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om mais 
da metade 
da Câmara 
renovada, 
Nova Igua-
çu está ali-
nhada com 
os poderes 
executivo 
e legislati-

vo. A vitória de Rogério Lis-
boa no primeiro turno deu 
tranquilidade e mais tempo 
para as partes planejarem o 
futuro próximo. Sintonia nos 
trabalhos é tudo que a cidade 
precisa para poder acelerar o 
desenvolvimento econômi-
co e alavancar ainda mais o 
progresso. O setor privado 
também está focado nos 
trabalhos em parceria com 
o setor público. No próximo 
sábado será a abertura oficial 
do Natal. Ótima oportuni-
dade para todos colocarem 
as conversas em dia e trocar 
idéias para fortalecer o leque 
de opções para Nova Igua-
çu honrar o título de cidade 
mãe da Baixada Fluminense.

O prefeito Rogério Lisboa 
terá um time forte de cam-
peões de votos. Onze verea-
dores estarão com ele na Câ-
mara legislativa. O presidente 
atual, Felipinho Ravis bateu 
os impressionantes 10.962 
votos. Seguido por Vaguinho 
Neguinho que dominou sua 
área de abranjência e con-
seguiu alcançar a marca de 
8.372 votos. Em terceiro lugar 
ficou Dudu Reina com 8.167. 
O pastor Claudio Haja Luz se 
projetou no cenário político 
da cidade com 7.654 votos. 
Carlinho BNH também bri-
lhou e conquistou dos elei-

C
tores 7.640 fortalecendo seu 
nome no cenário político 
municipal. Jeferson Ramos 
passou do Executivo para o 
Legislativo somando 7.577. E 
na primeira eleição do Avan-
te na cidade, o veterano vere-
ador Maurício Moraes mos-
trou sua força e foi buscar nos 
bairros de Nova Iguaçu 6.902 
mostrando que é o cara. O 
líder de governo, Alexandre 
da Padaria manteve sua au-
toridade na Casa ao confir-
mar uma votação expressiva 
com 6.631 votos. Maninho 
de Cabuçu tentou muito e 
agora conseguiu fazer parte 
da elite politica do município 
passando também da marca 
dos 6.073 votos. Alcemir Go-
mes... esse sim comemorou e 
muito uma difícil vitória para 
se manter fortalecido junto 
ao seu eleitorado fiel que re-
conheceu o trabalho do vere-
ador e o retribuiu com 4.199. 
O estreante Marcio Guerreiro 
completa o time com a cota 
de 4.133 votos.

Como ficou em
Nova Iguaçu

O prefeito Rogério Lisboa contará com esse time para comandar a cidade de Nova Iguaçu no seu segundo mandato

Alexandre da Padaria

Pastor Claudio Haja Luz

Maninho de Cabuçu

Carlinho BNH

Felipinho Ravis

Alcemir Gomes

Jeferson Ramos

Vaguinho Neguinho

Marcio Guerreiro

Maurício Moraes

Dudu Reina
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ma força-ta-
refa das po-
lícias Civil e 
Militar atua 
desde quar-
ta-feira (25) 
em São João 
de Meriti, 
na Baixada 
Fluminense, 

com vistas para o segundo turno. 
Os candidatos, que trocam acusa-
ções sobre alianças com crimino-
sos, foram convocados pelo TRE 
para uma “reprimenda”.

A disputa em Meriti será entre 
o atual prefeito, Dr. João (DEM), 
e o deputado estadual Léo Vieira 
(PSC). No primeiro turno, Dr. João 
teve 32% dos votos válidos, contra 
19% do segundo colocado.

A PM mobilizou até um blin-
dado e vai aumentar o efetivo de 
policiais até domingo.

Segundo a Polícia Civil, os dois 
candidatos afirmam que o rival 

U
está se aliando a criminosos para 
não permitir campanha em deter-
minadas regiões do município.

“As duas coordenações [de 
campanha] trazem narrativas de 
prática de crime. Ambas colocam 
como se estivesse havendo cur-
ral eleitoral”, explicou o delegado 
Giniton Lages, diretor do Departa-
mento-Geral de Polícia da Baixada.

“Se conseguirmos confirmar 
a acusação, seja de qual lado for, 
isso será informado ao TRE e 
pode redundar na não diploma-
ção do candidato, mesmo eleito 
pelas urnas”, destacou.

Armas e ameaças
O Bom Dia Rio teve acesso a 

quatro episódios de suposta vio-
lência na campanha.

Um deles é um vídeo que cir-
cula nas redes sociais que mostra 
um homem supostamente arma-
do acompanhando um evento de 
campanha de Léo Vieira.

Em Meriti, força-tarefa reforça policiamento 
para o 2º turno; candidatos trocam
 acusações sobre apoio de criminosos

Blindado da PM foi mobilizado para Meriti

O presidente Jair Bolsonaro 
abriu mão de prestar depoi-
mento à Polícia Federal no in-
quérito que apura suposta ten-
tativa de interferência dele na 
autonomia da corporação.

A decisão foi informada ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
pela Advocacia-Geral da União 
(AGU) nesta quinta-feira (26).

O inquérito está paralisado des-
de 17 de setembro em razão da in-
definição sobre o depoimento do 
presidente da República.

Nesse dia, o ministro Marco 
Aurélio Mello suspendeu a trami-
tação do inquérito e decidiu que 
caberia ao plenário da Supremo 
definir se Bolsonaro poderia en-
viar depoimento por escrito ou, se 
preferisse, escolher o dia para ser 
ouvido. Mas até agora a questão 
não foi resolvida pelo tribunal.

O governo tentava autorização 
para que Bolsonaro pudesse apre-
sentar depoimento por escrito, 
em vez de comparecer presencial-
mente, como havia determinado 
o ministro aposentado Celso de 
Mello. Agora, a AGU informou ao 
tribunal que o presidente abriu 

Bolsonaro abre mão de depor e pede conclusão de 
inquérito sobre suposta interferência dele na PF

Depoimento de Bolsonaro foi solicitado pela PF e autorizado pelo STF; relembre

Foto: Reprodução

STF pede informações sobre operações 
policiais no Rio durante a pandemia

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Edson Fachin 
pediu, nesta quinta-feira, que o 
governo do Rio de Janeiro infor-
me a motivação das operações 
policiais que tenham sido reali-
zadas em comunidades e favelas 
do estado entre agosto e outu-
bro, período em que o STF limi-
tou o trabalho da polícia durante 
a pandemia. O prazo dado pelo 
órgão é de até cinco dias.

Além disso, o STF estabeleceu 
que o Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) apresente os 
dados dos autos de investigação 
abertos (número ou protocolo de 
autuação, nomes dos investigados 
e síntese dos fatos a serem apura-
dos) para a apuração das mortes 
que ocorreram em decorrência da 
atuação de agentes do Estado des-
de a concessão da medida cautelar.

"Solicitem-se, ainda, cópia das 

justificativas apresentadas pelo 
Estado, assim como dos relatórios 
produzidos ao final de cada ope-
ração", dizia trecho do pedido do 
ministro Fachin. 

Decisão de restrições
 para operações

No dia 5 de junho deste ano, o 
ministro Edson Fachin determi-
nou que as operações policiais es-
tão proibidas nas comunidades do 
Rio de Janeiro enquanto perdurar a 
pandemia de covid-19. 

Na decisão, Fachin determina 
que não se realizem incursões 
durante a epidemia, "sob pena de 
responsabilização civil e criminal", 
salvo em "hipóteses absolutamen-
te excepcionais". Nesses casos, a 
operação deve ser justificada por 
escrito e detalhada imediatamente 
ao Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ).

mão de depor e que o inquérito 
pode ter a tramitação retomada.

No documento enviado ao 
STF, a AGU informa o desejo 
de "declinar do meio de defesa 
que lhe foi oportunizado uni-
camente por meio presencial 
no referido despacho".

A AGU diz ainda que "roga 
pronto encaminhamento dos au-
tos à Polícia Federal para elabora-
ção de relatório final a ser subme-
tido, ato contínuo, ainda dentro da 
prorrogação em curso, ao Minis-
tério Público Federal”.

Esse pedido da AGU sobre 
a conclusão das investigações 

será analisado pelo ministro 
Alexandre de Moraes, relator do 
caso desde outubro.

Como investigado, Bolsonaro 
tem a prerrogativa de permanecer 
em silêncio em um eventual de-
poimento. Mesmo se a Polícia Fe-
deral marcar data, Bolsonaro pode 
faltar ao compromisso sem ser 
punido. Em 2018, o STF proibiu a 
chamada "condução coercitiva", 
quando o investigado ou réu era 
obrigado a depor.

A oitiva do presidente é 
apontada como uma das últi-
mas medidas para o desfecho 
das investigações.

Segundo a polícia, o homem é 
Leonardo Pimenta Cearense, fun-
cionário da Alerj alocado na pri-
meira-secretaria da Casa. O órgão é 
chefiado por Marcos Muller, candi-
dato a vice na chapa de Léo Vieira. 
Cearense será chamado para depor.

Também contra Léo Vieira pesa 
o depoimento de um casal que afir-
mou à polícia ter sido sequestrado e 
forçado a falar mal do atual prefeito.

“Obrigou a gente a dizer que eu 
trabalhava na prefeitura há três 
anos, que eu estava há três me-
ses de aluguel atrasado, de salário 
atrasado, e acusando Dr. João de 
um montão de coisas que ele não 
fez”, disse o homem.

Já em relação ao atual prefei-
to, Dr. João, nesta quarta-feira 
(25) policiais prenderam em 
flagrante Luís Gustavo Firmino 

e Maísa Cristina Viana Firmino 
na comunidade da Malvina, em 
Vilar dos Teles. A região é domi-
nada por uma milícia.

Na casa onde eles estavam, 
havia um carregador de pis-
tola, fardas da Polícia Militar 
e do Bope, dezenas de cestas 
básicas e uma grande quanti-
dade de material de campa-
nha de Dr. João.

Operação da Polícia Civil
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MASTTER-RIO ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CUMPRIMENTO A 
RESPEITÁVEL SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0023110-34.2015.4.02.5101, 
EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, VEM PUBLICAR O INTEIRO TEOR DA REFERIDA DECISÃO:
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSÓdio e Paixão Foto: Reprodução

urante um 
ano e três 
meses, a can-
tora gospel 
Quesia do 
Carmo Frei-
tas deixou 
a paixão e o 
amor falarem 
mais alto no 

seu relacionamento com Bruno 
Feital, que foi marcado por cons-
tantes agressões, ameaças e três 
registros de ocorrência na Lei 
Maria da Penha. O último episó-
dio de violência aconteceu no sá-
bado, dia 21, quando o marido, de 
35 anos, foi flagrado batendo na 
mulher, também de 35 anos, den-
tro de um shopping no Recreio 
dos Bandeirantes, na Zona Oeste 
do Rio. Levados por policiais mi-
litares para 42ªDP (Recreio), a ví-
tima prestou queixa, mas omitiu 
detalhes da relação conturbada e 

D
dispensou de realizar um exame 
de corpo de delito. Em entrevis-
ta ao EXTRA, enquanto tenta se 
recuperar em um retiro espiritu-
al em São Paulo, Quesia diz que 
sentiu medo e não conseguiu 
falar a violência doméstica que 
sofre desde os primeiros dias do 
casamento.

A cantora revela que o ma-
rido já ameaçou jogá-la da 
sacada, com uma arma em di-
versas brigas e até tentou es-
trangulá-la. Mãe de três filhos 
— de 12, 10 e 7 anos—, Quesia 
Freitas afirma que está arre-
pendida de ter aceitado vol-
tar para o marido depois de 
duas queixas na polícia, dois 
pedidos de medida proteti-
va — que foram arquivados a 
pedido da vítima —, além do 
divórcio litigioso. O basta só 
veio quando o irmão dela, o 
também cantor gospel Juni-

M a r i d o  F l ag ra d o  b ate n d o  e m  mu l h e r 
n o  s h o p p i ng  n a  Z o n a  O e st e,  m a s  v ít i m a 
o m ite  d e t a l h e s  d a  r e l a ç ã o

A cantora gospel Quesia Freitas já havia feito dois registros de ocorrência contra o marido, Bruno Feital

Milicianos e traficantes proíbem entrada de 
entregadores de aplicativo em favelas do Rio

Entregadores de aplicativo correm perigo

Foto: Reprodução

nho Black, compartilhou um 
vídeo da agressão gravado por 
uma frequentadora do Ame-
ricas Shopping Recreio, onde 
aconteceu o episódio.

— Está tudo bem dolorido. 
Têm dias que estou melhor, 
outros não. Foram muitas 
coisas. Essa agressão do sho-
pping só o empurrão e o pu-

xão, mas só eu sei o que passa-
va dentro de casa. Ele sempre 
me ameaçou, dizia que iria me 
matar, que iria me jogar da sa-
cada, que tinha coragem para 
isso. Já me ameaçou com uma 
arma diversas vezes e até ten-
tou me estrangular em uma 
das brigas que tivemos — diz a 
cantora, que desabafa:

— Hoje, eu me arrependo 
de tudo. É duro falar, mas eu 
tinha e ainda tenho um sen-
timento por ele, aquele que 
rasga por dentro. Mas hoje 
vocês viram esse vídeo, mas 
poderia ser um vídeo do 
meu óbito, de eu caindo da 
janela ou de ele me jogando 
da sacada.

A notícia já correu pelas 
rodas de conversa e grupos 
de Whatsapp dos motoboys 
cariocas: agora, para reali-
zar entregas, só deixando a 
motocicleta na entrada e su-
bindo a pé com o lanche. Em 
outras comunidades, princi-
palmente as dominadas pela 
milícia, entregador só entra 
após pagamento de pedágio 

e revista agressiva nos celu-
lares. Alguns são proibidos, 
outros ameaçados. Na outra 
ponta, moradores de áreas 
de risco precisam evitar fa-
zer pedidos. Realidade de 
uma cidade onde, na prática, 
os direitos não são iguais.

O Disque Denúncia fez 
um levantamento exclusi-
vo, a pedido do DIA, sobre 

casos de constrangimento 
ou ameaça a entregado-
res. Os números assustam. 
De janeiro a novembro, o 
programa recebeu 41 de-
núncias na Região Metro-
politana sobre abordagens 
agressivas, ameaças e ex-
torsões: 32 realizados por 
traficantes e outras nove 
por milicianos.
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deputado Dr. 
Serginho (Re-
publicanos) 
apresentou 
emendas ao 
o r ç a m e n -
to 2021 do 
governo do 
estado para 
que sejam 

aplicados mais de R$ 2 milhões 
em investimentos nas áreas de 
educação profissionalizante e 
pesca no município de Cabo Frio, 

As condições precárias em 
ruas e pontes do município 
de Rio Bonito, na região das 
baixadas litorâneas, levaram o 
deputado estadual Anderson 
Alexandre (SDD) apresentar 
emendas ao orçamento esta-
dual de 2021 para a realização 
de obras de infraestrutura.

Anderson Alexandre solicitou 
que na Lei Orçamentária Anual 
(LOA), o estado destine R$ 1 mi-
lhão para obras no bairro Jacuba. 
O deputado especifica a neces-
sidade de asfaltamento, recape-
amento, pavimentação e drena-
gem em vias. 

“As ruas não se encontram 
em condições para o ir e vir de 
veículos, resultando em mui-
tos transtornos para os mora-
dores de Rio Bonito”, afirma 
Anderson Alexandre.

O deputado apresentou 
uma outra emenda à LOA 

na Região dos Lagos fluminense.
Para o distrito de Tamoios, Dr. 

Serginho solicitou a instalação 
de uma unidade da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica (Faetec). 
Para execução, o deputado reque-
reu o reforço de R$ 1.019.073,00 à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, órgão no qual a Fae-
tec é vinculada.

O mesmo valor de R$ 
1.019.073,00 foi sinalizado 
em emenda à Secretaria de 
Agricultura, Pecuária, Pesca e 

2021 para a construção de 
ponte na localidade de La-
vras, centro agrícola da região 
e polo de turismo local. 

Por fim, Anderson Alexan-
dre também indicou emenda 
para construção de ponte na 
antiga rodovia RJ-124, acesso 
às localidades de Nova Cida-
de e Bambu. Com as chuvas 

Orçamento estadual pleiteando Faetec e 
estímulo à pesca artesanal em Cabo Frio

Obras de infraestrutura em Rio Bonito 
receberão recursos do governo do Estado

Meta do governo municipal é imunizar 95% do público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde

O deputado Anderson Lima solicitou R$ 1 milhão em recursos para obras de saneamento na cidade

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Abastecimento, para fomentar 
e auxiliar a prática da pesca ar-
tesanal no município.

“Garantir o ensino profis-
sionalizante através da Fae-
tec, além de ações e políticas 
públicas para estimular a 
pesca artesanal são medidas 
que poderão contribuir muito 
para o desenvolvimento edu-
cacional e socioeconômico 
de toda a população de Cabo 
Frio”, justifica o deputado es-
tadual Dr. Serginho.

de 29 de fevereiro de 2016, 
a ponte que existia foi total-
mente danificada, limitando 
o acesso de aproximadamen-
te 2 mil pessoas que residem 
na área de expansão urbana 
do 2º distrito, além de preju-
dicar empresas de extração de 
recursos minerais e pequenos 
produtores rurais. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEnsino profissionalizante

O
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A Palavra restaura

De irmão
para irmão

Ne 8.1 - "E chegado o sétimo 
mês, e estando os filhos de Isra-
el nas suas cidades, todo o povo 
se ajuntou como um só homem, 
na praça, diante da porta das 
águas; e disseram a Esdras, o es-
criba, que trouxesse o livro da lei 
de Moisés, que o SENHOR tinha 
ordenado a Israel."

Os remanescentes do cativeiro 
voltaram para Jerusalém e encon-
traram um cenário de destruição. 
Muros derribados e templo des-
troçado, então, mãos à obra, inicia-
ram a reconstrução. Mesmo com 
toda dificuldade imposta por seus 
adversários, o objetivo foi alcan-
çado mas, o que chama a atenção 
nesse contexto de reconstrução 
da identidade do povo de Deus 
não é o fortalecimento das defe-
sas da Cidade Santa (muros) ou 
o lugar de adoração (templo) a 
Deus reerguido, a principal obra 
realizada na vida do povo foi o 
ensino da Lei de Moisés. O capí-
tulo 8 de Neemias captura esse 
momento de alegria e devoção 
com a abertura da lei e sua leitura 
expositiva para o povo de Deus.

O texto é rico em detalhes que 
exalam exemplos para a igreja da 
importância central de se reve-
renciar a Palavra de Deus, veja-
mos alguns:

1º) o povo já estabelecido na 
terra sentiu o desejo de ouvir o que 
dizia o Livro da Lei de Moisés (v. 
1). Entenderam que suas vidas só 
poderiam ser reconstruídas, como 
os muros e o templo, através do co-
nhecimento da Lei do Senhor;

2º) o Livro da Lei foi lido 
diante da congregação, do 
amanhecer até ao meio-dia, 
e mesmo com essas 6 horas 
aproximadas de leitura o povo 
permanecia com seus ouvidos 
atentos (v. 3). Imaginem... hoje, 
com 30 minutos de pregação 
os ouvidos já coçam (2Tm 4.3), 
a impaciência se apodera dos 
corações, os olhos se voltam 
para o relógio, o banheiro e o 
copo d'água se tornam refúgios 
para almas enfadadas da Lei de 

Deus, muitos não suportam ou-
vir a exposição das Escrituras 
as vezes culpando o pregador 
quando na verdade não reve-
renciam a voz de Deus;

3º) quando o escriba Esdras 
abriu o livro à vista de todos, eles 
se puseram de pé  (v. 5). Ou seja, 
não só queriam ouvir a Lei de 
Deus mas prestaram reverência a 
essa santa Lei porque sabiam que 
era Deus que falava. Mãos levan-
tadas, corpos inclinados e rostos 
em terra (v. 6), isso somente para 
a leitura das Escrituras. Que mara-
vilha ! Que cenário de adoração !;

4º) os levitas ensinavam o povo 
na Lei (v. 7), o Livro era exposto de 
forma clara e explicada para que en-
tendessem (v. 8). A restauração em 
seus corações estava acontecendo 
de tal forma que o pranto e o choro 
davam mostras do arrependimen-
to pelos seus pecados, fato observa-
do no capítulo 9 de Neemias;

5º) o resultado dessa prega-
ção é que o povo entendeu a Lei 
de Deus porque ela lhe foi ensi-
nada (v. 12). 

As Escrituras testemunham 
de si, é o remédio para almas do-
entes. Não há outro meio de res-
tauração de uma vida senão pelo 
ouvir da Palavra de Deus. Paulo 
exorta ao jovem Timóteo (2Tm 
3.14-17) a permanecer naquilo 
que aprendeu desde a infância, 
mesmo diante de um povo que 
se recusaria dar-lhe ouvidos, a 
Palavra deveria ser pregada pois é 
a inspiração de Deus, theopneus-
tos (soprada por Deus) para a ilu-
minação e direção do seu povo. 

Igreja, santos de Deus, 
leiam, meditem e ouçam a 
Palavra de Deus.

"A Lei do Senhor é perfeita e 
restaura a alma." (Sl 19.7).

"Lâmpada para os meus pés é 
tua palavra, e luz para o meu ca-
minho."(Sl 119.105).

Em Cristo !

Pr. Alessandro Machado.
ICNVJU - Igreja Cristã de Nova 

Vida em Jardim Ulisses

Alexandre machados morado-
res de Quei-
mados, na 
B a i x a d a 
Fluminense, 
precisam fi-
car atentos: 
t e r m i n a m 
nesta sexta-
-feira (27) as 

Campanhas Nacionais contra 
a Poliomielite, Sarampo e de 
Multivacinação. Quem ainda 
não se vacinou deve procurar 
uma das 17 unidades de saúde 
mobilizadas pela Prefeitura, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

A vacina contra a poliomielite, 
também conhecida como para-
lisia infantil, tem como público-
-alvo crianças menores de cinco 
anos. No caso da multivacinação, 
o objetivo é estimular a atualiza-
ção da caderneta de vacinação de 
crianças e adolescentes menores 
de 15 anos. Já o imunizante con-
tra o Sarampo é destinado a pes-
soas de seis meses a 59 anos.

A ação visa reduzir o risco 
de reintrodução do poliovírus 

As aulas do projeto Guar-
da Mirim da Prefeitura de 
Belford Roxo já começaram. 
Em virtude da pandemia, 
os 150 alunos inscritos têm 
acesso às aulas a distância 
com atividades e vídeos in-
formativos. Toda semana um 
vídeo será postado no canal 
do YouTube https://www.
youtube.com/channel/UCI-
tqayEttlf8fDFZN4145wg e 
a partir da aula online serão 
realizadas atividades através 
de um link de formulário do 
Google com exercícios e ta-
refas onde os alunos deverão 
responder e enviar pelo gru-
po do Whatsapp.

Os vídeos são gravados 
pelo inspetor de projetos 
Thiago Silva de sua casa e 
postados na plataforma. “É 
muito simples. Basta um click 
no link do canal do YouTube 

selvagem no país, melhorar o 
acesso às vacinas, aumentar as 
coberturas vacinais, diminuir 
a incidência das doenças imu-
nopreveníveis e contribuir para 
o controle, eliminação e/ou er-
radicação desses males.

A gestão municipal tem aler-
tado a população quanto à im-
portância da vacinação, além 
de reforçar o cumprimento de 
medidas protetivas a fim de 
evitar o risco de transmissão 
da Covid-19. “Nosso objetivo é 
imunizar 95% do grupo deter-
minado pelo Ministério da Saú-
de. Por conta da pandemia pro-

Campanhas contra a Poliomielite, Sarampo 
e de Multivacinação terminam hoje

Guarda Mirim de Belford Roxo
tem aulas virtuais durante a pandemia

Meta do governo municipal é imunizar 95% do público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde

Rafaelly dos Santos 

Fotos: Divulgação

vocada pelo novo coronavírus, 
nossas unidades precisaram se 
adaptar à nova realidade. Mes-
mo com esse dilema, estamos 
garantindo que a nossa popula-
ção se proteja contras diversas 
doenças”, apontou o secretário 
da Pasta, Elton Teixeira.

Para se vacinar, basta procurar 
a unidade de saúde mais próxi-
ma de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, portando identidade, 
caderneta de vacinação e cartão 
do SUS. Para mais informações, a 
população pode entrar em con-
tato com o setor de imunização 
pelo (21) 2665-5151.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Queimados

O

para assistir as aulas. Essa foi 
a maneira que encontramos 
para continuar com o projeto. 
Nos adaptamos às platafor-
mas e ferramentas digitais”, 
destacou”. Thiago. Também 
participam do projeto o ins-
petor de projetos Egídio So-
ares, os coordenadores Fábio 
Calixto e Vasti Aleixo e o ins-
trutor e colaborador do pro-
jeto Guarda Mirim e respon-
sável pelo projeto Viver (no 
polo da guarda municipal), 
em parceria com a Secretária 
de Assistência Social e Cida-
dania, Manoel Max. 

A aluna do projeto Rafaelly 
dos Santos Calixto, 10 anos, 
assistiu a primeira aula e ga-
rantiu que é importante para 
seu desenvolvimento. “A cada 
dia aprendo mais sobre diver-
sos temas como ética, cidada-
nia, bullying e reforço escolar. 

Espero que essa pandemia 
passe logo para que voltem as 
aulas presenciais com nossos 
instrutores e meus colegas de 
curso”, disse Rafaelly. 

21993765220



História de Superação
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Por Renato Ferreira
fn_renato@hotmail.com

ia Barbosa tem 
27 anos, é Pau-
lista, mas mora 
no Rio de Ja-
neiro desde os 
21 anos. Com 
muitas dificul-

dades, críticas e por conta de 
um relacionamento abusivo, 
ela veio para o Estado e conse-
guiu superar os desafios.

Mia veio para o Rio de Ja-
neiro com apenas 500 reais 
no bolso, sem conhecer nada, 
nem ninguém, morou em Re-
pública em Piedade, trabalhou 
em Shopping na Barra da Tiju-
ca e aplicativo de live. 

"hoje em dia, já conheço o Es-
tado quase todo, pois sou muito 
comunicativa, simpática e hu-
milde, isso faz com que eu che-
gue a vários lugares com bastan-
te receptividade", conta ela.

Ela passou muitas prova-
ções nos seus primeiros anos 
de moradia no Rio, pois os tra-
balhos que conseguia, só da-
vam para pagar o aluguel, que 
era 700 reais e recebia R$ 800, 
então, teve que contar com 
ajuda da família e amigos.

 "Eu me emociono ao falar 
da minha amiga Thaís Maga-
lhães, que conheci aqui no 
Rio de Janeiro, pois esteve 
comigo nos piores dias da mi-
nha vida, onde eu muitas ve-

Conheça 
abela guerreira 
Mia Barbosa
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            Foi com muita luta, em meio
a desafios e sofrimentos que consegui 
dar a volta por cima, transformar minha 
vida e estar 100% melhor.

Mia Barbosa

Mia Barbosa e sua amiga Thaís Magalhães

zes só tinha ovo para comer e 
ela chegava com alguma coi-
sa para me alimentar. 

Não posso também deixar 
de ser grata ao meu irmão Ga-
briel, por ter estado ao meu lado 
todo o tempo, nos momentos 
de tristeza profunda da depres-
são, por sempre me apoiar e 
aconselhar. A importância do 
Biel para mim é tanta que tenho 
uma tatuagem dele no braço. 
Ele é meu confidente. 

Graças a Deus, atualmente 
eu consigo me sustentar e viver 
muito bem. Hoje trabalho como 
promoter, aplicativo, onde faço 
divulgações em lives e vendo 
camarote em boates. Então, 
posso dizer sim, que, sou uma 
mulher guerreira, pois foi com 
muita luta, em meio a desafios 
e sofrimentos que  consegui 
dar a volta por cima, transfor-
mar minha vida e estar 100% 
melhor, conclui ela.

Mia Barbosa e seu 
irmão Gabriel
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v e l ó r i o 
de Diego 
M a r a -
dona na 
Casa Ro-
sada nes-
ta quinta-
-feira tem 
g e r a d o 
polêmica 
e n q u a n -

to a Argentina, oficialmente, 
ainda está de quarentena. 
Embora unido pelo luto do 
maior ídolo da história do 
país, o povo se divide quanto 
à atitude de o governo abrir 
a cerimônia para receber até 
1 milhão de pessoas, princi-
palmente em razão das duras 
restrições para a circulação 
dentro do país.

Enquanto as aulas estão 
suspensas e o uso de trans-
porte público é exclusivo para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDescontrole

O
quem presta serviços essen-
ciais, um dos maiores símbo-
los da nação Argentina está de 
portas abertas.

- Conheço gente que não con-
seguiu velar um parente porque 
não podemos circular dentro do 
próprio país, mas estão permi-
tindo que milhares se tumul-
tuem na Casa Rosada. É um de-
sastre. – disse o funcionário de 
um estabelecimento próximo.

Por outro lado, os argentinos 
que dormiram na rua para po-
der se despedir de Diego não 
demonstram preocupação com 
os protocolos de saúde:

- Estamos seguros perto de 
Deus - declarou um fã.

Os primeiros minutos após a 
abertura do velório foram de con-
fusão entre os primeiros da fila e 
a polícia, mas durante a manhã a 
espera estava tranquila, durando 
em torno de 1h30. Antes de en-

Velório de Maradona com 
multidão gera polêmica 
em meio à quarentena

 Foto: André Durão

Mais de 40 milhões de argentinos choraram a morte do ídolo Maradona

trar na Casa Rosada são distribu-
ídas máscaras, álcool gel e água, 
além de haver um controle de 
temperatura. Dentro do local não 
é permitido filmar ou tirar fotos 
em respeito à família.

Nos arredores da fila e da 
Casa Rosada, pessoas ven-

diam máscaras, camisas e fo-
tos com o rosto ou nome de 
Maradona, mas principalmen-
te bandeiras e artigos com as 
cores da Argentina.

- É uma loucura se pensar-
mos em tudo que passamos 
nos últimos meses, mas não 

podemos nos despedir de 
Diego pela televisão. Esta-
mos falando da única pessoa 
que foi capaz de unir todos os 
40 milhões de argentinos em 
toda a história do país - disse 
um dos milhares que espera-
vam sob o sol.

ANIVERSARIANTE DA SEMANA
LUCAS É O CARA

Dia 21 de no-
vembro foi dia 
de festa para o 
clã do amigo 
Marcelinho das 
Crianças, dire-
tor da Câmara 
Municipal de 
Nova Iguaçu. Foi 
comemorado o 
aniversário de 9 
anos do seu filho 
Lucas. A mamãe 
Roberta tam-
bém está muito 
feliz e orgulhosa 
desse lindo pre-
sente que Deus 
concebeu para 
esse casal. Para-
béns para todos 
e, lógico, um pa-
rabéns especial 
para o Lucas.


