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Otoni de Paula pede a Lira que 
projeto dos jogos de azar só 
seja votado presencialmente

Atividades esportivas são ampliadas na Baixada 
Fluminense após deputada destinar R$ 800 mil

Crianças e jovens da Baixada 
Fluminense atendidas pelo Pro-
grama Forças no Esporte (Profesp) 
já utilizam a piscina e o laboratório 
de informática, após conclusão 
das obras financiadas pelo man-
dato da deputada federal Danie-
la do Waguinho (MDB-RJ), que 
destinou R$ 800 mil. Madrinha 
das atividades, a parlamentar 
contribuiu com quase o triplo do 
solicitado pela Marinha do Brasil, 
responsável pelo desenvolvimen-
to do projeto, em parceria com os 
ministérios do Esporte, do Desen-
volvimento Social e Combate à 
Fome e da Defesa.

Em visita à Base de Fuzi-
leiros Navais do Rio Meriti, 

na segunda-feira (17/01), 
Daniela do Waguinho acom-
panhou a inauguração das 
novas estruturas, além de 
acompanhar apresentações 
dos alunos. São beneficia-
dos crianças e jovens entre 
6 e 18 anos de idade, que 
praticam natação, corrida, 
futebol, handebol, vôlei, en-
tre outras atividades. 

O Profesp atende mais de 27 
mil alunos em situação de vul-
nerabilidade social em todo o 
Brasil, no contraturno escolar. 
Os alunos ainda participam de 
palestras educativas que con-
tribuem no desenvolvimento 
da ética, civismo, preservação 

deputado fe-
deral Otoni de 
Paula (PSC-RJ) 
fez um apelo ao 
presidente da 
Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), na 
noite desta se-
gunda-feira (17), 
para que o pro-
jeto que legaliza 

jogos de azar no país não seja votado de 
forma remota na volta do recesso. Por 
causa da nova onda de covid-19, Lira 
anunciou que as sessões serão virtuais, 
mas Otoni defende que a pauta é sensí-
vel e deve ser discutida presencialmen-
te pelos parlamentares.

O
"Legalização de jogos de azar no Bra-

sil é um tema muito sensível para nós, 
cristãos e conservadores. É um tema 
que precisa ser amplamente discutido. 
Por isso, faço um apelo ao bom senso do 
nosso presidente Arthur Lira: se manti-
vermos a volta dos trabalhos de forma 
remota, não fica bem discutir uma PEC 
importante como essa com os deputa-
dos em suas casas", pediu Otoni.

O projeto prevê a legalização de jogos 
como bingos, cassinos, corridas de ca-
valo e até mesmo do jogo do bicho. Em 
dezembro do ano passado, Lira chegou 
a pedir urgência para a pauta e sinalizou 
que é favorável à legalização. “Todos nós 
sabemos que isso existe, mas tem que 
existir na clandestinidade para continu-

do meio ambiente, além de se-
rem estimulados a refletir sobre 
respeito, cooperação, disciplina e 
responsabilidade.

Durante a visita, a deputada 
agradeceu ao almirante Arman-
do, ao vice-almirante Carlos Cha-
gas, aos comandantes Navais 
Rossatto e Medeiros, e a todos os 
alunos que mais uma vez a rece-
beram muito bem. Daniela do 
Waguinho reafirmou o compro-
misso em ajudar as atividades do 
Profesp na Baixada Fluminense.

“Sempre valorizo programas 
que incentivam a prática de es-
portes na vida das crianças e dos 
adolescentes. Parabenizo a Mari-
nha do Brasil e a Força de Fuzilei-

Email: jornalinfopovo@gmail.com

ar sem gerar empregos formais no Bra-
sil?", questionou Lira, na época.

Integrante da bancada evangélica, Oto-
ni de Paula adiantou que votará contra a 
medida. Ele defende que não se pode le-
galizar qualquer atividade só porque mo-
vimenta a economia.

"Sou contra a aprovação de jogos de 
azar no Brasil. Já pensou se, em nome da 

economia e do turismo, legalizarmos tudo 
que gera dinheiro e emprego? Partindo 
desse princípio, a legalização das drogas 
ou da prostituição também não geraria? 
Não podemos aceitar algo que vai promo-
ver a morte moral e econômica de milha-
res de famílias. A legalização dos jogos vai 
provocar efeitos negativos para a socieda-
de e para o Estado", criticou Otoni.

ros Navais por esse projeto tão 
importante para os jovens do 
nosso estado do Rio de Janeiro 
e da Baixada Fluminense. Con-
tem sempre comigo”, afirmou 

a deputada Daniela do Wagui-
nho, formada em pedagogia e 
coordenadora na Região Su-
deste da Frente Parlamentar 
da Primeira Infância.
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morte da 
c a n t o r a 
Elza Soa-
res nesta 
quinta-feira 
(20), aos 91 
anos, acon-
tece no 
mesmo dia 
da de Gar-

rincha, com quem teve um rela-
cionamento por 17 anos. O cra-
que do Botafogo e bicampeão 
mundial pela seleção brasileira 
também morreu no dia 20 de 
janeiro, mas quase 40 anos an-
tes: em 1983.

Elza se declarou ao jogador 
em entrevista de 2018 no pro-
grama Conversa Com Bial.

"Eu sonho muito com o 
Mané. O maior amor da mi-
nha vida foi ele."

O relacionamento com o cra-
que, que era casado, foi julgado 
pela sociedade. A cantora foi 
apontada como a responsável 
pela separação do jogador.

Também no programa, ela 
disse que Garrincha prome-
teu a ela o título da Copa de 
1962. Na época, Pelé era o 
craque do time, mas acabou 
se contundindo — e quem bri-

A
lhou foi o "marido de Elza", 
como ela mesma se referiu.

"Ele me prometeu e dis-
se: 'Olha criola, essa Copa 
eu vou dar pra você, vou 
fazer gol pra você (...)  Eu 
nunca gostei de ser mulher 
de fulano. Eu sou eu. Não 
era preciso ser mulher do 
Garrincha pra ser a Elza So-
ares. O Garrincha era mari-
do da Elza Soares."

Elza e Garrincha tiveram um 
filho em 9 de julho de 1976: 
Manoel Francisco dos Santos 
Júnior, o Garrinchinha. Aos 9 
anos, a criança morreu em um 
acidente de carro.

A informação da morte da 
cantora no Rio de Janeiro foi 
confirmada pela assessoria de 
imprensa de Elza.

"É com muita tristeza e pesar 
que informamos o falecimento 
da cantora e compositora Elza 
Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 
45 minutos em sua casa, no Rio 
de Janeiro, por causas naturais", 
diz o comunicado enviado pela 
assessoria da cantora.

Elza Gomes da Conceição é 
considerada uma das maiores 
cantoras da música brasileira, 
com carreira no samba que co-

Mané Garrincha e Elza Soares no aeroporto do Galeão

meçou no final dos anos 50. O 
início veio como parte da cena 
do sambalanço com "Se Acaso 
Você Chegasse", em 1959.

Nos 34 discos lançados, ela 
se aproximou do samba, do 
jazz, da música eletrônica, do 
hip hop, do funk e diz que a 
mistura é proposital. O últi-
mo disco lançado foi "Planeta 
Fome" em 2019.

"Eu sempre quis fazer coisa 
diferente, não suporto rótulo, 
não sou refrigerante", compa-
rava Elza. "Eu acompanho o 
tempo, eu não estou quadra-
da, não tem essa de ficar pa-
radinha aqui não. O negócio é 
caminhar. Eu caminho sempre 
junto com o tempo."

Desde que lançou o álbum "A 
mulher do fim do mundo" em 
2015, a cantora viveu mais uma 
fase de renascimento artístico 
que. “Me deixem cantar até o 
fim”, pediu Elza em verso da 
música que batiza o álbum.

Sucessos
Pautada sobretudo pelo 

suingue da cadência do sam-
ba, a primeira fase áurea da 
cantora abarca discos gra-
vados por Elza nos anos 60 
com o cantor Miltinho (1928 
– 2014) e com o baterista Wil-
son das Neves (1936 – 2017).

Fazem parte desta era lan-
çamentos como "O samba é 
Elza Soares" (1961), "Sam-

bossa" (1963), "Na roda do 
samba" (1964) e "Um show 
de Elza" (1965).

Outras fases vieram. Nos 
anos 70, escolheu cantar o sam-
ba de ritmo mais tradicional. A 
fase rendeu sucessos como "Sal-
ve a Mocidade" (Luiz Reis, 1974), 
"Bom dia, Portela" (David Cor-
rea e Bebeto Di São João, 1974), 
"Pranto livre" (Dida e Everaldo 
da Viola, 1974) e "Malandro" 
(Jorge Aragão e Jotabê, 1976).

A artista amargou período 
de ostracismo na década de 
1980 e, quando pensou em 
desistir de cantar, bateu lite-
ralmente na porta de Caetano 
Veloso, em hotel de São Pau-
lo, para pedir ajuda.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) de-
cidiu nesta quinta-feira (20) 
autorizar a aplicação da vacina 
CoronaVac em crianças e ado-
lescentes entre 6 e 17 anos, in-
cluindo um veto ao uso em pes-
soas com baixa imunidade.

Veja, abaixo, seis pontos de 
destaque da decisão:

CoronaVac está liberada 
para público entre 6 e 17 

anos
Não pode ser aplicada imu-

nossuprimidos, que são pesso-
as com baixa imunidade

Aplicação está liberada para 
público com comorbidades 
(doenças ou condições prévias 
que agravam a Covid-19)

Imunização será em duas 
doses aplicadas em intervalo 
de 28 dias

Vacina é a mesma usada 
em adultos, sem adaptação 
de versão pediátrica

Anvisa não determinou 
quando começa a vacinação: 
distribuição de doses, cronogra-
ma e alteração de planos depen-
dem dos estados e do Ministé-
rio da Saúde. Em SP, a aplicação 
com a CoronaVac já começou.

A decisão unânime (to-
dos os cinco diretores foram 

Feriado de São Sebastião leva cariocas aos 
postos para vacinação contra a covid-19

Anvisa libera CoronaVac para crianças e adolescentes 
entre 6 e 17 anos, com veto a imunossuprimidos

Foto:Divulgação

Equipes da polícia na comunidade do Jacarezinho

favoráveis) foi tomada na 
análise do segundo pedido 
apresentado pelo Institu-
to Butantan para liberação 
do imunizante contra a Co-
vid-19 para crianças. O Bu-
tantan buscava licença para 
imunizar a faixa a partir de 
3 anos, mas a agência optou 
por aguardar até que mais 
estudos sejam apresentados 
sobre crianças abaixo dos 6.

Elza Soares morreu no 
mesmo dia de Garrincha, 
quase 40 anos depois

Os cariocas aproveitaram o 
Dia de São Sebastião para atu-
alizar a situação vacinal contra 
a covid-19. Apesar do feriado 
do padroeiro nesta quinta-
-feira (20), diversos pontos de 
vacinação municipais aplicam 
o imunizante contra a doença 
entre 8h e 19h. Hoje, há repes-
cagem para meninas e me-
ninos de 11 anos de idade. A 
vacinação para esse grupo co-
meçou na última segunda-feira 
(17) e se estende até a próxima 
segunda-feira (24). Crianças na 
faixa etária de 5 a 11 anos que 
tenham alguma deficiência ou 
comorbidade também já po-
dem se vacinar.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), até 
quarta-feira (19), foram vaci-
nados cerca de 36 mil crianças 
dos grupos de 11 anos, com co-
morbidades e com deficiência. 
A pasta esclareceu que, para 

avançar o calendário para a fai-
xa etária dos 10 anos, será ne-
cessário um aporte de mais 60 
mil doses, que deverão ser en-
viadas pelo Ministério da Saú-
de na próxima terça-feira (25). 
"Com isso, o município precisa-
rá manter nos próximos dias a 
repescagem para os três grupos 
já atendidos e somente a partir 
da quarta-feira (26) avançar no 
calendário", esclareceu a SMS. 

Pais e responsáveis podem 
levar os pequenos, até às 15h, 
para se vacinarem no Shopping 
do Méier, e até às 17h, na Lona 
Cultural João Bosco, em Vista 
Alegre, ambos na Zona Norte do 
Rio. Nos dois pontos, as doses 
são aplicadas somente para este 
público-alvo. As crianças ainda 
podem ser imunizadas, até às 
17h, nas Clínicas da Família, nos 
Centros Municipais de Saúde, 
além de em escolas, e áreas cul-
turais e de lazer.
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u r a n t e 
agenda em 
S e n a d o r 
Camará, na 
Zona Oeste, 
na manhã 
desta quin-
ta-feira, o 
governador 
C l á u d i o 

Castro negou que tenha intenção 
de retirar o reajuste salarial de 
servidores que foi apresentado 
no plano de Recuperação Fiscal 
do Estado (RRF). A revisão do re-
ajuste é um dos pontos conside-
rados fundamentais pela equipe 
econômica do Tesouro Nacional 
para a inclusão do Estado no RRF.

— A gente está conversando 
com a Economia, a gente vai 
apresentar nos próximos 15 dias 
as nossas considerações. E vai 
ficar decidido como a gente vai 
fazer. Eu tenho certeza que o Rio 

D
de Janeiro cumpriu tudo que a 
lei manda. Então nesse momen-
to não há que falar de tirar nada 
dos servidores. Isso não está na 
ordem do dia — disse Castro.

O governador participou de 
uma reunião com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
em Brasília na última quar-
ta-feira. A reunião terminou 
sem consenso, mas Castro 
avaliou como positiva.

— Foi muito positiva. A gen-
te começou a demostrar que 
a realidade do RRF para cá já 
tem sido outra e que esse pla-
no para de pé sim. A ideia da 
reunião de ontem era pegar 
os pontos que são superáveis, 
e superar ao longo desses 15 
dias. A gente demonstrou que 
(o plano) é viável, que para de 
pé e ficou de fazer essa primei-
ra análise e em 15 dias chegar 
naqueles pontos que não dão 

O presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia no Palácio do Planalto 

pra transpor. Eu solicitei ao 
ministro, então, que tivesse 
alguma sede de mediação. Há 
um consenso que não dá para 
o Rio de Janeiro sair do Regi-
me, eles também pensam isso 
— afirmou o governador.

Castro não detalhou quais 
seriam esses pontos que não fo-
ram consenso entre o Governo 
do Estado e o Ministério da Eco-

nomia. O governo federal vetou 
o ingresso do Rio de Janeiro no 
Regime de Recuperação Fiscal 
na última segunda-feira. Para os 
órgãos de controle da União, o 
plano apresentado pelo Palácio 
Guanabara para aderir ao Regi-
me de Recuperação Fiscal (RRF) 
tem “premissas técnicas frágeis 
para promover o equilíbrio fi-
nanceiro sustentado”.

Entre os pontos levanta-
dos pelo Tesouro Nacional 
está o fato de que o plano 
apresentado pelo Rio prevê 
a concessão de reajustes sa-
lariais em todos os anos do 
regime de recuperação. Os 
porcentuais seriam de 5,8% 
em 2022, 3,5% em 2023, 
3,25% em 2024 e 3% ao ano 
entre 2025 e 2030.

"Ele havia sido informado 
sobre o que aconteceu", disse 
o advogado Martin Pusch, um 
dos responsáveis pela investi-
gação, em entrevista coletiva 
em Munique.

As acusações contra Bento XVI 
são de que ele não teria agido para 
impedir que um padre abusasse 
de quatro meninos na época em 
que foi arcebispo de Munique e 
Freising, entre 1977 e 1982.

"Acreditamos que ele pode ser 
acusado por má-conduta desses 
quatro casos", disse Pusch. "Os 
abusadores continuaram com 
suas atividades pastorais."

O papa emérito, de 94 anos, 
que abandonou o cargo em 
2013, nega qualquer alegação 
de que tivesse conhecimento 
sobre os abusos.

"Ele [Bento] alega que não ti-
nha conhecimento dos fatos, mas 
nós acreditamos que não é bem 
assim, de acordo com o que des-
cobrimos", afirmou o advogado.

Os casos de abuso
Segundo o relatório, o en-

tão cardeal Joseph Ratzinger, 
antes de se tornar papa, não 
fez nada para afastar quatro 
clérigos suspeitos de abusos 
sexuais contra menores.

Em dois casos, os envolvidos 
eram membros do clero que 
cometeram várias agressões 
comprovadas, inclusive por tri-
bunais. Os dois padres perma-
neceram dentro da Igreja e nada 
foi feito, diz a acusação.

Os investigadores disseram 
estar convencidos de que Rat-
zinger estava ciente do pas-
sado pedófilo do padre Peter 
Hullermann, que chegou em 
1980 da Renânia do Norte-Ves-
tfália, na Baviera, onde con-
tinuou a praticar abusos por 
décadas sem ser incomodado.

Em 1986, um tribunal o con-
denou à prisão, mas ele foi então 
transferido para outra cidade da 
Baviera, onde teria reincidido. Foi 

Moro testa negativo para covid-19 e 
poderá seguir campanha eleitoral

Bento XVI acobertou casos de 
pedofilia na Alemanha, diz relatório

Foto: Sven Hoppe

O papa emérito Bento XVI posa para foto no aeroporto de Munique

apenas em 2010 que este padre 
foi forçado a se aposentar.

Joseph Ratzinger negou co-
nhecer o passado do padre, cujo 
caso ganhou as manchetes dos 
jornais em 2010, na época do 
pontificado de Bento XVI.

Os autores do relatório tam-
bém apontam para o cardeal 
Reinhard Marx, atual arcebispo 
de Munique e Freising, por ser 
negligente em dois casos de pa-
dres suspeitos de abusos sexuais 
contra crianças.

No geral, o relatório denuncia 
o acobertamento sistemático de 
casos de violência contra meno-
res entre 1945 e 2019 com o obje-
tivo, segundo eles, de "proteger a 
instituição da Igreja".

Cláudio Castro nega reaver reajuste 
de salário de servidores para entrar 
no Regime de Recuperação Fiscal

O ex-juiz e ex-ministro 
Sérgio Moro (Podemos) con-
firmou nesta quinta, 20, via 
redes sociais, que testou nega-
tivo para covid-19. Apesar do 
resultado, o pré-candidato à 
Presidência da República afir-
mou que, por cautela, seguirá 
o isolamento, e que retornará 
só na segunda-feira à campa-
nha em eventos presenciais.

"Testei negativo para covid, 
então o vírus foi superado sem 
maiores problemas graças às va-
cinas", publicou no Twitter. "Se-
guirei por cautela no protocolo 

de isolamento e retomo os com-
promissos presenciais na segun-
da-feira com o Flow Podcast".

Mesmo após anunciar que 
havia testado positivo para 
covid, dia 15, o ministro não 
deixou de conceder entrevis-
tas de forma remota durante 
toda a semana, buscando se 
apresentar como alternativa 
tanto ao presidente Jair Bol-
sonaro (PL) quanto ao ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), que encabeçam as 
pesquisas eleitorais para as 
eleições deste ano.
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Eles receberão o livro infantil-ju-
venil “Arte dos contos” lançado pela 
Multirio, na semana passada, com 
prefácio feito pelo escritor Carlos 
Nejar e conteúdo de professores e 
demais funcionários das escolas da 
rede municipal de educação. Tam-
bém serão exibidos vídeos, produ-
zidos pela Multirio, em homena-
gem ao Nejar, com leitura de poesia 
do imortal e informações sobre os 
27 anos da campanha.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

oliciais da 
D e l e g a c i a 
de Homicí-
dios da Ca-
pital (DHC) 
investigam 
a morte de 
três pesso-
as na saída 
da boate 

01, no Recreio dos Bandeiran-
tes, na Zona Oeste do Rio, na 
madrugada desta quinta-feira, 
dia 20. Os empresários Gabriel 
Jose Maggio Afonso, de 35 
anos, e Natasha Nunes Fer-
nandes, de 39, estavam acom-
panhado do policial militar Fa-
bio Jansen dos Santos, de 44, 
que estaria trabalhando como 
segurança do casal, quando 

P
foram atingidos por tiros dis-
parados por homens que pas-
saram pela Rua Guilherme de 
Almeida em um Voyage bran-
co. Uma das linhas apuradas é 
se o crime teria ligação com a 
contravenção.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, homens de uma guarni-
ção do 31o BPM (Recreio dos 
Bandeirantes) que estava em 
patrulhamento na Avenida 
das Américas ouviu disparos 
de tiros por volta de 4h20. 
Eles foram até a porta da casa 
noturna e se depararam com 
Gabriel já morto no local. Já 
Natasha e Fabio chegaram a 
ser levados por profissionais 
do Corpo de Bombeiros para o 
Hospital Municipal Lourenço 

Os empresários Gabriel Jose Maggio Afonso, de 35 anos, e Natasha Nunes Fernandes, de 39, que foram mortos no Recreio 

Jorge, na Barra da Tijuca, mas 
não resistiram aos ferimentos.

Agentes da DHC foram acio-
nados e fizeram uma perícia. 
Segundo a Polícia Civil, dili-
gências estão sendo feitas para 
identificar a autoria e a motiva-
ção do crime. Todos os perten-

ces do policial militar, como o 
celular, a identidade funcional 
e um carregador de pistola, fo-
ram recuperados e entregues 
no 9o BPM (Rocha Miranda), 
onde ele era lotado.

Gabriel já havia sido inves-
tigado por suposto envolvi-

mento com a máfia de caça-
-níqueis. Em julho de 2010, 
ele foi preso por ser o res-
ponsável por fornecer má-
quinas de cobrança adultera-
das conhecidas como "chupa 
cabra" a uma lanchonete na 
Ilha do Governador.

A Polícia Civil de Minas Gerais 
informou, nesta quarta-feira (19), 
que requereu à Justiça uma me-
dida protetiva para Natália Deo-
dato, participante do BBB22, que 
teve um vídeo íntimo vazado nas 
redes sociais. O suspeito de ter 
divulgado as imagens é um ho-
mem de 39 anos.

A medida protetiva, em casos 
de crime cibernético, é para que o 
suspeito retire do ar o conteúdo já 
vazado e não publique mais o ma-
terial relacionado à vítima. Ainda 
conforme a polícia, um procedi-
mento investigatório foi instaura-
do para apuração dos fatos.

Nessa terça-feira (18), a família 
da jovem de 22 anos, que é mode-
lo e designer de unhas, procurou a 
Delegacia Especializada de Aten-
dimento à Mulher, em Belo Hori-
zonte, para registrar um boletim de 
ocorrência.

Procurado pela reportagem 
do g1 Minas, o Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG) in-
formou que não localizou nos 
sistemas eletrônicos do tribu-
nal o pedido de medida proteti-
va, que pode ter sido cadastra-
do como segredo de Justiça.

Veja a nota na íntegra 
da Polícia Civil:

"A Polícia Civil recebeu a de-
núncia, ontem (18/1) à noite, na 
Delegacia Especializada de Aten-

dimento à Mulher, em BH, e foi 
instaurado procedimento inves-
tigatório para apuração dos fatos. 
O suspeito, de 39 anos, é investi-
gado por injúria, mas os trabalhos 
policiais seguem em andamento 
para identificar eventuais crimes 
praticados no âmbito da violên-
cia doméstica. A autoridade po-
licial, responsável pela investiga-
ção, requereu medida protetiva 
para a vítima ao Judiciário".

A Polícia Civil explicou que o 
crime de injúria foi incluído neste 
momento tendo como base a lei 
de crimes contra a honra, anterior 
à lei 13.718/18, que trata especifica-
mente sobre vazamento de cenas 
íntimas.

Conforme a lei 13.718/18, em 
caso de "oferecer, trocar, disponi-
bilizar, transmitir, vender ou expor 

Após vazamento de vídeo íntimo, polícia pede à 
Justiça medida protetiva para Natália, do BBB22
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Natália Deodato é designer de unhas em BH 

à venda, distribuir, publicar ou 
divulgar, por qualquer meio – in-
clusive por meio de comunicação 
de massa ou sistema de informá-
tica ou telemática – que contenha 
cena de sexo sem o consentimen-
to da vítima", a pena pode variar 
de um a cinco anos de reclusão.

"A pena é aumentada de 1/3 
(um terço) a 2/3 (dois terços) se o 
crime é praticado por agente que 
mantém ou tenha mantido rela-
ção íntima de afeto com a vítima 
ou com o fim de vingança ou hu-
milhação", diz ainda.

'É maldade coletiva', diz 
mãe de Natália

Na noite dessa terça-feira (18), 
a mãe da jovem, Daniela Rocha, 
começou a receber o vídeo e mon-
tagens através do WhatsApp.

Casal de empresários e 
PM são mortos a tiros em 
saída de boate no Recreio
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Motorista de aplicativo é preso por 
sequestrar e estuprar adolescentes

Agentes da Delegacia da 
Criança e do Adolescente Víti-
ma (Dcav), coordenados pelo 
delegado Adriano França, 
prenderam, nesta quarta-fei-
ra, um motorista de aplicativo 
suspeitoo de sequestrar e es-
tuprar duas adolescentes na 
madrugada do dia 13 de de-
zembro do ano passado. Se-
gundo a especializada, as me-
nores foram sequestradas na 
Rua Senador Bernardo Mon-
teiro, em Benfica, Zona Norte 
do Rio, conhecida como 'Rua 
dos Lustres'. Uma delas ficou 
no porta-malas do carro en-
quanto a outra era abusada 
sexualmente. Depois, a jo-
vem também foi estuprada. 
Ambas foram abandonadas 
no Complexo Universitário 
do Fundão, na Ilha.

O homem foi preso por vol-
ta das 21h30 desta quarta, na 
Avenida Dom Hélder Câmara, 
no Jacarezinho. Ele dirigia o 
veículo utilizado para come-
ter os crimes no momento da 
prisão. O caso foi registrado 
inicialmente na 37ª DP (Ilha 
do Governador) e, depois, en-
caminhado à Dcav.

Os agentes da especializada 
deram início às investigações 
buscando imagens das câme-
ras de segurança no local onde 
as jovens foram sequestradas. 

Com as filmagens, foi possível 
identificar um veículo Sedan, 
branco, utilizado pelo crimino-
so. Nas imagens, é possível ver 
que o abusador trafegava pela 
Rua Senador Bernado Montei-
ro e, ao avistar as meninas, fez 
uma conversão proibida em 
frente à rua Couto de Maga-
lhães, entrando em seguida na 
rua São Luiz Gonzaga para de-
pois abordar as vítimas.

De acordo com o depoimen-
to das adolescentes, o homem 
utilizava um telefone preso a 
um suporte no painel com GPS. 
Com base na informação, os 
policiais tentaram contato com 
a plataforma de carros por apli-
cativo, sem sucesso, segundo a 
Polícia Civil.

A equipe conseguiu identi-
ficar a placa do carro com um 
tratamento de imagem nas 
gravações do dia do sequestro. 
Com alguns caracteres identi-
ficados, os agentes contaram 
com o Centro de Tecnologia 
de Informação e Comunicação 
do Estado do Rio para localizar 
o dono do veículo, que havia 
vendido o carro a uma agência 
de automóveis. No estabeleci-
mento, os policiais encontra-
ram o endereço do novo dono 
que informou à especializada 
que havia alugado o carro para 
um motorista de aplicativo.
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sec re tário 
municipal 
de Obras 
e Serviços 
P ú b l i c o s 
de Japeri, 
F r a n c i s c o 
Nacelio, vis-
toriou nesta 
quinta-fei-

ra (20) as obras de drenagem e 
pavimentação que estão sendo 
realizadas no bairro São Sebas-
tião. O secretário, que estava 
acompanhado dos secretários 
municipais de Desenvolvimen-
to Econômico, Rogério Sant’Ana, 
e de Urbanismo e Habitação, 
Gustavo Maurício, aproveitou o 
momento para conversar com a 
população da região.

Nacelio constatou que as 
obras de melhorias no bairro es-
tão avançadas e, por conta disso, 
estuda maneiras de entregar as 
obras à população em um prazo 
menor do que foi estimado no 
contrato. A medida atende uma 
solicitação da prefeita Drª Fer-
nanda Ontiveros.

“Queremos entregar o bairro 
São Sebastião o quanto antes 
porque sabemos o quanto os 
moradores esperam pelo asfalto 
na porta. Para garantir que a nos-
sa meta seja alcançada e concluir 
as melhorias antes do prazo esti-
mado no contrato, fiz questão de 
vistoriar o andamento das obras 
ao lado dos secretários, que co-
laboraram muito para a criação 
do projeto de drenagem e pavi-
mentação. Estamos seguindo a 

O
determinação da Drª Fernanda 
Ontiveros”, disse o secretário 
Francisco Nacelio.

Desde a última semana, as 
equipes iniciaram o processo 
de manilhamento da rede mis-
ta (água e esgoto) na região. 
Nesta primeira etapa, que é im-
portante para a continuidade 
das obras no bairro para evitar 
alagamentos e enchentes, os 
trabalhos começaram na Rua 
Maria Lobato Gomes, onde já 
foram realizados mais de 150 
metros de drenagem.

As obras na região foram lan-
çadas em dezembro de 2021. 
As melhorias contam com um 
investimento de R$ 6 milhões 
que são totalmente custeadas 
por meio de recurso próprio da 
prefeitura. No total, 11 ruas vão 
passar pelo processo de drena-
gem, asfaltamento, confecção 
de calçadas e assentamento de 
meio fio. A previsão, de acordo 
com o contrato, é que as inter-
venções sejam concluídas em 
até 10 meses.

Mais melhorias estão 
a caminho

O secretário aproveitou a 
oportunidade para conversar 
com os moradores do bairro 
São Sebastião, que solicitaram 
outras melhorias na localidade, 
entre as quais: a construção de 
uma praça e também de uma 
ponte que dá acesso aos cami-
nhões e outros veículos de gran-
de porte que acessam a região.

“A implantação de uma praça 

Prefeitura está investindo mais de R$ 6 milhões para drenagem e pavimentação da região

é importante para dar mais lazer 
aos moradores. A construção da 
ponte representa mais mobilida-
de. Vamos traçar metas para con-
seguirmos levar também essas 
duas melhorias ao bairro. Está 
chegando um novo tempo para o 
São Sebastião”, disse.

Pavimentação da estrada que 
liga os bairros São Sebastião e 
Santa Amélia

Durante a visita, o secretário 
Francisco Nacelio informou aos 
moradores sobre o início do pro-
cesso de licitação de asfaltamen-
to da Estrada da Proença, que liga 
os bairros São Sebastião e Santa 
Amélia. Sobre esse projeto para 
os dois bairros, o gestor disse que 

O Rio Roncador, que corta o 
bairro Nova Campinas, no terceiro 
distrito de Duque de Caxias, será 
canalizado pela Prefeitura, através 
de uma parceria com o Governo do 
Estado, em um trecho de 2.150 me-
tros. O anúncio do início das obras 
será feito nesta sexta-feira (22), às 
16h, pelo prefeito Washington Reis 
e o governador Cláudio Castro, no 
Largo do Gás. O local também vai 
ganhar uma área de lazer e entre-
tenimento beneficiando morado-
res de outras regiões, como Barro 
Branco, Jardim Anhangá e Parque 
Paulista. As obras vão custar mais 
de R$ 40 milhões.

Para minimizar os impac-
tos das chuvas que costumam 
afetar as regiões cortadas pelos 
cursos d’água na cidade, a Pre-
feitura ganhou um aliado fun-
damental no ano passado. O 
Programa Limpa Rio está sendo 
executado no município, pela 
Secretaria de Estado do Am-
biente, graças a parceria firmada 
pelo prefeito Washington Reis e 
o Governador Cláudio Castro.

O programa estadual já atuou 
na limpeza e no desassoreamen-
to dos rios nos bairros São Bento, 
Pilar, Vila do Sapê, Saracuruna, 
Vila Canaã, Gramacho, Nova 

Prefeitura de Duque de Caxias e Governo do Estado 
anunciam a canalização o rio roncador, em nova campinas
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O programa estadual já atuou na limpeza e em desassoreamento

Campina, Parque Paulista, Vila 
Maria Helena, Jardim Olimpo, 
Jardim Anhangá, Santa Lúcia 
e Parque Estrela. Agora, em ja-
neiro, o Estado e a Prefeitura 
estão trabalhando na limpeza 
dos canais Vala Sete (Vila Maria 
Helena), Rio Negro (trecho de 
Imbariê), Farias (Saracuruna), 
Gaspar Ventura (Pantanal)) e 
Marilândia (Campos Elíseos).

Executado regularmente nos 
quatro distritos, o Programa de 
Combate às Enchentes da Pre-
feitura, iniciado em 2017, já lim-
pou e desassoreou mais de 300 
quilômetros de rios, canais e va-

Secretário de Japeri vistoria andamento das 
obras de urbanização do bairro São Sebastião
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lões no município. Em algumas 
regiões, apesar das campanhas 
de conscientização da popula-
ção sobre a importância de não 
jogar lixo nos rios, as máquinas 
da Prefeitura ainda continuam 

retirando objetos lançados pelos 
moradores, como sofás, troncos 
de árvores, fogões e geladeiras, 
além de muito lixo despejado às 
margens dos córregos que desá-
guam na Baía de Guanabara.

representa melhores condições 
para quem vai trabalhar, estudar 
e fazer outras atividades.

“É um desejo nosso pavimen-
tar a Estrada da Proença para 

melhorar o trajeto de quem pas-
sa pelo trecho. Já está dentro do 
nosso cronograma de trabalho 
deste ano, e queremos, o quanto 
antes, tirá-lo do papel”, finalizou.
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Museu de Fa-
vela (MUF) tem 
um novo espa-
ço para chamar 
de seu. Foi as-
sinado, nesta 
q u a r t a - f e i r a 
(19), na Biblio-
teca Parque 

Estadual, o Termo de Cessão 
de uso do 4º andar do CIEP 
Cantagalo, na comunidade de 
mesmo nome, em Ipanema. O 
documento foi firmado pela 
Secretária de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa (Se-
cecrj), Danielle Barros, e por 
Aline Santos, presidente da 
organização social.

Com caráter cultural e so-
cial, a instituição sem fins 
lucrativos desenvolve seu 
trabalho no território das Co-
munidades do Pavão Pavãozi-
nho e Cantagalo desde 2008, 
através de ações como ofici-
nas, exibição de filmes, docu-
mentários e visitas guiadas.

“A assinatura deste termo é 
um grande ganho para a comu-
nidade. Foi um caminho árduo, 
mas com muita vontade de che-
gar até aqui, conseguimos con-

O
solidar esse momento de plena 
satisfação. É um espaço que já 
tive prazer de ir. Saí de lá muito 
impactada e feliz por ver o envol-
vimento desse lugar com a polí-
tica pública e com a comunidade 
local”, destacou a Secretária de 
Estado de Cultura e Economia 
Criativa, Danielle Barros.

O MUF teve sua base opera-
cional funcionando em parte da 
Paróquia Nossa Senhora de Fá-
tima, no Cantagalo, até 2017. No 
entanto, foi solicitado que a ins-
tituição entregasse o espaço pois 
a igreja precisava ampliar suas 
ações na comunidade. Desde en-
tão, o MUF e a Superintendência 
de Museus, da Sececrj, buscavam 
um novo local para dar continui-
dade ao projeto.

“Sou muito grata às autori-
dades por concederem a dádiva 
deste espaço. Fomos agraciados 
depois de tanto tempo de luta. 
Nós, os favelados, conseguimos 
mostrar que somos capazes. 
É uma honra poder garantir a 
oportunidade de acesso à cul-
tura dentro das comunidades. 
É sempre uma conquista poder 
oficializar algumas lutas. Este 
momento representa a aber-
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Culturando 

A instituição sem fins lucrativos desenvolve seu trabalho no território das Comunidades do Pavão Pavãozinho e Cantagalo desde 2008

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCultura do Estado assina parceria para nova sede do museu de favela

tura de portas para a periferia 
e as favelas”, afirmou a presi-
dente da organização, Aline 
Santos, muito emocionada ao 
realizar o discurso.

Durante o processo de oficia-
lização da cessão do 4º andar do 
CIEP, o MUF obteve uma pror-
rogação de prazo e permaneceu 
funcionando no espaço da Paró-

quia Nossa Senhora de Fátima.
“Tenho o privilégio de acom-

panhar o trabalho do MUF 
desde 2009, e muito me or-
gulha ver o crescimento dessa 
instituição ao longo dos anos. 
Este resultado, hoje, é fruto de 
um esforço contínuo da nos-
sa equipe técnica. Com esse 
trabalho, podemos assegurar 

o direito das memórias nas co-
munidades, fortalecendo as 
identidades locais e a diversi-
dade cultural”, ressaltou a Su-
perintendente de Museus da 
Sececrj, Lucienne Figueiredo.

A base do Museu das Favelas 
fica, agora, localizada na Rua Al-
berto de Campos, nº 12, Canta-
galo – Ipanema.
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i m p r e s -
sões no 
F l a m e ng o 
sobre o 
t r a b a l h o 
de campo 
do técnico 
Paulo Sou-
sa são mui-
to boas. Os 
treinamen-

tos tem sido considerados de 
muita qualidade pelos joga-
dores e membros do clube.

Depois de pouco mais 
uma semana desde a che-
gada, o novo comandante 
e sua comissão técnica já 
indicaram um padrão de 
atividades,  e elas são mui-
to intensas,  apesar de sem 
tanta duração.

O modelo europeu agra-
dou bastante aos atletas, 

D
Foto: Alexandre Vidal 

Similar aos de Jorge Jesus, treinos de Paulo Sousa 
no Flamengo já caem nas graças de jogadores

embora internamente eles 
venham se apresentando 
muito cansados após os trei-
nos. O nível de cobrança é si-
milar ou até um pouco além 
do visto na era Jorge Jesus, 
de acordo com os relatos.

Ao longo da pré-tempora-
da, Paulo Sousa tem o desafio 
de tornar o grupo homogêneo 
fisicamente. E para isso tem 
usado atividades em dois pe-
ríodos em alguns dias, com o 
almoço do elenco no Centro 
de Treinamento e maior tem-
po para descanso.

A tarefa de lapidar o gru-
po f ica a cargo do prepara-
dor f ísico Antônio Gomez, 
com passagens por Liver-
pool,  Sunderland e Barce-
lona. É ele quem prepara 
os planos individuais de 
prevenção e de força para 
cada jogador.

Fábio é o oitavo reforço 
anunciado pelo Fluminense 
para a temporada. O clube 
já havia acertado as con-
tratações do volante Felipe 
Melo, dos atacantes Willian 
Bigode e Germán Cano, dos 
laterais Mario Pineida e Cris 
Silva, do zagueiro David Du-
arte e do meia Nathan, além 
do técnico Abel Braga.

— Só tenho a agradecer 
pela oportunidade de vestir a 
camisa do Fluminense, é uma 
enorme satisfação. A expec-
tativa é gigantesca pela equi-
pe que vem sendo formada, 
pelo planejamento que já 
vem desde o ano passado, 
com a conquista da vaga na 
pré-Libertadores. O torcedor 
com certeza está esperan-
do muito dessa temporada e 
estou pronto para ajudar de 
todas as formas possíveis e 
fazer com que o ano de 2022 
seja de muita alegria para a 
torcida tricolor. Que a gente 
possa comemorar bastante as 
conquistas — disse o goleiro.

Fábio estava livre no mer-
cado desde que se despediu 
do Cruzeiro, clube que de-
fendeu durante 17 anos. Ini-
cialmente, o Fluminense não 
pensava na contratação de 
um goleiro para a tempora-
da. No entanto, o caso de Co-
vid-19 de Marcos Felipe ligou 
o alerta do clube para a ne-
cessidade de ter três titulares 
confiáveis para a temporada.

É importante destacar tam-
bém que a chegada de Fábio 
não significa, em tese, que um 
goleiro será negociado. Ante-
riormente, o entendimento é 
que alguém para a posição só 
viria se Muriel tivesse propos-
ta para sair. Agora, com o avan-
ço das variantes da Covid-19 
no Brasil, o entendimento é 
de que é preciso ter nomes de 
confiança para a posição.

— É um presente poder ves-
tir a camisa do Fluminense 
na Libertadores, uma compe-
tição que eu já disputei algu-
mas vezes e tive a oportuni-
dade de disputar uma final. É 

Fluminense anuncia a contratação 
de Fábio, ex-Cruzeiro: 'Orgulho de fazer 
parte desta história de grandes goleiros'

O objetivo é que a concen-
tração facilite para que todos 
cheguem na melhor forma o 

quanto antes, de olho na tem-
porada com um todo. O time 
principal estreia na quarta ro-

dada do Estadual, contra o Flu-
minense, antes da final da Su-
percopa contra o Atlético-MG.
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Fábio é o oitavo reforço anunciado pelo Fluminense para a temporada

gratificante. A gente tem que 
ir passo a passo, focar mesmo 
na pré-Libertadores, alcançar 
nossa vaga na fase de grupos. 
Independentemente dos ad-
versários, o Fluminense vem 
trabalhando para conseguir 
esse objetivo. E aí na fase de 
grupos, sim, buscar esse cres-
cimento jogo a jogo, a com-
petição pede isso. As equipes 
que conseguem êxito são 

aquelas que demonstram 
um crescimento ao longo da 
competição para buscar o tí-
tulo, que é o objetivo do Flu-
minense — declarou.

Eleito duas vezes o melhor 
de sua posição no Prêmio Cra-
que do Brasileirão e no Prêmio 
Bola de Prata (2010 e 2013), ele 
acumula inúmeras convoca-
ções e um título pela Seleção 
Brasileira, a Copa América de 

2004. Além disso, é tricam-
peão brasileiro, tricampeão da 
Copa do Brasil, campeão da 
Mercosul e conquistou nove 
títulos estaduais. O goleiro 
possui ainda vasta experiência 
na Libertadores, competição 
na qual chegou à decisão em 
2009. Em sua chegada ao Flu-
minense, Fábio falou sobre a 
expectativa de jogar mais uma 
Libertadores.


