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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS++Decisão Foto: Divulgação

i m b r ó g l i o 
sobre o leilão 
da Cedae pa-
rece que está 
longe do fim. 
Nesta noite, 
o Tribunal 
de Justiça do 
Rio (TJRJ) 
manteve o 

decreto de mais cedo que sus-
pendia a realização do pregão, 
marcada para esta sexta-feira 
(30). Em sua decisão, o desem-
bargador Henrique Carlos de 
Andrade afirmou que "impedir 
o Poder Legislativo de exercer 
em sua plenitude a autonomia 
de discutir as normas que en-
tende necessárias ao regramen-
to social importa em ferir a De-
mocracia".

O magistrado afirmou ainda 
que a "Constituição do Estado 
do Rio de Janeiro, em simetria 
ao comando da Constituição 
da República, garante a plena 
harmonia, independência e au-

O
tonomia dos Poderes Constituí-
dos. Isso significa a impossibili-
dade de se intervir na discussão 
de projeto em curso na Casa 
do Povo, sob pena de afrontar 
o sacro Estado Democrático de 
Direito."

Horas antes da decisão do 
TJRJ, o governo do estado disse 
que o leilão iria sim. "A decisão 
tem como base o fato de que a 
concessão dos serviços é dos 
municípios e da Região Metro-
politana, que apenas delegaram 
a condução do processo ao Es-
tado, na qualidade de mandatá-
rio", disse o Governo em nota. 

Em sessão marcada por tu-
multos nesta tarde, os deputa-
dos governistas traçaram uma 
estratégia de deixar o plenário 
para que não houvesse o quó-
rum necessário para a aprova-
ção do projeto. Na sequência, 
ao perceberem que a tática não 
funcionaria, decidiram voltar 
para a sessão durante a segunda 
chamada para votarem contra o 

Presidente do TJRJ mantém 
decreto que suspendeu o 
leilão da Cedae

Por decreto mantido. Pregão da Cedae suspenso

Covid-19: procurador instaura procedimento para pedido de intervenção em Duque de Caxias 

decreto. Entretanto, o plano não 
funcionou e a suspensão do lei-
lão foi aprovada por 35 votos a 
24 e duas abstenções.

O deputado Flavio Serafini 
(PSOL) disse ao DIA que a apro-
vação da PDL (Projeto de Decre-
to-Legislativo) "faz justiça com o 
estado do Rio".

Serafini sustentou que a Ce-
dae é uma empresa importante 
tanto por seu papel na gestão da 
água, que é um bem fundamen-
tal e deve chegar a toda a po-
pulação, quanto por seu papel 
econômico, que gera receitas bi-
lionárias para o Rio. Ao finalizar, 
disse que "O estado não pode 

abrir mão de uma empresa tão 
importante por pressão e chan-
tagem do governo federal".

Waldeck Carneiro (PT) tam-
bém falou sobre a privatização 
da companhia. "Não dá para 
entregar o controle da água 
para a lógica da rentabilidade e 
mercantilização. Tem que haver 
controle estatal, transparência, 
controle social e fiscalização. A 
privatização da Cedae seria co-
locar 4 mil trabalhadores con-
cursados na rua."

Sobre o a suspensão do lei-
lão, o governo disse ainda que "o 
Decreto Legislativo (DL) recém-
-aprovado cria para o Governo 

do Estado uma obrigação que 
ele não pode cumprir, já que não 
é o titular do serviço público a 
ser concedido - conforme define 
a Lei Federal 8.987/95."

O estado destaca ainda "que o 
presidente do STF, ministro Luiz 
Fux, deferiu liminar baseada 
nestas premissas com o objetivo 
de sustar o efeito de ações con-
tra o leilão".

A reportagem entrou nova-
mente em contato com o go-
verno agora para falar sobre a 
decisão do TJRJ em manter a 
suspensão do leilão, porém, até 
a publicação desta matéria, não 
obteve retorno.

O procurador-geral de Jus-
tiça do Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ), Lucia-
no Mattos, determinou, nesta 
quinta-feira (29), a instauração 
de procedimento administra-
tivo para analisar e instruir pe-
dido de intervenção parcial do 
Estado no município de Duque 
de Caxias. A medida é motiva-
da pelo descumprimento da 
prefeitura do município da Bai-
xada Fluminense de decisões 
judiciais relativas à vacinação 
contra a Covid-19.

O procedimento está pre-
visto para ser conduzido pela 
Subprocuradoria-Geral de 

Justiça de Assuntos Cíveis e 
Institucionais do MPRJ.

Segundo o Ministério Público, 
o procedimento administrativo é 
um trâmite necessário para que 
se possa avançar no exame do 
pedido encaminhado à Procura-
doria-Geral de Justiça pela Força 
Tarefa, instituída para a fiscali-
zação das ações e de serviços de 
saúde de enfrentamento à pan-
demia, e pela 2ª Promotoria de 
Justiça de Tutela Coletiva da Saú-
de da Região Metropolitana I. No 
procedimento foi determinada a 
intimação do prefeito de Duque 
de Caxias, Washington Reis, para 
que, em um prazo de 72 horas, 

comprove se está cumprindo 
as quatro decisões judiciais que 
obrigam o município a adotar o 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI) durante a campanha de va-
cinação contra a Covid-19.

Segundo o MPRJ, os autos 
revelam, a princípio, que o mu-
nicípio descumpriu, total ou 
parcialmente, quatro pronun-
ciamentos jurisdicionais. No 
ofício encaminhado ao prefeito, 
o MPRJ solicita que a prefeitura 
comprove o cumprimento in-
tegral das decisões proferidas 
pela 3ª Vara Cível de Duque de 
Caxias, ou que justifique as ra-
zões para não cumpri-las.

De acordo com o Ministério 
Público, também nesta quarta-
-feira, foi determinada a expe-
dição de ofício à Secretaria esta-
dual de Saúde, solicitando que, 
em 72 horas, manifeste-se sobre 
o pedido de intervenção. O do-
cumento ainda pede que a pasta 
informe sobre a quantidade de 
doses de vacinas distribuídas a 
Duque de Caxias, desde o início 
do Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação contra a 
Covid-19 do Ministério da Saúde.

Caso se conclua que há ne-
cessidade de intervenção, será 
encaminhada representação ao 
Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro para esse fim. 
Segundo o Ministério Público, 
antes de se cogitar e analisar a 
possibilidade de um pedido de 
intervenção, a Promotoria de 
Justiça já havia expedido qua-
tro recomendações e ajuizado 
três ações judiciais para que a 
campanha de vacinação em Du-
que de Caxias siga as normas do 
Plano Nacional de Imunização. 
Ao todo, são quatro decisões ju-
diciais em vigor. Atendendo ao 
pedido do MPRJ, algumas des-
sas decisões impõem multa pes-
soal de R$ 50 mil ao prefeito de 
Duque de Caxias e ao secretário 
municipal de Saúde.
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Deputado Federal Chiquinho Brazão
Foto: Reprodução/TV Globo

rojeto de Lei 
6 2 2 8 / 2 0 1 9 
que torna 
obrigatória 
a divulga-
ção das ima-
gens e dos 
áudios, em 
tempo real, 
das conver-

sas entre os árbitros; no caso 
de utilização do VAR (Sistema 
Árbitro de Vídeo), vai ser dis-
cutido em audiência pública 
pelo autor do Projeto, depu-
tado Chiquinho Brazão, pro-
fissionais do ramo e demais 
autoridades pela Comissão do 
Esporte – CESPO na Câmara 
dos Deputados. 

As polêmicas envolvendo 
o uso do VAR, são constantes 
nas matérias sobre futebol 
rodada após rodada. Justa-
mente por isso o Projeto vem 
ganhando uma repercussão 
não apenas por parte dos clu-
bes ou árbitros, mas princi-

P
palmente pelos torcedores, 
que muitas vezes ficam com 
aquela dúvida acerca dos 
lances e até mesmo o resul-
tado da partida. Para debater 
o Projeto, além do deputado 
Chiquinho Brazão, vão es-
tar presentes: Renan Coelho 
Costa, Sócio-Diretor da Coe-
lho e Costa Advogados Asso-
ciados; o ex-jogador Willian 
Oliveira, vice-presidente do 
Sindicado dos Atletas de Fu-
tebol do Estado do Rio de Ja-
neiro; o ex-atleta, Fernando 
Pires, treinador e Presidente 
da Associação Brasileira de 
Treinadores de Futebol – 
ABTF; a jornalista esportiva 
Vanessa Riche; o advogado 
especialista em Direito Des-
portivo, Neimar Quesada; o 
presidente do Clube de Rega-
tas Vasco da Gama/RJ; o pre-
sidente do Coritiba Futebol 
Clube/PR; e o presidente do 
Clube de Futebol - Red Bull 
Bragantino/SP. 

Deputado Chiquinho Brazão

AVANTE-RJ, tem 
o Requerimento de 
Audiência Pública 
aprovada pela Comissão 
do Esporte, a ser realizada 
dia 30/04 na Câmara 
dos Deputados
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Centro Especializado de Atendimento à Centro Especializado de Atendimento à 
MulherMulher  completa um mês de funcionamento completa um mês de funcionamento 
com mais de 80 atendimentoscom mais de 80 atendimentos

cada dia que passa, as 
japerienses estão mais 
cientes de que têm a 
quem recorrer em caso 
de violência domésti-
ca. Inaugurado há pou-
co mais de um mês, o 
Centro Especializado 
de Atendimento à 

Mulher (Ceam), no bairro Engenheiro 
Pedreira, vem consolidando um grande 
projeto em prol das mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade social: desde que 
abriu as portas, o órgão - que é fruto de 
uma parceria entre a Prefeitura e o Go-
verno do Estado - já atendeu e acolheu 
77 vítimas. Localizado no anexo da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social 
e Trabalho (Av. São João Evangelista, s/n 
- Centro de Engenheiro Pedreira - Japeri), 
o equipamento funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e conta com 
uma equipe interdisciplinar composta 
por assistentes sociais, psicólogos, ad-
vogada, educadores e motorista. “Japeri 
precisava de um órgão para esta causa. 
Aqui traçamos estratégias de ação que 
qualificam nossos profissionais para um 
acolhimento e uma abordagem huma-
nizados, baseados em condutas éticas 
de sigilo e de compromisso com o resga-
te da autoestima e cidadania das mulhe-
res atendidas. Aos poucos, as japerienses 
passarão a entender que não estão sozi-
nhas nesta luta", declarou a superinten-
dente do Ceam, Simone Lomeu. 

Para a prefeita Dr.ª Fernanda Ontive-
ros, o órgão chegou como um divisor 
de águas no combate ao feminicídio 
na região. "Nossa prioridade é acolher 

O Ceam chegou para evitar que 
mais mulheres sofram violência 
doméstica, como Rosana Louzada 
(38). Vítima de agressões de seu 
então companheiro anos atrás, ela 
conta que não teve assistência do 
poder público e, por isso, criou o 
projeto "Nunca Mais". 

"Todas as mulheres são livres, isso 
elas precisam saber. E não é preciso 
viver dentro de um relacionamento 
abusivo por conta de um amor que 
não existe. Eu sou a prova viva que 
sobrevivi à violência doméstica e, 
por isso, acredito que mais mulheres 
possam superar essa situação", des-
tacou a moradora do bairro Marabá, 
em Japeri.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEnfrentamento à violência: 

A

Informação e cuidado 
para quem precisapara quem precisa

e acompanhar as usuárias do Ceam com apoio 
psicológico, assistência social e orientação jurídi-
ca, de modo a fortalecer sua autoestima e possi-
bilitar que se tornem protagonistas de seus pró-
prios direitos. Não podemos aceitar os números 
crescentes de agressões e mortes das nossas 
mulheres como se fosse algo normal. Meu com-
promisso é lutar contra esse mal aqui em Japeri", 
afirmou a gestora.

Além dos serviços de acolhimento realizados 
pelo equipamento, o Ceam também promove 
palestras educativas sobre saúde feminina, ali-
mentação, encontros periódicos com café e dis-
tribuição de cestas básicas. "Interrompemos as 
programações presenciais por conta do agravo 
da pandemia, mas seguimos a postos para so-
correr essas chefes de família que sofrem em re-
lações abusivas. Como Japeri não tinha qualquer 

organismo que trata-se da proteção da mulher 
vítima de violência, as japerienses recorriam a 
outros municípios para obter esse suporte. O 
Dossiê da Mulher de 2019 evidencia essa ques-
tão, onde a cidade lidera esse ranking. A chega-
da desse equipamento está sendo fundamental 
para reverter essa realidade", frisou o secretário 
de Assistência Social, Trabalho e Direitos Huma-
nos, Rogério Sant'ana. 

Inaugurado em 5 de março, espaço oferece gratuitamente atendimento 
social, psicológico e jurídico a vítimas de violência doméstica 

2 MESES
100 atendimentos

Sexta-Feira 30 de Abril de 2021 Sexta-Feira 30 de Abril de 2021
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu Foto: Divulgação 

or unanimida-
de, a Câmara 
Municipal de 
Nova Igua-
çu aprovou,  
na manhã  
do dia 27, a 
criação da 
C o m e n d a 
C a r m e l i t a 

Brasil, de autoria do presidente 
da Casa, Eduardo Reina Gomes 
de Oliveira, Dudu Reina. Carmeli-
ta foi a primeira vereadora do Es-
tado do Rio de Janeiro, eleita em 
Nova Iguaçu, no ano de 1947. A 
Comenda será destinada às mu-
lheres, iguaçuanas ou não, que 
se destaquem nas mais variadas 
áreas e segmentos sociais, cultu-
rais ou políticos, com relevância 
para o desenvolvimento da cida-
de. A cerimônia de entrega dos 

P
diplomas ‘Carmelita’ vai aconte-
cer todo mês de março, passando 
a fazer parte dos eventos realiza-
dos pela Câmara, relativos ao Dia 
Internacional da Mulher.

- Agradeço aos meus pares 
pela votação unânime do meu 
projeto. Cada vereador poderá 
homenagear 2 personalidades, 
por ano. Precisamos celebrar e re-
conhecer a importância e repre-
sentatividade feminina na nossa 
sociedade. Os registros dessa 
representatividade precisam ter 
mais visibilidade. Quero agra-
decer aos jornalistas Almeida 
dos Santos e Cláudia Maria pela 
grande contribuição na formata-
ção deste projeto, ao realizarem 
a pesquisa sobre a vida da verea-
dora – afirmou Dudu Reina.

Outro projeto de grande 
importância, aprovado hoje, 

Aprovada a Comenda 
Carmelita Brasil, a primeira 
vereadora no Estado do Rio

O presidente da Casa, Dudu Reina comemorou a aprovação da Comenda

também, foi a mensagem do 
prefeito Rogério Lisboa que re-
estrutura o Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Contro-
le Social do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização 
dos Profissionais de Educação 
(CACS-Fundeb). Esse Conselho 

tem por finalidade acompanhar 
e realizar o controle social sobre 
a distribuição, a transparência e 
a aplicação dos recursos do Fun-
do. A reestruturação se dá em 
conformidade com o artigo 212-
A, da Constituição Federal.

A participante do Big Bro-
ther 2021, Camila de Lucas, 

moradora de Nova Iguaçu, foi 
agraciada com uma Moção 
de Congratulações e Aplau-
sos, de autoria do vereador 
Alexandre Rocha de Azeredo, 
Alexandre da Padaria. O vere-
ador vai convidá-la a partici-
par de uma sessão na Câmara 
para receber sua Moção.  

Buscando meios para ajudar 
a população mais carente do es-
tado do Rio de Janeiro, a depu-
tada federal Rosangela Gomes 
convidou o ministro da Cida-
dania João Roma e o presiden-
te estadual do Republicanos, 
Luís Carlos Gomes para duas 
importantes reuniões nesta ter-
ça-feira (27). Primeiramente, a 
bancada dos deputados estadu-
ais e federais do Republicanos 
estiveram no auditório da Feco-
mércio para tratarem das ações 
sobre cidadania e assistência à 
população. Já na parte da tarde 
a comitiva e prefeitos de diver-
sos municípios do Rio foram 
ao encontro do Governador em 
exercício, Cláudio Castro, para 
tratarem das muitas dificulda-
des trazidas pela pandemia e 
das formas de reduzir os impac-
tos sentidos pela população.

A reunião contou com a pre-
sença dos deputados federais 
Jorge Braz e Otoni de Paula; do 
presidente da Fecomércio, An-
tonio Florencio; dos deputados 
estaduais pelo Republicanos, 
Tia Ju e Danniel Librelon; da 
Juíza Glória Helena; do Secretá-
rio de Assuntos estratégicos da 
Cidadania, Ronald Bento e de 

prefeitos diversos prefeitos.
A deputada Rosangela Go-

mes reforçou que o encontro 
teve como objetivo o fortaleci-
mento das ações estratégicas 
em benefício da população 
mais carente, especialmen-
te nesse período pandêmico. 
“Diariamente eu escuto a po-
pulação do meu estado supli-
car por uma ajuda, seja pes-
soalmente durante minhas 
agendas pelo estado seja pelas 
minhas redes sociais. Por isso 
nos unimos para alinhar al-
gumas estratégias para aju-
dar essa gente que tanto ne-
cessita, e é justamente esse o 
principal objetivo do Minis-
tério da Cidadania, estender 
as mãos aos brasileiros que 
precisam de um apoio do Go-
verno”, afirmou.

O ministro João Roma falou 
dos trabalhos em prol das famí-
lias em situação de vulnerabili-
dade e do Programa Brasil Fra-
terno, do Governo Federal, que 
visa ajudar milhares de pessoas 
que necessitam de um alento. 
“Buscamos atingir a maior efe-
tividade e eficácia dos trabalhos 
do Ministério. Temos trabalha-
do em parceria com a iniciati-

Ato contra privatização da Eletrobrás reúne 
dirigentes sindicais no Rio de Janeiro

Deputada Rosangela Gomes conduz reuniões entre 
o ministro da Cidadania João Roma e governador

Sindicatos (Sintergia, Si-
naerj, Senge e Sindecon) e 
Associações do Setor Elétri-
co no Rio de Janeiro (AEEL 
e ASEC) realizaram uma ma-
nifestação contra a Medida 
Provisória 1031/21 de privati-
zação da Eletrobrás. O ato foi 
organizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas 
de Energia do Rio de Janeiro e 
Região (Sintergia-RJ).

O Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE) vem reali-
zando uma campanha nacio-
nal há três anos contra o pla-
no de desestatização. O grupo 
afirma que a venda se trata da 
violação de um patrimônio do 
povo brasileiro, que pagou pela 
construção e solidificação do 
sistema, que é essencial para 

o desenvolvimento do país. 
Além disso, alegam que com a 
privatização haverá aumento 
das contas de energia para o 
consumidor final, através de 
reajustes abusivos, e acontece-
rão demissões e a terceirização 
de funcionários. Atualmente 
a empresa conta com mais de 
seis mil trabalhadores.

“Temos acesso a uma pes-
quisa em que a opinião pública 
se mostra contrária ao plano de 
privatização. As pessoas sabem 
que vão pagar uma conta de luz 
mais cara. A Eletrobrás é um 
patrimônio público, responsá-
vel pela geração e distribuição 
de energia em todo território 
nacional. Somos contrários e 
lutaremos até o fim contra este 
projeto”, afirma o coordenador.

Diretores do sindicato organizaram a manifestação 

va privada e com o Sistema S, 
como no programa Mesa Brasil. 
Vivemos uma época incomum, 
ocasião em que batemos um 
recorde no número de pessoas 
cadastradas no Bolsa Família 
e a retomada do auxílio emer-
gencial. Estamos caminhando 
para atender a todos”, garantiu.

Para o governador, as me-
didas de restrição ampliaram 
a necessidade de proteção so-
cial e segundo ele, por isso é 
preciso agir com rapidez e efi-
cácia para chegar na ponta, for-
mando uma rede de solidarie-
dade entre Governo Federal, 
Estadual e Municípios, sem-
pre contando com o valioso 
apoio dos nossos deputados. 
“Reuniões como a de hoje são 
de extrema importância para 
implementar ações concretas. 
Hoje vemos o Ministério da Ci-
dadania como a vacina contra 
a fome e contra a miséria. Aqui 
no Rio de Janeiro nós temos 
a sensibilidade na hora de to-
mar as decisões para entender 
que os mais pobres querem 
e precisam levar o alimento 
para casa. Seguiremos lutan-
do contra a pobreza e a fome”, 
finalizou o governador. 

Foto: Divulgação



Filme

m ator frustra-
do sequestra 
um produtor 
famoso e tenta 
convencê-lo a 
ler e transfor-
mar seu rotei-
ro em filme. 

Esse é um resumo do curta-me-
tragem ‘Viro Artista ou Mato 
Tentando’, ganhador do troféu 
Broto, do Festival de Cinema 
Cawcine nas categorias melhor 
curta, melhor performance ar-
tística e melhor figurino. A pre-
miação foi na sexta-feira, dia 16 
de abril, em cerimônia ocorrida 
no cinema do Shopping Sula-
cap, no Rio de Janeiro.

Realizado por alunos dos mó-
dulos de direção e roteiro do cur-
so EncontrArte Audiovisual, em 
Nova Iguaçu, com coordenação 
pedagógica do cineasta Miguel 
Nagle, o curta tem direção de 
Laís Muniz e conta com os atores 
Johnny Rocha e Libny Marques. 
Coordenador-geral do curso, Fá-
bio Mateus, recebeu a premiação 
ao lado dos alunos, Marçal Vian-
na, e Maria Clara Oliveira. 

Fábio Mateus desejou vida 
longa ao Festival e a todos os 
artistas presentes. “Vamos sem-
pre continuar filmando, vamos 
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cobrar e vamos em frente. Que-
ro parabenizar os alunos da En-
contrArte Audiovisual, a nova 
geração que está chegando com 
força. Agora o espaço é dos jo-
vens, é da nova geração. Fico 
até arrepiado porque esse é um 
sonho que se realiza. Viva a cul-
tura, viva a arte”, conclamou, ao 
receber um dos troféus. 

Coordenador pedagógico do 
curso, o cineasta Miguel Nagle 
comemorou muito os prêmios 
recebidos pelo filme. “Eu fiquei 
muito feliz quando eu vi que o 
curta-metragem ‘Viro Artista 
ou Mato Tentando’ venceu três 
prêmios, incluindo o melhor 
curta-metragem, porque um 
festival de cinema é um reco-
nhecimento muito bacana para 

um realizador de audiovisual. É 
o momento para celebrar todo o 
esforço e dedicação, e os alunos 
se dedicaram muito”, salientou 
ele, diretor e roteirista do pre-
miado do longa-metragem Me-
tanoia, filme distribuído pela 
Europa Filmes em mais de 100 
salas de cinema.

Miguel Nagle afirmou que é 
muito gratificante para um pro-
fessor ver seus filhos crescendo, 
criando asas e começando a voar. 
“Os alunos criam um portfólio 
superbacana ao fazer o curso, 
também tem premiações em seu 
currículo com sua caminhada. 
Eles começam no mercado bem 
encaminhados”, observou ele, 
cria de Nova Iguaçu, e agora mo-
rando em São Paulo.

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando 
 "Viro Artista ou Mato Tentando' 
ganha três prêmios, inclusive de 
melhor curta-metragem
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