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governador 
em exercício 
do RJ, Cláu-
dio Castro, e 
o prefeito do 
Rio, Marcelo 
Crivella, se 
reuniram na 
manhã desta 
quinta-feira 

(3) com seus respectivos secre-
tários de Saúde para definir se 
as medidas de isolamento so-
cial devem ser retomadas.

Crivella deixou o Palácio 
Guanabara, sede do poder es-
tadual, após duas horas e não 
falou com a imprensa.

A reunião aconteceu após o 
Comitê Científico da Prefeitura 
do Rio, formado para analisar 
a situação da pandemia de Co-
vid-19, sugerir o retorno de me-
didas de isolamento social na 
cidade para conter o crescimen-
to do número de casos.

Entre as medidas 
sugeridas, estão:

Fechamento de escolas;
Proibição de banhistas em 

praias;
Proibição de aglomerações;
Fechamento mais cedo de 

bares e restaurantes;
Fiscalização em estações do BRT 

e metrô para que efetivamente o uso 
de máscaras se torne obrigatório.

O
Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) também alertou, 
por meio de uma nota téc-
nica, que a cidade do Rio 
de Janeiro está perto de um 
colapso no sistema de saú-
de, com a possibilidade de 
enfrentar um quadro sério 
de desassistência geral, por 
causa da Covid-19.

Governo e Prefeitura do Rio 
se reúnem para avaliar novas 
restrições contra a Covid-19

De acordo com o estudo, uma 
das preocupações é o aumento 
no número de casos perto das 
festas de fim de ano. Especialis-
tas apontaram que o motivo do 
alerta é o "excesso de mortalida-
de" no município.

Aumento da testagem
O plano de testagem em massa 

para Covid da população do RJ, di-

vulgado pela Secretaria de Saúde, 
começa na próxima sexta-feira (4).

De acordo com as autorida-
des, a ideia é testar um número 
maior de pessoas com sintomas 
da Covid-19. Os exames já po-
dem ser agendados pelo aplica-
tivo 'Dados do Bem'.

Novos casos
Nesta quarta-feira (2), a Se-

cretaria Estadual de Saúde (SES) 
registrou 3.415 novos casos da 
doença. Esse foi o segundo dia 
seguido com mais de 3 mil no-
vos casos registrados.

O Rio de Janeiro também 
contabilizou 81 mortes pro-
vocadas pelo novo corona-
vírus nas últimas 24 horas. 
No total, são 361.397 casos e 
22.764 óbitos no RJ.

Banhistas lotam a praia do Leme  e ouras praias do Rio todos os dias de sol
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estado do Rio 
apresenta a 
maior taxa 
de morta-
lidade pela 
Covid-19 do 
Brasil, aponta 
levantamen-
to do Moni-
toraCovid-19, 

ferramenta de monitoramento da 
Fiocruz que acompanha o avanço 
da doença pelo país. Ao todo, são 
131 óbitos por 100 mil habitantes, 
bem à frente de São Paulo (91,7 
mortes por 100 mil), que lidera no 
número absoluto de vítimas fatais 
do novo coronavírus no país.

O cálculo da taxa de mortali-
dade por 100 mil ou por milhão 
de habitantes costuma ser uti-
lizado para ponderar o impacto 
das mortes causadas pela Co-
vid-19 conforme o contexto de-
mográfico de determinado mu-
nicípio, estado ou país. O dado do 

O
MonitoraCovid-19 indica que, no 
quadro atual da epidemia, o Rio é 
a unidade da federação com mais 
óbitos pela doença levada em 
conta a proporção de óbitos em 
relação à população.

A nível nacional, o Rio é se-
guido de outros seis estados 
com mais de 100 óbitos por 
100 mil habitantes: Distrito 
Federal (129,56), Amazonas 
(116,74), Mato Grosso (116,41), 
Roraima (116,29), Espírito San-
to (106,4) e Ceará (104,92).

Na última quarta-feira, o pro-
jeto alertou, por meio de nota 
técnica, que o sistema de saúde 
fluminense entrou em colapso 
com o aumento no número de 
casos. Na região metropolita-
na do Rio, 172 pessoas aguar-
davam na fila por um leito de 
UTI do Sistema Único de Saúde 
(SUS) ontem. A taxa de ocupa-
ção das unidades intensivas na 
rede privada já chega a 98%.

Estado do Rio tem a maior taxa de 
mortalidade por Covid-19 no Brasil. 
Descaso de muitos, preocupa

Aglomeração na praia de Ipanema, na Zona Sul, na última segunda-feira (30)

Ele está quase pronto: o 
submarino Humaitá, uma 
importante conquista tecno-
lógica e industrial brasileira, 
será lançado no próximo dia 
11 ao mar, em uma cerimônia 
que contará com a presença 
do presidente da República. 
Antes disso, porém, um even-
to para jornalistas ocorrido na 
quarta-feira (2) mostrou que o 
Programa de Desenvolvimen-
to de Submarinos (Prosub) 
- uma parceria firmada entre 
o Brasil e a França em 2008 
com a objetivo de transferir 
tecnologia para a fabricação 
de embarcações militares – 
vai de vento em popa, ou, 
mais adequadamente, de pro-
pulsor a toda.

O Humaitá é um marco 
tecnológico muito significa-
tivo: é um submarino que vai 
deslocar uma massa de duas 
mil toneladas, tem uma auto-
nomia de 80 dias no mar (po-
dendo ficar submerso por até 
cinco dias), tem 72 metros de 
comprimento, capacidade de 
transportar 35 tripulantes, 

Marinha do Brasil prepara lançamento do 
submarino Humaitá em Itaguaí

Parte do submarino Humaitá: 72 metros de comprimento e autonomia de 80 dias, cinco deles submerso

Foto: Divulgação

Após PIB do 3º trimestre, governo diz que 'escudo' 
contra efeitos da pandemia deve ser 'desarmado'

A Secretaria de Política Econô-
mica do Ministério da Economia 
informou nesta quinta-feira (3) 
que o "escudo de políticas sociais" 
criado para amenizar os impactos 
econômicos e sociais da pande-
mia deve ser "desarmado".

Segundo a área econômica, o 
fim de auxílios governamentais 
abrirá espaço para a agenda de re-
formas estruturais e medidas de 
ajuste das contas públicas que, na 
visão da secretaria, são o "único 
meio para que a recuperação se 
mantenha "pujante".

A avaliação foi divulgada após 
o anúncio nesta quarta-feira do re-
sultado do Produto Interno Bruto 
(PIB) do terceiro trimestre, que 
registrou um crescimento de 7,7% 
na comparação com os três meses 
anteriores. Os dados foram divul-
gados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, a economia brasileira 
saiu da chamada "recessão técni-
ca", caracterizada pelo tombo do 
PIB por dois trimestres seguidos.

"A forte recuperação da ativida-
de, do emprego formal e do cré-
dito neste semestre pavimentam 
o caminho para que a economia 

brasileira continue avançando no 
primeiro semestre de 2021 sem a 
necessidade de auxílios governa-
mentais", avaliou o Ministério da 
Economia.

Segundo o governo, a reto-
mada da atividade e do emprego 
registrada nos últimos meses 
compensará a redução dos auxí-
lios, previstos para terminar em 
dezembro deste ano.

"Outro fator positivo será a me-
lhora das condições financeiras 
que continuarão impulsionando 
a atividade, principalmente com 
a retomada da agenda de refor-
mas", acrescentou.

De acordo com o Ministério da 
Economia, o fraco crescimento do 
PIB nos últimos anos é uma con-
sequência da baixa produtivida-
de, fruto da má alocação de recur-
sos na economia brasileira.

"Desta forma, o único caminho 
que poderá gerar a elevação do 
bem-estar dos brasileiros serão 
medidas que consolidem o lado 
fiscal de nossa economia e cor-
rijam a má alocação de recursos, 
aumentem a produtividade e in-
centivem a expansão do setor pri-
vado", concluiu.

equipado com míssil, torpe-
dos, minas aquáticas, e faz 
lançamento de tropa aquá-
tica especializada para com-
bate no mar. Sua autonomia 
e os motores a diesel fazem 
com que ele possa se locomo-
ver sem paradas, por exem-
plo, do Rio de Janeiro ao Rio 
Grande do Sul.

O Humaitá é o segundo 
da classe, fruto da coope-
ração tecnológica com a 
França. O Prosub já lançou 
ao mar o submarino Ria-
chuelo, este em fase de tes-

tes finais, com vistas a ser 
entregue para operação à 
Marinha em 2021, quando 
estará armado e pronto para 
cumprir suas missões.

No total, estão planejados 
quatro submarinos do tipo 
convencional, movidos a ba-
teria, recarregadas por motor 
a diesel. Um quinto subma-
rino, com propulsão nuclear, 
também faz parte do progra-
ma. A construção das embar-
cações para a Marinha está a 
cargo da Itaguaí Construções 
Navais (ICN).

No mesmo documento, a 
Fiocruz alertou que os núme-
ros da Covid-19 na cidade do 
Rio também preocupam. Du-
rante boa parte da pandemia, 
o município ficou atrás de São 
Paulo, capital, no índice de 
mortes diárias. Nas últimas 
duas semanas, o quadro se in-
verteu — são 60 óbitos no Rio, 
frente a 35 na capital paulista, 
que tem quase o dobro da po-
pulação carioca. A instituição 
alerta que o Rio pode retomar 
o padrão de transmissão do 
Sars-CoV-2 observados no iní-
cio da pandemia.

Rio se aproxima de 23 mil mortes
Segundo o último boletim do 

consórcio de veículos de impren-
sa formado por O GLOBO, Extra, 
G1, Estado de S. Paulo, UOL e Fo-
lha de S. Paulo, o estado do Rio 
soma 22.764 mortes pela Covid-19 
e 361.397 casos da doença. Já o 
estado São Paulo, cuja população 
é quase três vezes maior do que a 
fluminense, tem 42.456 vítimas 
fatais do coronavírus e 1.259.704 
infecçoes registradas.

No Rio, o comitê científico que 
assessora o prefeito Marcelo Cri-
vella (Republicanos) sugeriu que 
algumas medidas de isolamento 

social sejam retomadas em meio 
à alta de casos e mortes. Na ad-
ministração estadual, o governa-
dor interino Cláudio Castro (PSC) 
anunciou um programa de testa-
gem em massa que começará na 
próxima sexta-feira sob a justifica-
tiva de evitar um "lockdown".

Já em São Paulo, o governador 
João Doria (PSDB) anunciou na 
última segunda-feira, dia seguinte 
ao segundo turno das eleições mu-
nicipais, o retorno de todos os mu-
nicípios do estado para a chamada 
fase amarela, que restringe o horá-
rio de funcionamento e a ocupação 
de estabelecimentos e eventos.
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prefeito elei-
to Eduardo 
Paes apre-
sentou mais 
seis novos 
integrantes 
do seu futu-
ro, incluin-
do quatro 
m u l h e r e s : 

Maína Celidônio (Transporte), 
Washington Fajardo (Plane-
jamento Urbano), Guilherme 
Schleder (Esportes), Joyce Trin-
dade (Secretaria da Mulher), 
Laura Carneiro (Assistência So-
cial), Thalita Galhardo (Subpre-
feitura de Jacarepaguá). Agora, 
há 11 secretários definidos no 
total. Para Paes, o transporte 
será o "maior desafio da prefei-
tura", e a futura secretária disse 
que o problema do BRT precisa 
ser resolvido de forma transver-
sal, incluindo a segurança e o 
planejamento urbano.

Os nomes representam o re-

O
torno de três conhecidos (Fajar-
do, Schleder e Laura Carneiro) e 
três novatos. Fajardo, ex-presi-
dente do IPRH, assumirá uma 
nova pasta, a de Planejamento 
Urbano, separadamente da Se-
cretaria de Urbanismo, que fica-
rá responsável pelos processos 
de licenciamento e fiscalização. 
A secretaria da Mulher, que 
existia no primeiro governo 
Paes e depois foi extinta, será 
agora recriada.

A economista Maína Celi-
dônio estava em dúvida sobre 
o convite, conforme revelou O 
GLOBO, pois fora convidada para 
dar aula no Insper. Para Eduardo 
Paes, a pasta de Transporte será 
"o maior desafio da prefeitura".

— Sabemos que a Saúde é um 
desafio monstruoso, mas há 
questões já sendo encaminha-
das pelo secretário Daniel So-
ranz. O Transporte tem várias 
crises, inclusive institucionais, 
que precisam ser resolvidas.

Eduardo Paes anuncia 
cinco novos secretários 
e uma subprefeita

Eduardo Paes apresenta novos subprefeitos

O BRT, sistema implementa-
do por Paes, mas que vem em 
crise de gestão há alguns anos, 
enfrentou, nessa semana, greve 
de motoristas. Para a secretária 
nomeada, que escreveu uma 
tese de doutorado na PUC-Rio 
sobre o impacto de obras como 
VLT, Linha 4 do metrô, além do 
próprio BRT durante preparati-
vos para a Olimpíada de 2016, 

a solução passa pela articulação 
com outros setores.

— O BRT vem num processo de 
degradação. Precisamos de uma 
operação transversal, inclusive 
com a segurança e operação urba-
na, não é só com transporte. Tam-
bém segurança das mulheres nos 
modais. Há muito a se pensar para 
melhorar a qualidade do transpor-
te e sua gestão. Na época olímpica, 

houve muito investimento, e 
agora precisamos aprimorar ges-
tão, e pensar melhor no sistema 
como serviço — explicou a futura 
secretária, que também comen-
tou sobre sucessivos problemas 
de corrupção na área. — Investi-
gação é com Ministério Público, 
mas cabe a nós aperfeiçoar con-
tratos e avançar no monitora-
mento e regulação do setor.

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão (PRTB) se mani-
festou sobre o desfecho da 
polêmica sobre a volta às au-
las em janeiro de 2021, anun-
ciada pelo Ministério da Edu-
cação na última quarta-feira. 
Mourão chamou de hipocrisia 
o posicionamento daqueles 
que defendem a permanência 
das aulas remotas.

"Acho que há uma certa 

Mourão chama recusa de volta às aulas de 
'hipocrisia': aluno 'vai para balada'

Vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão

Foto: Marcelo Camargo

Com Covid, prefeito de Nilópolis está sedado 
e intubado em hospital da Zona Sul do Rio

O prefeito de Nilópolis, Fa-
rid Abrão (PTB), de 76 anos, 
está internado na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) do 
Hospital Copa D'Or, em Copaca-
bana, na Zona Sul do Rio, após 
contrair Covid-19. O prefeito 
foi internado na segunda-feira, 
mas no dia seguinte após o agra-
vamento da infecção, precisou 
ser sedado e intubado.

Segundo a sua assessoria de 
imprensa, o quadro de saúde do 
político é estável. Farid Abrãao 
comandou a campanha de seu 

sobrinho Abraãozinho David 
(PL), que foi eleito para assumir, 
em 2021, a prefeitura da cidade 
da Baixada Fluminense.

Farid Abrão, irmão do patro-
no da Beija-Flor de Nilópolis 
Aniz Abraão David, presidiu a 
escola por 18 anos.

Em Nilópolis, conforme o 
último boletim da Secretaria 
estadual de Saúde, divulga-
do nesta quarta-feira, houve 
231 mortes em decorrência do 
novo coronavírus. Foram regis-
trados 1.809 casos da doença.

hipocrisia nisso aí. A mesma 
turma que não quer voltar vai 
para a balada, vai para bar... 
Então, vamos ser coerentes 
nas coisas. Se não pode, não 
pode para tudo", declarou 
Mourão em frente ao Palácio 
do Planalto.

A fala do vice-presidente 
repercute a decisão do MEC 
de publicar uma portaria que 
determina o retorno das au-

las presenciais em univer-
sidades federais a partir de 
4 de janeiro de 2021. A de-
terminação foi recebida de 
forma negativa por reitores 
de diversas insittuições de 
ensino, que questionaram a 
decisão do ministério em um 
momento de crescimento 
das taxas de morte por Co-
vid-19 cresce em, pelo me-
nos, 7 estados. Farid Abrão, prefeito de de Nilópolis

Foto: Reprodução
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Portal dos 
Procurados 
d i v u l g o u 
na noite de 
quarta-feira 
um cartaz 
pedindo in-
f o r m a ç õ e s 
que levem 
ao para-

deiro de Mario Silva Ribei-
ro Leite, conhecido como o 
Mário Bigode, de 36 anos. De 
acordo com investigação da 
Delegacia de Descoberta de 
Paradeiros (DDPA), Leite é o 
principal suspeito da morte 
de Gabriela Oliveira de Frei-
tas. A jovem foi sequestra-
da e morta na Favela Parque 
União, no Complexo da Maré, 
na Zona Norte do Rio. O cor-
po foi encontrado na Baía de 
Guanabara, em maio de 2019.

O
Segundo investigações da 

DDPA, a vítima foi abordada 
pelos traficantes Valdecir 
Nunes da Silva, vulgo Kaká 
Açougueiro, que já foi preso, 
e Bigode. Os dois teriam to-
mado o celular da jovem em 
um bar, verificaram contatos 
e fotos e concluíram que ela 
seria uma informante da po-
lícia. Ainda de acordo com 
a polícia, a dupla arrastou 
Gabriela até um local conhe-
cido na comunidade como 
Peixaria, onde os traficantes 
se reúnem para execuções. A 
vítima foi esfaqueada, teve 
seu corpo esquartejado e jo-
gado na Baía de Guanabara.

Os investigadores apon-
tam que Bigode é um dos 
líderes do tráfico na comu-
nidade e teria forte atuação 
em roubos de cargas e de 

Polícia pede informações sobre traficante 
que matou jovem no Parque União e 
jogou corpo na Baía de Guanabara

Traficante Mario Silva Ribeiro Leite

Uma adolescente de 13 anos 
foi presa após esfaquear e ma-
tar o pai na cidade de Jataí, em 
Goiás. O motivo do crime que 
ocorreu na madrugada do dia 
29 seria o fato de a menina ter 
se apaixonado pela madrasta, 
de 20 anos, o que foi descober-
to pelo pai.

A Polícia Militar foi chama-
da para a casa da vítima após e 
crime e a adolescente foi presa 
perto do local, na casa onde vi-
via com a avó. A faca, ensaguen-
tada, foi apreendida com ela. 

Laços de Família: Adolescente de 13 anos 
mata o pai após se apaixonar pela madrasta

Delegacia Regional da Polícia Civil de Jataí, em Goiás

Foto: Reprodução

Após determinação do STF, polícia fez 237 
operações em favelas do Rio de Janeiro

Desde que o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) determi-
nou em junho que as opera-
ções policiais só fossem feitas 
em situações “excepcionais”, 
o Estado do Rio teve 237 ações 
em favelas. O levantamento é 
do Ministério Público do Rio 
com base nos dados recebidos 
das polícias Civil e Militar. A 
média é de mais de uma ope-
ração por dia desde 5 de junho, 
quando saiu a decisão do mi-
nistro Edson Fachin.

A PM foi a responsável pela 
maioria das incursões: 211, ou 
89% do total. Já o mês com 

mais ações (60) foi outubro, 
quando também houve uma 
explosão de mortes em opera-
ções, segundo dados do Insti-
tuto de Segurança Pública (ISP) 
divulgados na semana passa-
da. Ao todo, 145 pessoas foram 
mortas por policiais no mês, o 
que representa um aumento 
de 179% em relação a setembro, 
que teve 52 casos. O crescimen-
to levou a estatística no estado 
ao mesmo patamar anterior à 
pandemia, após cinco meses de 
quedas: em maio, por exemplo, 
antes da decisão de Fachin, fo-
ram 130 vítimas.

O pai chegou a ser levado para 
uma unidade de saúde, mas não 
resistiu ao ferimento.

— Levantamos com a PM, que 
atendeu a ocorrência, e familiares, 
que ela havia nutrido uma certa 
paixão pela madrasta. O pai teve 
acesso a algumas mensagens e até 
a uma carta que a menor teria es-
crito para a madrasta. Ele conver-
sou com ela e a repreendeu, mas a 
menor não teria gostado — disse o 
delegado Marlon Luz.

Consta no boletim de ocor-
rência que a adolescente in-

geriu bebidas alcoólicas horas 
antes do crime para "ter co-
ragem" de esfaquear o pai. A 
adolescente foi até a casa da 
vítima quando o casal estava 
dormindo. Quando a madrasta 
atendeu a porta, a menina teria 
dito que gostaria de conversar 
como pai e "fazer as pazes". 
Quando ela entrou no quarto, 
porém, esfaqueou o homem.

A menina foi levada para 
a delegacia e posteriormente 
deve ser encaminhada para um 
centro provisório de internação.

veículos na região. No ano 
passado, durante uma ope-
ração da Delegacia Especia-
lizada em Armas, Munições 
e Explosivos (Desarme), fo-
ram encontrados fuzis que 
pertenciam ao traficante. A 
Civil informou que as armas 
tinham a figura de um tuba-
rão, um dos apelidos do tra-
ficante.

A Justiça decretou a pri-
são preventiva do crimi-
noso que deve responder 
pelos crimes de homicídio 
qualificado, destruição, 
subtração ou ocultação de 
cadáver e tráfico de drogas. 
Qualquer informação que 
leve ao paradeiro de Mario 
Silva Ribeiro Leite, pode ser 
denunciada anonimamente 
pelo WhatsApp Portal dos 
Procurados: (21) 98849-
6099; pelo Facebook: ht-
t p s : / / w w w. f a c e b o o k .c o m /
procuradosrj/; no telefone 
do Disque-Denúncia (21) 
2253-1177 e pelo aplicativo 
do “Disque Denúncia RJ".

Operação da PM na Praça seca em 28.07.2020

Foto: Fabiano Rocha
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Baixada

Meriti

Foto:Divulgaçãoprojeto de 
lei que dis-
põe sobre 
a Lei Or-
ç a m e n t á -
ria para o 
e x e r c í c i o 
f i n a n c e i -
ro de 2021, 

de autoria do Poder Executi-
vo, e que estima as receitas e 
fixa as despesas da cidade de 
Nova Iguaçu, foi aprovado em 
primeira discussão na sessão 
plenária dessa semana, da Câ-
mara Municipal.

A LOA é a norma legal que 
define o orçamento fiscal, o 
orçamento de investimento 
e o orçamento da segurida-
de social, estimando a re-
ceita e fixando a despesa de 
todos os órgãos públicos do 
município.

Segundo o prefeito Rogério 
Lisboa, e como todos sabem, 

O
Aprovada em 1ª, Lei Orçamentária 2021 pode 
receber emendas dos vereadores de Nova Iguaçu

Tatão reafirma parceria com Doutor João

Agentes visitaram estabelecimentos comerciais para fazer advertência escritaPresidente Felipinho Ravis conduz a sessão plenária

JUÍZO FINAL: DOIS CAMINHOS

De irmão
para irmão

Mateus 25.31-46 – “E quando o Filho 
do homem vier em sua glória, e todos os 
santos anjos com ele, então se assentará 
no trono da sua glória; E todas as nações 
serão reunidas diante dele, e apartará 
uns dos outros, como o pastor aparta 
dos bodes as ovelhas; E porá as ovelhas 
à sua direita, mas os bodes à esquerda...”

Jesus já estava perto de encerrar 
seu ciclo terreno, já apresentara o 
Reino de Deus, já efetuara diversos 
milagres, já escolhera aqueles que 
iriam continuar a sua obra após a sua 
morte e ressurreição e agora procla-
mava a sua última mensagem, o que 
chamamos de Sermão Profético, uma 
espécie de pequeno apocalipse onde 
ele profetizou sobre o fim de todas as 
coisas de forma a exortar a todos.

Este seu último sermão foi pregado 
no Monte das Oliveiras conforme des-
crito em Mateus capítulo 24. Ali Jesus 
profetizou o fim de tudo em 5 discur-
sos: 1º discurso – Princípio das Dores 
(Mt 24.4-14); 2º discurso – A Grande 
Tribulação (Mt 24.15-28); 3º discurso – A 
Vinda do Filho do Homem (24.29-31); 
4º discurso – As Parábolas (Mt 24.32-
25.30) e 5º discurso – O Grande Julga-
mento (Mt 25.31-46).

No texto descrito junto ao título 
desta coluna o juiz entrou no tribu-
nal para o grande e terrível dia do 
julgamento e todas as nações estarão 
assentadas aguardando seu veredicto. 
Esse será o início da consumação de 
todas as coisas.

Todas as nações terão ouvido a 
proclamação do Reino de Deus e o Dia 
da Vingança final do nosso Deus, nin-
guém, absolutamente ninguém terá 
sido enganado sobre o julgamento des-
te dia conforme registra Mt 24.14.

Jesus é o Juiz deste tribunal, o que 
nasceu numa manjedoura, tomou so-
bre si a forma de servo, foi despreza-
do e rejeitado pelos homens, o que 
muitas vezes não tinha onde reclinar 
a cabeça, o que foi condenado, es-
murrado, açoitado e pregado numa 
cruz, feito maldito por nós. A Ele o 
Pai concedeu todo poder e autorida-
de para julgar vivos e mortos.

Ele separou dois tipos de povos 
ilustrados pelos animais: ovelhas e bo-
des. A ovelha é um animal obediente 
ao seu pastor e extremamente pacífica 
enquanto o bode é teimoso e ainda tem 
um desagradável odor. À sua direita as 
ovelhas, que serão chamadas para a 
vida eterna com o Pai conforme os vv. 
34-40 registram e à sua esquerda os 
bodes, que serão conduzidos ao castigo 
eterno nos vv. 41-46.

O critério de separação serão as 
obras de misericórdia que expressam 
preceitos de amor ao próximo. No jul-
gamento ninguém será considerado 
segundo a sua posição, todos estarão 
na mesma condição, Jesus não olhará 
para honrarias.

Como em Deuteronômio 27 e 28 a 
sentença será pronunciada em forma 

de bênção e de maldição. Assim serão 
dois tipos de sentenças que já estão 
preparadas e formuladas com seus 
relatórios: uma para os que “herdam o 
reino” e outra para os que serão lança-
dos no “fogo eterno”.

Alegria para uns e tristeza e deses-
pero para outros. Os alegres em Cristo 
serão agora propriedades eternas do 
Messias, já os rejeitados descobrirão 
que passaram toda vida semeando para 
a carne e agora estarão ceifando para a 
perdição eterna.

Os pequeninos irmãos de Jesus 
do v. 40 são todos os cristãos que 
foram auxiliados em suas necessi-
dades pelas ovelhas transformadas 
pelo poder do Evangelho, que rea-
lizaram atos de justiça e compaixão 
ou, por outro lado, os que foram mal-
tratados, perseguidos, ultrajados por 
aqueles que impiedosamente não 
suportavam a sã doutrina.

As perguntas dos vv. 37-39 com-
provam que o evangelho transforma 
a tal ponto que a fé induz ao amor e 
o amor induz aos atos de justiça em 
favor de outros sem terceiros interes-
ses. Essas perguntas denotam uma 
surpresa dos justos no critério de jul-
gamento de Jesus referente às obras, 
o que representa a humildade dos jus-
tos em sua vida cristã.

A autenticidade da nossa fé será tes-
tada pela qualidade da nossa vida, a fé 
que não tem obras, por si só está morta 
(Tg 2.17). Assim, o julgamento das na-
ções depende de como elas respondem 
ao evangelho, pois Cristo se identifica 
tanto com seu povo que o sofrimento 
deles é o seu sofrimento e a compaixão 
demonstrada a eles é também demons-
trada ao próprio Senhor Jesus.

Irmãos, somos identificados em Cris-
to, Ele é o primogênito entre os homens, 
todos somos irmãos do Salvador, filhos 
de um mesmo Pai e santificados pelo 
Espírito que recebemos pelo qual cla-
mamos Aba Pai. Com Ele morremos e 
ressuscitamos e vivemos para a glória de 
Deus segundo a reconciliação operada 
em nós pelo sangue do Cordeiro.

Qual caminho você seguirá na sua 
vida ? O da vida ou o da morte eterna ?

Nossas vidas nos preparam para um 
destes dois caminhos.

Os cristãos, discípulos de Jesus, 
devem aguardar pacientemente pela 
recompensa da sua volta, em contra-
partida os impenitentes receberão o 
juízo eterno por suas vidas dissolu-
tas. Jesus sabe distinguir os bons dos 
maus, por isso escolheu figuras ilus-
trativas tão diferentes para designar 
cada um (ovelhas e bodes).

Piedade, misericórdia, amor, graça 
e comunhão com os santos nos guiam 
para sermos os benditos do Pai.

Pr. Alessandro Machado.
ICNVJU - Igreja Cristã de Nova Vida em 

Jardim Ulisses

Alessandro machado
21993765220

o ano de 2020 foi afetado pelo 
surto da Covid-19 na economia 
brasileira. Desta forma, será 
necessário unir forças para 
acompanhar o exercício de 
2021. O projeto de lei projeta 
investimentos importantes 
nas áreas da educação, saúde 
e desenvolvimento urbano. 
A receita total foi estimada 
em R$ 1 bilhão e 453 milhões. 
Para a Secretaria de Educação 
foi destinado R$ 362 milhões 

e para a de Saúde, R$ 420 mi-
lhões. Parcerias com os gover-
nos Federal e Estadual, e tam-
bém com a iniciativa privada 
estão sendo buscadas para 
proporcionar melhores condi-
ções de vida para a população 
iguaçuana.

Os vereadores têm até o dia 
15 de dezembro para propor 
emendas à LOA 2021. Nesta 
data ela será votada em defini-
tivo, em 2ª discussão.

Reeleito com 4.494 votos 
em São João de Meriti, Região 
Metropolitana do Rio, o verea-
dor Sebastião da Silva, o Tatão 
(MDB), começa a se preparar 
para o seu quinto mandato, que 
começa em janeiro de 2021. 
Acabou a eleição, mas o parla-
mentar – que foi o primeiro mais 
votado no partido e o 5º no geral 
-  já irá se reunir com seu grupo 
político para traçar suas metas 
para os quatro anos de mandato. 
O vereador aponta como uma 
de suas principais realizações a 
inauguração da Unidade de Saú-
de da Família de Vila Tiradentes.

Aliado incondicional do 
prefeito reeleito Doutor João 
(DEM), Tatão trabalhou os dois 
turnos da eleição levando o 
nome do prefeito em todos os 
bairros do município. Cria da 
Bacia de Éden, o vereador con-
versou com moradores da lo-
calidade, além de Éden e Vila 
Tiradentes, mostrando a impor-
tância da reeleição do prefeito. 
“Tenho certeza que Doutor João 
fará um segundo mandato mui-
to bom. Sou muito grato a ele, 

pois no nosso mandato conquis-
tei várias melhorias para diver-
sos bairros. Nos próximos quatro 
anos ele continuará tendo o meu 
apoio e continuarei minha luta 
buscando sempre o melhor para 
a população”, frisou Tatão.

Ao longo do mandato, o ve-
reador Tatão atuou em diversas 
frentes em vários bairros em 
busca de melhorias. Localidades 
como Éden, Bacia de Éden e Vila 
Tiradentes receberam diversos 
benefícios, como iluminação de 
led, saneamento e inúmeras ruas 
asfaltadas. “Meus quatro manda-
to foram dedicados a melhorar a 
qualidade de vida da população. 

A Bacia de Éden, por exemplo foi 
contemplada com diversas ruas 
asfaltadas e iluminação. Recen-
temente, na Vila Tiradentes, con-
seguimos, através da Prefeitura, 
asfalto para as Rua Delfim Mo-
reira e José de Carvalho.  E a Vila 
Tiradentes ganhou uma Unida-
de de Saúde da Família. Isso era 
uma reivindicação antiga dos 
moradores, que agora não pre-
cisarão se deslocar para outros 
bairros em busca de atendimen-
to. Agradeço demais ao prefeito 
Doutor João e a toda sua equipe, 
que sempre me atenderam mui-
to bem. Vamos conquistar muito 
mais”, finalizou Tatão.

O prefeito Doutor João e o vereador Tatão caminharam juntos nos dois turnos e se reelegeram
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as últimas 
semanas, o 
F l a m e n g o 
foi elimina-
do da Copa 
do Brasil 
(pelo São 
Paulo) e da 
L i b e r t a d o -
res (pelo 

Racing). As saídas dos dois 
torneios geraram uma série 
de provocações dos rivais 
nas redes sociais, e uma delas 
(veja abaixo) foi republicada 
pelo perfil oficial do Atléti-
co-MG e pelo seu atual pre-
sidente, Sérgio Sette Câmara.

Em entrevista à Rádio 
da Massa, concedida nesta 
quinta-feira, o mandatário do 
Galo comentou a provocação. 
Em um primeiro momento, 
brincou que a republicação 
foi feita pelo "estagiário". De-
pois, falou abertamente que 
torce contra o Flamengo e 
lembrou o histórico de riva-

N
lidade entre os dois clubes. 
Sette Câmara está na reta fi-
nal de seu mandato, já que o 
Atlético tem eleições no pró-
ximo dia 11, e ele não é candi-
dato a comandar o clube no 
próximo triênio. Sérgio Coe-
lho será seu sucessor.

"Na verdade, torço contra 
mesmo e adorei ver o Fla-
mengo se lascando. Pronto" 
- Sérgio Sette Câmara, presi-
dente do Atlético.

- Eu sou um atleticano de 
quatro costados. Claro que às 
vezes (muda) o perfil, terno e 
gravata e tal. Estou doido pra 
usar meu tênis, uma bermu-
da, camisa do Galo, e poder ir 
num jogo, tomar uma cerveja 
com os amigos, sair de lá ou-
vindo rádio, comendo pipo-
ca. Isso é bom demais. Ficar 
vestido de cartola é um saco. 
Eu tenho 55 anos. Como todo 
atleticano da minha idade, 
passamos muita raiva com 
esse pessoal do Flamengo, a 

Presidente do Atlético-MG: "Torço 
contra mesmo e adorei ver o 
Flamengo se lascando"

Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG 

verdade é essa. Fomos muito 
prejudicados pela arbitragem 
em jogos contra o Flamengo. 
Você ver hoje o Zé Roberto 
Wright dentro da CBF, pra 
mim é uma ofensa.

José Roberto Wright foi 
o dono do apito no jogo de 
desempate entre Flamengo 
e Atlético, que valia vaga na 
fase semifinal da Liberta-
dores de 1981. A atuação do 
ex-árbitro nesse jogo gera re-
volta nos atleticanos até hoje 

(ele sustenta que não errou). 
A partida terminou com a ex-
pulsão de cinco jogadores do 
Galo. Um ano antes, na final 
do Brasileirão de 1980, o Atlé-
tico também reclamou muito 
da arbitragem no duelo com o 
mesmo Flamengo.

Sérgio Sette Câmara tam-
bém mencionou que, nos 
duelo recentes, o Galo le-
vou a melhor.

- No ano passado, ganha-
mos uma e perdemos outra 

(no Brasileirão). Neste ano 
ganhamos as duas partidas 
deles, sendo uma de goleada. 
Estão fora da Copa do Brasil, 
fora da Libertadores, é nosso 
grande adversário no cená-
rio nacional. Pelo menos da 
minha geração, sempre foi. 
Estou saindo, né, amigo? Não 
vou perder uma oportunida-
de dessa de deixar um recadi-
nho pra quem tanto pegou no 
nosso pé e levou título nosso 
na mão grande.
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