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Alerj homenageia médico e equipe 
que salvaram bebê da Vila Kennedy 

Alerj discute melhor divulgação da tarifa social pelas concessionárias de energia elétrica
As concessionárias de 

energia elétrica devem ser 
obrigadas a divulgar, ampla-
mente, os critérios e os docu-
mentos para a concessão da 
tarifa social no Estado do Rio 
de Janeiro. É o que estabele-
ce o projeto de lei 1674/2019, 
que começou a ser discutido 
em plenário nesta quinta-fei-
ra (03/12) na Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj).

A proposta recebeu pare-
ceres favoráveis das comis-
sões de Constituição e Justi-
ça; Direitos Humanos; Minas 
e Energia; e Economia. Por 
ter recebido uma emenda, 
voltará a ser analisada pelas 
comissões para ir novamente 
a votação em plenário.

O projeto de lei foi elabo-

médico Glau-
co Lopes e 
a equipe da 
Unidade de 
Pronto Aten-
d i m e n t o 
(UPA) da Vila 
Kennedy, na 
Zona Oeste, 
foram ho-
menageados 

pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), após salvarem 
a vida de bebê de um ano. A deputada 
Rosane Felix (PSD) propôs uma moção 
de aplausos e congratulações aos profis-
sionais que socorreram a criança, grave-

O
mente ferida, na última quarta-feira, 2 de 
dezembro.

Lavínia, de apenas 1 ano, caiu no 
quintal de casa, em meio a cacos de vi-
dro. Foi levada à UPA com um intenso 
sangramento no pescoço. Dr. Glauco, ao 
verificar a gravidade do ferimento e a 
urgência pela cirurgia, acompanhado de 
uma equipe técnica da UPA, transportou 
Lavínia para o Hospital Municipal Albert 
Schweitzer em seu próprio carro.

No trajeto, segundo contou o médico, 
as auxiliares estancavam o sangue da 
criança com a mão e a mantinham conec-
tada a um tubo de oxigênio. Ao agradecer 
a equipe, a mãe da menina afirmou que a 
filha nasceu novamente. 

“Profissionais da saúde praticam 
atos de heroísmo todos os dias, deve-
mos celebrar e honrar esse trabalho 
tão valoroso. Por isso apresentei con-
gratulações e aplaudo o Dr. Glauco 

Gomes e a equipe da UPA de Vila Ken-
nedy. A empatia, proatividade e com-
petência deles foram determinantes 
para salvar a vida da bebê Lavínia”, 
afirma Rosane Felix.

rado por deputados que inte-
graram a CPI que apurou os 
serviços prestados no setor de 
energia: Zeidan Lula (PT), Jair 
Bittencourt (PP), Max Lemos 
(PSDB), Bruno Dauaire (PSC), 
Fábio Silva (DEM), Jorge Feli-
ppe Neto (PSD), Mônica Fran-
cisco (PSOL), Dionisio Lins 
(PP) e Gustavo Schmidt (PSL).

Durante as audiências pú-
blicas da CPI, verificou-se que 
muitos consumidores não 
tinham qualquer conheci-
mento sobre o direito à tarifa 
social, nem mesmo de quais 
documentos deveriam ser 
apresentados, apesar de ser 
obrigatória a sua informação, 
conforme artigo 4º da Lei 
12.212/2010, por parte do Exe-
cutivo e das concessionárias.

 Na justificativa do proje-
to de lei, os autores afirmam 
que, apesar de nos sites das 
empresas existir os requisitos 
para obter a tarifa social, 

muitos consumidores não 
têm acesso a internet, ou não 
dispõem de um computador, 
devendo as referidas informa-
ções serem disponibilizadas 
de forma acessível e prática.

“Nosso projeto de lei es-
tabelece que devem ser vei-
culados na própria conta de 
energia elétrica os critérios 
para obtenção do benefício, 
bem como os documentos 
necessários, a fim de que haja 
amplo acesso das famílias à 
tarifa social”, explica o depu-
tado Jair Bittencourt, que foi 
vice-presidente da CPI.
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Médico Glauco Lopes e equipe de socorristas da UPA foram agraciados com moção de aplausos e congratulações pela deputada Rosane Felix

Projeto de lei do deputado Jair Bittencourt obriga que contas de luz devem orientar consumidor a requerer benefício

Desde 2002 o governo fe-
deral oferece aos consumido-
res residenciais de baixa ren-
da o benefício da tarifa social 
de energia elétrica. Por meio 
dele é possível obter descon-

tos na conta de luz que vão de 
10% a 100%, sendo que, quan-
to menor o gasto de energia, 
maior o desconto. Para isso, 
é necessário ter um consumo 
de até 220 kWh por mês.



Quarta-Feira 09 de Dezembro de 2020

POLÍTICAGERAL 3
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVacina Pfizer Foto: Reprodução

p e s q u i s a -
dora brasi-
leira Maria 
Lúcia Pos-
sa foi uma 
das primei-
ras pessoas 
a receber 
uma das 
duas do-

ses da vacina desenvolvida 
pela Pfizer e pela BioNtech, 
no Reino Unido, nesta ter-
ça-feira (8).

"Hoje é o primeiro dia, 
mas acho que a coisa mais 
importante é que tem luz no 
fim do túnel", disse Possa.

"Eu estou cansada, está 
todo mundo cansado — da 
doença, de ficar em casa, de 
todas essas restrições", disse 
a pesquisadora em entrevis-
ta à GloboNews. "Mas agora, 

A finalmente, temos essa luzi-
nha e eu sou a prova".

Possa contou que estava 
de folga quando um colega de 
trabalho falou para ela checar 
seu e-mail. Isso porque alguns 
dos funcionários do Hospital 
Universitário Royal Free seriam 
também vacinados nesta pri-
meira fase da campanha.

O plano de vacinação do 
Reino Unido dividiu as pesso-
as em grupos. O primeiro, que 
começou a ser vacinado nesta 
terça-feira, inclui profissionais 
da saúde, pacientes idosos pes-
soas dos grupos de risco.

"Como eu trabalho no sistema 
de saúde e sou do grupo de risco, 
por causa de um transplante de 
rins, eu fui uma das primeiras a 
ser chamada", explicou Possa.

Ela disse que depois que 
tomar a segunda dose da va-

'Tem luz no fim do túnel', diz brasileira 
que está entre os primeiros vacinados 
para a Covid-19 no Reino Unido

Trabalhadora do serviço público de saúde, brasileira Maria Lúcia Possa é uma das primeiras a receber a vacina da Pfizer e BioNtech no Reino Unido

cina, que já está marcada para 
ser aplicada em 5 de janeiro de 
2021, pretende voltar ao Brasil 
para o aniversário de sua mãe, 
que vai completar 100 anos.

'Confia na ciência'
A pesquisadora ressaltou a 

importância da ciência para a 

produção de um imunizante em 
tempo recorde. Segundo ela, a 
única coisa que pode acontecer 
é uma leve dor no braço e sinto-
mas fracos de gripe, o que é con-
siderado normal.

"Se te oferecerem [a vacina], 
toma", disse a Possa. "Eu quero a 
minha liberdade de volta, com a 

paz e segurança de que não vou 
infectar ninguém", disse.

Segundo ela, a injeção "dói 
menos que a vacina da gripe". A 
única diferença, explicou, é que 
a seringa é mais longa e demora 
mais para depositar toda a dose 
da imunização, em comparação 
com a vacina da gripe.

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, afirmou em reunião 
nesta terça-feira que uma pri-
meira entrega de 8,5 milhões de 
doses da vacina da Pfizer pode 
chegar no início do ano que 
vem. A pasta informou que essa 
quantidade está prevista para o 
primeiro trimestre de 2020, mas 
o cronograma é sujeito a altera-
ções. O total negociado no termo 
de intenção de compras negocia-
do é de 70 milhões de doses.

No mesmo encontro, Pazuello 
estimou um prazo de 60 dias para 
obtenção de registro de qualquer 
vacina pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), mas 
governadores que participaram 
da reunião destacaram que caso 

haja algum imunizante aprovado 
em agências do exterior e o órgão 
brasileiro não se manifeste em 72 
horas, a vacina estará automati-
camente aprovada e poderá ser 
usada. A possibilidade prevista 
em lei, no entanto, perde a vali-
dade no fim deste ano, quando 
termina o estado de calamidade 
decretado em lei.

Segundo o artigo 3° da lei 
13.979, proposta e sancionada 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro, sobre medidas para enfren-
tamento da emergência em 
saúde, as autoridades poderão 
adotar autorização excepcional 
para importação e distribuição 
de insumos que tenham sido 
registrados por ao menos uma 

Idosa morre após esperar 12 dias por 
leito de UTI para covid-19 no Rio 

Pazuello diz que Brasil pode receber 8,5 milhões 
de doses da Pfizer no início do ano

A paciente Dilma Miranda, 61 
anos, morreu na madrugada desta 
terça-feira durante o processo de 
transferência do Hospital do Anda-
raí para o Hospital Ronaldo Gazolla 
após esperar por 12 dias um leito 
de Unidade de Tratamento Inten-
siva (UTI) para a covid-19. A idosa 
chegou a ficar seis dias do seu perí-
odo de internação em uma cadeira 
mesmo com os todos os sintomas 
compatíveis com a doença.

Walquíria Miranda , filha de 
dona Dilma, conta que a mãe deu 
entrada no Hospital do Andaraí, 
na Zona Norte do Rio, no dia 25 
de novembro e no dia 26 foi feito 
o teste para a covid-19. O resulta-

do positivo para a doença saiu no 
dia 30, a idosa saiu da poltrona em 
que estava e foi encaminhada para 
a enfermaria.

Neste dia, foi a última vez que 
mãe e filha se falaram. "Ela me fa-
lou: 'Wal pede para Deus me levar 
pois eu não aguento mais sentir 
dor e ficar sentada na cadeira'", re-
corda a analista de TI.

A ida para a enfermaria, no en-
tanto, não era a solução para o caso 
de dona Dilma, segundo Walquíria. 
A idosa, que tinha dado entrada 
no Andaraí com problema vascu-
lar, estava apresentava falta de ar e 
precisou até de oxigênio para fazer 
para realizar um exame.

Vacina Sinovac, chinesa, produzida em também em parceria com o Butantan, em São Paulo

Dilma Miranda

Foto: TINGSHU WANG

entre quatro autoridades sa-
nitárias estrangeiras listadas 
no texto. São elas: a Food and 
Drug Administration (FDA), 
dos Estados Unidos; a Europe-
an Medicines Agency (EMA), 
na Europa; a Pharmaceuticals 
and Medical Devices Agency 
(PMDA), no Japão; ou a Natio-
nal Medical Products Adminis-
tration (NMPA), na China.

Além disso, a vacina precisa já 
ter autorização para distribuição 
comercial em seus respectivos 
países. Neste caso, o imunizante 
poderá ser autorizado no Brasil 
automaticamente, se a Anvisa 
for omissa em se manifestar so-
bre pedido feito por autoridade 
para sua utilização.
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pós confli-
to de ver-
sões sobre 
d i á l o g o 
acerca das 
vacinas en-
tre o pre-
feito eleito 
E d u a r d o 
Paes e o go-

vernador João Doria, Paes 
afirmou que Dória "não fal-
tou com a verdade" , e que 
ele "manifestou uma angús-
tia" sobre a espera pela va-
cinação. Nesta segunda, o 
governador havia dito que o 
futuro prefeito do Rio havia 
lhe pedido lote de vacina, 
pois não queria esperar até 
março, mas, horas depois, 
Paes rebateu dizendo que 
aguardaria o Programa Na-
cional de Imunização.

A
Nesta terça, após a entre-

ga do Prêmio Líderes do Rio, 
no Hotel Fairmont, Eduardo 
Paes foi novamente questio-
nado sobre o diálogo.

— Falei com governador 
João Doria pela manhã (de se-
gunda) e ele entrou no tema 
da vacina. Eu adoraria termos 
a vacina, vamos discutir isso 
— afirmou Paes, que, porem, 
reforcou estar na "linha" de 
aguardar o programa nacional, 
do Ministério da Saúde.

Na sua versão, Doria afir-
mou, na segunda, que Paes lhe 
disse que "não vai ficar aguar-
dando o programa para março, 
e desejará vacinar o mais bre-
ve possível, começando pelos 
profissionais de saúde da cida-
de do Rio de Janeiro".

— Ele (Doria) não faltou com 
a verdade, eu disse que gosta-

Eduardo Paes explica que 
"manifestou uma angústia" a 
Doria sobre demora da vacina

Eduardo Paes entrega prêmio de personalidade do ano, do LIDE, para a infectologista da Fiocruz Margareth Dalcomo

ria de discutir sim o tema. Mas 
não se discute pela imprensa, 
precisa discutir entre técnicos 
— respondeu Eduardo Paes, que 
também se explicou sobre a es-

pera até março. — Se pudesse, 
eu tomava hoje e aplicava em 
todo mundo hoje. Eu manifes-
tei uma angústia, que acho que 
todos nós temos. Ele tem razão, 

não quero esperar até março, 
quero que chegue amanhã, mas 
é questão muito técnica para fa-
zer interpretação de expressões 
que a gente utiliza.

Pouco mais de uma sema-
na após a eleição, a equipe 
econômica do prefeito eleito 
Eduardo Paes faz e refaz con-
tas e aguarda dados dos atuais 
gestores, para tentar montar 
um plano de governo visan-
do a equilibrar o caixa. Caso 
fosse feito um corte linear de 
30% em todos os contratos de 
custeio previstos para 2021 — 
inclui despesas do dia a dia, 
como as de conservação, de 
aluguéis e de compras de me-
dicamentos —, como anunciou 
a nova gestão, o gasto cairia de 
R$ 9,12 bilhões para R$ 6,42 bi-
lhões. Ainda assim, os R$ 2,7 bi-
lhões cobririam apenas pouco 
mais de um quarto dos R$ 10 
bilhões de déficit nas finanças 
municipais para o próximo ano 
estimados pelo coordenador 
da transição e futuro secretá-
rio de Fazenda e Planejamento 
do Rio, deputado federal Pedro 
Paulo Carvalho (DEM).

Pedro Paulo explica que 
30% será a média de redução 
dos contratos, mas áreas prio-
ritárias, como Saúde e Educa-
ção, serão preservadas. Haverá 
casos ainda em que os acordos 

serão suspensos e até cance-
lados, como os de aluguéis de 
imóveis ocupados por órgãos 
da prefeitura, cujos servidores 
trabalharão em home office 
ou serão acomodados em pró-
prios do município.

Em relação a pessoal, o fu-
turo secretário afirma que a 
diminuição será superior a 
40% dos gastos com cargos 
comissionados e funções gra-
tificadas. Ele anuncia um pen-
te-fino nos chamados pendu-
ricalhos — valores adicionais 
a salários, como verbas de 
indenização e gratificações. 
Como O GLOBO revelou no 
ano passado, um agente de ad-
ministração, com salário base 

Rumo a 2022: Bolsonaro reúne prefeitos 
que a família ajudou a eleger no Rio

Proposta da futura prefeitura do Rio de fazer cortes 
em contratos pode gerar economia de R$ 2,7 bilhões

Os novos prefeitos e vere-
adores ainda nem tomaram 
posse, mas já foi dada a lar-
gada para a campanha elei-
toral de 2022. O presidente 
Jair Bolsonaro recebeu para 
o café da manhã no Palácio 
da Alvorada, nesta terça-fei-
ra (08), os eleitos que tive-
ram o apoio da família na 
última disputa.

Com base na lei da reci-
procidade política, agora o 
presidente conta com Fer-
nando Jordão, de Angra dos 

Reis;Waguinho, de Belford 
Roxo; Washington Reis, de 
Duque de Caxias; Capitão 
Nélson, de São Gonçalo; Jor-
ge Miranda, de Mesquita; 
e Rogério Lisboa, de Nova 
Iguaçu; na tropa de choque 
de sua campanha à reeleição.

Com as bases fincadas na 
Baixada, em São Gonçalo 
(segundo maior colégio elei-
toral do estado) e na Região 
Sul, eles formarão a coluna 
dorsal da base bolsonarista 
em terras fluminenses.

Pedro Paulo fala sobre os planos à frente da pasta no próximo ano

Foto: Gabriel de Paiva

de pouco mais de um salário 
mínimo, tinha vencimentos 
brutos de R$ 80 mil.

— A gente vai olhar com 
três lupas os maiores salários, 
que estão acima do teto até do 
funcionalismo federal. Há ser-
vidores da Saúde e da Guarda 
Municipal que ganham grati-
ficações, que são para compor 
os salários deles. Estou falan-
do daqueles que ganham mais 
de R$ 39 mil — diz Pedro Paulo.

Ele acrescenta que será 
criado um grupo só para audi-
tar as folhas de pagamentos:

— Vamos pegar dois anos da 
atual administração. Ver cada 
gratificação que foi dada. Va-
mos revisar tudo. Prefeitos eleitos encontram presidente Bolsonaro em Brasília 

Foto: Divulgação
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reze meno-
res que eram 
m a n t i d o s 
em cárce-
re privado 
em um sítio 
em Xerém, 
na Baixada 
F l u m i n e n -
se, foram 
l i b e r t a d o s 

na manhã desta terça-feira por 
policiais da 61ª DP (Xerém). Na 
ação, um homem foi preso em 
flagrante acusado de crimes de 
cárcere privado, estelionato e 
supressão de documentos.

Segundo informações da polí-
cia, os adolescentes vieram de vá-
rios estados, como Alagoas, Pará, 
Amazonas e Paraíba, com a pro-
messa de que seriam inseridos em 
grandes times do futebol carioca 
após receberem treinamento.

T
Ainda de acordo com in-

formações da polícia, foi 
constatado que os meninos 
permaneciam trancados em 
alojamentos que não possuía 
qualquer proteção contra in-
cêndio e tinha pousa ilumina-
ção. Os menores não possuí-
am livre acesso aos familiares, 
com os quais mantinham um 
contato “controlado”. Eles 
também não tinham acesso 
aos próprios documentos.

De acordo com o delegado 
Robero Gomes, titular da 61ª 
DP, as famílias dos jovens pa-
gavam uma quantia mensal 
ao responsável pela adminis-
tração do local, que foi con-
duzido para a delegacia. Os 
meninos resgatados possuem 
entre 13 e 17 anos.

Os próprios jovens faziam 
tarefas domésticas, como 

Polícia liberta adolescentes 
mantidos em cárcere privado 
em sítio na Baixada

Polícia no sítio onde os adolescentes eram mantidos

limpeza. Eles também cozi-
nhavam. Ainda segundo o 
delegado, os garotos não es-
tudavam e nem tinham vida 
social. Em um pequeno cam-
po na propriedade, eles fa-
ziam alguns treinamentos.

- Eles ficavam trancados, 
não saíam para lugar nenhum. 
Faziam as tarefas domésticas 
e treinavam ali mesmo. Todos 
os celulares eram recolhidos 
à noite e eles ficavam sem as 

suas documentações - explica 
o delegado.

Roberto Gomes acrescen-
ta ainda que o alojamento 
era pequeno para todos os 
menores e frisa que apre-
sar de os pais pagarem uma 
quantia para que o respon-
sável pelo local treinasse os 
rapazes, o homem não tinha 
qualificação para desempe-
nhar esse papel.

No grupo havia um jovem 

que já estava no sítio há qua-
tro anos. Outros, tinham che-
gado há menos tempo.

Os adolescentes encontra-
dos no sítio prestaram depoi-
mento na delegacia e foram 
acolhidos por um time de fu-
tebol sediado também em Xe-
rém. O clube vai fornecer abri-
go aos menores e a chance de 
inseri-los em outras equipes 
com os testes que acontecem 
em sua sede.

Quando esteve no Condo-
mínio Figueiras, na Muzema, 
após o desabamento de dois 
prédios construídos por milicia-
nos — uma tragédia que matou 
24 pessoas no ano passado — , o 
presidente do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo do Rio de 
Janeiro (Caurj), Jeferson Salazar, 
logo de cara suspeitou que, pela 
estética das obras e pelos mate-
riais utilizados no acabamento, 
haveria algum profissional espe-
cializado envolvido nas constru-
ções. O palpite foi confirmado na 
manhã desta terça-feira, quando 
a Polícia Civil e o Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro (MP-RJ) 
deflagraram a Operação Sturm 
para cumprir nove mandados 
de prisão expedidos pela justiça 
contra integrantes do grupo pa-
ramilitar que atua na região.

— Eu estive na Muzema 
quando caíram aqueles prédios 
e vi que a qualidade técnica 
das edificações, pelo menos 
esteticamente, já indicava que 
ali tinha uma coisa para além 
de um mero construtor. Caso 
tudo seja confirmado, é preciso 
abrir um processo ético no âm-
bito do Conselho que poderá 
resultar em punições previstas 
pelo novo código de ética: uma 
repressão privada, uma repres-

são pública, multas, suspensão 
temporária do registro profis-
sional e até a cassação do regis-
tro — comentou.

Até a tarde desta terça, sete 
pessoas foram presas, entre 
elas o arquiteto Clayton Luiz 
Vieira, acusado de participar da 
organização criminosa dando 
suporte técnico nas constru-
ções. Em sua decisão do dia 11 
de novembro deste ano, quan-
do decretou a prisão dos acusa-
dos, a juíza Juliana Benevides 
de Barros Araújo, da 1ª Vara Cri-
minal Especializada da Capital, 
acusou Clayton pelo crime de 
organização criminosa.

A denúncia mostra que 
Clayton Luiz Vieira, com sua 

Polícia encontra projétil em corpo de uma 
das primas mortas em Duque de Caxias

Conselho comenta prisão de arquiteto acusado de 
integrar 'núcleo imobiliário' da milícia da Muzema

A Polícia Civil encontrou 
um projétil durante a necrop-
sia no corpo das duas meni-
nas mortas durante ação do 
15º BPM (Duque de Caxias) 
na última sexta-feira. A bala 
será encaminhada para com-
paração balística com os cin-
co fuzis e cinco pistolas que 
os agentes portavam na oca-
sião. A polícia espera deter-
minar, com a perícia, de que 
arma partiu o disparo.

Emilly Victória Silva dos 
Santos, de 4 anos, e Rebeca 
Beatriz Rodrigues dos San-

tos, de 7 anos, foram balea-
das enquanto brincavam na 
frente de casa, na Favela do 
Barro Vermelho. Parentes 
acusam policiais que perse-
guiam dois homens numa 
moto pelo disparo. Já os 
PMs alegam que não atira-
ram na ocasião.

Nesta segunda-feira, De-
legacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
fez uma perícia no local do 
crime. Parentes das duas me-
ninas já começaram a ser ou-
vidos na unidade.

Arquiteto Clayton Luiz Vieira, preso, acusado de envolvimento com a milícia da Muzema

Foto: Reprodução 

expertise como arquiteto, 
orientava os construtores de 
imóveis Ivonaldo Teixeira 
Costa, vulgo Pepe, e Clodoal-
do Dias Godinho, vulgo Gaú-
cho, também presos nesta 
terça-feira. Segundo o MP, 
somados a Antonio Nunes 
Lopes, vulgo Tonho, também 
preso, eles integravam o cha-
mado "núcleo imobiliário", 
atuando na ocupação do solo, 
execução das obras, locação, 
entre outras atividades. Um 
dos prédios citados pela De-
legacia de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas (Dra-
co), que contou com a experi-
ência de Clayton, fica na Rua 
Araticum 812, na Muzema. As primas Rebecca, de 7 anos, e Emilly, de 4

Foto: Reprodução
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riada em 
2016, a Pa-
trulha Maria 
da Penha, 
da Guarda 
M u n i c i p a l 
de Duque 
de Caxias, é 
hoje referên-
cia no esta-

do pelo excelente trabalho que 
vem desenvolvendo. O sucesso 
no trabalho para diminuição 
e prevenção da violência do-
méstica e familiar contra a mu-
lher incentivou outras cidades 
como Rio das Ostras, Petrópo-
lis, Volta Redonda, Araruama e 
Macaé a criarem esse importan-
te programa desenvolvido em 
parceria com o Poder Judiciário.

Já foram realizadas mais de 

C
três mil atuações e acompanha-
mentos de cumprimento das 
medidas protetivas determina-
das pela justiça.

Já tendo capacitado guar-
das municipais de outras 
cidades a lidar com esse im-
portante processo, a guarda 
municipal de Duque de Caxias 
encerra nesta sexta-feira (4) a 
capacitação de GMs da Patru-
lha Maria da Penha da Prefei-
tura do Rio de Janeiro.

Durante o curso, iniciado 
no final de mês de novembro, 
os guardas da capital assisti-
ram palestras e participaram 
do trabalho de campo com os 
GMS, subordinados à Secreta-
ria de Políticas de Segurança, 
Infraestrutura Urbana e Ges-
tões Tecnológicas. 

Patrulha Maria da Penha: 
Guarda Municipal de Duque de 
Caxias capacita GMs da capital

Já foram realizadas mais de três mil atuações e acompanhamentos de cumprimento das medidas protetivas determinadas pela justiça

“Para divulgar nosso tra-
balho firmamos parcerias 
e desenvolvemos projetos 
com o objetivo de prevenir 
e divulgar o trabalho da Pa-

trulha Maria da Penha e das 
ações de apoio realizadas 
por órgãos municipais como 
o Departamento da Mulher 
da sScretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos 
e a Secretaria Municipal de 
Educação”, disse a guarda 
municipal Neusely Pereira, 
Coordenadora do programa.

A Fundação de Desenvol-
vimento Social de Belford 
Roxo (Funbel) irá iniciar 
no próximo dia 14 de de-
zembro o programa Saúde 
em Foco. O projeto  trata-se 
de um acompanhamento 
nutricional específico para 
adultos e idosos com doen-
ças crônicas. O objetivo é 
incentivar a reeducação ali-
mentar e fornecer melhor 
qualidade de vida.

A idéia surgiu da presiden-
te da Funbel, Clarice Santos, 
que viu a necessidade de um 
atendimento direcionado a 
esses pacientes. “Desde o iní-
cio da gestão eu tenho von-
tade de implantar esse ser-
viço. Geralmente, as pessoas 
com doenças crônicas não 
têm prioridade ao solicitar 
um tratamento nutricional, 
Então me surgiu essa ideia 
de realizar esse tratamento 
específico. Eu acredito que 
a nutrição, por trabalhar na 
área da saúde, tende a melho-
rar o quadro clínico de modo 
geral. Eles não vão deixar 
de ter a doença, mas estarão 
tratando e acompanhando”, 
afirmou Clarice.

Funbel lança programa Saúde em Foco

Luciana de Oliveira e a presidente da Funbel, Clarice Santos

Foto: Divulgação

A nutricionista Luciana 
de Oliveira,  que realizará 
os atendimentos,  enfati-
zou a importância da esco -
lha na hora de se al imen-
tar.  “A alimentação é muito 
importante na v ida dessas 
pessoas,  ela  melhora tudo. 
A pessoa aprendendo e sa-
bendo fazer  as  escolhas 
certas,  ela  vai  conseguin-
do controlar.  Eles não en-
tendem que uma coisinha 
que fazem no dia-a-dia 
inf luencia bastante num 
todo.  Então,  nós iremos 

trabalhar isso,  os educan-
do e ensinando a fazerem 
as escolhas certas”,  enfati-
zou a D outora.

Para agendar a consulta é 
necessário informar o nome, 
data de nascimento, a pato-
logia clínica e ter um encami-
nhamento médico pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
O agendamento será realiza-
do via telefone ou Whatsa-
pp, de segunda a sexta-feira, 
das 8 horas às 17 horas. Os 
telefones são 26622393 e 
27614264 (Whatsapp).
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e chamo Aman-
da Vaccari, te-
nho 34 anos, 
sou mineira, 
natural de João 
Monlevade e 
moro há nove 

anos no estado do RJ, atual-
mente em Rio das Ostras-RJ. 
Sou casada e tenho uma filha 
de 7 anos. Sou formada em 
Gestão Ambiental, sou em-
preendedora, modelo com 
DRT, diretora do Sind Model 
RJ (Sindicato das Modelos 
do Estado do Rio de Janei-
ro), faço parte da Associação 
de Beach TENNIS de Rio das 
Ostras e também sou influen-
ciadora digital  e escrevo para 
uma coluna da revista digital 
Tendência e Moda!

Adoro praticar esportes, 
malhar, correr, nadar, faço die-
ta, tento manter sempre uma 
alimentação saudável! Sou 
vaidosa e por isso estou sem-
pre cuidando da minha ima-
gem da cabeça aos pés, afinal 
uma modelo tem que estar 
sempre pronta para os traba-
lhos que surgem. Sou Musa 
do Galo de 2019 no concurso 
Musa do Brasileirão e Musa 
destaque de 2020. Ao partici-
par do concurso, ainda como 
candidata, tive uma grande 
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               A pandemia me trouxe novos desafios e 
aprendizados e entendi que tudo se recria, se 
reinventa, o que não podemos é ficar parados vendo
 a vida passar! A gente só vive uma vez!

Amanda Vaccari

visibilidade nas redes sociais, 
conheci contatos no meio ar-
tístico, conquistei várias par-
cerias no mercado da beleza. 

Atualmente trabalho como 
modelo fotográfica e influen-
ciadora digital. Estou sempre 
em busca da minha melhor 
versão e sempre buscando 
conhecimentos no mundo 
digital! A pandemia me trou-
xe novos desafios e aprendi-
zados e entendi que tudo se 
recria, se reinventa, o que não 
podemos é ficar parados ven-
do a vida passar! A gente só 
vive uma vez!

Conheça 
Amanda Vaccari
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ma semana 
depois de 
o Flamen-
go aceitar 
a proposta 
do Pafos, do 
Chipre, por 
Lincoln, o 
atacante ain-
da não foi 

procurado pelo clube cipriota 
para acertar um contrato. Libe-
rado oficialmente pela diretoria 
rubro-negra, o jovem de 19 anos 
continua treinando na base à 
espera de uma definição.

A proposta do Pafos é de 4 
milhões de dólares por 75% dos 
direitos econômicos de Lincoln. 
A oferta chegou por intermediá-
rios direto ao Flamengo.

O empresário do jogador, 
Victtão Remiro, confirmou que 

U
ainda não foi procurado para 
tratar de um acerto com os ci-
priotas, como salário e tempo 
de contrato.

- Tem saído muitas coisas 
falando que o jogador não quer 
ir para o Chipre, o Flamengo 
está empurrando o jogador de 
qualquer jeito, e nem proposta 
chegou para o jogador. Chegou 
uma proposta para o clube, mas 
a última palavra é sempre do 
jogador. Ele que tem que saber 
se quer ir ou não. Vamos ava-
liar todas as propostas, mas até 
o momento não chegou nada 
para o jogador. Tem que se acer-
tar com o jogador primeiro - dis-
se Remiro.

Enquanto isso, Lincoln se-
gue cumprindo programação 
na base. Após se recusar num 
primeiro momento a descer, ele 

Sem contato de clube do 
Chipre, Lincoln segue com 
futuro indefinido no Flamengo

Liberado pelo Flamengo, Lincoln ainda não foi procurado pelo Pafos, do Chipre

passou a treinar com o sub-20 
rubro-negro, mas não tem sido 
relacionado para os jogos da ca-
tegoria. Ele completa 20 anos 
no dia 16 de dezembro, quando 
estoura a idade de juniores.

A opção pelo Pafos nunca foi 
considerada a ideal pelos em-
presários. Há também a expec-

tativa de uma nova proposta 
do Dinamo de Kiev, que quase 
fechou a contratação de Lincoln 
em outubro. O clube ucraniano 
joga nesta terça-feira pela Liga 
dos Campeões e tem chance de 
garantir vaga na Liga Europa - o 
que reativaria o interesse no ata-
cante do Flamengo.

Em 2020, o Flamengo recebeu 
outras propostas por Lincoln - a maio-
ria por empréstimo - mas rejeitou 
todas. Clubes como Nantes (França), 
Mouscron (Bélgica) e Troyes (França, 
através do Grupo City) manifestaram 
interesse no jogador, mas a diretoria 
rubro-negro manteve a posição de 
apenas vendê-lo.


