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Guias de turismo serão incluídos no Supera 
Rio para receberem auxílio emergencial

Os guias de turismo do es-
tado vão ser incluídos no pro-
grama Supera Rio para recebe-
rem o auxílio emergencial de 
até R$ 300 que será pago pelo 
governo do estado. O anúncio 
foi feito na tarde desta segun-
da-feira (17/05), em reunião 
da Comissão de Turismo da 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) com o secretário de Tu-
rismo, Gustavo Tutuca, no Pa-
lácio Guanabara.

Os profissionais do se-
tor esperam há mais de um 
ano a regulamentação da Lei 
8.858/20, que trata de auxílio 
para diferentes categorias. De 
acordo com Gustavo Tutuca, a 
saída encontrada, no momen-
to, para atender a reivindica-
ção dos guias foi inseri-los no 
Supera Rio. Serão contempla-
dos os profissionais que fazem 
parte do Cadastur.

O benefício mínimo do pro-
grama será de R$ 200, com um 
adicional de R$50 por filho 
menor de idade, limitado a 
duas crianças ou adolescentes. 

O
Presidente da comissão, Alana 
Passos (PSL) cobrou resposta 
efetiva sobre a data de início 
do pagamento. Mas o governo 
ficou de enviar posicionamen-
to posterior à comissão.

“Os guias estão migrando 
para outros setores para bus-
car meios de levar comida para 
casa. Mas esses profissionais 
são fundamentais para a reto-
mada do setor. É preciso que 
o pagamento do auxílio seja 
o mais rápido possível. Eles 
precisam desse benefício para 

ontem”, ressaltou a deputada 
Alana Passos.

Integrante do grupo de par-
lamentares, a deputada Zei-
dan (PT) pediu prioridade aos 
guias e que o auxílio fosse au-
mentado. O secretário de Tu-
rismo explicou que não seria 
viável por questão de saúde fi-
nanceira do estado e que seria 
preciso haver um novo projeto 
de lei priorizando a categoria.

“O Supera Rio já foi estuda-
do e tem viabilidade financeira. 
Mas o parlamento é soberano. 

Se a Alerj entender que deve 
fazer um auxílio maior para 
os guias de turismo, vou achar 
ótimo. Mas, agora, não pode ser 
uma decisão do governador.

Vice-presidente da comis-
são, Adriana Balthazar (Novo) 
reforçou que é melhor garantir 
o benefício de forma imediata 
e seguir pleiteando melhorias.

“Turismo será a chave para 
a retomada econômica do Rio 
de Janeiro. Saímos daqui com 
o compromisso firmado e va-
mos garantir essa resposta 

rápida do auxílio a esses pro-
fissionais tão relevantes para 
o setor. Em seguida, como 
comissão, pensamos em um 
novo projeto”, completou 
Adriana Balthazar.

Também participaram da 
reunião os demais integran-
tes da comissão de Turismo, 
os deputados Célia Jordão 
(Patriota) e Noel de Carvalho 
(PSDB), bem como o subsecre-
tário da Casa Civil, Fábio Ser-
rão, e o presidente da TurisRio, 
Sérgio Ricardo.



Quarta-Feira 19 de Maio de 2021

POLÍTICAGERAL 3

Uma equipe internacional de 
cientistas da Universidade de Gri-
ffith, na Austrália, e do centro de 
pesquisas americano City of Hope 
desenvolveu uma terapia antiviral 
experimental para tratar a Covid-19. 
Em testes com camundongos, o tra-
tamento reduziu em 99,9% a carga 
viral nos pulmões dos animais. A 
pesquisa foi publicada na revista 
científica Molecular Therapy.

Em vídeo, o pesquisador Nigel 
McMillan, professor e diretor do 
Programa de Doenças Infecciosas 
e Imunologia da Universidade de 
Griffith, explica que essa é uma 
tecnologia que funciona com pe-
quenos pedaços de RNA que po-
dem se ligar especificamente ao 
genoma do vírus e essa ligação faz 
com que o genoma "não funcione 
mais" e as células o destruam.

— Os medicamentos de RNA 
precisam ser entregues em algo 
chamado de nanopartículas. En-
tão nós injetamos na corrente 
sanguínea e as nanopartículas 
vão para os pulmões e se fundem 
nas células, entregando o RNA. O 
RNA busca o vírus e destrói seu 
genoma, então o vírus não pode 
mais se replicar — explica o pes-
quisador no vídeo de divulgação.

Novo tratamento experimental contra a Covid-19 
reduz carga viral em 99,9% em testes com animais

Foto: HANDOUT / AFP

Foto: Divulgação / SES

Unidades de saúde podem ser obrigadas a fazer exame 
para detectar anemia falciforme em recém-nascidos

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou, nesta terça-feira, que 
unidades de saúde do Rio po-
derão ser obrigadas a realizar o 
exame que detecta anemia fal-
ciforme em recém-nascidos. O 
Projeto de Lei 3.131/20 será en-
viado para o governador do Rio, 
Cláudio Castro (PSC), que poderá 
aprová-lo em até 15 dias. 

A lei garante que a gestante re-
ceba todas as orientações e infor-
mações necessárias caso o bebê 
seja diagnosticado com anemia 
falciforme. A puérpera também 
deve ser acompanhada pelo Ser-
viço de Atenção Especializada. 

“Segundo o Ministério da 
Saúde, é estimado que 4% da 
população brasileira apresenta 

traço falciforme. Sem o devido 
tratamento, apenas 20% das 
crianças atingem cinco anos de 
idade. Essa realidade tem exi-
gido atenção do poder público 
e políticas especializadas vi-
sando o diagnóstico precoce da 
doença”, apontou a autora do 
PL, a deputada estadual Monica 
Francisco (Psol). 

Também assinam o texto 
como coautores os deputados 
Tia Ju (REP), Martha Rocha 
(PDT), Carlos Minc (PSB), Wal-
deck Carneiro (PT), Renata Sou-
za (PSol), Eliomar Coelho (PSol), 
Chiquinho da Mangueira (PSC), 
Enfermeira Rejane (PCdoB), 
Wellington José (PMB), Zeidan 
(PT), Franciane Motta (MDB) e 
Flávio Serafini (PSol).

Ele acrescenta que o processo é 
"incrivelmente específico" apenas 
para o vírus, então as células nor-
mais não sofrem nenhum efeito 
colateral com o tratamento.

"O tratamento com siRNA 
específico para vírus reduz a 
carga viral em 99,9%. Essas 
nanopartículas furtivas podem 
ser entregues a uma ampla 
gama de células pulmonares e 
silenciar genes virais", afirmou 
McMillan, em nota.

Segundo o pesquisador, o 
uso da terapia em camundon-
gos infectados com SARS-Cov-2 
aumentou a sobrevivência dos 
animais. "Notavelmente, em so-
breviventes tratados, nenhum 
vírus foi detectado nos pul-
mões", destacou McMillan.

Contra outros tipos 
de coronavírus

Segundo os pesquisado-
res, os resultados sugerem 
que formulações de nano-
partículas de siRNA podem 
ser desenvolvidas como uma 
terapia para tratar pacientes 
com a Covid-19 e também po-
deriam ser utilizados contra 
outros tipos de coronavírus.

Kevin Morris, pesquisador da 
City of Hope e da Universidade 
de Griffith, afirmou que o tra-
tamento foi desenvolvido para 
funcionar com todos os betaco-
ronavírus: "Como o vírus SARS 
original (SARS-CoV-1), assim 
como SARS-CoV-2 e quaisquer 
novas variantes que possam 
surgir no futuro".

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS"Volto logo" Foto: Tiago Bezerra/TV Vanguarda

uzane von 
Richthofen, 
c o n d e n a d a 
por matar 
os pais em 
2002, dei-
xou a prisão 
no início 
da manhã 
desta ter-

ça-feira (18) para "saidinha" 
temporária. Ela deve ficar em 
liberdade até o dia 24 de maio, 
quando deve voltar à Peni-
tenciária Santa Maria Eufrásia 
Pelletier em Tremembé (SP).

Essa será a primeira saída 
temporária para Suzane e 
presos do regime semiaber-
to neste ano. Inicialmente, 
os presos teriam o benefício 
no período da Páscoa, mas a 
saidinha foi adiada por cau-

S
sa do agravamento da pan-
demia na época.

Suzane deixou a P1 femini-
na por volta das 8h25. Assim 
como as outras detentas, Suza-
ne usava máscara de proteção 
contra o coronavírus na saída 
da unidade. Ela se encontrou 
com uma mulher e chegou a 
correr para deixar o local.

Suzane von Richthofen ob-
teve a progressão do regime 
fechado para o semiaberto em 
outubro de 2015. A primeira 
saída dela aconteceu em mar-
ço de 2016, beneficiada pela 
saída temporária de Páscoa.

Além de Suzane, presas como 
Anna Carolina Jatobá, condena-
da pela morte da enteada Isabe-
la Nardoni, e Elize Matsunaga, 
condenada por matar e esquar-
tejar o marido Marcos Matsuna-

Suzane von Richthofen deixa 
presídio em Tremembé para 
'saidinha' temporária

Suzane von Richthofen deixa prisão para 'saidinha' temporária 

ga, também têm direito à saída 
temporária e deixaram o presí-
dio na manhã desta terça.

Saidinhas na pandemia
A saída temporária é um 

benefício concedido aos de-
tentos do regime semiaberto 

que recebem o direito de sair 
em períodos específicos, como 
Dia das Crianças, Dia das Mães 
e nas festas de fim de ano. Por 
ano, os presos do regime se-
miaberto têm direito a 35 dias 
fora do sistema prisional.

Em 2020, devido à pande-

mia do coronavírus, o bene-
fício foi concedido somente 
uma vez. Os detentos em re-
gime semiaberto no Estado 
de São Paulo tiveram 15 dias 
de saída temporária de Natal 
e Ano Novo - cinco a mais do 
que em anos anteriores.

Imagem de arquivo do The National Institutes of Health

Unidades de saúde poderão ser obrigadas a fazer exame para detectar anemia
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O ex-ministro das Re-
lações Exteriores Ernesto 
Araújo afirmou nesta terça-
-feira (18), no depoimento à 
CPI da Covid, que o Itamara-
ty buscou ajuda no exterior 
para importação de insumos 
da cloroquina a pedido do 
Ministério da Saúde.

A CPI da Covid apura ações 
e omissões do governo federal 
no enfrentamento da pande-
mia da Covid e eventual des-
vio de verbas federais envia-
das a estados e municípios. 
Uma das linhas de investiga-
ção da Comissão é apurar atos 
do governo que incentivaram 
o uso da cloroquina. O remé-
dio é cientificamente compro-
vado como ineficaz contra a 
doença. A Associação Médica 
Brasileira (AMB) condena o 
uso do medicamento.

“Em função de um pedido 
do Ministério da Saúde foi 
que nós procuramos ajudar a 
viabilizar uma importação de 
insumos para farmacêuticas 
brasileiras produzirem hidro-
xicloroquina", disse Ernesto.

O ex-chanceler disse ain-
da que a importação "já es-
tava contratada", mas que a 
Índia "havia bloqueado as 
exportações".

"Já estava contratado, mas 
a Índia, justamente como ha-

Itamaraty buscou no exterior insumos para cloroquina 
a pedido da Saúde, diz Ernesto Araújo à CPI

Ernesto Araújo diz que Itamaraty buscou insumos para cloroquina

Parceria do estado com município vai garantir Hospital do Coração em Caxias

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Foto: Divulgação

Parceria vai garantir implantação 
do Hospital do Coração em Caxias

O prefeito de Duque de 
Caxias, Washington Reis, o de-
putado estadual Rosenverg 
Reis, o secretário municipal de 
Saúde de Duque de Caxias, Dr. 
Antônio Manoel, e o secretário 
de estado de Saúde, Dr. Alexan-
dre Chieppe, reuniram-se nesta 
segunda-feira (17/05), no Rio de 
Janeiro, para traçar novas medi-
das fundamentais para a rede 
pública municipal de Saúde da 
cidade da Baixada Fluminense.

Na ocasião, o grupo discutiu 
a manutenção da parceria entre 
o Governo do Estado, através do 
governador Cláudio Castro, com 
a administração municipal, em 
especial para a transformação do 
Hospital Municipal São José no 
futuro Hospital do Coração de Du-
que de Caxias, onde a população 
fluminense vai ter acesso ao que há 
de mais moderno em tecnologia e 
equipamentos para o tratamento 
de doenças cardiovasculares.

via uma procura mundial, não 
se sabia se a cloroquina teria 
uma procura ainda maior, ha-
via bloqueado exportações", 
afirmou.

Questionado pelo relator, 
Renan Calheiros (MDB-AL), se 
houve participação do presi-
dente Jair Bolsonaro, Ernesto 
respondeu: "Sim".

"O Presidente da República, 
em determinado momento, 
pediu que o Itamaraty viabi-
lizasse um telefonema dele 
com o primeiro-ministro [da 
Índia]", disse Ernesto.

Ernesto Araújo disse ainda 
que em março de 2020 "houve 
uma grande corrida aos insu-
mos da hidroxicloroquina".

“Naquele momento, em 

março, havia uma expectativa 
de que houvesse eficácia no 
uso da cloroquina para o trata-
mento da Covid, não só no Bra-
sil. Havia notícias sobre isso 
de vários lugares do mundo. 
Houve uma grande corrida aos 
insumos da hidroxicloroquina 
e baixou precipitadamente o 
estoque de cloroquina. Fomos 
informados por isso pelo Mi-
nistério da Saúde no Brasil”, 
disse o ex-chanceler.

Este é o sétimo dia de de-
poimentos na CPI. Ernesto 
foi chamado à CPI na condi-
ção de testemunha, na qual 
o depoente se compromete 
a dizer a verdade, sob o risco 
de incorrer no crime de falso 
testemunho.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVilão de história  Foto: Reprodução

urante o de-
poimento do 
ex-ministro 
de Relações 
E x t e r i o r e s 
Ernesto Araú-
jo na CPI da 
Covid, no 
Senado, a se-
nadora Kátia 

Abreu (PP-TO) fez duras críticas 
ao ex-chanceler, chamando-o de 
um “negacionista compulsivo” e 
“omisso”. Ao criticar sua “memória 
seletiva”, a parlamentar relembrou 
momentos em que Araújo fez ata-
ques à China e o acusou de sujar 
a imagem internacional do Brasil, 
levando o país à “irrelevância”.

D
— O senhor deve desculpas ao 

país. O senhor é um negacionista 
compulsivo, omisso. O senhor 
no MRE (Ministério das Relações 
Exteriores) foi uma bússola que 
nos direcionou para o caos, para 
um iceberg, para um naufrágio. 
Bússola que nos levou para o 
naufrágio da política externa bra-
sileira — afirmou Abreu.

A senadora, que não faz par-
te da CPI, participou da sessão 
desta terça-feira como repre-
sentante da bancada feminina 
no Senado. Abreu é presidente 
da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa da Casa.

Pouco após iniciar sua fala, 
a senadora rebateu as declara-

Na CPI, Kátia Abreu faz duras 
crítica a Ernesto Araújo: 'Bússola 
que nos direcionou ao caos'

Senadora Kátia Abreu (PP-TO) durante CPI da Covid 

ções feitas por Araújo durante 
a sessão, que negou ter causa-
do atritos com a China por suas 
declarações à frente da Chan-
celaria brasileira.

— Eu imagino que o senhor te-
nha uma memória seletiva, para 
não dizer uma memória leviana. 
O senhor não se lembra de nada 

do que importa e do que ocor-
reu efetivamente. E se lembra de 
questões mínimas, supérfluas, e 
até mesmo não verdadeiras como 
o senhor vem fazendo aqui todo 
esse momento — disse.

A senadora listou alguns dos 
momentos em que o ex-minis-
tro criticou o país asiático. Entre 

eles, citou o artigo que escreveu 
em seu blog intitulado “comuna-
vírus”, as declarações que Araújo 
deu contra o que chamou de “tec-
nototalitarismo” no Fórum Eco-
nômico Mundial, e as críticas às 
relações econômicas com a China 
feitas por ele durante uma aula 
magna no Instituto Rio Branco.
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Um falso médico que atendia 
na UPA de Realengo, na Zona 
Oeste do Rio, foi preso em fla-
grante nesta terça-feira por po-
liciais da 12ª DP (Copacabana). 
Itamberg Oliveira Saldanha, 
de 31 anos, estava trabalhando 
quando os investigadores che-
garam à unidade de saúde. Se-
gundo informações da Polícia 
Civil, o homem atendia na sala 
amarela, na ala de pacientes 
com Covid-19, e chegou a ser 
vacinado contra a doença.

A estimativa é de que o fal-
so médico tenha feito mais 
de 3 mil atendimentos desde 
janeiro deste ano. Em salá-
rios, ele ganhou cerca de R$ 
100 mil no período. Segun-
do informações da polícia, 
Itamberg realizava uma mé-
dia de 70 atendimentos por 
plantão. Os investigadores 
encontraram um atestado de 
óbito, assinado por Itamberg, 
de um paciente que morreu 
na unidade de saúde. Eles 
também acharam, com Itam-
berg, carimbo com os dados 
do médico Álvaro Pereira de 
Carvalho, cujo registro no 

Falso médico que atendia em ala de Covid 
e chegou a se vacinar contra doença é preso 

Foto: Reprodução

Hóspede de hotel diz que viu MC Kevin 
quebrar garrafa e brigar com a mulher 
horas antes de ele cair da varanda do quarto

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRede furada Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

pós um ano de 
investigação, 
o delegado 
Adriano Fran-
ça, titular da 
Dcav (Delega-
cia da Criança 
e Adolescente 
Vítima), de-
flagrou, na 

manhã desta terça-feira, dia 18, 
uma operação que visa cumprir 
quase 70 mandados de busca 
e apreensão, em diferentes es-
tados, contra uma rede de pe-
dófilos. Até o momento, cinco 
pessoas foram presas. A ação, 
chamada de Lótus, ocorre no 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

A
No Estado do Rio, a própria 

Dcav cumpre nove mandados, 
com apoio de outras delegacias 
especializadas, em Macaé, Cam-
pos, Niterói e Duque de Caxias. Na 
capital, há alvos com endereços 
em  Jacarepaguá e Guaratiba. 

A investigação apontou ou-
tros 16 estados em que pedó-
filos se comunicavam através 
de grupos pela internet. Esses 
mandados serão cumpridos pe-
las respectivas polícias de cada 
localidade, sendo: Bahia (5); Ce-
ará (3); Espírito Santo (3); Goi-
ânia (5); Maranhão (1); Minas 
Gerais (6); Mato Grosso (2); Pará 
(4); Pernambuco (2); Piauí (1); 
Paraná (1); Rio Grande do Norte 
(1); Rio Grande do Sul (6); San-
ta Catarina (1); Sergipe (1) e São 

Polícia Civil realiza 
operação contra rede 
de pedofilia

Ação cumpre mandados de prisão em diversos pontos do Rio

Paulo (15). Um outro homem, 
apontado por pedofilia, tem re-
sidência no Distrito Federal.

A Polícia conseguiu detectar 
que esses pedófilos frequente-
mente mudavam de grupos  em 
redes sociais para manter o con-
tato e trocas de vídeos e fotos 
dos menores. Alguns, somente 
trocavam imagens; outros as 
produziam. Segundo a polícia, 
as vítimas têm diferentes idades, 

inclusive bebês. "Isso foi o que 
mais me chocou na investigação: 
as imagens de bebês, de crianças 
de meses. Qualquer crime contra 
criança choca, mas essas ima-
gens foram muito impactantes", 
disse França à reportagem.

Apesar de sempre mudarem 
de grupos, os pedófilos tinham 
códigos específicos para a troca 
de mensagens e imagens. Entre 
o material produzido, algumas 

crianças, além de abusadas, eram 
torturadas.

A localização dos alvos ocorreu 
após trabalho de peritos da Polícia 
Civil, com autorização judicial para 
a quebra dos sigilos telefônicos.

Até o ano de 2019, no Disque 100,  
86, 8 mil denúncias foram registra-
das, sendo 17 mil de abusos sexuais, 
ou seja, 11% dos crimes. Segundo 
a polícia, há indicadores de que na 
pandemia houve aumento de casos.

O falso médico

Conselho Regional de Medi-
cina (CRM) era utilizado pelo 
falso médico.

Itamberg chegou a ser vaci-
nado contra a Covid-19 no lugar 
de Álvaro. Quando o verdadei-
ro médico tentou ser imuniza-
do, foi impedido porque seu 
nome já constava como pes-
soas que tinham recebido uma 
dose contra a Covid-19. Apenas 
após consegui esclarecer o que 
havia ocorrido, Álvaro conse-
guiu se vacinar.

A delegada titular da 12ª , 
Bianca Lima, afirma que ficou 
estarrecida com o fato de Itam-
berg estar trabalhando em uma 
ala para pacientes da Covid.

- É uma doença na qual 
os pacientes podem ter qua-
dros que evoluem muito mal 
e forma rápida. Então o tra-
tamento precisa de um olhar 
bem especializado, técnico. 
É uma situação absurda - 
analisa a delegada.

Aos policias, informal-
mente, Itamberg relatou que 
estudou medicina na Univer-
sidade Gama Filho até o 6º 
período. No entanto, acabou 

Um turista mineiro, que está 
a passeio no Rio com a família, 
contou que horas antes do can-
tor Kevin Nascimento Bueno, 
o MC Kevin, de 23 anos, cair da 
varanda do 5º andar do hotel 
onde estava hospedado, na Bar-
ra da Tijuca, ele presenciou uma 
briga entre o funkeiro, a mulher e 
membros da produção do artista. 
A confusão, de acordo com o em-
presário, aconteceu por volta de 
14h de domingo. Irritado, o can-
tor teria arremessado uma garra-
fa de cerveja na entrada principal 
do prédio e logo em seguida foi 
sozinho à praia.

— Eu chegava no hotel com 
a minha família, por volta das 
14h, e ele já estava no hall muito 
nervoso com a equipe e, princi-
palmente, com a mulher dele. 
Ela saiu do hotel e foi para a par-
te externa — lembra Luiz Hen-
rique Rabêlo Pires, de 31 anos, 
que completou:

— Ele jogou uma garrafa de 
cerveja no chão e mandou ela 
entrar. O tempo todo ele ficava 
gritando com a equipe de pro-
dução, principalmente com o 
segurança, dizendo que tinha 
que fazer o que ele mandava. 

Não deu para entender o moti-
vo da briga, mas logo depois ele 
saiu para a praia sozinho e nin-
guém foi com ele. Foi o que eu 
observei. Tudo isso aconteceu 
entre 14h ou 14h30. Depois eu 
não vi mais ele e só soubemos 
depois do acidente — destacou.

O mineiro, que está viajando 
com um bebê, contou ainda que 
pedaços da garrafa de vidro qua-
se atingiram sua família:

— Eu cheguei a olhar no olho 
dele, porque não tínhamos nada 
com a confusão. Estávamos com 
um bebê, a minha mulher e a 
babá. Ele estava muito nervoso e 
jogou uma garrafa de cerveja que 
estourou. Cerca de sete ou oito 
pessoas estavam na confusão.

Segundo o empresário, que 
estava hospedado no 503, ao 
lado do quarto 502, onde ami-
gos de Kevin estavam hospeda-
dos, durante a tarde de domin-
go eles ouviram muito barulho 
de pessoas entrando e saindo 
na suíte vizinha, por isso che-
garam a pedir mudarem da 
quarto. Ele, no entanto, afir-
ma que não escutou ninguém 
caindo ou pedindo socorro, 
apenas o barulho da sirene.

ficando sem dinheiro para cus-
tear os estudos, deixando de 
frequentar a universidade. Ele 
admitiu não ser médico. Um 
dos policiais responsáveis pela 
prisão do falso médico esteve 
recentemente internado no 
CTI com Covid-19.

Itamberg deve responder 
pelos crimes de tentativa de 
estelionato, falsidade ideoló-
gica e exerício ilegal da pro-
fissão da medicina.
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A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Secretaria 
Municipal de Obras e Defesa 
Civil, continua trabalhando na 
construção e revitalização de 
espaços públicos de lazer nos 
quatro distritos. Nos últimos 
quatro anos, as melhorias be-
neficiaram milhares de mora-
dores que passaram a contar 
com praças para o lazer e práti-
cas esportivas. As obras foram 
realizadas por administração 
direta, sem a contratação de 
empresas, e com recursos fe-
derais de emendas parlamen-
tares repassados através da 
Caixa Econômica Federal.

Iniciado em 2017, o progra-
ma de melhorias dos bairros já 
construiu e reformou mais de 
60 praças e parques. Os espa-
ços ganharam, além de nova 
iluminação em LED, reforma 
geral e novos equipamentos 
para o lazer das crianças, dos 
adultos e para os praticantes de 
esportes como futebol. Além de 
nova grama sintética colocada 
nas praças que têm campo de 
futebol, os espaços também ga-
nharam nova iluminação para 
a realização de jogos noturnos, 
acessibilidade, novo piso, urba-
nismo, playground e academia.

Prefeitura de Duque de Caxias constrói e 
revitaliza espaços públicos de lazer nos distritos

Fotos: Divulgação/SMODC

Emenda Parlamentar da Deputada 
Rosangela Gomes Possibilita a Qualificação 
de 240 Mulheres na Mangueira

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNa contramão Foto: Reprodução

pesar da 
crise eco-
nômica, a 
Prefeitura de 
Belford Roxo 
iniciou 2021 
c o n t r a t a n -
do, através 
de processo 
seletivo, cer-

ca de três mil profissionais da 
Educação. Nesta segunda-fei-
ra (17-05), 680 assinaram con-
trato no clube Heliópolis. En-
tre eles estão professores (de 
1º ao 9º ano), nutricionistas, 
inspetores escolares e psicólo-
gos. A rede conta atualmente 
com 103 escolas e creches e 
43.500 alunos. O município 
mantém em dia suas contas e 

A
os salários dos servidores da 
ativa, aposentados e pensio-
nistas.

O prefeito Wagner dos San-
tos Carneiro, o Waguinho, 
lembrou que o Brasil tem mais 
de 20 milhões de desempre-
gados e, mesmo com a pande-
mia e a crise mundial, Belford 
Roxo conseguiu contratar três 
mil profissionais de educação. 
"Estamos construindo e refor-
mando escolas, pois acredita-
mos que a educação é o futuro 
do Brasil. Quando assumi o 
primeiro mandato, em 2017, 
as escolas estavam em pés-
simo estado. A situação hoje 
mudou e temos ótimas unida-
des de ensino.  Os professores 
e todo o pessoal contratado 

Crise econômica não afeta Belford 
Roxo e Prefeitura contrata três mil 
profissionais de educação

O prefeito Waguinho destacou que, mesmo na crise, a Prefeitura de Belford Roxo contrato três mil profissionais de educação

estão tendo a chance de nos 
ajudar nesta transformação. 
Fizemos em quatro anos o que 
os outros governos não fize-
ram em 30", arrematou o pre-
feito, destacando o trabalho 
da deputada federal Daniela 

do Waguinho e do deputado 
estadual Márcio Canella, que 
buscam recursos com os go-
vernos federal e estadual para 
o município.

Salto de qualidade

O secretário municipal de 
Educação, Denis Macedo, 
acentuou que de 2017 para cá 
a Educação de Belford Roxo 
mudou para melhor. Ele lem-
brou que muitas escolas não 
tinham condições de receber 

Secretaria Muinicipal de Obras coloca as cartas na mesa

No primeiro distrito, a SMO-
DC está construindo uma praça 
no bairro Periquito e concluindo 
a reforma geral das praças dos 
bairros Olavo Bilac e Engenho 
do Porto. No bairro Jardim 25 de 
Agosto, receberam melhorias as 
praças do Colégio Adventista, 
do Fórum e da Maçonaria, en-
tre outras. No segundo distrito, 
a SMODC concluiu a reforma e 
revitalização da Praça União, no 
bairro Vila Maria Helena. Na re-
gião, também receberam novos 
espaços de lazer moradores da 
Praça da Trel e da Pioneira.

No terceiro distrito, a Praça de 
Parada Angélica também está 
sendo reformada. E na Praça da 

Matriz, em Santa Cruz da Serra, 
o piso está sendo recuperado. 
Em Xerém, a Prefeitura está 
construindo uma grande área 
de lazer com iluminação em Led 
e vários atrativos para os mora-
dores. O espaço vai contar com 
campo de grama sintética, aca-
demia de ginástica, playground, 
deck e pista compartilhada, en-
tre outros equipamentos.

Deputada feliz com a realização

A deputada federal Rosange-
la Gomes participou, no último 
sábado, da formatura do curso 
de qualificação de cuidador de 
idosos, realizado pela ONG Viver 
em Crescimento oferecido a 240 
mulheres, em quatro polos: Cida-
de Nova, Mangueira, Telégrafo e 
Barreira do Vasco.  A cerimônia 
foi realizada na Vila Olímpica da 
Mangueira, no município do Rio, 
com a presença da fundadora da 
Ong, Leila Assistente Social; dos 
professores e de familiares, se-
guindo todas as medidas de dis-
tanciamento necessárias. A rea-
lização do curso é uma iniciativa 
da deputada Rosangela Gomes, 
que destinou uma emenda par-
lamentar no valor de R$ 100 mil 
à Ong, por meio do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos.

Em seu discurso, Rosangela dis-
se estar muito feliz por ter contribu-
ído novamente com a formação e 
o crescimento de tantas mulheres 
que buscam melhorar de vida e dar 
o melhor às suas famílias. “Parabe-
nizo a cada uma de vocês que estão 
se formando. Vocês aproveitaram 
a oportunidade e foram até o fim, 
adquirindo conhecimento durante 
todo o curso. Agora levarão o diplo-
ma para casa e finalmente estão ap-
tas a desempenhar a função para a 
qual foram treinadas.

A responsável pela instituição, 
Leila Assistente Social, foi home-
nageada pela equipe de ginástica 
rítmica da Mangueira, que rea-
lizou uma brilhante apresenta-
ção no início do evento, e falou 
da emoção de fazer parte desse 
momento. “Estou realizando 
um sonho formando essas 240 
mulheres e coincidentemente 
aconteceu justamente no dia do 
assistente social. Eu amo o que eu 
faço e tenho certeza que ter amor 
com o que você faz não tem como 
algo dar errado, ainda mais com 
essa equipe que foi brilhante na 
condução dos cursos. Algumas 
alunas que trabalhavam em ou-
tras áreas decidiram fazer o curso 
para mudar a vida delas e de suas 
famílias. Parabéns por aproveita-
rem essa oportunidade.

Foto: Divulgação



Trabalho intenso

essa terça-
-feira, dia 18 
de maio, o 
mundo cele-
brou o Dia In-
t e r n a c i o n a l 
dos Museus, 
data que 

destaca a cada ano um tema 
específico para reflexão, sob 
coordenação do Conselho 
Internacional de Museus. Em 
2021, o tema aborda: “O Futu-
ro dos Museus: Recuperar e 
Reimaginar”. E a Colli Books, 
sempre atenta aos assuntos 
culturais e educativos, apre-
senta aos leitores o recém-
-lançado livro infantil ‘Incên-
dio no Museu’, assinado pela 
autora brasileira Isa Colli. O 
livro resgata de forma lúdica 
para as crianças a história de 

um importante patrimônio 
histórico cultural: O Museu 
Nacional.

E, para incentivar a lei-
tura, a Colli Books promo-
veu uma campanha em seu 
e-commerce. Para quem de-
sejar adquirir o livro físico, o 
selo oferecerá desconto de 
20% entre os dias 13 e 21 de 
maio, na compra direto do 
site da editora. Além disso, 
o livro também estará dis-
ponível nas plataformas de 
venda digital Americanas, 
Shoptime, Submarino, no 
valor de R$39,90.  

 A fábula apresenta uma 
mistura de realidade e ficção 
sobre o fatídico incêndio que 
atingiu o Museu Nacional, 
trazendo em sua narrativa 
animais como personagens 

Dia Internacional dos 
Museus traz campanha 
de incentivo à leitura

N
da nossa memória e alertar 
que precisamos cuidar dos 
nossos bens culturais”, res-
salta a escritora. 

Isa conta que soma várias 
memórias boas do Museu 
Nacional, já que viveu mui-
tos anos no Rio de Janeiro. 
A escritora, que também é 
jornalista, ainda comenta 
que o livro é revela curiosi-
dades sobre o prédio, Paço 
de São Cristóvão, ocupado 
pela família real, entre 1808 

a 1889, e onde nasceram o 
Imperador Dom Pedro II e a 
Princesa Isabel. 

Para participar da campa-
nha, basta acessar os seguin-
tes links de acesso.

Americanas
Submarino
Shoptime
Colli Books (Desconto de 

20%)https://www.collibooks.
com/produto/incendio -no -
-museu/

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

principais. Na obra, Isa Colli 
proporciona ao leitor a sen-
sação de passear pelos cor-
redores do museu, com sua 
narrativa cheia de detalhes 
sobre os diferentes espaços 
do local, as peças e relíquias 
que lá existiam. 

“O livro é uma maneira de 
mostrar a importância dos 
museus para a preservação 
e conhecimento da história. 
É uma oportunidade para fa-
larmos sobre a valorização 

lá leitores do 
Jornal Povo On-
Line, me chamo  
Dine  Azevedo, 
tenho 29 anos, 
sou natural de 
Sergipe, moro 
em Aracaju,  

sou virginiana e católica. Te-
nho cabelos castanhos, olhos 
castanhos claros, tenho 
1,70m de altura e 65 kg. Mi-
nha personalidade é muito 
forte e sou bem objetiva. Atu-
almente estou solteira, meu 
perfume predileto é o Scan-
dal e minha comida favorita é 
sushi. Queria falar mais uma 
coisinha:  "A persistência é o 
caminho do êxito.”

G ATAG ATA   DODO

Foto: Divulgação
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estádio Mané Garrincha foi des-
cartado como palco da final do 
Carioca entre Flamengo e Flu-
minense. Foi uma decisão con-
sensual. Além do gramado em 
manutenção, os envolvidos en-
tenderam que não valia a pena 
todo o desgaste para tentar 
levar o jogo para Brasília, sem 
contar a logística para viabi-
lizar a partida. Oficialmente, 
a Ferj invocou a prerrogativa 
da escolha na segunda-feira e, 
nesta terça, o Departamento 
de Competições da entidade 
bateu o martelo.

O
Brasília é descartada para final. 
Flamengo e Fluminense, 
será mesmo no Maracanã

Maracanã será o palco da final do Carioca: jogo em Brasília está descartado

O governador do Distrito Fe-
deral, Ibaneis Rocha, chegou a 
confirmar o interesse de rece-
ber a partida e indicou mudan-
ças em decreto para permitir a 
presença de público. Mas, nesta 
terça, afirmou que o gramado 
do estádio Mané Garrincha não 
teria condições de receber a fi-
nal do Carioca.

Procurado pelo ge, o Flamen-
go não vai se manifestar sobre 
o assunto, mas diz que respeita 
a decisão da entidade. O Flu-
minense afirmou, em seu site, 
que não aceitaria uma mudança 
para outro local. Veja a nota.

"O Fluminense Football Club 
esclarece que não foi procura-
do e que, portanto, não teve ci-
ência por nenhuma das partes 
envolvidas sobre a tentativa de 
mudança de local da partida. 
O Fluminense esclarece ainda 
que, mesmo que tivesse sido 
procurado para tal mudança, 
não a aceitaria, conforme já es-
clareceu a alguns jornalistas. 
A troca, sem justo motivo de-

monstraria infringência clara 
ao regulamento da competição 
previamente aprovado entre os 
clubes. Além disso, seria infrin-
gência das normas sanitárias de 
controle da pandemia."

A Ferj oficializou a manuten-
ção do jogo para o Maracanã, em 
nota publicada no início da tarde 
desta terça. No documento, a en-
tidade reafirma que cabe a ela o 
poder de escolher o local da par-
tida. Mas que considerou "as atu-

ais condições técnicas dos locais 
alternativos, principalmente o 
estado do gramado" para decidir 
manter a partida no Rio.

Na segunda-feira, a Ferj e o 
Flamengo cogitaram a possibili-
dade de realizar o segundo jogo 
da final do Campeonato Carioca 
em Brasília, com a expectativa 
de que fosse liberada a presença 
de público no Mané Garrincha, 
já que as autoridades sanitárias 
do Rio proibiram a entrada de 

torcedores no Maracanã, em ra-
zão da pandemia de Covid-19.

A tendência é que desta vez 
não haja convidados assistin-
do ao jogo, para evitar conflitos 
com a Prefeitura. No primeiro 
jogo da partida, 148 pessoas, 
além de dirigentes e delegações, 
estiveram nas arquibancadas 
como convidados. No dia se-
guinte, a Secretaria Municipal 
de Saúde aplicou uma multa aos 
administradores do Maracanã.


