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'Deixa o luto, e vida para frente. Aqui
não tem luto', disse pastora para filho
dias após morte de Anderson

E

m
depoimento
no
júri desta terça-feira, Wagner Andrade
Pimenta, o
Misael, filho
da pastora
Flordelis dos
Santos, disse
que o irmão
Flávio dos Santos confirmou
para ele que atirou no pastor Anderson do Carmo, mas que estava arrependido de ter matado o
padrasto. Misael contou ainda
que a irmã Simone, Marcio Buba
(amigo da família e motorista) e
a sobrinha Rayane citaram abusos do pastor com as crianças da
família. Segundo ele, Anderson
era o "cabeça pensante" do casal. O depoimento de Misael, o
terceiro do primeiro dia, durou
cerca de 50 minutos. Ele pediu
para depor sem a presença dos
dois irmãos, Flávio e Lucas.
— Dias após o crime, a mi-

nha mãe me cobrou apoio e e
disse para ela ter calma, que
estava de luto ainda. Ela disse
para eu deixar o luto, vida parra frente, que "aqui não tem
luto não" — lembrou Misael,
durante o depoimento.
Ele é um dos quatro filhos
de Flordelis que quebraram a
"lei do silêncio" que havia na
casa da ex-deputada federal e
decidiram revelar a trama da
morte do pastor. Em seu depoimento, Misael afirmou que
o pastor não denunciou à polícia a descoberta de planos para
matá-lo por receio de expor a
família e Flordelis. Ele comentou sobre a relação do casal.
— Ele (Anderson) tratava ela
(Flordelis) muito bem como
esposa e com respeito por tudo
que conquistaram. Ela como
cantora, ele como pregador. Ele
sabia da importância dele. Era o
cabeça pensante — destacou ele,
que apontou a adoção como forma de angarir recursos. — Pasa-

Caso Henry: defesa de Monique
recorre ao STF por liberdade

O advogado Thiago Minagé,
que defende a professora Monique Medeiros da Costa e Silva,
presa por torturas e homicídio
qualificado contra o filho, Henry
Borel Medeiros, entrou com um
pedido de relaxameto de sua prisão no Supremo Tribunal Federal
(STF). Ele sustenta que, por não
ter havido uma audiência de custódia na ocasião da conversão da
prisão temporária em preventiva,
em 6 de maio, ela viola a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos1 e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e
é considerada ilegal. O relator do
caso é o ministro Edson Fachin.
Na chamada reclamação

constitucional, Minagé explica
que a medida visa questionar
unicamente a não realização da
audiência pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal do Tribunal do Júri da
capital do Rio, onde tramita o
processo em que Monique é ré
com o ex-namorado, o médico
e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho.
"A audiência de custódia/apresentação tem, dentre outras, a
função de aferir a real necessidade do aprisionamento – o que se
mostra imprescindível em um
cenário de avanço de uma política de encarceramento excessivo
– o que indica a sua plena possibilidade no caso de prisão de-

Wagner Andrade Pimenta, o Misael, em 21-07-19

vam a imagem de família grande.
Tanto que quando iam tirar fotografias, estava meu filho junto,
acabava dando número.
Misael e Daniel dos Santos de
Souza foram os primeiros a procurar a polícia, no dia seguinte ao
crime, para contar que a morte
de Anderson já vinha sendo planejada dentro da própria família.
Misael, que era vereador, apontou a mãe como "mentora intelectual" do crime em primeiro relato aos investigadores. Já Daniel
chegou a dizer que o sofrimento

da mãe e de alguns irmãos no enterro do pastor era um verdadeiro teatro. Ambos revelaram que
a própria vítima já tinha conhecimento de que pessoas na casa
estavam planejando a sua morte.
Além deles dois, estão previstas mais 12 testemunhas no julgamento que teve início na tarde desta terça-feira, no plenário
do Tribunal do Júri em Niterói,
Região Metropolitana do Rio,
totalizando 14 depoentes (três
foram dispensadas do julgamento). Assim como Misael e Daniel,

Roberta dos Santos e Alexander
Felipe Matos Mendes, o Luan,
são outros membros da família
que decidiram contar à polícia
detalhes da trama contra a vítima e acusaram a mãe, Flordelis,
de envolvimento.
Na sequência de Misael, a
mulher dele, Luana, foi ouvida
no tribunal. Ela afirmou que,
antes do crime, Flordelis vinha
reclamando muito do pastor
e afirmava que Deus havia revelado a ela que o pastor “não
duraria muito tempo”.

corrente de mandados de prisão
preventiva", argumenta.
O advogado afirma que há respaldo no fato de que o Conselho
Nacional de Justiça, ao disciplinar a audiência de custódia, ter
sido claro em afastar qualquer
tentativa de limitação da audiência às prisões em flagrante. "Em
razão de todas as considerações
trazidas, postula pela gritante
violação de direitos e garantias
que lhe são inerentes e, assim,
determinada a imediata soltura,
vez que se encontra presa por força de decisão proferida nos autos
do processo", escreve.
Thiago Minagé argumenta também que a não realização da audiência de custódia representou a "a perda de uma chance de soltura". "Eis
que, no âmbito do processo que ana-

lisa o mérito de suas imputações,
tudo se confunde com questões
processuais e meritórias fáticas. E o

pior: com o risco do sacrífico de sua
própria vida", afirma, fazendo alusão
a pandemia da Covid-19.
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Auxílio Brasil: estou
na fila, quais são os
critérios de aprovação?

O

Auxílio
Brasil, que
entrou em
vigor este
mês, também
terá
grupos prioritários para
ingresso no
programa,
como ocorria no Bolsa Família.
Permanecem os mesmos grupos utilizados até outubro de
2021 pelo Bolsa Família, segundo
o Ministério da Cidadania.
No processo de seleção,
primeiro é dada prioridade
às famílias identificadas no
Cadastro Único que estão em
condições de maior vulnerabilidade social. São elas:
Com integrantes em situação
de trabalho infantil;
Com integrantes libertos de situação próxima à de trabalho escravo;

Quilombolas;
Indígenas;
Com catadores de materiais
recicláveis;
Outras categorias, quando
permitidas e fundamentadas
pelo Ministério da Cidadania.
Depois, serão selecionadas
para receber o Auxílio Brasil as famílias com menor renda. Assim,
podem ser escolhidas para participar do programa:
Famílias extremamente pobres: com renda familiar mensal
per capita de até R$ 100, mesmo
que não tenham gestantes, crianças ou adolescentes na família.
Famílias pobres: com renda familiar mensal por pessoa
entre R$ 100,01 e R$ 200 que
tenham gestantes, crianças ou
adolescentes.
A prioridade na seleção é dada
a partir das informações de renda
mensal por pessoa e pela quan-

Permanecem os mesmos grupos utilizados até outubro de 2021 pelo Bolsa Família, segundo o Ministério da Cidadania

tidade de crianças e jovens com
idade de 0 a 17 anos na família.
De acordo com a portaria do
Ministério da Cidadania, publicada no dia 19 de novembro, haverá
ainda a identificação dos municípios com menor cobertura
do Auxílio Brasil. Para a seleção,
as famílias habilitadas, em cada
município, serão ordenadas de

Com 25 metros de altura, árvore de Natal do Outeiro
da Glória poderá ser vista até de Niterói quando acesa
Já está em fase de teste
a iluminação da Árvore de
Natal do Outeiro da Glória
que será inaugurada nesta
quinta-feira (25). A iluminação tem painéis de LED e
um sistema de luzes de neon
que permite a criação de desenhos de temática natalina
que mudam em tempo real.
Pesando cerca de dez toneladas e com vinte e cinco
metros de altura, a árvore poderá ser vista, quando acesa,
até da cidade de Niterói.
O cardeal arcebispo do Rio,
Dom Orani Tempesta, vai comandar a inauguração com a
celebração de uma missa. O
público poderá ver de perto
a árvore que tem ao seu lado
um presépio com escala de
tamanho real. A árvore, uma
iniciativa da Irmandade imperial do Outeiro e doada
pela empresa EBSE, ficará
acesa no período entre 18h e
6h durante os dias de semana após a inauguração.
Ana Cecília Vidaurre, criadora dos efeitos da iluminação, relembra que a festa de
Natal traz também uma men-

Foto: Divulgação/Daniel Delmiro

Com 25 metros de altura, árvore de Natal do Outeiro da Glória poderá ser vista até de Niterói

sagem de renovação e esperança. Ela também diz que
encerrar o ano com uma festa
bonita e calorosa é também
uma mensagem de recomeço
depois de dois anos tão turbulentos em decorrência da
pandemia da Covid-19.
– Enquanto no ano passado a gente estava no meio de
uma pandemia torcendo por
mudanças, esse ano a motivação de fazer uma árvore como
essa é muito maior. [...] O contraste da igreja de desenho

colonial com uma árvore de
última geração é um presente
para a cidade e para os cariocas, um sinal de esperança e
renovação com o Natal.
Inaugurada em 1739, a
Igreja do Outeiro da Glória
foi tombada pelo Instituto
Histórico como um patrimônio histórico. Para preservar
a integridade e conservação
da igreja, profissionais foram cuidados para que nada
do património do Outeiro
fosse afetado.

acordo com os seguintes critérios,
sucessivamente:
menor renda familiar mensal
per capita;
maior quantidade de integrantes menores de 18 anos;
famílias que estejam habilitadas de forma ininterrupta há mais
tempo.
Ter a carteira de trabalho assi-

nada ou qualquer outra fonte de
renda (como aposentadoria) não
impede a família de receber o Auxílio Brasil. Além da renda obtida
por trabalhos eventuais de membros da família, também entrará
no cálculo da renda mensal por
pessoa o salário do trabalho formal ou o valor de outro benefício
recebido, como a aposentadoria.

Fiocruz inaugura novo laboratório de
análise de vacinas contra Covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) inaugurou, nesta
terça-feira, um novo laboratório de análise de controle de
qualidade de vacinas contra
a Covid-19. Os técnicos esperam que o Laboratório Físico-químico (Lafiq) aumentará
a capacidade de controle de
qualidade de Bio-Manguinhos/
Fiocruz em 50%.
Os imunobiológicos são
analisados em diversas etapas, que envolvem os insumos utilizados na produção,
os diferentes estados da cadeia e já finalizados. O processo garante a segurança e eficácia dos lotes das vacinas.
Diretor de Bio-Manguinhos/ Fiocruz, Maurício
Zuma comemorou a abertura do laboratório. "Com a
inauguração desse laboratório nós chegamos à última
fase do nosso planejamento
de internalização da produção da vacina Covid-19 em
parceria com a AstraZeneca. Foi um trabalho muito
árduo, com muitas etapas
cumpridas, e agora nós finalizamos aumentando a nos-

sa capacidade de controle de
qualidade”, afirmou.
Para a vacina contra o novo
coronavírus, a Fiocruz criou novos procedimentos analíticos,
sendo mais de 40 só para a liberação do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). “Antes da vacina
Covid-19, Bio-Manguinhos produzia anualmente cerca de 120
milhões de doses de vacinas,
considerando todos os imunizantes que oferecemos ao [Sistema Único de Saúde] SUS. Somente este ano, já entregamos
mais de 135 milhões de doses somente da vacina Covid-19 e não
deixamos de produzir nenhuma
das outras. Ou seja, dobramos
a nossa produção e precisávamos aumentar também a nossa
capacidade de controle de qualidade e análises. Só conseguimos alcançar esses resultados e
entregas à sociedade brasileira,
porque houve uma consciência,
tanto na nossa instituição, como
junto aos diversos parceiros com
que temos trabalhado, da importância de um trabalho integrado,
com uma visão ampla de saúde
pública”, destacou a presidente
da Fiocruz, Nísia Trindade Lima.
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Vereador faz denúncia vazia
e leviana sobre contrato de
coleta de lixo em Japeri

O SIGNIFICADO DA PALAVRA LEVIANA É INSENSATEZ, IRREFLEXÃO, AUSÊNCIA DE SERIEDADE. NO MEIO POLÍTICO,
EMPREGADA PARA DENOTAR CRÍTICAS VAZIAS E NÃO BASEADAS EM FATOS, DE MÁ-FÉ, TOLAS OU ELEITOREIRAS ...

O

templa a ampliação da oferta de serviços,
como o aumento do número de caminhões
compactadores, coletores e demais equipamentos para o recolhimento do lixo em todos
os bairros da cidade.
O contrato assinado com a empresa Pérola
Transporte LTDA, no valor de R$ 821 mil disponibiliza 10 caminhões para recolhimento
do lixo, serviço que antes era realizado com
seis caminhões. Desses caminhões, são 08
compactadores de 15m³, gaiola para coleta
seletiva e 1 satélite. Além dos caminhões, o
contrato também contempla 1 furgão para
coleta de lixo hospitalar e 21 novas caçambas
estacionárias de 5m³.
A maioria dos caminhões são 0Km com
chassi e caçamba novas. Todos serão
equipados e com sistema de som para
transmissão campanhas institucionais
e informativas aos moradores, por meio
de mensagens sonoras.
O novo contrato também amplia 40% o
pessoal para a execução dos serviços.
Vale ressaltar que, no contrato anterior
eram disponibilizados apenas 06 caminhões, 15 caçambas estacionárias de 5m³ e
não disponibilizava o caminhão gaiola para
a coleta seletiva.
A empresa Pérola Transporte LTDA,
foi à escolhida para firmar o contrato
por ter apresentado o menor preço global, após ampla e criteriosa cotação realizada pela prefeitura, com base nas diretrizes da legislação vigente.
A contratação emergencial se deu em
NOTA OFICIAL DA
conta de que o devido processo licitaPREFEITURA DE JAPERI
tório encontra-se em curso e que por se
O novo contrato firmado pela prefeitura de tratar de serviço essencial, cuja sua inJaperi para coleta de lixo no município con- terrupção provoca danos irreparáveis
vereador de Japeri Tiago
da Silva Souza, também
conhecido por Tiago Careca foi desmentido ontem em nota oficial da
prefeitura da denúncia
que fez através de jornal
O DIA , de suspeita de suposto superfaturamento
no contrato de coleta lixo
firmado com a empresa
Perola. Diante dos esclarecimentos e provas
apresentadas pelo governo municipal de Japeri, a própria jornalista Aline Macedo, titular da
coluna INFORME O DIA , atualizou a matéria
com as informações prestadas pela prefeitura.
O que na verdade ocorreu foi que a Prefeitura de Japeri resolveu ampliar o serviço de coleta de lixo para melhor atender a
população e para isso através de um novo
contrato feito após uma ampla e criteriosa
pesquisa de mercado, aumentou o número
de caminhões para coleta , caçambas fixas,
coletores e outros equipamentos. O quantitativo de funcionários na coleta ampliou
em 40% os funcionários na coleta diária
Com o aumento dos serviços e a correção dos valores de mercado que encontravam-se desatualizados por mais de cinco,
o novo contrato teve um acréscimo comparado ao anterior , mas nada que pudesse
levantar a suspeição de superfaturamento
, conforme esclarece a NOTA OFICIAL que
publicamos a seguir na INTEGRA

para população, se fez necessário recorrer a ra de Japeri teria comprado medicamentos no valor
esta modalidade de contratação prevista em de quase R$ 14 milhões de reais. Na sua denúncia
lei, justamente para resolução de situações
vazia e caluniosa ele usou números estimativos,
como a apresentada.
com base em banco de preços que balizariam o processo licitatório que estava em curso . Na verdade
COLUNISTA DO JORNAL O DIA
concluída a licitação pode-se apurar que os valores
RESTABELECEU A VERDADE
da empresas vencedoras não ultrapassaram os valoA jornalista responsável pela COLUNA INFORME res de R$ 8 milhões
O DIA , que publicou a denúncia do vereador Thiago
Na ocasião a Prefeitura de Japeri também
Careca atualizou a nota no site oficial do jornal com- emitiu uma nota desmentindo a “estória” de
templando parte das informações prestadas pela Tiago Careca, mostrado que as ilações feitas
prefeitura na NOTA OFICIAL contribuindo assim não tinham fundamento.
para restabelecer a verdade dos fatos referente ao
“Isso é um valor global estimado e não preço hocontrato do lixo em Japeri
mologado após os lances finais no pregão. Essa denúncia absurda e sem nenhum fundamento. A liciVEREADOR INSITE EM FAZER
tação é aberta a todos e segue o que é estabelecido
DENUNCIAS VAZIAS
pela legislação, e com o cumprimento das recomenMas não é a primeira vez que o vereador Tiago Ca- dações do Tribunal de Contas. O processo licitatório
reca falta com a verdade com denuncias infundadas ainda está em fase de conclusão. Apontar superfatucontra a administração da Prefeita Fernanda Ontive- ramento antes de sua conclusão é, no mínimo, irresros. Ele também mentiu ao fazer uma denúncia atra- ponsabilidade. O que foi divulgado é uma informavés de um veículo de comunicação de que a Prefeitu- ção distorcida”, diz um trecho da nota
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Polícia Civil quer saber quem são
os PMs que estavam na ação que
matou ao menos nove pessoas

A

Polícia Civil
solicitou à
Polícia Militar, na tarde
desta
segunda-feira,
o número
de policiais
militares do
Batalhão de
Operações Especiais (Bope)
que estavam na operação policial que resultou na morte
de ao menos nove pessoas na
comunidade da Palmeiras, no
Complexo do Salgueiro, em
São Gonçalo, entre a noite
de sábado (20) e a manhã de
domingo (21). Os investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo,
Itaboraí e Maricá (DHNSGI)
querem saber o nome de cada
agente e onde eles estavam

no momento do confronto
para, só assim, apreender as
armas utilizadas por eles.
Os policiais de elite da PM
não informaram à DHNSGI
que havia mortos na favela
após a ação. Na manhã desta
segunda-feira, moradores da
localidade recolheram os corpos que estavam em um manguezal. A perícia só começou
na manhã desta segunda-feira, depois que a Polícia Civil
foi notificada.
O objetivo da DHNSGI é
conseguir apreender os armamentos utilizados na ação.
Além disso, os investigadores
querem saber o número de
munições que foram utilizadas na operação. Nas últimas
horas, alguns parentes das vítimas já prestaram depoimento
na especializada.

Operação da Polícia Militar na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo

No domingo um homem foi
socorrido e levado para o hospital da região. Já nesta segunda-feira, moradores e familiares
encontraram os corpos de oito
homens dentro de um manguezal da região. Eles foram retirados e deixados em um lote vago
do bairro Palmeiras.
Todos os oito corpos estão no Instituto Médico Legal
(IML) de São Gonçalo, no bair-

Pai de pastor Anderson diz que crime motivado
por ganância acabou com a família
O pai do pastor Anderson
do Carmo, Jorge de Souza, de
81 anos, disse que a família foi
devastada por conta do assassinato. Ao entrar no Tribunal
do Júri no início da tarde desta terça-feira (23), Jorge mencionou que a mãe e a irmã da
vítima morreram durante as
investigações.
"Eu fico arrasado. Perdi a
família quase toda. Foi ele, a
mãe e a irmã. Ela (Flordelis)
podia muito bem ter se separado dele e estaria solta, e ele,
vivo. Mas por causa do dinheiro, aconteceu isso", afirmou o
pai do pastor. Jorge disse que
o assassinato foi motivado
por ganância e dinheiro.
Maria Edna do Carmo, mãe
de Anderson, morreu de um
infarto em 2020. A irmã do
pastor Michele do Carmo
morreu aos 39. O assistente
de acusação, que defende a
família de Anderson, afirmou
que esperava que ao menos o
pai veja a justiça feita.
"Acredito que Flávio vá falar
e espero que coloque a mãe na
condição de mandante que é e

Foto: Fabio Costa

Pai do pastor, Jorge de Souza disse que assassinato foi motivado por ganância e dinheiro

não assuma a autoria sozinho",
afirmou Ângelo.
O advogado da ex-deputada Flordelis vai acompanhar
o julgamento de hoje. Ao chegar ao tribunal, ele afirmou
que a deputada está tranquila na prisão e defendeu que
o julgamento seja de Flávio
e Lucas e não da ex-deputada. "Esperamos que o julgamento seja deles é que não
sejam levantadas acusações
relacionadas a elas", afirmou
Rodrigo Faucz.

Dois dos filhos da ex-deputada federal Flordelis são
julgados nesta terça-feira (23),
a partir das 13h, no Tribunal
do Júri de Niterói. O filho biológico da pastora, Flávio dos
Santos Rodrigues, e o adotivo, Lucas Cézar dos Santos de
Souza, são acusados de homicídio triplamente qualificado
por meio cruel e motivo torpe
pela morte do pastor Anderson
do Carmo. Neste julgamento,
Flávio e Lucas são defendidos
pela Defensoria Pública.

ro de Tribobó. Os laudos da
necrópsia estão sendo preparados devem ficar prontos
ainda nesta terça-feira. Os
legistas querem saber se há
marcas de ferimentos por armas brancas nos corpos.
Além da Delegacia de Homicídios, o Ministério Público do Rio abriu um Procedimento
Investigatório
Criminal (PIC) para apurar as

circunstâncias das mortes. Os
promotores querem saber se
houve excessos na ação. Um
perito do órgão acompanhou
as necrópsias que foram feitas nos corpos. A Corregedoria da PM também abriu
um Inquérito Policial Militar
(IPM) para apurar a conduta
dos agentes e se aconteceu
algum desvio cometido pelos militares durante a ação.

Polícia prende três mulheres
suspeitas de 'golpe dos nudes' no RS
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (23), três mulheres suspeitas de envolvimento
em um esquema conhecido como
"golpe dos nudes" no Rio Grande
do Sul (veja mais no vídeo acima).
Duas foram presas em casa no município de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e a terceira em Farroupilha, na
Serra, também em casa. As identidades delas não foram divulgadas.
De acordo com a Delegacia de
Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações (DRCID),
foram cumpridos três mandados de prisão temporária e dez
de busca e apreensão nas cidades de Novo Hamburgo, Montenegro, Farroupilha e Caxias do
Sul. A polícia apreendeu celulares, um veículo e dinheiro.
O delegado André Anicet,
responsável pela investigação,
explicou que as três detidas são
suspeitas de produzir vídeos para
extorquir as vítimas. Neles, as mulheres se passavam pelas mães das
mulheres, supostamente menores de idade, que aparecem nas
fotos íntimas enviadas pelos estelionatários às vítimas.

"Uma delas aparece em um
ambiente montado como se
fosse uma delegacia dizendo
que a filha dela, menor de idade,
tinha sido vítima de pedofilia.
Ela exige que a autoridade policial tome uma providência. Para
que desista de dar andamento à
ocorrência, demanda dinheiro",
explica o delegado Anicet.
Três ocorrências foram registradas na delegacia por vítimas dos
estelionatários. Uma delas sofreu
um prejuízo de R$ 40 mil.
As três presas estavam, até as
10h20 desta terça, na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em Porto
Alegre. Até a última atualização
desta reportagem, não havia definição quanto à unidade prisional
à qual elas seriam encaminhadas.
O golpe
O delegado conta que os estelionatários entram em contato com as vítimas via redes
sociais. Geralmente, se passam
por mulheres jovens, se identificando como maiores de 18
anos, buscando contato com
homens mais velhos.
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Governo comemora dia da
consciência negra com lançamento
de edital e diversos eventos

E

Em uma data
tão representativa como o Dia
da Consciência
Negra, a Secretaria de Estado
de Cultura e
Economia Criativa (Sececrj)
lança, neste sábado (20), o edital
“Povos Tradicionais Presentes
RJ”. A abertura das inscrições
será realizada em uma transmissão ao vivo, diretamente do Quilombo São José, em Valença, o
mais antigo do estado. Durante o
dia, outros eventos vão marcar o
feriado no Rio de Janeiro, como
oficinas, apresentações de blocos, shows, batalhas de passinho
e rodas de samba.
Povos Tradicionais
Presentes RJ
O lançamento do edital poderá ser acompanhado a partir das
16h, pelo Youtube (https://www.
youtube.com/user/CulturaRJ)
e Facebook (https://www.facebook.com/sececrj) da Sececrj.
Ao todo, serão concedidas
123 premiações, divididas da
seguinte forma: 35 projetos de
pessoas jurídicas, no valor de
R$ 80 mil cada; e 88 propostas
de pessoas físicas, no valor de
R$ 25 mil cada uma, somando
R$ 5 milhões. O edital Povos
Tradicionais Presentes será o
quarto do Pacto Cultural RJ,
que vai investir até o fim do
ano o total de R$ 75 milhões
na cultura do estado.
As inscrições ficam abertas entre os dias 20/11/2021 e
04/01/2022, pelo Sistema Desenvolve Cultura (http://cultura.
rj.gov.br/desenvolve-cultura/
inscricao/).
Todas as demais informações
podem ser encontradas no edital.
PROGRAMAÇÃO
Evento Dia da Consciência
Negra – Rua Visconde de Abaeté,
Vila Isabel
Sábado (20/11)
10h – Início com a Feira de
Afroexpositores: Andreia Bra-

sis, Black Burger ,Complexo B,
Clichêe Acessórios by Gisele
Barthar, Nega Doce, Silk Delas e
Acarajé da Iyá Wanda
11h – Contação de História
com Lucimar Cunha
12h – Oficina do Passinho
com Crazy Jeffz
13h – Pintura de tela ao vivo
realizada pelo artista plástico Fabiano Fernandes
13h – Capoeira Teranossa
Apresentação de Capoeira
14h – Atelierê – Oficina de Pintura Corporal
15h – Clubinho Preto
Oficina de Música e Letramento
Instrumentos e ritmos afro-brasileiros
16h – Apresentação do Bloco
Afro
ÒRÚNMILA
Celebrando a Vida e a Liberdade! – Busto Zumbi, Praça XI,
Centro
Sábado (20/11)
6h – Alvorada, Cerimônia de
Lavagem de Busto, Roda de Capoeira;
8h – Cerimônia Oficial Hasteamento das bandeiras;
9h – Cerimônia Inter religiosa
e Homenagens;
9h30 – Saudações das Entidades do Movimento Negro;
10h – Desfiles e Performances
– Alunos do GPMS e da IMA;
12h – Afoxé Filhas de Ghandi;
14h – Bloco Afro Òrúnmilà;
16h – Cantora Críss Massa e
Banda;
18h – Bloco Lemy Ayó;
20h – DJ’s Hip-Hop, Reggae,
Charme, Soul
Domingo (21/11)
9h – Oficinas: Passinho –
AfroHouse;
10h – Afoxé Maxambomba;
12h – Batalhas Kids Allstyle –
Batalhas Adulto Allstyle;
14h – Roda de Samba com
Márcia Moura Partideira e Convidados;
16h – DJ’S + Showcase +
Cyphers;
17h – Bloco Afro Ojú Obá Axé.
Apresentações culturais – Teatro Imperator, Méier

Programação no Busto Zumbi, no Centro, vai até amanhã

Sábado (20/11)
16h – Apresentações Culturais: Jongo, Maculelê, Puxada
de Rede, Capulelê e Ciranda
18h – Roda de Capoeira e
Graduação Infantil
Eventos anteriores
O Museu de Artes do Rio de
Janeiro recebeu o projeto “Tesouros dos Nossos Ancestrais”
na última sexta-feira (19). A
iniciativa estabelece conexão
entre o Brasil e o continente
africano, mais precisamente
a Nigéria, tendo como principal finalidade estreitar laços e
construir pontes que facilitem
o intercâmbio cultural e econômico entre estes dois países
conectados por laços fraternais
há séculos.
O projeto envolve uma série de ações para aproximar e
reconectar-nos com a nossa
ancestralidade iorubana, com
palestras, seminários e uma
exposição virtual que encontra-se em exibição no site https://herancadeoduduwa.com.
br/exposicao_home/). Em uma
iniciativa de Sua Majestade
Imperial Ooni de Ifé, 24 peças

exclusivas da coleção particular
do rei estão em uma mostra que
revela um pouco da beleza artística e ancestral da região.
Também nesta semana, técnicos do Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural (Inepac), da
Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa (Sececrj),

participaram de uma ação cultural e educativa da semana da
consciência negra, em Cambuci.
Foi realizada uma visita à Fazenda Boa Sorte, junto à Secretaria de Educação e Cultura de
Cambuci, onde houve uma aula
sobre a consciência negra e história local.

Busto do Zumbi, na Praça XI
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Com chance de conquistar o
tri da Libertadores, Flamengo
comemora 40 anos do título de 81

N

esta terça,
23 de novembro
de 2021, o
F l a m e ngo
completa
40 anos da
conquista
de sua primeira Libertadores, em 1981. O título mudou
a história do clube e de uma geração de craques, que também conquistou o Mundial pouco depois.
A data é marcante também por
ter sido o dia da final contra o River
Plate, em Lima, em que o Flamengo venceu por 2 a 1 e conquistou o
bicampeonato. No próximo sábado, contra o Palmeiras, no Uruguai,
o time tem a chance de levantar a
taça pela terceira vez.
Autor de quatro gols nos três
jogos da final e artilheiro da campanha, Zico lembrou que o time
tinha como característica ter sido
formado na própria Gávea e ter
muita amizade. Ele acredita que
aquela geração, que teve o título da
Libertadores como um dos pontos
altos, ajudou na construção do que
é o Flamengo hoje em dia, com a
maior torcida do Brasil.
- Foi um dos momentos mais felizes e importantes de toda aquele
geração. Além de ter sido um título
inédito, foi a vitória do bom futebol sobre a violência. Nosso time
foi amadurecendo ano após ano,
a galera toda formada na Gávea,
com muita amizade e carinho um
pelo outro, além da qualidade técnica. Era um timaço realmente que
marcou história e se manteve no
topo por quase seis anos. Conquistamos mais títulos do que o clube
havia conquistado em sua história.
Então, hoje, se o Flamengo é o que
é, com o crescimento da torcida,
tem muito daquele grupo, que se
entregou apesar dos problemas de
estrutura. Tivemos sempre o carinho da torcida para nos empurrar.
Demos conta do recado. Parabéns
a toda galera rubro-negra por essa
data de hoje - disse o Galinho.
Maestro do Flamengo, Júnior
acredita que a conquista de 81
foi a mais marcante daquele geração por causa das dificuldades
superadas durante a campanha.

Ele considera que foi importante
o time ter conseguido deixar de
lado a violência do Cobreloa para
conseguir levantar a taça.
- O título da Libertadores foi o
mais importante de toda aquelas
conquistas, de 78 a 83. Lógico que
o Mundial é o principal para a história do clube e para a nossa, mas
as dificuldades que tivemos na Libertadores foram muito maiores.
Primeiro, o Cobreloa era um bom
time. Segundo, todas as situações
que enfrentamos em Santiago.
Aquele momento foi importante
ter o equilíbrio depois de tudo o
que passamos, da violência, dos
problemas com o árbitro Ramon
Barreto... tudo isso. No vestiário,
conversamos que nosso negócio
era jogar bola, sem querer revidar.
Isso foi o ponto mais importante
até chegarmos em Montevidéu,
onde vencemos até com a alguma
dificuldade, porque o time era superior ao Cobreloa - disse Júnior.
Nunes lembrou da complicada
trajetória na primeira fase, com
a necessidade de jogo extra com
o Atlético, um dos mais polêmicos da história da Libertadores.
O Artilheiro das Decisões citou
também a participação Claudio
Coutinho, técnico responsável
pela montagem do time.
- A gente sabia que seriam jogos difíceis contra o Atlético. Eram
grandes times com grandes ídolos.
Na final, vencemos no Maracanã e
fomos lá para o Chile jogar futebol,
mas parecia uma guerra. Tinha
um país contra nós. Nós perdemos o jogo, mas no campo neutro,
no Uruguai, ganhamos e fomos
campeões. Éramos um time consciente, que sabia o que tinha que
fazer. Não ficamos preocupados
com nada. O Coutinho costumada
dizer que tinha preparado o Flamengo para ser campeão mundial.
Pena que não deu tempo de ele
ver (morreu durante uma pesca
submarina) - disse Nunes.
A campanha
O Flamengo de Zico, Júnior,
Adílio, Andrade, Nunes e companhia chegou para a disputa da Libertadores com status de favorito
após o título do Brasileiro do ano
anterior em cima do Atlético-MG.

Zico foi campeão da Libertadores pelo Flamengo em 1981

Na fase de grupos, o Flamengo
caiu ao lado do Galo, Olímpia e
Cerro Porteño. Após os seis jogos,
os dois brasileiros terminaram empatados com oito pontos, mas só
um podia se classificar. O desempate foi em um jogo extra, disputado em campo neutro.
O duelo aconteceu no Serra
Dourada, em Goiânia, e contou
com polêmicas e ânimos exaltados. Aos 32 minutos do primeiro
tempo, Reinaldo, principal jogador do Atlético, foi expulso após
carrinho em Zico. Em seguida,
Éder foi para cima de José Roberto Wright, juiz da partida, iniciou um bate-boca e também foi
expulso. A partir desse momento o jogo saiu dos trilhos.
Reservas do Atlético invadi-

ram o campo, e a partida ficou
paralisada por 30 minutos. Antes
de voltar, Chicão e Palhinha, jogadores da equipe mineira, também receberam cartão vermelho. Logo depois, o goleiro João
Leite bateu um tiro de meta para
a lateral e jogou-se no gramado.
Wright foi pedir para o goleiro
levantar, mas não foi atendido e
expulsou o quinto jogador, aos
37 minutos do primeiro tempo.
A partir desse momento, mesmo com 0 a 0 no placar, o Flamengo foi declarado vencedor por W.O
por falta de quantidade mínima de
jogadores na equipe mineira.
Naquela época, o regulamento da Libertadores era diferente,
e a semifinal foi um triangular. O
Flamengo derrotou o Jorge Wils-

termann, da Bolívia, e o Deportivo Cali, da Colômbia, em casa
e fora de casa, e avançou para a
decisão no embalo.
A final foi com o Cobreloa, do
Chile. No primeiro jogo, Zico decidiu o jogo diante de mais de 100
mil torcedores no Maracanã. O camisa 10 marcou dois gols e garantiu a vitória por 2 a 1. No segundo
confronto, os chilenos levaram a
melhor e venceram por 1 a 0, em
Santiago, em um ambiente hostil
para o Flamengo dentro e fora de
campo. Lico foi agredido por Mario
Soto e precisou de pontos na orelha. Adílio também teve que levar
pontos na cabeça após um golpe
de Soto, que, segundo o jogador
rubro-negro, teria entrado com
um pedra no gramado.

