

do coletivo, Flávia Diniz con-
ta a O DIA que o projeto foi 
criado há cinco anos. "O Rese-
nha das Pretas nasceu a partir 
de muito samba e disposição. 
Inicialmente, levamos sam-
ba, palestrantes para abordar 
temas e reflexões relevantes 
para essas mulheres e exposi-
ção de artesanato de mês em 
mês", explica. 

Mas, Flávia informou que o 
projeto sofreu um período de 
pausa quando ela descobriu 
um câncer. "Foi um momen-
to muito difícil e resolvi parar 
com o projeto, mas não foi o 
fim dele. Logo depois resolvi 
retomar, mas esbarrei com a 
pandemia. Então por razões 
óbvias precisei realizar as ati-
vidades de outra forma, por 
isso a internet tem sido super 
importante", conta ela. 

contato@jornalpovo.com.br

Projeto busca promover
empoderamento das 
mulheres pretas e periféricas

O ciclo de palestras “Encon-
tros Históricos” é aberto ao pú-
blico e acontecerá quinzenal-
mente, às segundas-feiras, no 
canal do evento. Os participantes 
que desejarem obter certificado 
deverão efetuar inscrição no site 
e canal do evento. O certificado 
será concedido por palestra com 
base em lista de presença. As ins-
crições podem ser feitas durante 
todo o ciclo, que se estenderá até 
final de novembro.

A organização é do curso de 
Licenciatura em História, que 
inicia sua primeira turma no 
Instituto Federal Fluminense 
(IFF) - Campus Macaé. Os pales-

Curso de Licenciatura em 
História do IFF-Macaé 
promove ciclo de palestras

Culturando 
Terça-Feira 07 de Julho de 2020
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Através da página no ins-
tagram (resenhadaspretas.
oficial), no perfil no Facebook 
e futuramente no Youtube, 
Flavia e outras representan-
tes do projeto desenvolveram 
colunas e lives para falar sobre 
saúde física e mental da popu-
lação negra, visibilidade aos 
trabalhos dessas mulheres e 
demais temas. "Nós estamos 
fazendo virtualmente um tra-
balho para as mulheres pretas 

com a participação de várias 
mulheres em diversos cam-
pos", explica Flávia. 

Além disso, o projeto con-
ta com diversos núcleos de 
acompanhamento para as 
mulheres, como suporte de 
empreendedorismo feminino 
periférico, suporte de RH para 
reposicionamento de currícu-
lo e demandas do mercado de 
trabalho, assessoria jurídica 
da Rafaela Mattos, psicológi-

co de Luciana da Anunciação. 
Ao total são 13 mulheres divi-
didas em oito núcleos inter-
disciplinares.  

"Esse projeto é muito im-
portante porque existe uma 
deficiência muito grande de 
uma série de questões para as 
mulheres pretas periféricas. 
Nosso objetivo é promover 
um acolhimento e realizar um 
atendimento para elas se de-
senvolverem", diz Flávia.

trantes serão pesquisadores da 
casa e convidados, dentre eles, 
Roberto Leher (professor titular 
da UFRJ), Rodrigo Lamosa (pro-
fessor da UFRRJ), José Manuel 
Resende (professor titular da 
Universidade de Évora), Roberto 
Moll (professor da UFF Campos) 
Professor Alexandre Reis (pro-
fessor da Univasf), Professor Ale-
xandre Brasil Fonseca (professor 
da UFRJ- Nutes), Professor Pedro 
Marinho (professor da rede Es-
tadual), Professora Vera Miran-
da (psicóloga) e Fabrício Maciel 
(professor da UFF e da UENF).

Os assuntos abordados serão: 
educação no Brasil e no mun-

do, trabalho e condição docente, 
segurança alimentar, ecologia 
e trabalho, lógicas de ação das 
instituições de cuidado, estado, 
poder e economia, participação 
política contemporânea, escola 
como arena pública, informação 

e desinformação, epidemias e 
problemas públicos, racismo, gê-
nero, história do colonialismo e 
diferentes problemáticas relacio-
nadas à história das sociedades 
contemporâneas e ao momento 
crítico em que vivemos.

Segundo a comissão organi-
zadora, o propósito é que esta 
primeira edição dos Encontros 
Históricos possibilite a partilha 
de pesquisas, análises e atuações 
desenvolvidas por pesquisadores 
e atores de diferentes frentes.
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final da 
Taça Rio, 
o segun-
do turno 
do Cam-
p e o n a t o 
C a r i o c a , 
entre Flu-
m i n e n s e 
e Flamen-
go terá o 

time tricolor como mandan-
te e a partida será realizada 
nesta quarta-feira, às 21h30, 
no estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro. Com a deci-
são, que será em jogo único, 
a tendência é que o jogo seja 
transmitida pela TV Globo. 
A definição aconteceu em 
um sorteio realizado na ma-
nhã desta segunda-feira, na 
sede da Federação de Fute-
bol do Estado do Rio de Ja-
neiro (RJ).

Na semana passada, a 
Ferj  obteve uma liminar 
obrigando a Rede Globo 
a transmitir os jogos res-
tantes do C ampeonato 
Carioca.  A emissora tenta 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
recorrer da decisão, mas 
já teve que transmitir o 
clássico entre Fluminense 
e Botafogo, no último do-
mingo, e,  caso não consiga 
mudar a decisão judicial, 
terá também que passar a 
f inal da Taça Rio.

A emissora havia rescindi-
do o contrato de transmissão 
da competição após o Fla-
mengo passar o jogo contra o 
Boavista, na quarta-feira pas-
sada, em seu canal no You-
Tube. A Globo alegou que 
houve quebra de contrato e 
por isso desfez o acordo que 
envolvia a Ferj e 11 clubes 
participantes do torneio. O 
Fla era o único que não tinha 
contrato com a TV.

O Flamengo chega com 
100% de aproveitamento na 
Taça Rio. Na semifinal der-
rotou o Volta Redonda por 2 
a 0, com dois gols de Bruno 
Henrique. Já o Fluminense 
empatou em 0 a 0 contra o 
Botafogo e avançou por ter 
feito melhor campanha na 
fase de grupos.

Campeão da Taça Guana-
bara, o Flamengo conquista-
rá antecipadamente o título 
do Campeonato Carioca caso 
derrote o Fluminense. Se o 
time tricolor levar a melhor, 
os dois clubes se enfrentam 
na decisão do Estadual, que 
será disputada em dois jogos.

Decisão da Taça Rio entre 
Fluminense e Flamengo será 
transmitida pela Rede Globo

Presidente do TJD-RJ, Marcelo Jucá com a bolinha ganhadora do Fluminense 

 Foto: Divulgação / Ferj

Benfica envia agente ao Rio de Janeiro para
 conversar com o Flamengo sobre Jorge Jesus

 A tentativa do Benfica de trazer 
Jorge Jesus não chegou ao fim. De 
acordo com o jornal português "A 
Bola, o presidente da equipe lusi-
tana, Luis Filipe Vieira, enviou um 
agente ao Rio de Janeiro para ir ao 
encontro de Jorge Jesus para esta-
belecer uma plataforma de diálogo 
com os responsáveis do Flamengo.

O agente em questão é Bru-
no Macedo, que seria uma fi-
gura próxima do treinador do 
Flamengo. Ele teria bom rela-
cionamento com Jesus desde a 
altura em o treinador dirigia o 
Braga, e teria sido decisivo em 
maio do ano passado, quando o 

treinador acertou a sua transfe-
rência para o Flamengo.

A publicação volta a ressaltar 
o compromisso que o treinador 
Jorge Jesus assumiu com o Fla-
mengo, porém, o retorno incerto 
da Libertadores continua sendo 
na visão do Benfica um trunfo que 
pode fazer com que o português 
retorne ao Velho Continente.

Jorge Jesus


