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governo do 
M a r a n h ã o 
c o n f i r m o u 
nesta quinta-
-feira (20) seis 
casos da cepa 
indiana da Co-
vid-19, B.1.617, 
no estado. Os 

primeiro casos da variante no Bra-
sil foram detectados em tripulan-
tes do navio MV Shandong da Zhi, 
que saiu da Malásia e chegou ao 
litoral maranhense em 14 de maio.

O
Um dos infectados foi in-

ternado em um hospital par-
ticular da capital, São Luís. Os 
outros estão isolados dentro 
do navio, em alto mar, a cerca 
de cerca de 35 quilômetros da 
costa. Dois deles retornaram 
à embarcação depois de se-
rem medicados em hospital.

Pelo menos 100 pessoas 
que tiveram contato com os 
estrangeiros infectados es-
tão sendo monitoradas pelo 
governo local.

O que se sabe sobre a 
chegada ao Brasil da 
cepa indiana da Covid-19

Navio onde estão os tripulantes que são acompanhados por conta da Covid-19 

Covid-19: UE doará 100 milhões de doses de vacinas para países pobres
A União Europeia (UE) for-

necerá 100 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19 aos 
países mais pobres, anunciou 
nesta sexta-feira (21) a presiden-
te da Comissão Europeia, Ursula 
Von der Leyen, em uma cúpula 
do G20 na Itália.

"Todo o mundo, onde seja" 
deveria ter acesso às vacinas, 
afirmou Ursula von der Leyen 
em Roma, no início da reu-
nião, majoritariamente virtual. 
"Team Europe tem a intenção 
de fornecer ao menos 100 mi-
lhões de doses aos países de bai-
xa e média renda, antes do final 
de 2021", acrescentou.

O acesso às vacinas para 
os países mais vulneráveis, 
a solidariedade internacio-
nal e a prevenção de futuras 
pandemias são o foco desta 
cúpula de chefes de Estado e 
de governo do G20, que nesta 
ocasião conta também com 
a participação da Comissão 
Europeia, países africanos e 
asiáticos, assim como 12 or-
ganizações internacionais e 
fundações privadas.

A declaração final desta 
cúpula, intitulada "Declara-
ção de Roma", afirmaria prin-
cipalmente o compromisso 
dos países mais ricos para 

promover a produção de va-
cinas na África, por meio da 
transferência de tecnologia.

"Enquanto nos prepara-
mos para enfrentar a próxi-
ma pandemia, a nossa prio-
ridade deve ser garantir que 
vamos superar juntos a atu-
al. Devemos vacinar todo 
o mundo, e rapidamente", 
alertou o primeiro-ministro 
italiano Mario Draghi, cujo 
país ocupa a presidência ro-
tatória do G20.

A declaração não deve apoiar 
a polêmica ideia de uma sus-
pensão temporária das patentes 
das vacinas. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Foto: AFP
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Lady Gaga revelou que en-
gravidou após ser estuprada 
aos 19 anos por um produtor.

A cantora fez o relato ao 
programa "The Me You Can't 
See", apresentado por Oprah 
Winfrey e Príncipe Harry. 
Nele, os dois debatem temas 
relacionados a saúde mental. 
A atração foi lançada nesta 
sexta-feira (21), pela Apple 
TV+, e Gaga é destaque no pri-
meiro episódio.

Ao programa, Gaga contou 
que um produtor, com quem 
estava trabalhando no estú-
dio, ameaçou queimar suas 
músicas se ela não tirasse a 
roupa. Ela declarou que o es-
tuprador a deixou "grávida na 
esquina" porque ela estava vo-
mitando e passando mal.

Gaga já havia falado antes 
dos abusos que sofreu, mas sem 
dar tantos detalhes. Em 2014, 
ela revelou que foi violentada 
por alguém 20 anos mais velha 
que ela. A declaração foi dada ao 
apresentador Howard Stern.

Em 2015, Gaga falou de novo 
sobre o assunto, ao lançar o 
documentário "The Hunting 
Ground", para o qual escreveu 

Lady Gaga revela que engravidou após ser 
estuprada aos 19 anos por produtor

 Foto: GloboNews

Em delação, Cabral diz que Romário 
recebeu 3,5 milhões para apoiar Pezão

O ex-governador do Rio de Ja-
neiro, Sérgio Cabral, relatou, em 
acordo de delação premiada à 
Polícia Federal, que o PMDB teria 
pago, de forma indevida, R$ 3,5 
milhões ao senador Romário para 
que ele, supostamente, apoiasse 
a candidatura de Luiz Fernando 
Pezão, no segundo turno das elei-
ções de 2014, para o governo.

De acordo com Cabral, o valor 
seria de R$ 5 milhões e mais a 
promessa de que Romário pode-
ria indicar o presidente da Fun-
dação de Apoio à Escola Técnica 
(Faetec). Dessa quantia, o ex-jo-
gador teria embolsado R$ 3,5 
milhões e o pagamento teria sido 
viabilizado por Hudson Braga, 
então subsecretário estadual de 
Obras do governo. 

O ex-governador apontou ainda 
que Pezão, após eleito, não cum-
priu o acordo de nomear uma pes-
soa da relação de Romário para a 
Faetec e que os envolvidos teriam 
relatado que o ex-jogador “estava 
chateado em virtude do não cum-
primento integral do acordo finan-
ceiro e de não ter sido nomeada a 
pessoa de sua confiança".

Em nota, o senador Romá-
rio se defendeu das acusações: 
“Essas delações têm servido 
amplamente para difamar ad-
versários políticos para conse-
guir benefícios judiciais, sem 
que nada tenha sido provado”, 
apontou. O ex-jogador apontou 
ainda que não há qualquer in-
vestigação contra ele e que “Ca-
bral é um mentiroso”.

e cantou a trilha sonora. Ela 
detalhou o trauma que sofreu 
após o abuso e disse que, du-
rante muito tempo, imaginou 
que ela fosse a culpada pelo 
abuso sexual, não o estuprador.

Gaga contou ainda que, 
anos depois, teve um um sur-
to psicótico e ficou em estado 
de paranoia total como resul-
tado do trauma. Durante rela-
to, Gaga começou a chorar ao 
descrever a agressão sofrida 
no início de sua carreira na in-
dústria da música.

"Eu tinha 19 anos, estava 
trabalhando em um projeto 
e o produtor me disse: tire a 
roupa. Eu disse que não e saí, 
e eles me disseram que iriam 
queimar todas as minhas mú-

sicas. E eles não pararam. Eles 
não pararam de me questionar 
e eu simplesmente congelei... 
e não lembro de mais nada."

Gaga conta ainda que 
passou anos sentindo as 
mesmas dores que sentiu 
no momento do estupro. "Já 
fiz inúmeras ressonâncias 
magnéticas e exames, e não 
encontraram nada. Mas o 
corpo lembra."

Hoje com 35 anos, Gaga afir-
mou que nunca falaria o nome 
do produtor. "Entendo o movi-
mento #metoo, entendo que 
algumas pessoas se sintam 
realmente confortáveis com 
isso, mas eu não. Eu não quero 
nunca mais encarar essa pes-
soa novamente."

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVacinação do Covid-19 Foto: Divulgação

a coletiva do 
20° boletim 
epidemioló-
gico, no Cen-
tro de Ope-
rações Rio, a 
Prefeitura do 
Rio anunciou 
que volta-
rá a vacinar 

contra a Covid-19 trabalhadores 
da educação das redes pública 
e privada na próxima segunda-
-feira, dia 24. O cronograma de 
imunização para o grupo retor-
nará com pessoas de 49 anos ou 
mais. Na terça-feira, será o dia 
de profissionais com 48 anos ou 
mais, e assim por diante.

Ao mesmo tempo, o calendá-
rio vai incluir outros três grupos: 
pessoas em situação de rua, po-
pulação privada de liberdade e 

N
funcionários do Sistema de Pri-
vação de Liberdade.

— Educação é prioridade. É im-
prescindível pensar na educação 
hoje com a vacinação. Por nós, 
estaríamos vacinando neste mo-
mento, mas houve várias decisões 
judiciais (que nos impediram) — 
afirmou o secretário municipal de 
Educação, Renan Ferreirinha.

A vacinação de professores, as-
sim como a de outras categorias, 
foi interrompida na cidade do Rio 
após uma decisão do ministro Ri-
cardo Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal, que argumen-
tou que a antecipação de determi-
nados grupos no cronograma po-
deria ameaçar a reserva de frascos 
para a segunda dose.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, disse nes-
ta sexta-feira, dia 21, que o esto-

Prefeitura do Rio volta a 
vacinar trabalhadores da 
educação na segunda-feira

Coletiva de imprensa para a apresentação do 20º Boletim Epidemiológico do Rio 

que de doses para a injeção de 
reforço já foi garantido.

— Queremos vacinar 20 mil pes-
soas nesse grupo de trabalhadores 
da educação de até 45 anos — disse 
Soranz. — A determinação do STF 
exige que a gente precisa ter uma 
justificativa. Não estamos alterando 
o calendário do PNI, estamos seguin-
do-o normalmente. Não estamos 
descumprindo a decisão judicial.

O grupo de trabalhadores da 
educação não se limita a profes-

sores, mas também inclui todos 
os profissionais lotados em esco-
las públicas e privadas da cidade, 
do ensino básico ao superior, 
como do administrativo, portei-
ros e faxineiros.

Confira o calendário para 
trabalhadores da educação:

- 24 de maio: homens e mulheres 
de 49 anos ou mais

- 25 de maio: homens e mulheres 
de 48 anos ou mais

- 26 de maio: homens e mulheres 
de 47 anos ou mais

- 27 de maio: homens e mulheres 
de 46 anos ou mais

- 28 de maio: homens e mulheres 
de 45 anos ou mais

Para se vacinar, é preciso apre-
sentar um contracheque que 
comprove o vínculo de trabalho 
na instituição de ensino. Caso 
seja impossível, é necessária uma 
declaração do diretor dessa insti-
tuição de ensino.

Lady Gaga canta hino durante posse de Biden 

Senador Romário e ex-governador Pezão

 Foto: Divulgação
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A secretária do Ministério da 
Saúde Mayra Pinheiro pediu 
nesta quinta-feira (20) ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
para garantir que ela não seja 
submetida a "constrangimentos 
físicos ou morais", como amea-
ça de prisão ou de processos, 
durante seu depoimento, pre-
visto para a próxima terça-feira 
(25) na CPI da Covid.

Nesta terça-feira (18) o mi-
nistro do STF Ricardo Lewa-
ndowski negou o pedido da 
secretária para, durante o 
depoimento, eventualmente 
deixar de responder a per-
guntas caso elas levassem a 
produzir provas contra si. O 
ex-ministro da Saúde Eduar-
do Pazuello também pediu o 
direito ao silêncio e de ficar 
imune a algumas medidas, 
entre elas a prisão, o que foi 
concedido por Lewandowski.

Os advogados de Mayra Pi-
nheiro voltaram a acionar a Cor-
te pedindo que seja estendida a 
ela parte da decisão do ministro 
Ricardo Lewandowski em re-
lação ao ex-ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello.

Ao conceder o habeas corpus 
a Pazuello, o ministro estabe-
leceu que, enquanto estivesse 
exercendo seus direitos durante 
o depoimento da CPI, Pazuello 
não poderia ser constrangido 

Secretária do MS pede ao STF para garantir que 
ela não sofra constrangimentos na CPI da Covid

A secretária Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, durante entrevista no Planalto

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

Foto: Anderson Riedel

Foto: Jefferson Rudy

Flávio Bolsonaro causa nova discussão 
em sessão da CPI no Senado

O senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos - RJ), filho do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, cau-
sou um novo tumulto na Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid-19. O bate-boca começou 
após o ex-ministro da Saúde Eduar-
do Pazuello ser questionado sobre 
uma afirmação feita por ele quando 
deixou a pasta, em março, quando 
disse que políticos estavam insa-
tisfeitos com sua gestão por não 
terem recebido "pixulé".

Segundo Pazuello, quando fa-
lou em "pixulé", ele se referia a pe-
quenos saldos de projetos que não 
foram aplicados, e que políticos 
poderiam realocar.

De acordo com o ex-ministro, 
durante sua gestão, não houve es-
ses recursos não aplicados. "Nós 
pegamos todos os saldos não apli-
cados, fizemos uma única portaria 
e investimentos na covid-19, no 
combate à covid-19", afirmou.

Em momento anterior ao inter-

rogatório, Pazuello disse ainda que 
não tem conhecimento de ter havi-
do "mau uso" da verba transferida 
pelo governo federal. "Que eu te-
nha conhecimento, não", declarou.

Com a insistência do relator da 
CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), 
em saber se Pazuello se referia a 
alguém especificamente em sua 
crítica, Flávio Bolsonaro se mani-
festou na defesa do ex-ministro 
dizendo que Renan "está lem-
brando do Lula".

A afirmação causou um pe-
queno bate-boca entre o filho do 
presidente Bolsonaro e o senador 
Humberto Costa (PT-PE), que pe-
diu a Flávio que tivesse respeito 
ao ex-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Após a discussão, a sessão vol-
tou a ocorrer normalmente, com 
questionamentos do relator da 
comissão, que também indagou 
a Pazuello ao que ele atribuía sua 
demissão do Ministério da Saúde.

com ameaças de prisão por falso 
testemunhou ou de instauração 
de processos.

O novo pedido da secre-
tária está sob a relatoria de 
Lewandowski. Na decisão da 
última terça (18), o ministro 
afirmou que Mayra Pinheiro 
"não demonstrou, de forma 
concreta e documentada, 
como lhe competia, que corre 
algum risco de se autoincri-
minar ou de ser presa em ra-
zão de falso testemunho por 
ocasião de seu depoimento 
perante a CPI da Covid -19".

Além disso, pontuou que "o 
fato de a paciente não respon-
der a qualquer procedimento 
criminal, ou mesmo administra-
tivo, quanto aos assuntos inves-
tigados pela CPI, retira qualquer 

credibilidade ao receio por ela 
manifestado de que possa so-
frer consequências adversas ao 
responder a determinadas per-
guntas dos parlamentares".

Agora, os advogados susten-
tam que há fatos novos aptos a 
promover uma revisão da de-
cisão. Citaram uma entrevista 
do relator da comissão, sena-
dor Renan Calheiros (MDB-AL), 
em que ele teria se referido de 
"forma depreciativa, pejorativa 
e ofensiva à dignidade" da se-
cretária ao chamá-la de “capitã 
cloroquina”.

"A desqualificação da teste-
munha, antes mesmo de ouvi-
-la, atesta a sua inequívoca pre-
disposição de colocá-la como 
indiciada e tratá-la como tal du-
rante a sua oitiva", argumentam.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEncontro Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

s ex-presi-
dentes Fer-
nando Henri-
que Cardoso 
(PSDB) e 
Lula (PT) se 
encontraram 
na semana 
passada em 
São Paulo, 

durante um almoço da casa do 
ex-ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Nelson Jobim.

Os dois ex-presidentes não 
se encontravam pessoalmente 
desde 2017, quando FHC visi-
tou Lula no hospital, na ocasião 
em que o petista tinha acabado 
de perder a esposa, dona Marisa 
Letícia. Ela morreu após sofrer 
um acidente vascular cerebral 

O
hemorrágico, provocado pelo 
rompimento de um aneurisma.

A foto do novo encontro 
foi postada nesta sexta-feira 
(21) nas redes sociais de Lula, 
que disse ter tido “uma longa 
conversa sobre o Brasil, sobre 
nossa democracia, e o desca-
so do governo Bolsonaro no 
enfrentamento da pandemia” 
com o tucano.

“A convite do ex-ministro 
Nelson Jobim, o ex-presidente 
Lula e o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso se reuni-
ram para um almoço com muita 
democracia no cardápio. Os ex-
-presidentes tiveram uma longa 
conversa sobre o Brasil, sobre 
nossa democracia, e o descaso 
do governo Bolsonaro no en-

FHC e Lula se encontram 
em São Paulo

Fernando Henrique Cardoso e Lula se encontram na casa do ex-ministro Nelson Jobim, em SP

frentamento da pandemia”, afir-
mou o petista nas redes sociais.

Os dois ex-presidentes fo-
ram adversários políticos em 

duas eleições presidenciais, 
1994 e 1998, vencidas por FHC. 
Nas eleições seguintes, Lula 
derrotou os dois candidatos do 

PSDB, José Serra (2002) e Ge-
raldo Alckmin (2006), tendo 
sido igualmente reeleito presi-
dente da República.
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Um policial militar morreu, 
na noite desta quinta-feira, 
após sofrer um ataque de ban-
didos na Avenida Brasil, na al-
tura da Cidade Alta, na Zona 
Norte do Rio. O sargento Ale-
xandre Nogueira, de 45 anos, 
chegou a ser levado para o 
Hospital estadual Getúlio 
Vargas, na Penha, também na 

PM morre após sofrer ataque 
de bandidos na Avenida Brasil

Foto: Arquivo

Chacina de Mesquita: uma das vítimas 
foi testemunha em inquérito na DHBF

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrisão Foto: Reprodução TV Globo

ma operação 
da Polícia Civil 
no conjunto 
de favelas do 
Complexo do 
Castelar, em 
Belford Roxo, 
Baixada Flu-
minense, ter-
minou com a 

prisão de 16 suspeitos de envol-
vimento com o tráfico de drogas. 
De acordo com as investigações, 
traficantes criaram uma espécie 
de "tribunal do tráfico" para matar 
seus desafetos. O grupo também 
é investigado pelo desapareci-
mento de três meninos, há cinco 
meses, no Complexo do Castelar. 
Os amigos Lucas Matheus, Ale-
xandre e Fernando Henrique su-

U
miram em dezembro do ano pas-
sado quando saíram de casa para 
brincar em um campo de futebol. 

Uma Força-Tarefa foi cria-
da pela Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) e pela Polinter, para 
agilizar as investigações sobre 
o sumiço dos garotos.

Cerca de 150 agentes partici-
param da operação e ocuparam 
pelo menos três comunidades 
na região. Além das prisões, a 
polícia apreendeu armas, dro-
gas e material para confecção 
das drogas. Veículos roubados 
que eram usados pelos bandi-
dos foram recuperados. 

As investigações da Polícia 
Civil identificaram que inte-
grantes de uma facção crimi-

Operação mira traficantes 
envolvidos no desaparecimento 
de três meninos em Belford Roxo

Operação mira envolvidos no desaparecimento de três meninos

nosa que comanda o tráfico 
na região são responsáveis 
por uma série de homicídios, 
roubos de veículos e de car-
gas, em Belford Roxo e outras 
cidades da Baixada.

Os traficantes também são in-
vestigados por envolvimento no 
desaparecimento dos três garotos 
da comunidade e por provocar a 
tortura e expulsão de um morador, 
de sua companheira e dos quatro 

filhos menores de idade, acusan-
do falsamente a família pelo su-
miço das crianças para, com isso, 
prejudicar o trabalho dos policiais.

CINCO MESES DE
 ANGÚSTIA

As famílias de Lucas Matheus, 
Alexandre e Fernando Henrique 
reclamam da demora nas inves-
tigações. Após quatro meses do 
desaparecimento, a polícia mon-

tou uma Força-Tarefa para agili-
zar às investigações. A principal 
linha era a de que traficantes es-
tavam envolvimentos no desa-
parecimento das crianças. 

A DHBF analisou mais de 40 
câmeras de segurança mas não 
conseguiu imagens das crianças. 
Em março, o Ministério Público 
do Rio conseguiu uma imagem 
que flagrou os amigos em uma 
rua no bairro vizinho.

O Hospital Getúlio Vargas, onde o PM morreu

Zona Norte, mas não resisitiu. 
Ele era lotado no Grupamen-
to de Policiamento Ferroviá-
rio (GPFer).

A Polícia Militar lamentou, 
em nota, a morte do agente 
e informou que o GPFer está 
dando apoio à família dele. 
De acordo com a corporação, 
o sargento estava na PM des-

Uma das vítimas fatais da 
chacina de Mesquita, Baixada 
Fluminense, na madrugada da 
última segunda-feira, foi teste-
munha em um inquérito da De-
legacia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF), em 2015, 
que envolvia a milícia. Na época, 
o homem prestou depoimento 
contra o tráfico de drogas da fa-
vela do Sebinho. A informação 
foi confirmada pelo O DIA. 

O atentado deixou cinco pes-
soas mortas e outras três feridas 
por tiros. A polícia apurou que 
nenhuma das vítimas tinha rela-
ção com organização criminosa, 
seja milícia ou tráfico.

Apesar do inquérito de 2015, 

a DHBF ainda não descobriu se 
o ataque a tiros tinha algum alvo 
específico entre as pessoas que 
estavam no bar, na Travessa Ma-
rina, no bairro Jacutinga, próximo 
a um campo de futebol conheci-
do como Campo do Cruzeiro. A 
especializada investiga se o crime 
foi praticado por milicianos ou 
traficantes, e afirmou que nenhu-
ma possibilidade está descartada. 

No local, peritos encontra-
ram estojos de fuzil calibre 5.56 
e pistolas calibres 40 e 9mm. 
Segundo testemunhas, o crime 
teria sido cometido por, pelo 
menos, quatro homens, entre o 
motorista e três atiradores, que 
estariam encapuzados.

de 2000. Nogueira era casado 
e tinha uma filha.

Segundo um levantamento 
da plataforma "Fogo Cruzado", 
73 agentes de segurança foram 
baleados na Região Metropoli-
tana do Rio em 2021 — 30 deles 
morreram. Entre os baleados, 
58 eram policiais militares e, ao 
todo, foram 22 PMs mortos.

Fotos: Reginaldo Pimenta

Ataque a tiros deixa mortos e feridos em Mesquita
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Uma boa notícia para os 
moradores de Japeri, na Bai-
xada Fluminense, chegou à 
cidade nesta quinta-feira (20). 
A Prefeitura promoveu, junto 
a representantes do Departa-
mento de Estradas e Rodagens 
(DER-RJ), uma visita técnica 
em diversos pontos do municí-
pio para viabilizar a pavimen-
tação e drenagem das ruas da 
região. A iniciativa, que é fruto 
de um convênio firmado entre 
a gestão municipal e o Gover-
no do Estado, irá contemplar 13 
bairros e mais de 50 ruas.

Durante toda a manhã, os 
representantes do DER rea-
lizaram uma vistoria técnica 
para avaliar a situação de algu-
mas vias municipais e, assim, 
executar as intervenções ne-
cessárias. O projeto beneficia-
rá os bairros: Nova Belém, Cha-
crinha, Santa Amélia, Aljezur, 
Vila Laranjal, Tricampeão, São 
Sebastião, Jardim Delamare, 
Jardim Belo Horizonte, Santa 
Terezinha, Santa Inês, Mucajá 
e Morro da Caixa D'Água.

Prefeitura de Japeri e DER realizam visita técnica para 
dar início a obras de drenagem e pavimentação de ruas

Fotos: Divulgação

Governador e prefeito participam de evento ‘Rio Canteiro 
de Obras’, que apresentará o Novo Centro de Referência 
em Construção Civil Firjan SENAI SESI

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAchados e Perdidos Foto: Reprodução

as redes so-
ciais é comum 
ver pessoas 
informando 
sobre a perda 
de documen-
tos e pedindo 
para entrar em 
contato caso 
os mesmos 

sejam encontrados. Pensando em 
diminuir esse problema, o verea-
dor Dudu Canella conseguiu apro-
var na Câmara Municipal de Bel-
ford Roxo o projeto de lei 01/2021, 
que autoriza o Poder Executivo a 
criar o Banco de Achados e Perdi-
dos. A entrega dos documentos 
encontrados será feita nos 13 Cen-
tro de Referência de Assistência 
Social (Cras) do município.

De acordo com o projeto, a 
pessoa que perder o documento 
deverá ir ao Cras para fazer um 
cadastro com seus dados, como 
por exemplo, nome e telefone de 
contato para que o centro a avise 

N
quando encontrar o documento. 
Após 90 dias, os itens do Banco de 
Achados e Perdidos não retirados 
serão encaminhados para a sede 
da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, Cidadania e Mulher.

O vereador Dudu Canella ex-
plicou que escolheu colocar o 
Cras como local para a entrega 
dos documentos encontrados 
porque os centros de referência 
funcionam em diversos bairros, 
facilitando assim o acesso das 
pessoas que forem entregar ou 
procurar os documentos.

Dudu Canella frisou que a 
ideia surgiu durante a campa-
nha quando um colega perdeu 
os documentos e o questionou 
para quando se elegesse fizesse 
um projeto para que o Banco de 
Achados e Perdidos fosse insta-
lado nas cinco subprefeituras do 
município. Eleito, Dudu pegou a 
ideia e a aperfeiçoou. “Vejo nas 
redes sociais pessoas desespe-
radas com a perda de documen-

Câmara aprova lei do 
vereador Dudu Canella

O vereador Dudu Canella destacou a importância do projeto para que a pessoa recupere logo o documento perdido

tos. O município não tinha um 
ponto fixo para a entrega de do-
cumentos encontrados na rua, 
ônibus ou outros locais. Resolvi 
escolher os Cras, pois eles estão 
situados em diversos bairros, 
facilitando assim a entrega. Se 
não fosse para mudar a vida das 
pessoas, não faria sentido estar 
aqui”, argumentou Dudu.

Projeto de infraestrutura contemplará 13 bairros e mais de 50 ruas da cidade

Segundo a equipe técnica 
do órgão, a ação terá início 
nos próximos 20 dias tendo 
como primeiro beneficiado 
o bairro Nova Belém. Para a 
prefeita de Japeri, Drª Fer-
nanda Ontiveros, as ações 
vão melhorar a locomoção 
de veículos e pedestres no 
dia a dia e, principalmente, 
mudar a realidade de milha-
res de pessoas que sofrem há 
décadas com a falta de sane-
amento básico.

"Estamos felizes demais 
com a chegada deste projeto 
que irá mudar a vida de muitas 
pessoas, afinal, a lama, poeira e 
falta de saneamento básico são 
mazelas antigas de Japeri. As 
obras também irão melhorar o 
tráfego nas estradas, avenidas 
e ruas da nossa cidade. Nossa 
expectativa é de que em duas 
semanas as máquinas e os téc-
nicos iniciem as melhorias. Es-
tamos vivendo um novo tempo 
em Japeri", destacou a gestora.

Claudio Castro, governa-
dor do estado, e Eduardo Paes, 
prefeito do Rio de Janeiro, vão 
participar da mesa de debates 
on-line “Rio Canteiro de Obras”, 
promovida pela Firjan na pró-
xima segunda-feira (24/05). 
O evento vai abordar as novas 
perspectivas de retomada do 
desenvolvimento do estado do 
Rio. O encontro dá início à se-
mana em comemoração ao Dia 
da Indústria, que será marcada 
também pela entrega do Novo 
Centro de Referência em Cons-
trução Civil Firjan SENAI SESI 
Tijuca, a mais moderna e atu-
alizada unidade de formação 
profissional e inovação do país.

Digitalização, sustentabi-
lidade e industrialização na 
Construção Civil serão os temas 
debatidos pelos demais convi-
dados, após apresentação do ví-
deo sobre o Centro de Referên-
cia, criado para apoiar a cadeia 
produtiva da Construção Civil 
neste momento de retomada. A 
Firjan receberá Dionysio Klav-
dianos, presidente da Comissão 
de Materiais, Tecnologia, Quali-
dade e Produtividade (COMAT) 

da Câmara Brasileira da Indús-
tria Construção (CBIC); Rodrigo 
Navarro, presidente executivo 
da Associação Brasileira da In-
dústria de Materiais de Cons-
trução (Abramat); e Carlos Fer-
nando Andrade de Carvalho, 
vice-presidente do CIRJ e da 
construtora Carvalho Hosken. 
O encontro será moderado por 
Marcelo Kaiuca, presidente do 
Fórum da Construção Civil e vi-
ce-presidente da Firjan.

Construção Civil para 
todo o estado do Rio

 Na semana em comemora-
ção ao Dia da Indústria (25/05), 
o Rio de Janeiro ganha um am-
biente moderno, sustentável e 
inovador, com selo verde da pre-
feitura, para atender às deman-
das da construção civil de to-
dos os municípios do estado. O 
Novo Centro de Referência em 
Construção Civil Firjan SENAI 
SESI Tijuca visa disseminar edu-
cação e serviços tecnológicos, 
impulsionando a qualificação 
profissional e a competitividade 
das empresas, com foco no futu-
ro do trabalho e da indústria.

A Secretaria de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher 
editou normas para regula-
mentar os procedimentos para 
o recebimento e entrega dos 
documentos do Banco de Acha-
dos e Perdidos. A secretária 
Brenda Carneiro destacou a im-
portância das regras para que 
o trabalho seja executado com 

transparência. “O projeto apro-
vado na Câmara é importante, 
pois muitas pessoas perdem 
documentos e não dispõem 
de um local de referência para 
procurá-los. Os Cras agora estão 
estruturados para fazer este tra-
balho fundamental para os mo-
radores de Belford Roxo”, frisou 
Brenda Carneiro.



Aulas

stão abertas 
as inscrições 
para aulas gra-
tuitas de dan-
ça de salão, 
yoga, expres-
são corporal e 
cultura geek 

em Volta Redonda (RJ). As ofi-
cinas acontecem de segunda a 
sexta-feira, na Estação Cidada-
nia (antiga Praça CEU), no bairro 
Vila Rica/Tiradentes (confira os 
horários abaixo).

A prefeitura informou que 
as matrículas ficam abertas 
até o preenchimento das va-
gas, com um limite de 10 pes-
soas por turma.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer (Smel), 
as atividades acontecerão em 
espaços abertos, sendo respei-

tados “todos os cuidados sani-
tários” contra a Covid-19, como 
o uso obrigatório de máscaras, 
distanciamento entre cadeiras 
e mesas e disponibilização de 
álcool 70%.

"Os alunos deverão usar 
máscaras e a dança de salão, 
por exemplo, vai acontecer 
com um bastão, para não se 
aproximarem um dos outros. 
Também estamos pedindo aos 
praticantes da yoga que levem 
uma toalha para colocar sobre 
o colchão; ou quem tiver um 
próprio, levá-lo. Haverá higieni-
zação dos equipamentos após 
a utilização e os horários serão 
escalonados para não haver 
aglomerações na entrada e saí-
da de alunos", explicou a coor-
denadora de Esportes da Esta-
ção Cidadania, Aline Menezes.

Abertas inscrições 
para oficinas 
gratuitas 

E
levando documentos pessoais 
com foto (RG e CPF) e compro-
vante de residência.

A Estação Cidadania fica 
na Rua 19, nº 135, no bairro 
Vila Rica/Tiradentes e fun-
ciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 20h.

Confira abaixo os horários das 
aulas:

Cultura geek: segundas e 
quartas-feiras, das 18h às 20h;

Expressão corporal: segundas, 
das 8h30 às 10h30, e terças-fei-
ras, das 15h30 às 17h30;

Dança de salão: segundas 
e quintas-feiras; das 18h30 às 
20h30;

Yoga: quartas-feiras, das 
6h às 10h

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Ainda de acordo com a 
Smel, na oficina de cultu-
ra Geek os alunos poderão 
conhecer um universo que 
abrange interesses por games, 
super-heróis e tecnologia.

Para se inscrever, os interessa-
dos devem ser moradores de Vol-
ta Redonda, ter no mínimo oito 
anos e ir até a Estação Cidadania 

modelo gaúcha, Mah 
Correa, 32, que está par-
ticipando da quinta tem-
porada  do Reality Show,  
A Casa das Pimentinhas, 
realizando pela Revista 
Sexy, vem causando na 
casa mais apimentada do 

Brasil, ela já tem até apelido, sim ela rece-
beu o apelido: "Jaque é pra tombar, tom-
bei". Diferente da Karol do BBB 21 que foi 
tombada pelas suas atitudes na Casa, Mah 
vem se destacando pela sua alegria e sim-
plicidade. Dona de uma personalidade 
única, Mah diz que esse é seu diferencial 
pra vencer o reality. "EU vim pra trazer ale-
gria, me divertir e claro ganhar o reality", 
revela beldade que é natural da cidade de 
Rio Grande, no litoral sul do Rio  Grande do 
Sul e se destacou ao participar do concurso 
Musa do Brasileirão 2019, representando o 
Internacional, que é  seu time do coração.

G ATAG ATA   DODO

Foto: Divulgação
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inalistas em 2020, Flamengo 
e Fluminense voltaram a dis-
putar o título do Campeonato 
Carioca e fazem o segundo e 
último jogo da final neste sá-
bado, às 21h05 (de Brasília), no 
Maracanã – a partida de ida ter-
minou em 1 a 1, e novo empate 
levará para os pênaltis. E uma 
curiosidade da decisão é que 
ela vai marcar um "tira-teima" 
em confrontos diretos entre os 
rivais que valeram títulos.

O Estadual do Rio de Ja-
neiro, com sua "metamor-
fose ambulante" de regu-

F
Flamengo e Fluminense já 
decidiram 10 vezes o Carioca 
e fazem "tira-teima" em 2021

Flamengo ou Fluminense, quem leva o troféu do "tira-teima" em 2021? 

lamentos ao longo de 115 
anos, muitas vezes não teve 
finais propriamente ditas. 
Mas sejam triangulares, qua-
drangulares, octogonais ou 
pontos corridos que coin-
cidentemente tiveram uma 
decisão na última rodada, 
em vários momentos a his-
tória privilegiou um Fla-Flu 
derradeiro valendo troféus. 
E em número de títulos ca-
riocas sobre o rival, cada um 
soma cinco conquistas até 
aqui. Veja abaixo:

Obs: os anos em que o Fla-
-Flu não definiu matemati-
camente o título, pois ainda 
precisariam disputar outras 
partidas (como por exem-
plo aconteceu em 1983), não 
entraram na conta. Clássi-
cos onde só um poderia sair 
campeão também não foram 
contabilizados (como por 
exemplo ocorreu em 1969: 
Flamengo teria que ganhar 
do Fluminense na penúltima 
rodada e vencer também na 

última contra o Bangu). O cri-
tério é simples: um confronto 
em que os dois clubes tinham 
chances de saírem campeões 
sem depender de jogos envol-
vendo outros clubes.

CINCO CAMPEONATOS 
PARA CADA LADO

Carioca 1936 - Fluminense 
campeão

Fluminense 1 x 1 Flamengo 
(27/12/1936)

Na época em que o Carioca 
era por pontos corridos, Fla-
mengo e Fluminense em 1936 
terminaram empatados com 23 
pontos depois de três turnos 

disputados. A decisão, então, 
foi em uma melhor de três par-
tidas. Como havia empatado a 
primeira em 2 a 2, e o Tricolor 
vencido a segunda por 4 a 1, o 
Rubro-Negro precisaria ganhar 
para forçar um jogo extra, mas 
não conseguiu.

No clássico que decidiu o 
título nas Laranjeiras, o Fla-
mengo até saiu na frente com 
Leônidas da Silva aos 28 minu-
tos do primeiro tempo, mas o 
Fluminense buscou o empate 
com Hércules aos 17 da etapa 
final. O placar de 1 a 1 garantiu a 
conquista tricolor no Fla-Flu de 
número 76 na história.


