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Deputado Estadual Pedro Brazão devolve 
aos cofres públicos o valor de R$ 268.191,23

Pena maior para o crime de estupro de vulnerável e mais proteção às vítimas
Autora do projeto de lei 

5095/2020, que aumenta a pena 
do crime de estupro de vulnerá-
vel para até 20 anos de prisão, a 
deputada federal Daniela do Wa-
guinho (MDB-RJ) também assi-
na junto com 26 parlamentares 
o PL 5096/2020, para maior pro-
teção das vítimas em audiências 
de instrução e julgamento de 
processos, em especial nos que 
apurem crimes sexuais. As duas 
propostas foram apresentadas 
diante da repercussão nacional 
do caso Mariana Ferrer.

A blogueira acusou o empresá-
rio André Aranha de estupro em 

través da 
prestação de 
contas da ver-
ba recebida 
pela Assem-
bleia Legis-
lativa desti-
nada a cada 
parlamentar, 
o deputado 
Brazão racio-

nalizou a verba, utilizando estritamente 
o necessário para o andamento dos tra-
balhos em prol da população. “É impor-
tante que esses recursos voltem aos co-
fres públicos e que sejam revertidos em 
favor das áreas mais necessitadas, onde 
existem maior carência e demandas por 
prestação de serviços de assistência à 
população”, afirma o deputado; que dis-
ponibilizou uma tabela detalhada com 
todos os gastos em suas redes sociais.

A
uma boate em Santa Catarina, mas 
ele acabou sendo inocentado no 
ano passado. As cenas da audiência 
de julgamento se tornaram públi-
cas e causaram reação em função 
do tratamento dado à vítima, que 
foi humilhada pela defesa.

No PL 5095/2020, Daniela do 
Waguinho propõe até 20 anos de 
prisão para autores de estupro de 
menores de 14 anos, deficientes 
mentais e qualquer pessoa que, 
por algum motivo, não pode ofere-
cer resistência. Hoje, a pena para o 
crime de estupro de vulnerável vai 
de 8 a 15 anos de reclusão.

“As vítimas de violência sexual 

sofrem física e psicologicamente. 
Todas as etapas após esse crime 
abominável devem ser de prote-
ção, assistência e respeito a essas 
pessoas. Não podemos permitir 
que as cenas ocorridas com a jo-
vem Mariana Ferrer se repitam. A 
justiça, além de condenação dos 
culpados, se faz com pleno acolhi-
mento das vítimas”, afirma Daniela 
do Waguinho, ao justificar a sua 
assinatura no PL 5096/2020, apre-
sentado inicialmente pela deputa-
da Lídice da Mata (PSB-BA).

Nesse projeto de lei, os 27 auto-
res propõem mudanças no Código 
Penal, para que na audiência de 

instrução e julgamento de proces-
sos que apurem crimes contra a 
dignidade sexual, todas as partes 
presentes deverão zelar pela in-
tegridade física e psicológica da 
vítima, cabendo ao juiz garantir o 
cumprimento, sob pena de respon-
sabilização, em caso de omissão. 

A proposta veta a qualquer das 
partes e ao magistrado manifes-
tarem-se sobre fatos e provas que 
não constem nos autos, sob pena 
de responsabilização junto aos ór-
gãos de correição competentes e 
à Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). E estabelece que o juiz deve 
determinar a exclusão imediata de 

qualquer manifestação que atente 
contra a honra da vítima, devendo 
oficiar os órgãos de correição com-
petentes ou a OAB, para apuração 
de responsabilidade profissional.

Em média, 187 mulheres foram 
estupradas por dia, quase oito a 
cada hora, no ano de 2019, segundo 
o Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública 2020. “A aprovação desses 
dois projetos de lei é importante 
para combater a impunidade e, 
certamente, proporcionará mais 
segurança não só às mulheres, mas 
a qualquer vítima de violência se-
xual”, conclui a deputada Daniela 
do Waguinho. 
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Em tempos de pandemia, 
"a exaustão de tentar educar 
um paciente de cada vez" mo-
tivou o médico Diego Vieira, 
também professor de História, 
a compartilhar relatos de três 
episódios ocorridos neste sá-
bado durante seu plantão na li-
nha de frente contra a Covid-19 
em um hospital em Baturite, 
no interior do Ceará. Buscando 
um alcance maior, Vieira usou 
a página no Instagram @ima-
gens.história, em que a posta-
gem rapidamente repercutiu, 
ultrapassando 30 mil curtidas 
num intervalo de 6 horas.

"Jovem de 22 anos com sin-
tomas respiratórios. Relata que 
viajou pra praia no Réveillon e 
que 3 pessoas da casa onde es-
tavam testaram positivo para 
COVID. Está com medo pois 
abraçou a mãe idosa no dia 
primeiro de janeiro. Repreendi 
sobre a necessidade de evitar 
aglomerações, ele respondeu 
que 'precisava relaxar' no Ano 
Novo. Sinto que ele não me es-
cutou", conta Vieira sobre o pri-
meiro exemplo.

Desabafo de médico repercute: 'Enquanto você posta foto na 
praia, na balada ou no bar, estamos vendo a segunda onda vir'

Desabafo do médico Diego Vieira repercutiu nas redes sociais 

Foto: Instagram @imagens.historia

Enem 2020: portões abrirão mais cedo 
para evitar aglomeração, diz Inep

Os portões dos locais de 
prova do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020 
serão abertos 30 minutos an-
tes do previsto para evitar 
aglomerações, segundo o Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), responsá-
vel pelo exame.

Antes, a abertura dos portões 
ocorreria às 12h; agora, será às 
11h30 (horário de Brasília).

Os horários do Enem são:
Abertura dos portões: antes, 

12h; agora será às 11h30 (horá-
rio de Brasília)

Fechamento dos 
portões: 13h

Início das provas: 13h30
Término das provas 1º dia 

(17/1): 19h
Término das provas 2º dia 

(24/1): 18h30

Enem na pandemia
Alexandre Lopes, pre-

sidente do Inep, afirmou 
em entrevista ao G1 nesta 
terça-feira (5) que descarta 
adiar mais uma vez o Enem 
2020, frente ao aumento do 
número de casos de coro-
navírus, e que a instituição 
está preparada para a reali-
zação das provas em plena 
pandemia.

O Enem 2020 estava previs-
to para ocorrer em novembro, 
mas, em maio do ano passado, 
foi remarcado para 17 e 24 de 
janeiro (versão impressa) e 31 
de janeiro e 7 de fevereiro (ver-
são digital).

Ao todo, 5.783.357 candi-
datos estão confirmados – o 
número é 13,5% maior do que 
a edição de 2019, que teve o 
menor número de candidatos 
em toda a história.

"Mulher de 45 com febre 
e tosse. Tenta furar a fila de 
atendimento exigindo o "trata-
mento preventivo". Mando es-
perar sua vez. Na sua consulta 
exige prescrição de cloroquina. 
Oriento que a medicação não 
tem nenhuma eficácia contra 
o COVID. Sai do consultório 
ameaçando me processar. Sin-
to que ela não me escutou", diz 
ele sobre o segundo caso.

"Idosa de 71 anos com fal-
ta de ar. Saturação de oxigê-

nio baixa. Ligo para o SAMU 
que informa que não pode 
levar no momento para hos-
pital de grande porte pois já 
estão com vários pacientes 
na mesma situação espe-
rando. Filha diz que fizeram 
uma "festinha" só de 15 pes-
soas na virada, apenas com 
parentes próximos. Nem 
tinha mais forças para re-
preender. Sinto que ela não 
vai me escutar", conclui no 
terceiro episódio.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCarnaval: Foto: Alexandre Cassiano

Justiça do 
Rio determi-
nou, nesta 
segunda-fei-
ra, a interdi-
ção da Cida-
de do Samba, 
Zona Portua-
riária do Rio, 
até que as 

instalações sejam reestruturadas 
por conta dos riscos de incêndio 
nos barracões. O pedido foi feito 
através de uma ação civil pública 
pelo Ministério Público do Rio, 
por meio da 1ª Promotoria de 
Justiça de Tutela Coletiva de Ci-
dadania da Capital.

A ACP foi movida contra o 
município do Rio, a Riotur, a Em-
presa Municipal de Urbanização 
(RioUrbe) e a Liesa e foi aceita 
pelo Juízo da Terceira Câmara 
Cível. A ação, diz o MPRJ, ressalta 
que vistorias realizadas pelo Cor-

A
po de Bombeiros em diferentes 
anos identificaram, não só irre-
gularidades no estado das insta-
lações, como também a ausência 
de plano de controle e prevenção 
contra incêndios.

"Infere-se, portanto, que estão 
presentes os requisitos autoriza-
dores do deferimento da tutela 
recursal, tendo em vista que a 
farta documentação anexada aos 
autos demonstra o descumpri-
mento das determinações para 
implementação de plano de pre-
venção e controle de incêndios 
na Cidade do Samba. Além disso, 
eventual demora no julgamento 
do feito prolongará a situação de 
risco a que estão expostos não só 
os trabalhadores, como todas as 
pessoas que frequentam o local", 
afirma o Juízo na decisão.

Diante disso, foi determina-
da a interdição da Cidade do 
Samba até que suas instala-

Cidade do Samba é 
interditada pela Justiça 
por risco de incêndio

Cidade do Samba: local, que tradicionalmente estaria cheio nesta época do ano

ções sejam reestruturadas de 
forma a minimizar os riscos 
de incêndio, adequando-se às 
normas de prevenção e con-
trole de fogo descritas no De-
creto Estadual nº 897/76 – sob 
pena de multa diária no valor 
de R$ 10 mil reais.

A decisão é mais um fator 
que pesa contra a realização 

dos desfiles das escolas de 
samba em 2021. A festa, trans-
ferida para julho deste ano, já 
está ameaçada por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus. Apesar da incerteza, a or-
dem dos desfiles já foi sortea-
da e divulgada pela Liesa.

Procuradas, prefeitura do 
Rio e Liesa ainda não se ma-

nifestaram sobre a decisão 
da Justiça.

Incêndios frequentes
Desde que foi inaugurada, a 

Cidade do Samba já sofreu com al-
guns casos de incêndio. O último 
deles, aconteceu no barracão da Vi-
radouro, em abril do ano passado. 
Por sorte, ninguém ficou ferido.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.Sindicato dos Vigilantes Mesquita e Nilópolis/RJ.CNPJ: 
042506770001-39. Convoca seus associados para assembleia geral ordinária que se 
realizará no dia 20/01/2021 às18:00 horas. E as19:00 horas em segunda e última 
convocação. Local; Av. Gov. Peçanha nº 277, Mesquita/Centro RJ, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) Formação de comissão eleitoral/eleição da nova diretoria, 
biênio 2021/2023; 2) Prazo final para inscrição de chapas dia 29/01/2021; 3) Eleição da 
nova diretoria em 07/02/2021; 4) Prestação de contas financeira. RJ, Mesquita, 10 de 
Janeiro de 2021. Sebastião Aquino dos Santos. Presidente. 
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Os moradores do município 
do Rio de Janeiro podem, a par-
tir desta segunda-feira, agen-
dar os testes de covid-19 pela 
central telefônica 1746. Para 
quem usa celulares da Apple, 
o agendamento pode ser feito 
pelo aplicativo 'Rio Covid-19' - a 
versão para o sistema Android 
ainda não está disponível. O 
usuário deve fazer uma autono-
tificação e declarar os sintomas. 

De acordo com a prefeitura, 
o objetivo é testar inicialmen-
te cerca de 450 mil pessoas, 
já a partir desta semana. Os 
novos exames compõem a es-
tratégia de testagem do muni-
cípio, que será ampliada. Eles 
serão realizados nas unidades 
básicas de saúde, seguindo os 
critérios estabelecidos pela 
Organização Mundial de Saú-
de e pelo Ministério da Saúde. 
A prefeitura ainda ressalta 
que não é uma testagem em 
massa, os testes serão realiza-
dos em pessoas com até sete 
dias do início dos sintomas.

Neste domingo, o prefei-
to do Rio, Eduardo Paes, e o 

Prefeitura do Rio amplia testes para covid-19 na 
cidade e moradores podem agendar por aplicativo

Secretário Daniel Sorans aplicou o primeiro teste em Eduardo Pádua

Foto: Estefan Radovicz

Gilmar Mendes encerra dois inquéritos sobre 
André Esteves ligados à delação de Palocci

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gil-
mar Mendes determinou o 
encerramento de dois inqué-
ritos sobre o banqueiro André 
Esteves, abertos a partir da 
delação premiada do ex-mi-
nistro Antonio Palocci.

A decisão foi tomada em 
dezembro e publicada na sex-
ta-feira (8). As investigações 
estão em andamento na Justiça 
Federal do Paraná.

Gilmar Mendes atendeu a 
um pedido da defesa de Es-
teves, que teve aval ainda da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR). O ministro entendeu 
que as apurações foram base-
adas “nas simples declarações 
do colaborador Antonio Paloc-
ci, cujas afirmações foram con-
sideradas pela própria polícia 
como destituídas de qualquer 
elemento de corroboração”.

Mendes diz que os inquéri-
tos também se basearam em 
elementos que já estão em aná-
lise em outras instâncias da Jus-
tiça e em fatos de “ouvir dizer”.

Os inquéritos seguem oito li-
nhas investigativas, entre elas:

possível pagamento de propi-
na para decisões de seu interesse 

no Conselho de Recursos do Sis-
tema Financeiro Nacional;

doações eleitorais vincula-
das às decisões do Conselho 
para campanha nacional de 
2006 do PT;

articulação junto a Guido 
Mantega para que o banqueiro 
efetuasse operações no merca-
do com informações privilegia-
das do Banco Central;

oferecimento de vantagem 
indevida para garantir a posi-
ção da instituição financeira 
no projeto do pré-sal e para 
qualquer operação de merca-
do que o PT, ou o governo fe-
deral, desejassem.

“É possível depreender que 
grande parte das declarações 
do colaborador relacionadas 
aos 8 (oito) conjuntos de fatos 
narrados na representação ou 
já foi objeto de apreciação pelo 
Supremo em inquéritos ante-
riores ou diz respeito a linhas de 
investigação já descartadas até 
mesmo pela própria autoridade 
policial”, escreveu o ministro.

Mendes disse que as inves-
tigações se prolongaram por 
longo prazo, algumas por mais 
de quatro anos, tendo como 
base apenas a delação do ex-
-ministro da Fazenda.

secretário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, receberam 
um lote com 10 mil testes rá-
pidos de antígeno covid-19, 
ainda não usados no estado. 
Segundo os especialistas da 
pasta, além de mais confi-
ável, esse tipo de exame é 
mais rápido, e pode fornecer 
resultados em até 15 minutos 
após a coleta, sem a necessi-
dade de laboratório. O mate-
rial foi doado pelo grupo de 
empresários União Rio.

"Esses testes são fundamen-
tais para interromper a cadeia 
de transmissão da Covid-19. A 
gente consegue dar o resulta-
do rápido para a população. As 

pessoas vão poder acessar esse 
teste por meio de um aplicativo 
e do canal de atendimento do 
1746, onde quem tiver qualquer 
sintoma de coronavírus pode 
se autonotificar, colocar a data 
do início do sintoma, e, a partir 
daí, uma equipe da Saúde da 
Família vai entrar em conta-
to e definir se aquele cidadão 
precisa ou não realizar o teste", 
disse Daniel Soranz.

Com a testagem e os casos 
positivos, Soranz disse que 
será feito um rastreamento de 
contato. Segundo ele, a mais 
importante iniciativa para 
conter a cadeia de transmis-
são da covid-19.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOPINIÃO Foto: Pablo Jacob

o contrário 
do presi-
dente Jair 
B o l s o n a r o, 
que insiste 
que houve 
fraude na 
eleição pre-
s i d e n c i a l 
dos Estados 

Unidos, o vice-presidente Ha-
milton Mourão afirmou nesta 
segunda-feira considerar que 
o processo eleitoral foi "cor-
reto". Mourão ressaltou que 
todas as contestações apre-
sentadas pela campanha do 
presidente Donald Trump fo-
ram rejeitadas pela Justiça.

— Todas as reclamações 
que foram apresentadas pe-
rante as diferente justiças 
estaduais, elas foram devi-
damente analisadas e a Jus-
tiça não deferiu essas con-

A
testações. Então, eu julgo 
que o processo eleitoral foi 
correto — disse Mourão, em 
entrevista à rádio Gaúcha.

Na semana passada, após 
o Congresso validar a vitória 
de Joe Biden na Justiça, Bol-
sonaro repetiu alegações fal-
sas da campanha de Trump 
e disse que "ninguém pode 
negar" que houve irregulari-
dades na disputa.

— O pessoal tem que anali-
sar o que aconteceu nas elei-
ções americanas agora. Basi-
camente, qual foi o problema, 
a causa dessa crise toda? Falta 
de confiança no voto. Lá o 
pessoal votou e potencializa-
ram o voto pelos correios por 
causa da tal da pandemia e 
houve gente que votou três, 
quatros vezes. Mortos vota-
ram. Foi uma festa lá. Nin-
guém pode negar isso daí.

Ao contrário de Bolsonaro, 
Mourão diz que processo 
eleitoral nos EUA foi 'correto'

O vice-presidente Hamilton Mourão participa de entrevista coletiva no Itamaraty

A tese de que mortos vo-
taram foi desmentida pelas 
autoridades eleitorais repu-
blicanas da Geórgia, quando 
Trump tentou convencê-las 
a adulterar o resultado da 
eleição no estado, em que 
Biden venceu.

Na entrevista desta segun-

da-feira, Mourão classificou 
como "questão interna" a in-
vasão do Capitólio, sede do Le-
gislativo local, feita na sema-
na passada por apoiadores de 
Trump que não concordaram 
com o resultado da eleição.

O vice-presidente ressal-
tou, contudo, que os Estados 

Unidos têm um histórico de 
violência e citou como exem-
plos a Guerra Civil, ocorrida 
no século XIX, e os protestos 
contra o assassinato do ativis-
ta Martin Luther King Jr., que 
ele relatou ter testemunhado 
quando morava em Washing-
ton, em 1968.
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Moradores da comunidade de 
Santa Marta, na Zona Sul do Rio, 
relatam que tiveram suas casas 
invadidas por policiais militares 
na manhã desta segunda-feira. 
Uma das vítimas foi o repórter 
fotográfico Alexandre Firmino, 
que teve a casa arrombada, por 
volta das 7h, por dois agentes 
que portavam fuzis. Segundo 
Alexandre, eles entraram com 
uma chave mestra pelo primeiro 
portão com grades e arromba-
ram a segunda porta que dá para 
o interior da casa.

"Tem um portão com grade 
na frente que é reforçado e tem 
uma porta de entrada da casa que 
é reforçada. Eu estava dormindo 
simplesmente, comecei a ouvir 
uns barulhos batendo, parecia 
até uma marreta na porta, minha 
filha se assustou, eu saí do quarto 
e quando vi fui abordado por dois 
policiais com um fuzil apontado 
na minha cara".

Alexandre disse aos policiais 
que eles não podiam entrar na 
casa dele e os agentes responde-
ram que o morador não tinha es-
cutado eles batendo na porta.

"Eles perguntaram se tinha 
mais alguém na casa, eu falei que 
tinha uma criança de 12 anos, mi-

Moradores da comunidade Santa Marta 
têm casas invadidas por policiais militares

Casa do morador Alexandre Firmino foi invadida por policiais militares

Corpo da vítima foi encontrado por volta das 10h deste domingo no Complexo do Alemão

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Reprodução

Idosa esfaqueada no Complexo Alemão 
não é periciada pela polícia

A Polícia Civil não realizou 
a perícia no corpo de Hilda do 
Nascimento, de 64 anos, mor-
ta a facadas neste domingo, no 
Complexo do Alemão, Zona 
Norte do Rio. De acordo com a 
instituição, não houve possibi-
lidade de fazer o exame onde 
a idosa foi morta sem que hou-
vesse confronto com traficantes.

Nas redes sociais, no entanto, 
moradores relataram que Hilda 
foi encontrada morta, por volta 
das 10h, em sua casa no Largo do 
Bulufa. Ao descobrir o assassina-
to, os conhecidos da idosa teriam 
acionado o tráfico para que eles 
recuassem para que a polícia pu-
desse fazer a perícia do local. 

A polícia, por sua vez, teria res-

pondido que o local se tratava de 
área de risco e não poderia ir ao lo-
cal. Hora depois, a Defesa Civil foi re-
tirar o corpo da idosa e encaminhou 
para o Instituto Médico Legal (IML). 

Em nota, a polícia não infor-
mou se há alguma investigação 
sobre o assassinato. "A Polícia 
Civil planeja a melhor forma 
de acessar o local para evitar ti-
roteios, sem colocar em risco a 
vida dos moradores e dos poli-
ciais", diz a nota.

Nesta segunda-feira, familia-
res da idosa estiveram no IML 
para a liberação do corpo. Abala-
dos, eles não quiseram conver-
sar com a imprensa, mas classi-
ficaram Hilda como uma pessoa 
"reservada" e "discreta". 

nha filha. Ficaram olhando para 
os objetos da casa, como se o fa-
velado não pudesse ter nada, fi-
cou olhando as minhas câmeras, 
as lentes. E saíram da minha casa, 
não pediram desculpas, ainda sa-
íram com o fuzil na minha cara".

"O pé na porta existe, é uma 
prática da polícia militar. O Es-
tado vem e mete o pé na minha 
porta. E o que vai acontecer? Vou 
ter que colocar câmera, fechadura 
para me proteger não do bandido 
e sim da polícia, isso é inversão 
de valores. E o que eu vou falar 
para a minha filha? Para ela não 
ter medo da polícia? Eu ainda es-

tou impactado, porque ninguém 
quer ser abordado assim dentro 
de casa", afirmou.

Alexandre também é coorde-
nador do programa Santa Marta 
Contra a Covid-19, junto com seu 
irmão Thiago Firmino, que con-
tam com uma equipe de doze 
voluntários.

"A gente faz a sanitização no 
Santa Marta no combate à co-
vid-19 e a resposta do Estado é 
meter o pé na nossa porta. Não dá 
tranquilidade para a gente fazer 
nosso trabalho, uma série de fa-
tores para nos matar, é dengue, é 
covid, é a polícia".

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSIrresponsabilidade Foto: Reprodução

delegado da 
42ªDP (Re-
creio), Alan 
Luxardo, que 
investiga o 
caso do ci-
clista Cláu-
dio Leite da 
Silva, de 57 
anos, morto 

atropelado pelo capitão do Cor-
po de Bombeiros João Maurício 
Correia Passos, de 36, afirmou ao 
O DIA, depois de ver um vídeo 
de câmeras de segurança de um 
posto em que o militar esteve an-
tes do acidente, que o criminoso 
estava “visivelmente alterado”.

"Pelas imagens, a gente pode 
afirmar que ele estava totalmen-
te fora de si. Não tinha condição 
alguma de dirigir qualquer veí-
culo ou sequer andar. Com base 
nisso, eu o coloquei como homi-
cídio doloso (quando há intenção 

O
de matar), junto com a fuga do 
local do acidente e a embriaguez 
ao volante", disse o delegado.

No vídeo, é possível ver 
João Maurício sem camisa se-
gurando duas garrafas: uma de 
vodka e outra de uísque, além 
de um copo. Nas imagens, o ca-
pitão do Corpo de Bombeiros 
aparece cambaleando ouvindo 
Racionais MCs.

Luxardo contou ainda que 
o exame de alcoolemia de João 
deu negativo. “Como passaram 
horas do atropelamento, o exa-
me de urina não detectou o álco-
ol. Nós não podemos obrigar ele 
a fazer o exame de sangue, mas 
as imagens do posto já são sufi-
cientes [para incriminá-lo]”.

Perguntado sobre a quilome-
tragem em que o veículo estava 
no momento em que atingiu 
Cláudio, o delegado frisou que 
ainda não é possível saber e que 

Vídeo mostra bombeiro com 
garrafas de bebida antes de 
atropelar e matar ciclista

João Maurício Correia Passos momentos antes do acidente

assim que sair o resultado, irá en-
caminhar à Justiça.

Sobre crimes anteriores come-
tidos pelo capitão, Luxardo disse 
que João tem passagens pela po-
lícia por lesão corporal e ameaça 

na forma da Lei Maria da Penha, 
contra uma ex-companheira.

O delegado disse ainda que o 
criminoso não quis prestar depoi-
mento e que só falará em juízo. 
João será levado para uma espé-

cie de quartel general dos bom-
beiros ainda nesta segunda-feira.

Nenhum familiar da vítima 
esteve na 42ª DP. Ainda não há 
informações sobre o local e data 
do enterro de João.



POLÍTICA

Terça-Feira 12 Janeiro de 2021

6 CIDADES

Os pais e responsáveis legais 
precisam ficar atentos, pois a 
Prefeitura de Japeri, por meio 
da Secretaria Municipal de Edu-
cação, dará início às matrículas 
escolares nesta segunda-feira 
(11). A expectativa é de que qua-
se 4 mil novas vagas sejam ge-
radas para este ano letivo. Após 
uma reunião extraordinária 
com o Conselho Municipal de 
Educação ficaram estabelecidas 
algumas mudanças no calendá-
rio de matrícula.

A Primeira etapa será para 
Educação Infantil, Ensino Fun-
damental Regular, Educação 
Especial e Educação de Jovens e 
Adultos. Já para a creche o perí-
odo de matrícula começa no dia 
18 de janeiro. Os pais e respon-
sáveis podem comparecerem 
às unidades escolares desejadas 
até o dia 29 de janeiro.

As matrículas serão feitas ape-
nas nas segundas, terças e quartas, 
porém será divida em dois horá-
rios: das 9h às 13h para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental e 
das 16h às 19h para Educação de 
Jovens e Adultos.

Educação na cidade: Matrículas da rede 
municipal de Japeri já começaram

Com 30 escolas e 4 creches, a expectativa é de que quase 4 mil novas vagas sejam geradas

Foto: Divulgação

Vagas para PCDs: Mesquita busca candidatos
O Balcão de Empregos da Pre-

feitura de Mesquita quer ampliar 
a quantidade de candidatos PCDs 
de sua base. De acordo com o sub-
secretário municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Econômico, Fa-
bio Baiense, novas parcerias volta-
das especificamente para esse perfil 
de profissional estão sendo acerta-
das. E, assim, há um aumento tanto 
na quantidade de vagas oferecidas 
para candidatos mesquitenses 
quanto nas funções desejadas.

“Agora, por exemplo, estamos 
com uma empresa que precisa 
preencher postos de trabalho com 
PCDs. Mas está tendo dificuldades 
de encontrar profissionais com as 
características desejadas para cada 
função. Então, quanto mais candi-
datos tivermos, mais chances de 
conseguirmos fazer com que essas 
oportunidades sejam preenchidas 
por pessoas da cidade. É isso que 
estamos buscando”, avisa Fabio.

Para uma das seleções, por 
exemplo, o salário é R$ 1.255, mais 
adicional de insalubridade. Além 
disso, há benefícios como plano de 
saúde e odontológico, alimentação 
no local e vale-transporte. Entre as 
atividades, estão separação e inven-
tários com a utilização do coletor 
de dados, movimentar pallets da 
recepção para a área de estoque, 
executar atividades de carga e des-

carga dos veículos, arrumar equipa-
mentos, remontar pallets e auxiliar 
conferentes em atividades da área. 
Quanto ao horário de trabalho, seria 
de oito horas diárias.

Cadastro por e-mail
Lançado em julho de 2017, o 

Balcão de Empregos da Prefeitura 
de Mesquita já empregou cente-
nas de munícipes na cidade. Para 
concorrer a vagas em empresas 
parceiras da iniciativa, como a Rede 
Supermarket, Assaí Atacadista, Mc-
Donald’s e Amoedo, entre outras, 
os candidatos podem entregar seus 
currículos na sede da subsecretaria 
municipal de Trabalho e Desenvol-
vimento Econômico ou então pela 
internet. Para isso, basta enviar o 
currículo ao e-mail balcaodeempre-
gos@mesquita.rj.gov.br.

O Balcão de Empregos funcio-
na a partir de um software, que 
armazena informações de candi-
datos a empregos de Mesquita. A 
proposta é encaminhar o maior 
número de pessoas possível para 
as vagas disponíveis nas empre-
sas parceiras da iniciativa. Mas 
é realizada uma seleção prévia, 
que cruza os dados das oportuni-
dades com as características dos 
candidatos. A partir do resultado, 
é elaborada uma lista de profissio-
nais aptos para cada seleção.

 Devido à pandemia do novo 
coronavírus, a renovação de ma-
trícula dos alunos vinculados à 
rede municipal de Japeri foi feita 
de forma automática ainda em 
2020. De acordo com a Prefeita 
Drª Fernanda Ontiveros, todos os 
protocolos de prevenção ao novo 
coronavírus serão adotados para 
garantir a segurança dos morado-
res. "Pedimos que todos os pais 
e responsáveis usem máscara e 
cumpram o distanciamento social 
ao comparecerem às unidades 
escolares para, assim, evitarmos 

a proliferação do vírus em nosso 
município", declarou a gestora.

Atualmente, o município conta 
com 30 escolas, 4 creches públicas 
e cerca de 15 mil alunos matricu-
lados. A secretária municipal de 
Educação, Professora Caroline 
Ontiveros, falou sobre a expecta-
tiva da volta às aulas: "Vamos nos 
programar, fazer todas as matrí-
culas e esperar orientações das 
autoridades. Queremos retornar o 
mais rápido possível, mas que seja 
um retorno responsável e seguro", 
destacou.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTrabalho já... Foto: Marcia Foletto

ano de 2021 
c o m e ç o u 
com boas 
novas para 
a economia 
de Japeri, 
na Baixada 
Fluminense. 
Isso porque a 
cidade acaba 

de ganhar uma agência do Banco 
do Brasil (Mais BB). O empreen-
dimento, inaugurado na manhã 
desta sexta-feira (8), no Centro 
do município, funciona em par-
ceria com a HTL Soluções Tec-
nológicas e é voltado à oferta 
de serviços como saques, paga-
mentos de boletos, abertura de 
contas, empréstimos, cartões 
de crédito e consórcios.

Estiveram presentes na ceri-
mônia de inauguração autorida-
des como a Prefeita Dra. Fernan-
da Ontiveros; seu vice, Carlos 

O
Januário; o Presidente da Câma-
ra dos Vereadores, Walter Traja-
no; os secretários municipais de 
Governo, Francisco Nacelio; de 
Fazenda, Alexandre Victorino e 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Alex Ferreira. 

Durante a solenidade, a Prefei-
ta destacou a importância da che-
gada de novos serviços para o co-
tidiano da população e agradeceu 
à empresa pela parceria. "É um dia 
de muita satisfação para alguém 
que nasceu e se criou aqui, pois 
os moradores sempre precisaram 
se deslocar até municípios vizi-
nhos para terem acesso a simples 
serviços bancários. É um em-
preendimento que veio agregar 
demais à realidade de Japeri, que 
tem tudo para caminhar para um 
novo tempo de desenvolvimen-
to", afirmou a gestora.

 De acordo com o Diretor do 
Grupo HTL, Antônio Raposo, a 

Desenvolvimento Econômico 
em Japeri: cidade ganha filial 
do Banco do Brasil

Posto de atendimento oferece serviços como saques, pagamentos de boletos, abertura de contas, empréstimos, cartões de crédito e consórcios

filial foi criada para trazer a co-
modidade e segurança do Ban-
co do Brasil a comerciantes e 
empresários de cidade, que até 
então era desassistida pela rede 
de bancos. "Esse modelo do 
Mais BB Varejo está avançando 
em muitas regiões por conta do 
atendimento da parte negocio-

nal e transacional de pessoas 
físicas. Contratamos três pesso-
as e conforme a demanda au-
mentar, podemos recrutar mais 
profissionais. Nossa intenção é 
expandir os negócios por aqui. 
Inclusive, duas empresas locais 
já nos procuraram para abertura 
de contas de pagamento. É uma 

parceria em que todos saem ga-
nhando", declarou.

Serviço:
Endereço: Av. Dr. Arruda Ne-

greiro, 108, Loja A - Centro
Funcionamento: das 8h às 17h, 

de segunda a sexta, e das 8h às 12h 
aos sábados



Férias com a meninada:

ano de 2020 foi 
diferente para 
todo mundo. 
E, a meninada, 
também so-
freu com todas 
as adaptações 
sem escola 
presencial e 

interações sociais. Em um misto 
de sentimentos de estar de férias 

sem estar. Mas, janeiro chegou, e, 
agora sim, enfim férias. Para apro-
veitar o período de descanso, en-
tre os dias 11 a 29 de janeiro, a Rio 
Ecoesporte promove a primeira 
edição da “Ecolônia de Férias”, 
para crianças de 4 a 12 anos de 
idade. Na oportunidade, aconte-
cerão atividades e jogos que vi-
sam a importância do respeito e 
cuidado com o outro, assim como 

“Ecolônia de Férias” 
promete agitar os pequenos 
moradores da Barra e Recreio

O
Tavares, a virada do ano não sig-
nifica o final da pandemia, po-
rém, precisamos buscar alterna-
tivas seguras e que mantenham 
as crianças em atividade, con-
tribuindo também para a saúde 
mental das crianças.

“Desejamos que os pe-
quenos possam se divertir e 
aprender bastante sobre eco-
logia, neste espaço rico de 
vegetação. Que as crianças 
possam aproveitar bons mo-

mentos com nossa equipe”, 
comenta o empresário.

Serviço:
Ecolônia de Férias
Data: de 11 a 29 de janeiro
Horário: das 9h às 12h | 14h às 17
Quem pode participar: Crianças 
com idade entre 4 a 12 anos
Informações: 21 99742-6155.
Local: Condomínio Barra Sul - 
Av. das Américas, 12221 - Barra 
da Tijuca.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

ao meio ambiente. A programação 
acontece das 9h às 12h e das 14h às 
17h, no Condomínio Barra Sul, na 
Barra da Tijuca.  Informações pelo 
telefone: 21 99742-6155.

O projeto em parceria com o 
Barra Balsas e o condomínio Barra 
Sul, visa promover aos pequenos 
a vivência na natureza e a prática 
esportiva, além do aprendizado 
de ações sustentáveis. Os peque-
nos poderão se divertir enquanto 
aprendem. Dentre as atividades, 
haverá um passeio pelo Pantanal 
Carioca com guia especializado na 
fauna e flora local, e também uma 
visita ao parque ecológico da re-
gião, entre outras atividades.

Respeitando e aplicando todas 
as medidas de biossegurança, as 
atividades acontecem em peque-
nos grupos, por idades separadas, 
de 4 a 7 e de 8 a 12. A proposta é 
uma solução para retirar as crian-
ças de casa, de forma segura, em 
locais abertos, que proporcionam 
experiências de aprendizado.

Para o professor e empresário, 
gestor da Rio Ecoesporte, Sérgio 

M u l h e r  b a t a -
l h a d o r a ,  q u e 

b u s c a  o  s u s -
t e n t o  n o  d i a  a 
d i a  C o m o  c a -

m e l ô ,  n o s  s i -
n a i s  d e  t r â n s i t o , 

v e n d e n d o  á g u a . 
Negra,  39 anos, mãe de 5 f ilhos e 
9 netos. 
Agora busca chance como MC, 
com o Hit,  "Não quero Romance "
Sugam seu Instagram @mcnu-
telly
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manhã de 
c o n v e r s a s 
dos diri-
gentes do 
F l a m e n g o 
na Gávea 
rendeu uma 
certeza entre 
eles: Rogério 
Ceni não é o 

único responsável pela atual si-
tuação do futebol rubro-negro. 
Algumas decisões do técnico 
foram questionadas e chegaram 
a pegar de surpresa boa parte 
da cúpula, mas o consenso é de 
que o problema é mais amplo e 
envolve questões desde a Gávea 
até o Ninho do Urubu.

Desta forma, a reunião no 
fim da tarde desta segunda-
-feira ratificará a permanência 
de Rogério Ceni, mantido até 
segunda ordem. Este segundo 
encontro também servirá para 
definir alguns ajustes a serem 
feitos no cotidiano do futebol 

A
rubro-negro, especialmente no 
diz que respeito à comunica-
ção entre diferentes setores do 
departamento.

O entendimento é de que, 
desde a saída de Jorge Jesus, 
algumas lacunas ainda não 
foram preenchidas - o portu-
guês atuava quase como um 
diretor técnico.

Um dos temas de conflito 
ao longo de todo ano, a relação 
entre dirigentes da Gávea e do 
Ninho do Urubu também foi 
debatida. A intenção é de que 
as duas correntes afinem a co-
municação e andem mais pró-
ximas no dia a dia do futebol.

No trabalho de campo, ain-
da há confiança da diretoria 
em Rogério Ceni, e o relato 
de jogadores é de que a me-
todologia é de alto nível. Há, 
porém, a ideia de que algumas 
decisões do treinador pode-
riam ser mais cuidadosas. A 
escalação de César como titu-

Diretoria do Flamengo faz mea-culpa, 
não vê Rogério Ceni como único 
responsável e busca ajustes no futebol

Rogério Ceni, técnico do Flamengo

lar do gol contra o Ceará, por 
exemplo, foi bastante debatida.

As conversas na Gávea ao 
longo do dia começaram por 
volta das 9h da manhã. Envol-
veram desde o presidente do 
Flamengo, Rodolfo Landim, 

até nomes como o vice-presi-
dente de futebol, Marcos Braz, 
o vice-presidente de relações 
externas, Luiz Eduardo Baptis-
ta, o Bap, e o diretor executivo 
de futebol, Bruno Spindel.

Faltando 10 rodadas para o 

fim do Campeonato Brasileiro, o 
Flamengo está em quarto lugar, 
com 49 pontos, a sete do líder 
São Paulo. Com o time na reta 
final, a aposta é em tentar con-
sertar os detalhes para buscar o 
título da competição.


