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Atividade religiosa passa a ser 
essencial em períodos de crise

Lei libera autoescolas a oferecerem aula 
teórica online durante pandemia

Os centros de formação de 
condutores (CFCs) podem forne-
cer aulas teóricas online durante 
o estado de calamidade pública 
decretado em virtude da pande-
mia de Covid-19 no Estado do Rio 
de Janeiro. É o que estabelece a 
Lei 9013/2020, de autoria do de-
putado Marcus Vinícius (PTB), 
sancionada pelo governador em 
exercício Cláudio Castro (PSC) e 
publicada nesta sexta-feira (18) no 
Diário Oficial.

De acordo com a lei, autoesco-

las poderão contratar empresas 
terceirizadas para prestar os ser-
viços de aulas digitais à distância 
desde que elas estejam cadastra-
das no Detran e atendam às exi-
gências da Resolução 783/2020 
do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). Ainda segundo a nova 
legislação, caberá ao aluno esco-
lher se deseja ter aulas à distância 
ou de forma presencial.

O deputado Marcus Vinícius 
afirma que a regulamentação da 
lei é importante por proporcionar 

segurança às pessoas que ainda 
estão receosas de participar de 
aulas presenciais nas autoescolas 
no período da pandemia do novo 
coronavírus.

“É uma lei que contribui para 
a saúde e segurança das pessoas, 
além de estar em acordo com o 
governo federal, que editou uma 
resolução autorizando a realização 
das aulas técnico-teóricas em en-
sino remoto”, afirma o deputado 
Marcus Vinícius. Outros 27 depu-
tados assinam a coautoria da lei.

atividade re-
ligiosa passa 
a ser conside-
rada essencial 
em períodos 
de crises oca-
sionadas por 
doenças con-
tagiosas ou 
c a t á s t r o f e s 
naturais. A Lei 
9012/2020, de 

autoria da deputada estadual Rosane Felix 
(PSD), foi sancionada pelo governador em 
exercício, Cláudio Castro (PSC) e publicada 
nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial.

A respeito da pandemia Covid-19, a 
lei estabelece que devem ser observa-
das as recomendações expedidas pela 
Secretaria de Estado de Saúde e pelo 
Ministério da Saúde, referentes a não 
aglomeração de pessoas.

Rosane Felix exalta a importância de 
o Estado assegurar o direito das insti-
tuições religiosas realizarem suas ati-
vidades nos templos e fora deles. Na 

A
avaliação da deputada, a lei valoriza o 
trabalho social e psicológico desempe-
nhado junto aos fiéis. 

“As instituições religiosas realizam 
um papel social importantíssimo, muitas 
vezes chegando em regiões totalmente 
abandonadas pelo Estado, seja por incom-
petência ou omissão do Poder Público. O 
trabalho valoroso das instituições não se 
resume a distribuição de cestas básicas, 
materiais de higiene, roupas e máscaras, 
elas oferecem apoio espiritual e emocio-
nal, proporcionando paz, consolo e forta-
lecendo o ser humano para enfrentar dias 
difíceis”, destaca Rosane Felix.

Coautor da lei, Capitão Paulo Teixeira 
(Republicanos) acredita que, com a san-
ção, o governo estadual reconhece a rele-
vância de manter as atividades religiosas 
em qualquer situação.

"Templos, de todas as vertentes, servem 
como uma válvula de escape, alimentam 
o espírito e cuidam da mente, o que se faz 
mais necessário em momentos de crise. 
Então, essa lei vem corrigir a injustiça per-
cebida nos primeiros meses de pandemia, 

quando as pessoas sofreram mais ainda 
por serem impedidas pelo Estado de ir às 
igrejas", afirma Capitão Paulo Teixeira.

Para Anderson Alexandre (SDD), que 
também assina coautoria, o governo es-
tadual está contribuindo efetivamente 
para a saúde física e mental das pessoas. 
“É cientificamente comprovada a im-
portância da fé para a saúde das pesso-
as, a sanção da lei reconhece o valoroso 
trabalho das instituições religiosas para 
a saúde mental da população”, destaca 
Anderson Alexandre.

Já Filippe Poubel (PSL), afirma que o 

governo do Estado está se redimindo da 
“covardia” feita contra as atividades das 
igrejas durante os primeiros meses da 
pandemia do coronavírus. 

“A fé é combustível para enfrentar e 
superar qualquer adversidade. Lamen-
tável que o governo tenha censurado 
o direito das pessoas expressarem sua 
crença com todos os cuidados sanitários 
que a pandemia exige. Espero que, com 
essa lei, não tenhamos mais tirania con-
tra a religião”, diz o bolsonarista, coautor 
da proposta. No total, 28 deputados assi-
nam a coautoria da lei.
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M i n i s t é r i o 
da Econo-
mia publi-
cou nesta 
s ex t a - f e i ra 
(18), em 
edição ex-
tra do "Di-
ário Oficial 
da União", 

um edital de convocação 
imediata para que peritos 
médicos federais e supervi-
sores médico-periciais vol-
tem a atender nas agências 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS).

A convocação vale para 
os profissionais lotados nas 
150 agências que, segundo o 
governo, já passaram por vis-
toria e estão liberadas para o 
trabalho presencial. A lista de 
agências foi publicada junto 
com a convocação.

"À medida que novas Agên-

O
cias da Previdência Social 
forem inspecionadas e con-
sideradas adequadas para a 
prestação do atendimento 
presencial pela Perícia Médi-
ca Federal, novos editais de 
convocação serão publicados 
com a atualização da relação", 
diz o texto publicado no Diá-
rio Oficial.

O edital afirma que a con-
vocação no Diário Oficial 
acontece "em complementa-
ção às convocações já reali-
zadas pelos canais institucio-
nais próprios".

"A presente convocação 
não se aplica aos servidores 
enquadrados nas hipóteses 
específicas de trabalho re-
moto e demais situações de 
afastamento do trabalho, 
conforme normas em vigor", 
esclarece o texto.

O documento é assinado 
pelo secretário especial de 

Governo convoca médicos peritos 
de agências do INSS vistoriadas 
para retorno imediato ao trabalho

Pessoas sofrem com a falta de perícia nas agências do INSS

Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Bruno 
Bianco, e pelo secretário de 
Previdência Narlon Gutierre 
Nogueira.

Mais cedo, em entrevista à 
GloboNews, Bianco afirmou 
que o governo determinou a 
reabertura do agendamento 

de perícias médicas no INSS e 
frisou que os peritos que não 
retornarem ao trabalho terão 
descontos nos salários.

“Quem não voltar estará 
sujeito às legislações funcio-
nais. Então eu não vejo im-
passe, é simples como isso. O 
perito médico federal tem que 

trabalhar, terá agenda, nós 
já determinamos a abertura 
da agenda. Está aberta desde 
ontem [quinta-feira]. Já esta-
mos agendando em todos os 
locais do Brasil que têm perí-
cia. Quem não voltar vai infe-
lizmente levar falta", afirmou 
o secretário.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) au-
torizou, nesta sexta-feira (18), 
que mais 1 mil voluntários 
participem da fase 3 do estudo 
clínico da vacina da farmacêu-
tica Pfizer e da empresa alemã 
BioNTech. Com isso, o país terá 
2 mil voluntários na última 
etapa de testes do imunizante 
contra a Covid-19.

O perfil dos voluntários conti-
nua o mesmo, mas a faixa etária 
foi ampliada – a idade mínima 
passa de 18 anos para 16 anos. Os 
centros de testagem serão man-
tidos na Bahia e em São Paulo.

Os testes da Pfizer e da BioN-
Tech contra a Covid são desen-
volvidos por pesquisadores de 
laboratórios dos Estados Unidos 
e da Alemanha. Os estudos es-
tão na fase 3, a última etapa.

A Anvisa aprovou as pesqui-
sas dessa vacina entre os brasi-
leiros em 22 de julho. O imuni-
zante exige duas doses, com um 
intervalo de três semanas.

Em agosto, resultados preli-
minares indicaram que a vacina 
induziu uma resposta imune "ro-
busta" e não teve efeitos colaterais 
graves em voluntários adultos.

A Pfizer já concordou em ven-
der 100 milhões de doses de sua 
vacina ao governo dos Estados 
Unidos, oferecendo uma opção 
de compra de mais 500 milhões.

A empresa também negociou 
200 milhões de doses com a 
União Europeia e o Japão com-
prou 120 milhões de doses até a 
primeira metade de 2021.

Vacina de Oxford
A chegada de novos parti-

cipantes durante os estudos 
clínicos permite a inclusão de 
mais dados sobre a eficácia e 
segurança, além de aumentar 
a diversidade.

Na terça-feira (15), a Anvisa 
também autorizou que mais 

B o l s o n a r o  d i z  q u e  f i c a r  e m  c a s a  d u r a n t e 
a  p a n d e m i a  d e  C o v i d - 1 9  ' é  p a r a  o s  f r a c o s '

Anvisa autoriza ampliação do número de voluntários 
para teste da vacina da Pfizer contra a Covid

Em discurso para produto-
res rurais em Sorriso (MT) nes-
ta sexta-feira (18), o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
afirmou que ficar em casa du-
rante a pandemia de Covid-19 
é "para os fracos" (assista no 
vídeo acima).

Ele voltou a criticar o iso-
lamento social apontado por 
cientistas e médicos como 
uma das formas mais eficien-
tes de conter o avanço do co-
ronavírus. O Brasil tem mais 
de 135 mil mortes pela doença 
e é um dos países com maior 
número de infectados (4,4 mi-
lhões de pessoas).

"Vocês não pararam du-
rante a pandemia. Vocês não 
entraram naquela conversi-
nha mole de 'fique em casa, 
que a economia a gente vê 
depois'. Isso é para os fracos. 
O vírus, eu sempre disse, era 
uma realidade, e tínhamos 
que enfrentá-lo. Nada de se 
acovardar perante aquilo que 
nós não podemos fugir dele", 
afirmou Bolsonaro.

"Essa região, esse estado, 
agiu dessa maneira. O agrone-
gócio, em grande parte, evitou 

que o Brasil evitasse no colapso 
econômico. E mais do que isso, 
nos deu a segurança alimentar."

Visita a Mato Grosso
Em sua passagem pelo Mato 

Grosso nesta sexta, Bolsonaro 
entregou títulos rurais e parti-
cipou do lançamento da safra 
de soja.

No discurso a representan-
tes do agronegócio no estado, 
ele falou que há "alguns focos 
de incêndio pelo Brasil" e que 
isso acontece ao longo dos 
anos. O Pantanal enfrenta uma 
onda recorde de incêndios, e a 
fumaça das queimadas já che-
gou a outras regiões do país.

"Temos sofrido uma crítica 
muito grande. Porque, obvia-
mente, quanto mais nos ataca-
rem, mais interessa aos nossos 
concorrentes, para o que te-
mos de melhor, que é o nosso 
agronegócio", disse.

Em referência às críticas de 
outros países sobre as quei-
madas no Brasil, Bolsonaro re-
bateu: "Países outros que nos 
criticam não têm problema de 
queimada, porque já queima-
ram tudo nos seus países".

Mais de mil voluntários participarão da terceira fase dos testes

Foto: Divulgação

5 mil voluntários participem 
da fase 3 da vacina de Oxford 
no Brasil, desenvolvida pela 
universidade em parceria com 
a farmacêutica AstraZeneca. 
Com a permissão, o país terá 10 
mil voluntários.

A seleção dos novos parti-
cipantes é feita sem limite de 
idade, sendo que os idosos 
acima de 70 anos têm priori-
dade. Também serão abertos 
três centros extras de apli-
cação dos testes: São Paulo, 
Rio de Janeiro e Bahia con-
tinuarão recebendo volun-
tários, mas novos núcleos 
serão criados em Natal (RN), 
Porto Alegre (RS) e em Santa 
Maria (RS).



POLÍTICAPOLÍTICA

Sábado 19 a Segunda 21 de Setembro de 2020

4
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEmbaixo do tapete  Foto: Rafael Campos

Em men-
sagens ob-
tidas pelo 
MP-RJ (Mi-
n i s t é r i o 
Público do 
Rio de Ja-
neiro) em 
aplicativos 
de conversa 

no celular, o empresário Rafa-
el Alves —pivô de suposto es-
quema de corrupção conheci-
do como "QG da Propina"— diz 
a diversos interlocutores ter 
sido o "maior investidor" da 
campanha que levou Marcelo 
Crivella (Republicanos) à Pre-
feitura do Rio em 2016. Dados 
do TSE mostram contudo que 
Crivella não recebeu nenhu-
ma doação oficial de Rafael 
Alves em 2016.

O doleiro Sergio Mirzahy 
—que relatou a existência do 
QG da Propina em delação 

O
premiada— afirmou ao MP 
que os recursos que diz ter 
lavado para Alves em 2016 fo-
ram usados na campanha de 
Crivella. Entretanto, o MP-RJ 
ainda não obteve provas de 
que esse dinheiro tenha sido 
usado para despesas eleito-
rais e sustenta que possa ter 
sido empregado para outros 
fins ilícitos.

O pré-candidato à reelei-
ção pelo Republicanos, que 
arrecadou R$ 9,66 milhões 
na campanha de 2016, nega 
que o empresário tenha feito 
doações naquele ano.

A legislação eleitoral de-
termina que todas as doa-
ções a campanhas eleitorais 
sejam registradas na presta-
ção de contas entregue à Jus-
tiça Eleitoral. Repasses feitos 
fora da contabilidade oficial 
das campanhas configuram 
crime de caixa 2.

Empresário que não fez 
doação oficial indica caixa 
2 para Crivella em 2016

Depois da vitória na Câmara, Crivella terá novos problemas para resolver

Por ser crime eleitoral, ca-
sos de suspeita de caixa 2, 
como o de Crivella, podem 
dar origem a ações penais na 
Justiça Eleitoral após inves-
tigação conduzidas por um 
promotor eleitoral.

De acordo com a inves-
tigação, o suposto esque-
ma criminoso teria sido 
iniciado durante a dispu-
ta eleitoral, com a arreca-
dação de propina junto 

a empresários a título de 
"adiantamento".

'Banquei grande parte da 
campanha', diz empresário

A primeira menção a esse 
papel foi feita por Rafael 
ainda durante a campanha 
eleitoral, de acordo com a 
investigação. Em conversa 
com Marcelo Faulhaber, 
então marqueteiro de Cri-
vella, em 8 de setembro 

de 2016, ele afirma: "Hoje 
o maior investidor sou eu. 
Não quero cargo nem sta-
tus. Quero retorno do q 
está sendo investido". A 
grafia original das mensa-
gens foi mantida.

O print da mensagem foi 
anexado pelo MP-RJ no pe-
dido de medidas cautelares 
que deu origem à Operação 
Hades 2, deflagrada na sema-
na passada.

Foi publicado no Diário Ofi-
cial da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) o projeto de resolução 
que autoriza o processo por 
crime de responsabilidade 
contra o governador afastado 
Wilson Witzel.

Ontem, a comissão especial 
que analisa o pedido de impea-
chment de Witzel na Alerj apro-
vou, por 24 votos a 0, o parecer 
do relator, deputado Rodrigo Ba-
cellar (SDD), pela continuidade 
do processo de afastamento.

Bacellar afirmou, em seu re-
latório, que há fortes indícios de 
que o governador afastado tenha 
cometido crime de responsabili-
dade por meio do recebimento 
de vantagens indevidas. Witzel 
é acusado de participação em 
um esquema de desvio de recur-
sos públicos destinados ao com-
bate à pandemia da covid-19 no 
estado do Rio de Janeiro. Ele foi 
afastado do cargo pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

O texto segue agora para vo-
tação em plenário, onde pode 
receber emendas. A votação po-
derá levar mais de uma sessão.

Para ser aprovado, o texto 

precisará do quórum qualifi-
cado de dois terços dos 70 par-
lamentares, ou 47 deputados. 
Caso a decisão da Casa seja 
pela aceitação da denúncia, 
será formado um tribunal mis-
to composto por deputados e 
desembargadores do Tribunal 
de Justiça do Estado (TJRJ).

Ontem, no Twitter, Witzel 
disse ter recebido "com respei-
to e tranquilidade" a decisão da 
comissão da Alerj. Ele informou 
que, além da defesa por escrito, 
antes da votação em plenário 
fará sua defesa presencial para 
demonstrar que não cometeu 
crime de responsabilidade. Ele 

Lava Jato denuncia Cabral e Bezerra 
por propinas em contratos do DER

Processo de impeachment de Witzel é 
publicado no Diário Oficial da Alerj

O Ministério Público Federal 
ofereceu mais uma denúncia 
contra o ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral e seu 
operador financeiro, Luiz Carlos 
Bezerra, desta vez por corrupção 
relacionada a supostas propinas 
de mais de R$ 550 mil recebidas 
entre 2011 e 2017 no âmbito de 
contratos do Departamento de 
Estradas e Rodagens.

A denúncia atinge ainda o 
dono da construtora Macada-
me, Maciste Granha de Mello 
Filho, que efetuou ao menos 
oito pagamentos à organização 
criminosa chefiada por Cabral. 
O empresário é acusado de cor-
rupção e organização criminosa.

"Como se vê, o denunciado 
Sérgio Cabral, no exercício do 
seu mandato como governador 
do Estado do Rio de Janeiro, so-
licitou, aceitou promessa e efe-
tivamente recebeu vantagem 
indevida para exercer o seu car-
go com especial atenção para os 
interesses privados do denun-
ciado Maciste Granha de Mello 
Filho", afirmam os procuradores 
da força-tarefa da Lava Jato no 
Rio de Janeiro.

Além das condenações dos 

denunciados pelos crimes im-
putados, a força-tarefa da Lava 
Jato fluminense pediu à Justiça 
que condene o trio ao pagamen-
to de ao menos R$ 552.678,60 
como reparação dos danos ma-
teriais (valor mínimo equivalen-
te ao montante cobrado e rece-
bido a título de propina no caso) 
e ao menos R$ 1.105 357,20, 
como reparação dos danos mo-
rais coletivos decorrentes da 
corrupção.

A denúncia se dá no âmbito 
da Operação C'est fini, deflagra-
da em 2017. Segundo a peça, 
registros contábeis apreendidos 
com o operador de Cabral na Ca-
licute mostram que Maciste efe-
tuou, entre 2011 e 2017, ao me-
nos oito pagamentos em valores 
entre R$ 25 mil e R$ 100 mil.

A Construtora Macadame 
possuía contratos com o Depar-
tamento de Estradas e Roda-
gens do Rio para executar obras 
estaduais. Apenas na execução 
de obras na rodovia RJ-125, a 
empresa recebeu R$ 118 mi-
lhões, aponta o MPF. Os valores 
sob investigação teriam sido en-
tregues em espécie diretamente 
a Bezerra.

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em Brasília

 Foto: Gabriela Fittipaldi 

também afirmou ter confiança 
em um julgamento justo.

"Combati o crime organiza-
do e a corrupção, que tentou 
se instalar no meu governo. Eu 
determinei a investigação dos 
contratos da saúde e afastei os 
suspeitos. O linchamento polí-
tico do qual tenho sido vítima 
deixará marcas profundas no 
Rio. Venho sendo acusado sem 
provas e sem direito à ampla de-
fesa, inclusive no STJ. A minha 
luta é pela democracia, é para 
que um governador eleito pelo 
povo possa prosseguir e con-
cluir o seu mandato", escreveu 
na rede social.
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juíza Nearis 
dos Santos 
C a r v a l h o 
Arce, da 3ª 
Vara Crimi-
nal de Ni-
terói, negou 
pedido do 
M i n i s t é r i o 
Público es-

tadual para afastar do cargo a 
deputada Flordelis dos Santos 
de Souza, acusada de ser man-
dante da morte do marido, o 
pastor Anderson do Carmo. A 
magistrada, no entanto, deter-
minou que a parlamentar seja 
monitorada por tornozeleira 
eletrônica e fique em recolhi-
mento noturno das 23h às 6h. A 
decisão é dessa sexta-feira. Flor-
delis é acusada de ser mandan-
te da morte do marido, o pastor 
Anderson do Carmo, mas não 

A
pode ser presa em função de 
sua imunidade parlamentar.

No pedido feito no último dia 
11, o promotor Carlos Gustavo 
Coelho de Andrade usou argu-
mentos como o temor de uma 
das testemunhas do processo e 
a dificuldade para que Flordelis 
fosse encontrada e citada dos 
processos criminal e discipli-
nar na Câmara dos Deputados. 
O membro do MP argumentou 
ainda a existência de relato da 
mesma testemunha de que 
um dos filhos de Flordelis se 
utiliza do poder decorrente do 
mandato da mãe.

Em sua decisão, Nearis re-
lembrou anteriores tentativas 
de Flordelis de atrapalhar as in-
vestigações para embasar a ne-
cessidade de monitoramento 
por tornozeleira. A magistrada 
frisou ainda que o equipamen-

Justiça determina que 
Flordelis seja monitorada 
por tornozeleira eletrônica

A deputada Flordelis dos Santos terá que usar tornozeleira eletrônica

to eletrônico vai auxiliar na fis-
calização do cumprimento de 
outras medidas cautelares às 
quais Flordelis foi submetida, 
como proibição de ter contato 
com testemunhas e outros réus 
do processo. A juíza determinou 
que a Secretaria de Administra-
ção Penitenciário do Rio seja in-
timada sobre a decisão para que 
a colocação da tornozeleira seja 
feita com urgência.

Na decisão, a magistrada fri-
sou que não há necessidade da 
decisão de monitoramento ele-
trônico ser submetida à Câmara 
dos Deputados, uma vez que 
não causará nenhuma restrição 
ao exerício das funções parla-
mentares, sendo dispensável a 
convalidação pela casa.

Ao negar o pedido para 
afastar Flordelis do cargo de 
deputada, a juíza afirmou 

que "não se vislumbra nos 
fatos narrados na denúncia, 
nem nas novas informações 
trazidas aos autos, o uso da 
máquina pública ou o efetivo 
abuso do cargo eletivo para 
a prática dos crimes imputa-
dos, assim como não restou 
demonstrado que o exercício 
da função parlamentar possa 
de alguma forma causar pre-
juízo à instrução criminal".

Em maio deste ano, cabelei-
reiro Antônio Carlos Conceição 
de Alcântara, de 55 anos, foi es-
pancado até a morte e teve o 
pescoço cortado pelo estudante 
Mateus Vinícius Coelho Assis, de 
22 anos. Os dois mantinham um 
relacionamento há poucos meses 
antes do assassinato. O caso ocor-
reu em Senador Camará, na Zona 
Oeste do Rio, na casa da própria 
vítima após o casal comemorar o 
aniversário do acusado. Mateus 
confessou o crime, mas alegou 

que apenas se defendeu de An-
tônio Carlos. O Ministério Públi-
co do Estado (MP-RJ) rejeitou o 
pedido de prisão preventiva feito 
pela Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC), decisão criticada 
pela família do cabeleireiro. Atu-
almente, o suspeito está em liber-
dade e cumpre medidas cautela-
res impostas pela Justiça.

Sobrinho da vítima, o autôno-
mo Ronaldo Conceição Félix, de 
28 anos, lembra que o tio conhe-
ceu o suspeito do crime em uma 

Novo secretário de Polícia Civil do Rio 
muda titulares de 68 unidades

'Como uma pessoa acaba com a vida de outra e responde 
em liberdade?', critica família de cabeleireiro morto

Dando seguimento ao pro-
cesso de mudanças no coman-
do de unidades da Polícia Civil, o 
novo secretário estadual da pas-
ta, o delegado Allan Turnowski, 
mudou a titularidade de 68 de-
legacias e departamentos. Ele 
disse que as mudanças, feitas 
pelos subsecretários e diretores 
de departamentos escolhidos 
por ele, seguem critérios técni-
cos e de produtividade e que vai 
cobrar isso deles e dos novos ti-
tulares das unidades.

— Da mesma forma que esco-
lhi os meus subsecretários e dire-
tores de departamentos, não in-
terferi nas substituições que eles 
vêm fazendo. Eles sabem que exi-

girei deles a produtividade. É na-
tural que eles escolham pessoas 
de confiança e que assumam esse 
compromisso com eles. A Polícia 
Civil faz mudanças para buscar os 
melhores resultados para a popu-
lação. Este foi o recado que dei nas 
reuniões que tive com eles — diz 
Turnowski.

Entre as mudanças estão a de-
legada Bárbara Lomba, que de-
pois de comandar a Delegacia de 
Homicídios de Niterói e São Gon-
çalo, passou um breve tempo na 
11 DP (Rocinha) e agora foi deslo-
cada para a 54 DP (Belford Roxo); 
e o delegado Moysés Santana, 
que assumiu a titularidade da De-
legacia de Homicídios da Capital.

O estudante Mateus Vinícius confessou ter assassinado o cabeleireiro Antônio Carlos, mas alegou legítima defesa 

Daniel Rosa ficou um ano e meio como titular da Delegacia de Homicídios da Capital. Agora assume a 15ªDP

Foto: Reprodução

 Foto: Fabiano Rocha
boate de Bangu, na Zona Oeste, 
três meses antes da sua morte. 
Desde então, passaram a se en-
contrar toda semana. Antônio 
Carlos demonstrava estar feliz 
com o relacionamento.

— O meu tio passou a sair com 
o Mateus após uma festa. Como 
ele (o suspeito) morava em Inho-
aíba, e os pais não sabiam que 
ele se relacionava com homens, 
só vinha aos domingos e voltava 
para casa às segundas-feira — dis-
se Ronaldo.



POLÍTICA

Sábado 19 a Segunda 21 de Setembro de 2020

6 CIDADES

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNão pode parar  Foto: Divulgação

S e c r e t a r i a 
de Traba-
lho de Bel-
ford Roxo 
e m p o s s o u 
na última 
quinta-feira 
(17/09) os 
r e p r e s e n -
tantes do 

novo Conselho Municipal de 
Trabalho, Emprego e Geração 
de Renda (COMTER-BR). A ce-
rimônia aconteceu na Câmara 
de Vereadores, e contou ainda 
com a certificação de alunos 
que se formaram em cursos 
ministrados pela secretaria 
e o Sistema Nacional de Em-
prego (SINE). O Conselho é 
tripartite, com representantes 
do governo, dos trabalhadores 
e empregadores. Em virtude 
da pandemia, o mandato, que 
normalmente é de um ano, é 
válido até 30 de março de 2021.

“O Conselho é um órgão 
deliberativo que conta com 
a participação de três princi-
pais segmentos da sociedade. 
É gratificante estarmos com o 
Conselho em funcionamento. 
Conseguimos trazer muitas 
melhorias para Belford Roxo, 

A
como o Sistema Nacional de 
Emprego (SINE). Através do 
Conselho vamos conseguir 
parceiros para realizar um cur-
so de qualificação para mu-
lheres vítimas de violência 
doméstica, fazendo com que 
elas sejam respeitadas pela 
sociedade. Nossa ideia é nos 
próximos quatro anos qualifi-
carmos mais de 5 mil pessoas 
que vivem em vulnerabilidade 
social, através de novas parce-
rias”, destacou o secretário mu-
nicipal de Trabalho, Adriano 
Nascimento, lembrando outras 
atribuições do Conselho, como 
a deliberação e as políticas pú-
blicas de Trabalho, Emprego e 
Renda, apreciação e aprovação 
dos planos de ações e serviços 
do SINE, e do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT).

O professor Eduardo Mon-
teiro, presidente do Sindicato 
dos Professores da Baixada 
Fluminense, foi eleito o pre-
sidente do COMTER-BR. “É 
importante e fundamental a 
presença do Conselho na luta, 
na qualificação e nos direitos 
do trabalhador, e na busca por 
oportunidades”, disse Eduar-
do Monteiro.

Município  deBelford Roxo 
empossa novo Conselho 
Municipal de Trabalho

Os conselheiros tomaram posse e, em virtude da pandemia, terão mandato até março de 2020

A composição da mesa do 
evento contou ainda com a 
secretária municipal de Assis-
tência Social, Brenda Carnei-
ro; a presidente da Fundação 
de Desenvolvimento Social 
de Belford Roxo (FUNBEL), 
Clarice Santos; A presidente 
da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Belford Roxo, Ariane 
Pessoa; e da coordenadora 
de Qualificação Profissional 
do Estado do Rio de Janeiro, 
Sandra Baptista; o represen-
tante da Secretaria Estadual 
do Trabalho, Gilmar Moreira.

Membros do COMTER-BR
. Presidente do Conselho 

Municipal de Trabalho, Empre-
go e Geração de Renda: Edu-
ardo Monteiro (presidente do 

Sindicato dos Professores da 
Baixada Fluminense);

·  Conselheiros pela Secre-
taria Municipal de Trabalho: 
Adriano do Nascimento Floria-
no, titular. Lizia Meneghitti de 
Figueiredo, suplente.

·  Conselheiros pelo SINE: 
Thalita Santos Fernandes, titu-
lar. Daniele do Nascimento da 
Silva, suplente.

· Conselheiros pela Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de Bel-
ford Roxo(CDL): Ariane Pessoa, 
titular. Edmildes Rocha, su-
plente.

·     Conselheiros pela Sin-
dicato do Comércio Varejista 
de Nova Iguaçu (SINCOVANI): 
Sueli Ribeiro Lima, titular. Jane 
Abdon Araújo, suplente.

· Conselheiros pela Articula-

ção Política:  Marcelo de Jesus, 
titular. Daniel dos Santos Juve-
nal, suplente.

·         Conselheiros pela Se-
cretaria Municipal de Meio Am-
biente: Jéssica Carla Pontes da 
Silva, titular. Letícia Lack Mar-
tins, suplente.

CERTIFICADOS
Ainda no evento, a Secre-

taria Municipal de Trabalho 
certificou 25 alunos que par-
ticiparam dos cursos de mas-
soterapia com técnicas para o 
relaxamento do idoso; reflexo-
logia podal, estimulação cogni-
tiva, atendimento ao público e 
customização. As aulas foram 
ministradas pela professora 
Cláudia Hosana em curso de 
25 a 35 horas semanais. 

Quem deseja receber a renda 
emergencial da Lei Aldir Blanc, 
destinado a trabalhadores da área 
cultura, precisa fazer o Cadastro 
Estadual, onde fornecerão dados 
para a análise da concessão ou não 
do benefício.

A inscrição, promovida pelas 
secretarias de estaduais de Cultura 
(SecultBA) e do Trabalho, Empre-
go, Renda e Esporte (Setre), serve 
para avaliar se o candidato se en-
quadra nos critérios e limitações 
dispostos na regulamentação fe-
deral, de 17 de agosto de 2020.

O cadastro é realizado de forma 
virtual e está disponível no link 
http://bit.ly/cadastro_cultura ou atra-
vés do link disponível na descrição 
do perfil do Instagram @secultba.

O auxílio emergencial da Lei 
Aldir Blanc é de R$ 600, em paga-
mentos mensais retroativos a 01 
de junho de 2020. A renda é limi-
tada a no máximo duas pessoas 
por casa ou unidade familiar. Caso 
a mulher seja a provedora da famí-
lia (monoparental), ela poderá re-
ceber duas cotas do mesmo valor. 
O benefício será prorrogado pelo 
mesmo prazo de prorrogação do 
auxílio emergencial da Caixa Fede-
ral (Lei Nº 13.982).

“A Lei de Emergência Cultural 
é sem dúvidas uma conquista 
para a classe cultural, que parti-
cipou da sua concepção, unindo 
forças com o legislativo e os di-
versos entes para a construção de 
um projeto que representasse as 

Beneficiários só terão acesso 
ao auxílio da Lei Aldir Blanc 
após cadastro Estadual

diversas demandas. Cabe a nós, 
estados e municípios, a execução 
em todas as conformidades com 
a lei, cumprindo cada etapa com 
isonomia, seguindo a regulamen-
tação federal. Assim, orientamos 
os trabalhadores e trabalhadoras 
a realizarem o Cadastro Estadual 
de Cultura, e a estarem cientes, 
no que tange ao acesso à renda 
emergencial, dos requisitos e li-
mitações estabelecidos pela lei 
federal”, declara a secretária de 
cultura da Bahia, Arany Santana.

Pré-requisitos
Para estar apto a receber os 

R$ 600, o trabalhador deve ter 
atuação social ou profissional 
nas áreas artística e cultural, pelo 
menos nos 24 meses anteriores à 
publicação da Lei nº 14.017 (Lei 
de Emergência Cultural Aldir 
Blanc), datada de 29 de junho de 
2020. Além disso, é necessário 

ter renda familiar mensal per ca-
pita de até meio salário mínimo 
ou total de até 03 salários míni-
mos (o que for maior).

Quem já recebe auxílio emer-
gencial pela Caixa Econômica, ou 
for titular de benefício da Previ-
dência Social (INSS), do seguro-
-desemprego, ou de programa de 
transferência de renda do governo 
federal (exceto bolsa família), não 
tem direito ao auxílio.

Outra exigência é que os bene-
ficiários não podem ter emprego 
formal ativo e seus rendimentos 
tributáveis no ano de 2018 não po-
dem ter ultrapassado R$ 28.559,70.

Para tirar dúvidas sobre o Ca-
dastro Estadual dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras da Cultura 
(disponível no site da SecultBA), 
é possível entrar em contato atra-
vés do e-mail cadastrotrabalha-
dor@cultura.ba.gov.br.



Poderosa

estes tempos de 
pandemia, a vio-
lência doméstica 
contra a mulher 
tornou-se um pe-
rigo ainda maior, 
culminando com 
o aumento do 
número de ca-

sos de feminicídio. Mas há as 
“violências invisíveis”, como a 
psicológica, a moral, a sexual 

e a patrimonial. Atenta a essas 
questões, a cantora e compo-
sitora Branka lança seu novo 
single autoral – música e letra 
dela – mostrando que, antes de 
artista, é mulher..., e mulher en-
gajada nas questões femininas. 
Em seu novo trabalho, “Pala-
vras Sinceras”, que chegou às 
plataformas digitais no último 
dia 11 de setembro, Branka fala 
de relacionamento abusivo, so-

Branka e “A Força 
da Mulher”

bretudo na decisão de dar um 
basta a esse tipo de situação.

Os versos de Branka escancaram 
o poder de decisão da mulher; a 
única pessoa que pode, realmente, 
mudar o rumo da própria vida.

Apesar de não estar vivendo 
nada parecido, o verso “eu vou cui-
dar de mim” tem muito a ver com a 
fase que Branka vem vivendo. Em 
quarentena, ela está mesmo muito 
mais voltada pra si mesma.

Mas também vem sendo uma 
fase bem produtiva para Branka, 
que fez live em homenagem à 
Clara Nunes, revisitando o reper-
tório da artista nascida em 12 de 
agosto de 1942; lançou singles de 
sucessos da cantora, como “Meni-
no Deus” (Mauro Duarte / Paulo 
César Pinheiro) e “Feira de Man-
gaio” (Sivuca / Glória Gadelha); e 
vem dando continuidade à sua 
obra, gravando músicas próprias, 
caso de “Palavras Sinceras”.

N
 CLILTON PAZ contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando 

eu nome é Roberta He-
lena, tenho 29 anos, sou 

natural de Itajaí em Santa 
Catarina. Sou modelo e 

minhas medidas são: Al-
tura: 1,62 cm , Quadril: 97 

cm, Cintura: 64 cm, Busto: 
94 cm, Pés: 36. Fiz um ensaio para o site 

Bella da Semana, cujo ensaio foi clicado pelo 
talentoso fotógrado Alex Ribeiro. Me consi-
dero uma pessoa destemida, uma menina 
mulher que está em busca de aproveitar me-
lhor a vida, sem ser uma pessoa fresca. Sou 
cheia de energia, como dizem meus amigos, 
gosto de transmitir e oferecer o melhor, sem-
pre sendo eu mesma . 
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Recomeçar foi o que Branka fez 
quando ela saiu de Curitiba, onde 
havia iniciado a carreira como Kary-
me Hass, e foi para o Rio de Janeiro 
para cair nas rodas de samba, onde 

era chamada de “branquinha”. E foi 
assim que virou Branka, essa artista 
que agora vem com um som mais 
romântico, mas sem perder a força 
jamais. 
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p a n d e m i a 
do novo co-
r o n a v í r u s 
afetou todo 
o calendário 
do futebol 
ao redor do 
mundo. Nes-
ta sexta-feira, 
durante a 
70ª edição 
do Congres-

so anual da Fifa, o presidente 
Gianni Infantino reforçou que o 
Mundial de Clubes de 2020 não 
será realizado neste ano e confir-
mou que o evento deverá ser or-
ganizado para acontecer nos pri-
meiros meses de 2021, no Catar, 
mesmo lugar que aconteceria em 
dezembro. É importante lembrar 
que o Flamengo é um dos times 
classificados para a competição.

– Algumas confederações 
não vão concluir seus torneios 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
continentais de clubes neste ano, 
então não será possível manter o 
plano original. Mas estamos con-
versando sobre fazer no Catar 
no começo do ano que vem. Há 
algumas situações que são mais 
importantes do que futebol, com 
a saúde, e temos que levar isso 
em consideração.

Vale lembrar que o a edição 
de 2020 é a última edição do 
Mundial no formato que esta-
mos acostumados. Atualmen-
te, são sete participantes – os 
campeões de cada continente 
e um representante do país-
-sede. No entanto, a partir de 
2021, o ‘novo Mundial de Clu-
bes’, contará com 24 times. 
O novo formato do torneio 
acontecerá pela primeira vez 
na China, porém, não tem dada 
para estrear. Visto que a janela 
de junho de 2021 será ocupada 
pela Copa América e pela Euro.

Confirmado! Mundial de Clubes Confirmado! Mundial de Clubes 
será realizado no início de 2021será realizado no início de 2021

Foto: Divulgação

Gianni confirmou que  não haverá partida do Mundial esse ano
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As mudanças geraram al-
gumas resistências vindas das 
duas principais confedera-
ções continentais, da Europa 
(UEFA) e da América do Sul 
(CONMEBOL). Entretanto, In-
fantino aproveitou para res-
saltar que não há uma crise no 
relacionamento.

– O calendário atual está va-
lendo até 2024. Neste ano e no 
próximo vamos ter que deci-
dir que o acontece a partir de 
então. Nós quisemos deixar o 
calendário de 2021 para Euro e 
Copa América. Mas queremos 
que eles também participem 
do Mundial de Clubes. Nossa 
relação hoje é muito próxima, 
tivemos muitas reuniões de 
nível operacional. Vamos ter 
janelas maiores para seleções, 
menos jogos e jogos mais rele-
vantes. Tudo isso vai ser deba-
tido e discutido.


