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Moradores do interior do estado podem se inscrever 
para curso gratuito de fiscalização dos gastos públicos 

Casa aprova projeto de estímulo a mulheres empreendedoras
Para promover e consolidar 

negócios liderados por mulhe-
res, a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou em discussão única, 
nesta quinta-feira (13/05), o 
projeto de lei 4.054/21, que es-
tabelece medidas de apoio e es-
tímulo ao empreendedorismo 
feminino. A proposta do depu-
tado Sérgio Fernandes (PDT) se-
guiu para análise no governador 
Cláudio Castro (PSC), que tem 15 
dias para vetá-la ou sancioná-la.

O projeto aprovado prevê a 

capacitação e formação de mu-
lheres através da oferta de cursos 
técnicos e ensino sobre empre-
endedorismo feminino nas es-
colas e universidades. Também 
estão incluídos na proposta a 
cooperação entre entes públi-
cos e o setor empresarial, com 
facilitação do acesso a crédito, 
via AgeRio, para a criação, manu-
tenção e expansão dos negócios 
de qualquer tipo de produto ou 
serviço à comunidade.

“Esse projeto é de extrema 
importância para abraçar mu-

lheres empreendedoras que 
têm grande força no mercado 
de trabalho e desenvolvimento 
econômico do estado. Oferecer 
linhas de crédito específicas e 
capacitação é fundamental para 
que essas elas possam crescer, 
sair da informalidade e garantir o 
sustento de suas famílias. Tenho 
certeza que o governador será 
sensível e vai sancionar essa lei 
para dar o apoio que precisam”, 
afirmou Sérgio Fernandes.

Ainda segundo o texto, as es-
tratégias para o estímulo ao em-

oradores do interior do Estado 
do Rio de Janeiro interessados 
em aprender a supervisionar 
as ações do governo e de suas 
prefeituras podem participar 
do programa FiscalizaRJá - cur-
so gratuito desenvolvido pela 
deputada estadual Adriana 
Balthazar (Novo). As inscrições 
vão até dia 4 de junho pelo site 
www.fiscalizarja.com.br. 

“Tenho a missão de com-

bater a corrupção e fiscalizar 
os gastos públicos, mas quero 
que mais pessoas se engajem 
nesse propósito. Com o curso, 
os cidadãos vão poder cobrar 
gestões eficientes e transpa-
rentes em suas cidades, o que 
vai contribuir para o resgate 
do estado como um todo”, 
afirma Adriana Balthazar.

Inspirado no “#Você Fis-
cal”, do deputado Bruno 
Souza, de Santa Catarina, o 
programa fluminense será 
voltado prioritariamente para 
jovens de 18 a 29 anos, que 
morem em qualquer um dos 
92 municípios do Estado.

O FiscalizaRJá será reali-
zado de forma online, com 
oito aulas teóricas e práticas. 
O conteúdo do curso vai en-
globar disciplinas de Admi-

M
nistração, Licitações e Con-
tratos, Cidadania e Controle 
Social, Orçamento e Transpa-
rência Pública. Os alunos que 
cumprirem o mínimo de 150 
pontos nas atividades ganha-
rão certificado. Aqueles que 
tiverem as maiores pontua-
ções serão premiados.

Entre os professores, há au-
ditores fiscais e de controle ex-
terno do TCE; especialistas em 
administração pública e profes-
sores de diferentes instituições, 
como PUC-Rio, FGV, ECG/TCE-
-RJ e IERBB/MPRJ.

"Com o FiscalizaRJá vamos 
ampliar nossa rede de lupas 
para que nada passe desper-
cebido. Com conhecimento e 
atitude poderemos mudar a 
história do nosso estado", co-
menta a parlamentar.

preendedorismo feminino de-
vem promover a inclusão social 
e a reintegração das mulheres 
no processo educacional, para 
elevar a escolaridade. Por este 
motivo, elas terão prioridade de 
acesso aos cursos do Sebrae. 

O projeto de lei determina ain-
da estímulo à criação de trabalho 
e renda para aquelas que tenham 
sido vítimas de violência domés-
tica e familiar, para interromper o 
ciclo de abusos e promover auto-
nomia financeira às mulheres.

Caberá ao Estado promover 

a simplificação de procedimen-
tos relacionados à abertura e 
registro de micro e pequenas 
empresas com foco no empre-
endedorismo da mulher. Além 
disso, poderá adotar mecanis-
mos de promoção e divulgação 
de produtos e resultados oriun-
dos dos projetos beneficiados 
pela Política Estadual de Estí-
mulo, Incentivo e Promoção da 
Mulher Empreendedora.

Caso sancionada, a proposta 
ainda precisa da regulamentação 
do Executivo.
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O governo terá que cor-
rer para cumprir os prazos 
de elaboração das provas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021, caso 
queira aplicá-las em outubro 
e novembro deste ano, como 
afirmou na sexta o ministro 
da Educação, Milton Ribeiro. 
Pessoas familiarizadas com o 
processo de organização do 
Enem disseram que o prazo 
é "apertado" ou até "impossí-
vel" de ser cumprido.

Também ressaltam que, 
caso as etapas de impressão e 
distribuição das provas sejam 
aceleradas para garantir a re-
alização em 2021, é possível 
que haja comprometimento 
da qualidade e segurança.

Até esta segunda (17), o 
edital geral, contendo todas 
as datas do exame, incluindo 
a de inscrição, ainda não ha-
via sido publicado.

Também falta uma defini-
ção mais clara do orçamento: 
por enquanto, há R$ 200 mi-
lhões para cumprir a etapa do 
planejamento, o que não in-
clui a aplicação da prova. En-
tre as metas globais para o ano 

Enem 2021: governo precisa acelerar edital 
geral, inscrição, impressão e distribuição 

Foto: Amanda Perobelli/Reuters

'Emoção que não dá para explicar ',  diz pedreiro 
após recuperar carteira perdida com mais de mil reais

Uma carteira com mais de 
R$ 1,1 mil e sem o endereço do 
dono. Foi o que um homem, de 
65 anos, que não quis ser identi-
ficado, encontrou neste sábado 
(15) no centro de Belo Horizonte. 
Com dificuldade em localizar o 
proprietário, ele pediu ajuda para 
a Guarda Municipal da capital.

O dono da carteira é o pedrei-
ro Stênio da Silva, de 42 anos. 
Ele disse que juntou o dinheiro 
de duas semanas de trabalho 
para comprar um telefone, mas 
percebeu que perdeu a quantia 
quando entrou na loja.

“A minha cabeça ficou do-
endo, bateu um desespero e 
saí pelas ruas para ver se en-
contrava ou se via alguém co-
mentando. Como não vi nada, 
fui embora dando como causa 
perdida”, relembrou.

A carteira foi encontrada na 
Rua Santos Dumont. Além dos 
documentos pessoais, dentro 
havia R$1.170,50. O agente Clau-
dinei Gomes foi quem ficou com 
a missão de encontrar Stênio.

“Com o nome que tinha nos 
documentos, fui para as redes 
sociais. Em uma conversa tinha 
um número de telefone. Ele 
achou que tinha apenas os do-

cumentos. Quando contei que o 
dinheiro estava lá, ele ficou em 
êxtase. Em 15 anos de Guarda 
Municipal, nunca vi isso aconte-
cer", disse Claudinei.

Com o dinheiro de volta, Stê-
nio decidiu guardar o valor mais 
um pouco.

“É uma emoção que não dá 
para explicar. Até desisti do te-
lefone. Refleti sobre o valor do 
dinheiro. Quero agradecer muito 
essa pessoa que encontrou. Que 
Deus abençoe ele”, contou.

Em entrevista ao G1, Claudi-
nei se emocionou ao falar sobre 
o gesto de honestidade.

“Só somos donos do que é 
nosso, o que é do outro deve-
mos sempre procurar devolver. 
No mundo em que vivemos 
precisamos ser honestos e di-
vulgar essa honestidade. Di-
zem que o brasileiro é corrup-
to, mas tem muita gente boa 
neste país”, falou.

do Inep, a aplicação do exame 
não está prevista.

A informação mais importan-
te sobre o Enem 2021 publicada 
até o momento foi o prazo para 
justificar ausência na edição 
anterior com objetivo de pedir 
isenção na taxa de inscrição. 
Este prazo normalmente é di-
vulgado dentro do edital geral.

Enem 2021: candidatos po-
dem pedir isenção da taxa de 
inscrição a partir desta segunda

Em 2020, para se ter uma 
ideia, esse edital foi publica-
do no "Diário Oficial da União" 
em 22 de abril, e as inscrições 
ocorreram de 11 a 22 de maio 
(confira o edital do Enem 
2020). Ainda se planejava apli-

car inicialmente o Enem em 1º 
e 8 de novembro de 2020.

Após a chegada de Danilo 
Dupas Ribeiro, que assumiu 
o comando do Inep no fim de 
fevereiro, há mais supervisão 
da Secretaria Executiva do 
MEC, relatam funcionários. 
Além de uma autonomia me-
nor do Inep, eles dizem que 
falta planejamento para defi-
nir as ações e executá-las para 
organizar a prova.

O possível adiamento para 
2022, que chegou a ser confir-
mado pela presidente do Con-
selho Nacional de Educação, 
teria desagradado membros do 
governo. Agora, MEC e Inep ten-
tam reverter a situação.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPara já... Marcelo Camargo/Agência Brasil

s e c r e t á r i o -
-executivo do 
Ministério da 
Saúde, Rodri-
go Cruz, disse 
que a estraté-
gia do gover-
no brasileiro 
é antecipar, 
para o primei-

ro semestre, a entrega de vacinas 
já contratadas no mercado in-
ternacional. Segundo ele, o país 
tem acordos para a compra de 
mais de 600 milhões de doses 
com diversas farmacêuticas. 
A declaração foi dada durante 
audiência pública da Comissão 
Temporária da Covid-19 do Se-
nado que nesta segunda-feira 
debateu os entraves para aqui-
sição de vacinas contra a Co-
vid-19 pelo Brasil.

O
O secretário explicou à comis-

são que o Brasil já manifestou in-
teresse em adquirir vacinas contra 
o coronavírus a todos os laborató-
rios que podem ofertar imunizan-
te para o primeiro semestre. Outra 
estratégia é conversar com países 
que agora têm menos urgência 
que o Brasil em adquirir doses.

“Temos conversado também 
com países que estão em proces-
so de imunização mais avançado 
para saber se eles têm interesse 
em fazer uma troca. Minha entre-
ga que estava prevista para o últi-
mo trimestre iria para você, e a sua 
que estava prevista para este mês 
viria para o Brasil”, detalhou.

IFA
Cruz também disse aos par-

lamentares que o ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) para a 

Covid-19: governo espera 
antecipar entrega de 
vacinas já contratadas

Secretário-executivo do ministério da Saúde, Rodrigo Cruz disse que governo espera antecipar entrega de vacinas já contratadas

retomada da produção da Coro-
navac pelo Instituto Butantan, pa-
ralisada na semana passada, pode 
chegar ainda este mês ao Brasil. 
“Existe a possibilidade de remes-
sa do IFA do Butantan ainda no 
mês de maio – hoje a gente vai ter 
a confirmação. (…) Há uma expec-
tativa, uma sinalização para que 
isso chegue aqui por volta do dia 
25, mas ainda pendente de confir-
mação por parte da China”, disse.

Sobre o IFA para a produção de 
cerca de 12 milhões de doses da va-

cina AstraZeneca/Oxford, pela Fun-
dação Oswaldo Cruz ( Fiocruz), o se-
cretário disse que remessa chegará 
ao Brasil nos dias 22 e 29 de maio.

Itamaraty
Também durante a audiên-

cia de hoje, o ministro do De-
partamento de Direitos Huma-
nos e Cidadania do Ministério 
de Relações Exteriores, João 
Lucas de Almeida, destacou 
que governo Federal tem se 
empenhado para liberar IFAs.

“A dificuldade nossa é de cur-
to prazo: é superar esses obstá-
culos neste mês de maio, no pró-
ximo mês de junho, e chegar ao 
segundo semestre do ano com 
ofertas suficientes de vacinas. 
Para isso, o Itamaraty tem feito 
reiteradas gestões diplomáticas 
para obter licença de exportação 
na China e liberar os IFAs, os fa-
mosos IFAs, que são necessários 
à produção tanto da vacina As-
traZeneca quanto da vacina do 
Instituto Butantan”, disse.

Estudantes e familiares aguardam antes de início da primeira prova do Enem 
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Um pedido de vista conjunto 
adiou a votação do parecer do 
deputado Darci de Matos (PS-
D-SC) que trata da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
32/20 sobre a reforma adminis-
trativa. A expectativa é que a ad-
missibilidade da proposta seja 
votada na próxima quinta-feira 
(19), quando termina o prazo de 
duas sessões do Plenário para o 
período de vista.

A PEC 32/20, encaminhada ao 
Congresso em setembro do ano 
passado, altera disposições sobre 
servidores, empregados públicos 
e organização administrativa. En-
tre outros pontos, o texto estabe-
lece cinco novos tipos de vínculos 
para os novos servidores.

Pelo Regimento Interno da 
Câmara, cabe à CCJ avaliar a 
constitucionalidade das pro-
postas, não emitindo parecer 
sobre o mérito. Caso a propos-
ta seja aprovada no colegiado, 
a reforma ainda precisará ser 
analisada por uma comissão es-
pecial e depois, em dois turnos, 
pelo plenário da Casa.

Deputados divergem
Defensor da proposta, o de-

putado Major Victor Hugo (PS-
L-GO) disse que, ao enxugar o 
funcionalismo público, a refor-
ma vai servir para diminuir o 
tamanho do Estado.

Pedido de vista adia votação da PEC da 
reforma administrativa na CCJ

Esplanada dos Ministérios em Brasília

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Grupo que aconselha ministério faz parecer contra uso 
de cloroquina em pacientes hospitalizados por Covid

Um grupo técnico formado a 
convite do Ministério da Saúde 
elaborou um documento prelimi-
nar com orientações contra o uso 
da cloroquina, azitromicina, iver-
mectina e outros medicamentos 
sem eficácia no tratamento da 
Covid-19 em pacientes hospitali-
zados por causa da doença.

A análise é parte da elabora-
ção de um protocolo único so-
bre como os doentes devem ser 
atendidos nos hospitais e tam-
bém trata de intubação, oxigênio 
e outros pontos dos cuidados 
hospitalares.

O texto será agora analisado 
pela Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias no 
SUS (Conitec). Ele será colocado 
em consulta pública por um pe-
ríodo de 10 dias e depois pode 
vir a ser adotado como uma nova 
orientação do governo federal 
sobre o tema.

Chamado de "Diretrizes Bra-
sileiras para Tratamento Hospi-
talar do Paciente com Covid-19", 
o documento foi inicialmente 
divulgado pela "Folha de S. Pau-
lo". O texto, também obtido pela 
TV Globo, desaconselha o uso 
de medicamentos sem eficácia 
comprovada contra o Sars-Cov-2.

"Alguns medicamentos foram 
testados e não mostraram bene-
fícios clínicos na população de 
pacientes hospitalizados, não de-

vendo ser utilizados, sendo eles: 
hidroxicloroquina ou cloroquina, 
azitromicina, lopinavir/ritonavir, 
colchicina e plasma convalescen-
te. A ivermectina e a associação 
de casirivimabe + imdevimab 
não possuem evidência que jus-
tifiquem seu uso em pacientes 
hospitalizados, não devendo 
ser utilizados nessa população", 
aponta o documento.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) vem alertando des-
de o segundo semestre do ano 
passado que a cloroquina, hidro-
xicloroquina e azitromicina não 
tem eficácia comprovada contra 
a Covid-19 e podem provocar 
efeitos colaterais.

Apesar dos alertas, o governo 
não tornou sem validade a publi-
cação de um documento técnico 
no qual recomenda que médicos 
receitem a cloroquina e a hidro-
xicloroquina mesmo em casos 
leves de Covid-19.

Objetivo: protocolo de 
tratamento hospitalar

De acordo com o coordena-
dor do estudo, o pneumologista 
Carlos Carvalho, o ministro da 
Saúde pediu a formação de um 
grupo técnico com representan-
tes das principais entidades e 
associações médicas para definir 
um protocolo de atendimento 
hospitalar.

“É preciso aprovar uma 
reforma administrativa para 
otimizar os serviços públicos, 
para melhorar a prestação de 
serviços públicos para a po-
pulação brasileira, ao mesmo 
tempo em que nós também 
diminuímos o tamanho do Es-
tado brasileiro”, disse.

Deputados contrários à 
matéria criticaram a iniciativa 
do governo, com o argumen-
to de que a reforma não afeta 
quem ganha os maiores salá-
rios no setor público, como 
juízes e promotores. Segun-
do o deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), a proposta vai 
prejudicar a população, pois 
não vai ajudar no aumento da 
eficiência do Estado.

“O governo Bolsonaro quer 
transformar o servidor público 
em bode expiatório, quer sus-
tentar a ultrapassada tese do 
Estado mínimo, que vai pre-
carizar o serviço público, vai 
piorar as condições de funcio-
namento do Estado, que não 
vai aumentar a eficiência, vai 
apenas manter os privilégios 
de sempre”, afirmou.

Mudanças
Pela proposta, apenas as 

carreiras típicas de Estado, te-
rão a garantia de estabilidade 
no cargo, após um período de 
experiência. Pela proposta, 
uma lei complementar vai de-
finir quais serão essas carrei-
ras e seus critérios.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSApaziguar Foto: Rodney Costa

om o Brasil 
ainda de-
p e n d e n t e 
da impor-
tação de 
insumos da 
China para 
a produção 
de vacinas 
contra Co-

vid-19, o Itamaraty buscou mi-
nimizar nesta segunda-feira 
atritos com o país asiático. Na 
semana passada, o presidente 
Jair Bolsonaro voltou a causar 
polêmica com a insinuação de 
que a pandemia seria parte de 
uma "guerra química".

A China é atualmente o maior 

C
parceiro comercial do Brasil . 
Após a declaração de Bolsona-
ro, o governo chinês reagiu e 
afirmou se opor à "politização e 
estigmatização do vírus".

Em audiência no Senado 
sobre os entraves à aquisição 
de vacinas no país, o diretor 
de Direitos Humanos e Cida-
dania do Ministério de Rela-
ções Exteriores, João Lucas 
Quental de Almeida, disse que 
o Itamaraty “ não tem medido 
esforços” nas negociações e 
elogiou os chineses.

— Nós devemos de fato lou-
var a China (...) porque a China 
é um país que realmente tem 
mais exportado IFAs (ingre-

Depois de Bolsonaro falar em 
'guerra química', Itamaraty diz 
que 'devemos louvar a China"

O mal estar entre as nações vem por palavras ditas de forma errada pelo governo do Brasil

dientes farmacêuticos ativos) 
e vacinas neste momento de 
pandemia. A China exportou 
metade de toda a sua produ-
ção. Nenhum outro país chega 
perto a isso, e nós reconhece-

mos plenamente esse esforço 
gigantesco da China para aju-
dar mundo e o Brasil, particu-
larmente, nesse momento.

O diretor do Itamaraty ressal-
tou também a alteração de cenário 

mundial com a posição favorável 
dos Estados Unidos com a que-
bra de patente para produção de 
vacinas contra o coronavírus. O 
objetivo é facilitar a ampliação da 
produção de vacinas pelo mundo.



Terça-Feira 18 de Maio de 2021

POLÍTICAPOLÍCIA 5

Familiares e amigos do 
fotógrafo Thiago Freitas de 
Souza, de 32 anos, prestaram 
homenagens e lamentaram a 
morte nas redes sociais. Thia-
go foi assassinado com um 
tiro na cabeça, na manhã de 
sábado (15), depois de pedir 
que traficantes da comunida-
de Santo Cristo, no Fonseca, 
em Niterói, onde ele morava, 
fizessem menos barulho.

"Você sempre estará vivo na 
memória dos que te ama. Um 
pedacinho seu continua aqui. 
Fique em paz", escreveu uma 
amiga. "Difícil acreditar que 
um cara cheio de vida, uma lin-
da família, uma vida toda pela 
frente...Que Deus possa conso-
lar toda sua família e te receba 
de braços abertos, meu amigo. 
Infelizmente estamos vivendo 
em um mundo muito cruel", 
lamentou outra.

"Sem palavras para des-
crever a tristeza e a revolta 
de como você partiu! Vá com 
Deus Freitas, que papai do céu 
te receba de braços abertos", 
disse outro amigo.

Em uma das homenagens, 
um amigo descreveu Thiago 
como um "pai de família" e "ta-
lentoso". "Um cara talentoso, 
gente finíssima. Que por onde 
passou fez alegria de todos. Vai 
com Deus, irmão". 

Familiares e amigos prestam homenagem a 
fotógrafo baleado por traficantes em Niterói

Foto: Reprodução

Policia prende mulher acusada de participar de 
assassinato há quase 20 anos em Duque de Caxias

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCaso Kevin Foto: Reprodução

C Kevin, que 
morreu no do-
mingo, após 
cair do quinto 
andar de um 
hotel na Barra 
da Tijuca, na 
Zona Oeste 
do Rio, teria 
tentado pular 

do local para se esconder da mu-
lher, segundo uma das linhas de 
investigação da Polícia Civil. Em 
uma publicação em sua rede so-
cial, a passista Anny Alves, musa 
do Tucuruvi, contou que estava 
no hotel quando aconteceu o aci-
dente. No video, que ela apagou, 
ela afirma que os amigos teriam 
levado o funkeiro para um quar-
to com outras mulheres e depois 

M
teriam fingido que a mulher do 
funkeiro estava chegando no lo-
cal. Assustado, ele teria tentado 
pular de uma varanda para outra 
e acabou caindo.

"Foi uma brincadeira de 
mau gosto. Bateram na porta 
e ele achou que fosse a mulher 
dele. Se desesperou e foi tentar 
pular de uma varanda para ou-
tra, o vidro quebrou", afirma a 
musa no vídeo.

De acordo com a polícia, ou-
tra versão dada por testemu-
nhas é de que o cantor tentou 
pular da varanda para a piscina. 
Na queda, ele bateu com a cabe-
ça na borda da piscina. Em redes 
sociais monitoradas pelos inves-
tigadores, pessoas afirmam que 
Kevin teria bebido.

M C  K e v i n  t e r i a  t e n t a d o
p u l a r  d e  v a r a n d a  p a r a 
n ã o  s e r  v i s t o  p e l a  m u l h e r

Kevin entre amigos e comemorando show

O hotel, que foi inaugurado 
em 2012 tem 140 quartos, todos 
com vista para o mar. O cantor 
estaria hospedado no 11º andar, 
mas no momento do acidente 
Mc Kevin estaria no quarto de 
um amigo. Inicialmente o Corpo 
de Bombeiros informou que a 
queda aconteceu do 11º andar. 

Ele foi levado em estado grave 
ao Hospital municipal Miguel 
Couto, na Gávea, Zona Sul, mas 
não resistiu aos ferimentos. Veja 
imagens do hotel onde MC Ke-
vin caiu da janela

A 16ª DP (Barra da Tijuca) 
abriu um inquérito para apurar 
as circunstâncias do caso e poli-

ciais da delegacia estiveram no 
hospital e no hotel para buscar 
informações. Segundo a asses-
soria de imprensa de Kevin, o 
corpo será levado para a capital 
paulista, onde o velório e o en-
terro acontecerão. A família está 
analisando se o corpo será leva-
do por carro ou um avião fretado.

O fotógrafo Thiago Freitas de Souza

O corpo do fotógrafo será 
enterrado às 14 horas, no Ce-
mitério Arquiconfraria Nossa 
Senhora da Conceição, no Bar-
reto, também em Niterói.

A região foi palco de uma 
guerra entre traficantes rivais 
durante a manhã do crime e 
a Delegacia de Homicídios de 
Niterói, Itaboraí e São Gonçalo 
(DHNISG) está investigando o 
caso para identificar quem ati-
rou contra Thiago.

No domingo, uma amiga, 
que optou pelo anonimato, 
conversou com o DIA e descre-
veu o fotógrafo como uma pes-
soa maravilhosa. Ela considera 
o crime como uma covardia.

"O Thiago era um menino 
maravilhoso, carinhoso de-
mais com a família, com os 
amigos. Um menino feliz, tra-
balhador, um pai de família 
incrível, muito alegre. Está 
sendo muito difícil de acredi-
tar no que aconteceu. Não es-
tamos seguros nem na nossa 
própria casa. Uma covardia o 
que aconteceu.

Nas redes sociais, amigos de 
Thiago também lamentaram 
sua morte. "Difícil acreditar 
que um cara cheio de vida uma 
linda família, uma vida toda 
pela frente… que Deus possa 
consolar toda sua família e que 
Deus te receba de braços aber- Maria Célia Lima de Souza foi capturada em um dos acessos da favela do Andaraí

Uma mulher acusada de 
participação em um assassi-
nato em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, foi pre-
sa nesse sábado por policiais 
militares da Superintendência 
de Inteligência e Análise (SIA/
CPP) em operação conjunta 
com a Polinter. Maria Célia 
Lima de Souza, de 58 anos, es-
tava foragida da Justiça.

Ela é acusada de envolvi-
mento no assasinato de De-
nizio Bispo dos Santos em 
2002. De acordo com as in-
vestigações, o crime ocorreu 
após um desentendimento 
causado por uma dívida de 
R$ 100 do filho de Maria Cé-
lia com a esposa da vítima, 
Alexandra Muniz.

Maria Célia foi acusada de 
ter ido até a casa de Denizio ale-
gando querer conversar com a 

vítima. Alexandra relatou à po-
lícia que Maria Célia e Denizio 
se afastaram de sua casa e ela 
viu quando cinco homens se 
aproximaram. Em seguida, ou-
viu um tiro. Ao se aproximar de 
onde o grupo estava, Alexandra 
encontrou o marido morto. Ela 
relatou ter visto Maria Célia fu-
gir do local.

Maria Célia foi denunciada 
pelo crime de homicídio dupla-
mente qualificado em abril de 
2012. Ela também teve a prisão 
preventiva decretada pela Jus-
tiça na ocasião.

De acordo com as investiga-
ções da polícia, após o crime a 
acusada se mudou para o Mor-
ro do Andaraí, na Zona Norte 
do Rio, onde passou a ser mo-
nitorada recentemente. Ela foi 
presa em um dos acessos à co-
munidade.

 Foto: Reprodução

tos meu amigo! Infelizmente 
estamos vivendo em um mun-
do muito cruel!!!! Que a justiça 
seja feita. Vá em paz", publicou 
uma mulher.

"Sem palavras para descre-
ver a tristeza e a revolta de 
como vc partiu! Vá com Deus 
Freitas, q papai do céu te rece-
ba de braços abertos (sic)", es-
creveu outra amiga.

Um amigo também desaba-
fou "Crime absurdo ! Descanse 
em paz ! Irmão ! Vc sempre será 
especial ! que Deus conforte 
toda sua família ! (sic)".
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Ampliar a competitividade da 
indústria panificadora do esta-
do do Rio de Janeiro, através da 
capacitação intensa de seus acio-
nistas, sócios e gestores, trazendo 
informações, conhecimento e 
instrumentos, para compreender 
e reagir diante das mutações ace-
leradas nos hábitos da população 
e das tecnologias de produção”. 
Esse é o objetivo da série Panifica-
ção Competitiva, que está sendo 
realizada em parceria com os sin-
dicatos da área, conforme ressal-
tado por Eduardo Eugenio Gou-
vêa Vieira, presidente da Firjan.

Em vídeo enviado ao encon-
tro, organizado para a Baixada 
Fluminense e transmitido ao 
vivo direto da Firjan Nova Iguaçu 
e Região, em 13/5, o presidente da 
federação destacou que o desen-
volvimento da iniciativa acon-
tecerá por meio de discussões 
técnicas, com temas apontados 
pelos sindicatos, como gestão da 
produção e de pessoas, vendas, 
serviços, entre outros.

Segundo Henrique Balbino 
Seita, presidente do Sindicato 
das Indústrias de Massas Alimen-
tícias, Panificação, Confeitaria 
e Afins da Baixada Fluminense 
(Simapan), as palestras foram 
esclarecedoras sobre questões 

Firjan e panificadores iniciam projeto 
para ampliar a competitividade do setor 

Foto: Reprodução

AGORA É LEI!
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oi anunciada, 
durante audi-
ência públi-
ca realizada 
pela Câmara 
M u n i c i p a l 
nesta manhã 
(13), para dis-
cutir a Lei 
de Diretrizes 

Orçamentárias/2022 (LDO), 
a estimativa do aumento de 
3,88% na receita líquida de 
Nova Iguaçu, conforme estudos 
realizados pelo IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas. Este estudo analisa o 
consumo das famílias, através 
dos índices do IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor). A edu-
cação e o meio ambiente serão 

F
contemplados com mais ações 
do Executivo. Ações de grande 
impacto, segundo Murilo Diniz, 
subsecretário de Economia, 
Planejamento e Finanças, e 
Marcelo Barboza, superinten-
dente de Orçamento.

O presidente da Comissão 
de Orçamento da Câmara, ve-
reador Carlinhos BNH, tratou 
logo de querer saber quais 
ações seriam essas. Murilo Di-
niz explicou que a base educa-
cional da cidade será amplia-
da, com construções de novos 
equipamentos de ensino e 
investimento em qualifica-
ção profissional. Na questão 
ambiental, através do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente, 
criado este ano, serão alocados 

E d u c a ç ã o  e  m e i o  a m b i e n t e  s e r ã o 
b e n e f i c i a d o s  c o m  c r e s c i m e n t o
 d e  r e c e i t a  e m  N o v a  I g u a ç u 

A partir da esq: Murilo e Marcelo, da Secretaria de Economia, e os vereadores Carlinhos BNH, Haja Luz e Dr. Marcio, da Comissão de Orçamento da CMNI

recursos para levar água enca-
nada e tratada para os locais ne-
cessitados, e também em obras 
de saneamento básico.

Os vereadores Claudio Haja 
Luz e Dr. Marcio Guerreiro, 
membros da Comissão de Or-

çamento, participaram da au-
diência e se disseram contem-
plados com a apresentação da 
LDO. Lembrando que ela esta-
belece as metas e as priorida-
des da administração pública, 
organiza a estrutura básica dos 

orçamentos, elabora as dire-
trizes para a execução da LOA 
(Lei Orçamentária Anual), en-
tre outras atribuições. Para o 
ano que vem é esperado um 
orçamento de quase R$ 1 bi-
lhão e 600 milhões.

Conhecimento e instrumentos são necessários para a competitividade

técnicas atuais pertinentes ao 
segmento. “O evento tenta resga-
tar o setor, que, desde o início da 
pandemia, vem se esforçando, 
através de inúmeras ações, para 
não deixar faltar pão na mesa dos 
consumidores”, afirmou.

Sérgio Matos, especialista Téc-
nico de Educação da Firjan SE-
NAI, levou para o encontro uma 
apresentação sobre o Sistema 
Lean. Após um pequeno histó-
rico sobre a origem da produção 
enxuta, ele apresentou ferramen-
tas, como a Casa da Toyota e a 
Metodologia dos 5S, que abran-
ge classificação, ordem, limpeza 
padronização e disciplina. Essa 
metodologia, ressalta, gera um 

planejamento eficaz, permitindo 
mais produtividade e segurança, 
com consequente melhoria da 
competitividade organizacional.

As Boas Práticas de Fabricação 
(BPF) foram abordadas por Pris-
cila Rezende, especialista Técnica 
de Educação da Firjan SENAI, e 
Suda de Andrade Neto e Caio Por-
ciuncula, ambos especialistas de 
Serviços Tecnológicos da Firjan 
SENAI, apresentaram o Simulador 
de Energia. A ferramenta, uma de-
manda de sindicatos de panifica-
ção que está em desenvolvimen-
to, utiliza informações apenas das 
contas de luz e gás, para fazer a 
gestão do consumo visando o uso 
eficiente da energia. O vereador agradeceu ao prefeito da cidade, Rogério LIsboa

O prefeito Rogério Lisboa 
publicou a sanção da lei de 
autoria do vereador Clau-
dio Haja Luz (Republicanos) 
garantindo mais segurança 
para MULHERES, IDOSOS E 
PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA nos transpor-
tes públicos.

Eles poderão escolher o lo-

cal de desembarque dos veícu-
los durante o período noturno.

"Agradeço ao prefeito a 
compreensão da importância 
desta medida, sancionando de 
pronto o documento. Precisa-
mos proteger as pessoas que 
possam passar por situações 
de mais vulnerabilidades", ex-
plicou Haja Luz.

Foto: Divulgação



Instrumento de Educação

Iº Festival 
de Capoei-
ra Raízes da 
Resistência, 
que foi reali-
zado através 
do Governo 
Federal, Go-

verno do Estado do Rio de 
Janeiro, Secretaria de Esta-
do de Cultura e Economia 
Criativa do Estado do Rio 
de Janeiro, dentro da Lei 
de Incentivo à Cultura Aldir 
Blanc, que ocorreu sem a 
presença de público devido 
a pandemia, teve transmis-
são ao vivo pelas redes so-
ciais, com excelente respos-
ta dos internautas. O evento 
contou com a participação 
de mestres e professores 
renomados internacional-

mente, que aprovaram o 
Festival e devido ao sucesso 
alcançado, pode ganhar no-
vas edições

Segundo Mestre Compri-
do, fundador do grupo Raí-
zes da Resistência, o even-
to buscou passar para as 
pessoas de forma objetiva, 
que a capoeira é um grande 
instrumento de educação, 
socialização e inclusão. “A 
capoeira tem o poder de 
buscar o que há de melhor 
no ser humano, seja na parte 
física, psicológica e social, 
trabalhando sempre a im-
portante questão que é a in-
clusão do cidadão em todos 
os seus níveis. ” Disse o mes-
tre, que informou ainda que 
devido a grande aceitação 
do evento, estuda junto com 

Festival de Capoeira 
pode ganhar 
calendário fixo

O
mos num processo de demo-
cratização da cultura que não 
pode ficar só na Zona Sul e 
nos megaeventos, através da 
Lei de Inventivo a Cultura 
Aldir Blanc, estamos fazendo 
com que o dinheiro dos nos-
sos impostos volte para a po-
pulação. Este foi o primeiro 
projeto voltado para a cultura 
da capoeira aprovado na re-
gião.” Informou David.

A professora Raíz, uma das 
organizadoras, afirmou que 

a participação de mestres e 
professores reconhecidos in-
ternacionalmente fizeram do 
festival um sucesso acima das 
expectativas. “A cada palestra, 
aula ou oficina, as pessoas in-
teragiam positivamente nas 
redes sociais, mostrando que 
a capoeira hoje é uma ativida-
de que alcança e abriga todas 
as camadas sociais, e isso só 
é possível graças aos altos ní-
veis alcançados pelos mestres 
e professores.” Afirmou Raíz.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

sua equipe a possibilidade de 
tornar o festival fixo na grade 
de eventos do grupo.

 O IMPOSTO 
VOLTANDO À BASE

Acompanhando pessoal-
mente o evento, David Santa-
na da Rio + Criativa, afirmou 
que ações como o Festival 
de Capoeira, organizado pelo 
Mestre Comprido e sua equi-
pe, valorizam a cultura fora 
dos grandes centros. “Esta-

modelo Vito-
ria Nonato,18 ,  
participante do 
gata do mineiro 
2021 se destaca 
na rede social 
Tik tok com 
mais de 100 

mil seguidores, segundo ela 
o perfil ganhou uma visibili-
dade muito grande quando 
ela resolveu postar um vídeo 
com as participantes do gata 
do mineiro, onde o vídeo teve 
mais de 5 milhões de visuali-
zação , para visitar seu perfil 
no Tik  Tok é @vitorianona-
tovalen , Vitória tem também 
um público atencioso no Ins-
tagram @vitorianonato__

G ATAG ATA   DODO
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Secretaria Municipal de Saú-
de do Rio de Janeiro vai mul-
tar a administração do Ma-
racanã em R$ 14.060,72 pela 
presença de público no pri-
meiro jogo da final do Cam-
peonato Carioca entre Flumi-
nense e Flamengo, no último 
sábado. Em nota oficial (leia 
na íntegra no final da maté-
ria), o órgão apontou "infra-
ção sanitária gravíssima" e ci-
tou que não houve nenhum 
pedido de liberação para con-
vidados por parte dos clubes 
ou da Ferj. A informação foi 
divulgada pelo jornal "O Glo-
bo" e confirmada pelo ge.

A primeira partida da fi-
nal do Carioca de 2021 teve 
pequeno público em meio 
à pandemia da Covid-19: 
a Ferj liberou 150 convi-
dados para cada clube. Ao 
todo, a federação registrou 

A
Prefeitura do Rio vai multar 
gestão do Maracanã por público 
na final Fluminense x Flamengo

Torcedores do Flamengo se manifestam virados para funcionários do Fluminense

148 convidados – além dos 
rubro-negros (total de 114), 
havia também patrocinado-
res, funcionários da Record 
e também da Secretaria de 
Esportes do governo do Rio 
de Janeiro. A multa será 
aplicada a Flamengo e Flu-
minense, que administram 
conjuntamente o estádio 
desde abril de 2019.

Depois do jogo, teve con-
fusão na saída de campo en-
tre Fred, Mario Bittencourt, 
presidente do Fluminense, e 
pessoas do lado do Flamengo 
na arquibancada. O clima es-
quentou na saída dos convi-
dados e houve novo tumulto.

Os convidados não fi-
zeram testes de Covid-19. 
Como estavam credencia-
dos apenas para as cadeiras, 
foram orientados a usarem 
máscara e respeitarem dis-
tanciamento entre eles.

Os dois clubes receberam 
e-mail com a informação so-
bre a possibilidade de levar 
150 convidados na noite de 
sexta-feira, mas só o Flamen-
go usufruiu do benefício – o 
que era nítido numa olhada 
pelas cadeiras e pela trans-
missão da partida, com mui-
ta cantoria dos rubro-negros. 
Cerca de cinco torcedores tri-

colores também foram vistos 
na arquibancada, mas segun-
do o Fluminense eram convi-
dados da Ferj.

A Ferj – com apoio do Fla-
mengo – ainda tenta a libera-
ção para público na segunda 
partida. Protocolo levado à 
Prefeitura do Rio de Janeiro 
prevê até 18 mil pessoas para 
o Maracanã. Mas, por enquan-
to, não houve liberação do 
poder municipal. Em nota, a 
federação lamentou a decisão 
e antecipou que vai "chamar 
o VAR" para ainda tentar ter 
mais público no estádio na fi-
nalíssima do Maracanã.

Confira a nota da Secreta-
ria Municipal de Saúde:

"A Secretaria Municipal de 
Saúde esclarece que a pre-
sença de público em estádios 
e ginásios esportivos, ainda 
que não pagante, está expres-
samente vedada por força do 
Decreto 48425/21.

A iniciativa de manter 300 
convidados no interior do 
estádio do Maracanã para as-
sistirem à partida entre Fla-
mengo e Fluminense, pelo 
Campeonato Carioca, ocor-
rida sábado (15/05), configu-
rou infração sanitária classi-
ficada como gravíssima, pelo 
potencial do dano causado, 
conforme previsto no art. 30, 
XXV do Decreto 45585/18, 
combinado com o Decreto 

48425/21, que prevê a penali-
dade de multa.

Por isso, será aplicada uma 
multa, no valor de R$14.060,72, 
à administração do Maracanã, 
que tem a responsabilidade de 
zelar pelo cumprimento das 
medidas de proteção à vida.

O Instituto Municipal de 
Vigilância Sanitária, Vigilân-
cia de Zoonoses e de Inspe-
ção Agropecuária (IVISA-Rio) 
ressalta ainda que tanto o 
Maracanã quanto a Federa-
ção de Futebol do Rio de Ja-
neiro (FERJ), organizadora 
da competição, não fizeram 
qualquer pedido para a libe-
ração da presença de público 
no estádio".

NOSSAS AGENDAS DE 2021 A 2023 
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