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M i n i s t é r i o 
Público Fe-
deral (MPF) 
d e n u n c i o u 
o prefeito 
de Niterói, 
Rodrigo Ne-
ves (PDT), e 
outras oito 
pessoas por 

corrupção, fraude em licitações 
do município de Niterói e ou-
tros crimes. A ação entregue ao 
Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2) narra dois esque-
mas criminosos mantidos desde 
2013: em licitações marcadas 
por fraude e por corrupção (na 
publicidade oficial e BRT Tran-
soceânica) e pagamentos inde-
vidos a conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE/RJ). 
Na quarta-feira, dia 16, Neves e 

O
as mesmas oito pessoas foram 
alvos de uma operação da Polí-
cia Federal e do Ministério Pú-
blico Federal.

Rodrigo Neves é acusado pelo 
MPF de ser o responsável por su-
postas irregularidades nas obras 
da Transoceânica Charitas-En-
genho do Mato — que ficou R$ 
34 milhões mais cara do que o 
previsto — e em contratos de pu-
blicidade firmados pelo governo 
municipal. O prefeito vinha sen-
do investigado há mais de dois 
anos. As obras começaram em 
2017 e tinham um custo inicial 
de R$ 310 milhões. Mas, a Prefei-
tura de Niterói fez 17 aditivos no 
contrato, que passaram de R$ 70 
milhões — que não estava pre-
visto no orçamento.

Desdobramento da Opera-
ção Lava Jato no Rio, a denún-

MPF denuncia Rodrigo Neves 
por corrupção e fraude em 
licitações em Niterói

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, durante live nesta quarta-feira

cia detalha delitos compro-
vados a partir de revelações 
iniciais feitas em colaborações 
premiadas. O MPF acusou o 
prefeito de Niterói, dois outros 
agentes da prefeitura e seis só-
cios de empresas de comuni-
cação por corrupção (passiva 
e ativa), fraudes em licitações, 
estelionato e associação crimi-
nosa. Conforme prevê a legisla-

ção, o MPF pediu que a Justiça 
também condene o prefeito à 
pena de inelegibilidade.

Duas frentes interligadas 
do esquema são narrados pelo 
MPF: a contratação de serviços 
de publicidade oficial, ligado 
à fornecedora Prole e a outras 
empresas de comunicação; e o 
contrato da BRT Transoceâni-
ca com as construtoras Cons-

tran (grupo UTC) e Carioca no 
consórcio Transoceânica, que 
substituiu o Via Oceânica, con-
tratado em 2012 para prestar o 
serviço mediante pedágio. Au-
ditorias do TCE identificaram 
irregularidades nas licitações 
e nos aditivos contratuais nes-
ses dois fatos, com prejuízos 
aos cofres públicos superiores 
a R$ 60 milhões.

O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), deixou a cadei-
ra da presidência da Casa e usou a 
tribuna, nesta sexta-feira, para res-
ponder acusações do presidente 
Jair Bolsonaro, a quem chamou 
de mentiroso e acusou de fazer 
uma articulação para desmorali-
zar seus adversários.

"Mais um episódio ocorrido 
ontem quando, infelizmente, o 
presidente da República men-
tiu em relação a minha pessoa. 
Aliás, muita coincidência, a nar-
rativa que ele usou ontem e a 
narrativa que os 'bolsominions' 
usam há um ano comigo, em 
relação as MPs que perdem a 
validade nessa Casa, é a mesma 
narrativa", disse Maia.

"É uma articulação con-
junta para desqualificar e 
desmoralizar a imagem dos 
adversários do Presidente da 
República", acrescentou.

Maia respondeu a ataques 
feitos por Bolsonaro na véspera. 
Durante sua live semanal, o presi-
dente disse a seus seguidores que 
deveriam cobrar o fim do 13º salá-
rio do programa Bolsa Família do 
presidente da Câmara, que teria 
deixado caducar a MP que criou o 
pagamento em 2019.

Na verdade, o próprio governo 
decidiu deixar a medida expirar 
porque o relator, senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP), transfor-
mara o benefício em permanente 
e a equipe econômica afirmou 
que não havia recursos para isso.

Ao saber da fala de Bolsona-
ro, Maia afirmou que colocaria 
então a MP da prorrogação do 
auxílio emergencial para votar 
nesta sexta e criaria com ela o 
13º do Bolsa Família. A posição 
do presidente da Câmara obri-
gou o governo a reagir e confir-
mar que Bolsonaro havia come-
tido um "mal entendido".

Em entrevista, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, con-
firmou que havia indicado que 

'A experiência no parlamento é muito machista, 
muito violenta', diz deputada Isa Penna sobre 
importunação sexual na Alesp

Maia chama Bolsonaro de mentiroso e diz que 
presidente tenta desmoralizar adversários

A deputada Isa Penna 
(PSOL) disse que ocupar um 
cargo político no Brasil é uma 
experiência extremamente 
violenta para as mulheres.

Nesta quinta-feira (17), a 
parlamentar registrou um bo-
letim de ocorrência contra o 
deputado estadual Fernando 
Cury (Cidadania) por impor-
tunação sexual.

Vídeo gravado (veja abaixo) 
por câmera da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp) 
mostra o deputado passando a 
mão no seio da parlamentar du-
rante sessão extraordinária para 
votar o orçamento do estado na 
noite de quarta-feira (16).

"Em primeiro lugar, [me 
senti] violada, as minhas 
prerrogativas enquanto de-
putada. Enquanto mulher, 
não é a primeira vez que 
passo isso. A experiência no 
parlamento é muito machis-
ta, muito violenta. A experi-
ência na política para as mu-
lheres, ela é muito violenta", 
disse Isa em entrevista ao 
Bom Dia São Paulo.

A deputada também denun-
ciou Cury por decoro parlamen-
tar e pediu a cassação do manda-
to do deputado ao Conselho de 
Ética da Assembleia.

"Espero que esse caso não 
seja tratado de forma levia-
na, arrastada, até ser arqui-
vado", afirmou.

Pelas imagens, é possível ver 
Cury conversando com outro 
deputado. Depois, ele faz um 
movimento em direção à depu-
tada Isa Penna, que está apoia-
da na mesa diretora da Casa, e 
volta a conversar com outro 
parlamentar, que tenta segurá-
-lo, mas se dirige novamente 
à deputada. Cury, então, para 
atrás da deputada, passa a mão 
no seio dela. Imediatamente, 
Isa Penna tenta afastá-lo.

Nesta quinta (17), por meio de 
nota, a deputada relatou que ela 
e outras parlamentares já foram 
assediadas em outras ocasiões.

"A deputada Isa Penna é co-
nhecida por atuar em prol do 
combate à violência contra as 
mulheres e afirma que a violên-
cia política de gênero que sofreu 
publicamente na ALESP infeliz-
mente não é um caso excepcio-
nal, dado que ela e as deputadas 
Mônica Seixas e Erica Malungui-
nho, do mesmo partido, já foram 
assediadas em ocasiões anterio-
res", diz a nota.

Em discurso no plenário, Isa 
Penna também relatou que o 
caso não era isolado.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 

Foto: Edilson Dantas

a MP não fosse votado porque 
não havia recursos, contrariado 
a fala do presidente.

O líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros (PP-PR), foi a ple-
nário para "esclarecer a informa-
ção" e confirmou que a MP não foi 
votada a pedido do governo. "Não 
havia recursos para isso, e por-
tanto, o Ministério da Economia 
pediu que essa medida não fosse 
votada", disse, pedindo ainda que 
a MP da prorrogação não fosse 
colocada em votação porque seu 
efeito já havia sido cumprido, o 
que Maia acatou.

O governo temia que, na even-
tual votação dessa MP, a oposição 
conseguisse aumentar e estender 
o auxílio emergencial.

GERAL/POLÍTICA
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m escutas 
telefônicas 
autorizadas 
pela Justiça, 
iniciadas há 
cerca de um 
ano, a Polícia 
Civil iden-
tificou que 
o traficante 

Charles Silva Batista, o Charles 
do Lixão continuou a chefiar a 
quadrilha mesmo de dentro de 
um presídio de segurança má-
xima, a Penitenciária Laércio da 
Costa Pelegrino (Bangu 1). Ele 
autorizou uma aliança entre la-
drões de cargas — com emprés-
timo de armas — e determinou 
a venda de drogas no interior 
de ao menos quatro escolas e 
uma creche que ficam dentro 
de um complexo de favelas — 

E
em especial a do Lixão e a Vila 
Ideal — em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense.

Na manhã desta sexta-fei-
ra a Polícia Civil cumpriu 40 
mandados de prisão — inclu-
sive dentro da cadeia contra 
Charles — expedidos pela 
Vara Criminal do município. 
A ação foi batizada de Ope-
ração Lix. Dezessete pesso-
as foram presas. Um homem 
morreu durante uma troca 
de tiros na Favela do Lixão. 
Ele era um dos alvos da ação, 
mas acabou atirando contra 
os policiais, que revidaram, 
no momento que seria preso.

Segundo a Delegacia de 
Combate as Drogas (Dcod), 
Charles — com o objetivo de 
aumentar os lucros — teria se 
unido a especialistas em rou-

Mesmo em presídio, traficante 
autorizou venda de drogas em creches 
e escolas de favelas em Caxias

O traficante Charles do Lixão, alvo de operação da Polícia Civil

bos de cargas, de carros e a pe-
destres. A investigação desco-
briu que, antes de os ataques 
acontecerem, era realizada 
uma reunião na comunidade 
do Lixão e o grupo crimino-
so definia a porcentagem de 
cada roubo. Charles ainda de-
terminou que armas fossem 
emprestadas aos ladrões.

— Eles se reuniam para 
planejar o que seria dividi-
do e o que iriam roubar e se 
ajustavam. Ao término do 
roubo, eles dividiam tudo o 
que conseguiam. Parte dos 
produtos roubados ficava 
com os criminosos e com 
os especialistas — disse o 
delegado Gustavo Castro, 
titular da Dcod.

A venda de drogas dentro 
de escolas e creches teria 
sido determinada por Char-
les após apreensões da po-
licia durante operações nas 
áreas controladas por ele.

— Usamos interceptação 
telefônica (com autorização 
da justiça). Através dela des-

cobrimos que traficantes da 
maior facção criminosa do 
Rio traficavam dentro de ins-
tituições de ensino e no inte-
rior de creches da comunida-
de. Eles se instalaram ali para 

evitar que fossem presos pela 
polícia, até mesmo diante 
das limitações que as forças 
de seguranças têm para atu-
ar nesses locais — destacou o 
delegado.

A deputada federal Flor-
delis (PSD-RJ) negou prá-
tica de rachadinha em seu 
gabinete parlamentar em 
Brasília. Flordelis é ouvida 
nesta sexta-feira durante 
audiência na 3° Vara Crimi-
nal de Niterói. A deputada é 
ré, acusada de ser mandante 
do assassinato do marido, o 
pastor Anderson do Carmo, 
em junho do ano passado.

"Eu nego a rachadinha. 
Para mim, não houve nenhum 
repasse. Não sei o motivo de 
terem vindo aqui falar", disse 
Flordelis à juíza Nearis Carva-
lho, que questionou: "Alguns 
filhos disseram que nem con-
cordavam com isso mas eram 
obrigados a praticarem a ra-
chadinha".

Flordelis também negou ter 
conhecimento de que Simone, 
filha biológica, e Anderson ti-
veram um namoro antes de o 
pastor casar com a deputada. 
"Fiquei sabendo depois do cri-
me, pela mídia. Depois que vi 
na mídia, perguntei e ela disse 
que não passou de um flerte", 
afirmou a parlamentar.

Esse trecho do depoimen-
to é importante para escla-

recer o nível de participação 
de Simone no assassinato de 
Anderson. Testemunhas dis-
seram que a filha de Florde-
lis atirou nos órgãos genitais 
do pastor, depois de Flávio, 
outro filho biológico, dar os 
primeiros disparos. Simone, 

Empresários são acusados de lavar 
mais de R$ 222 milhões da maior
facção criminosa do Estado do Rio

Flordelis nega rachadinha e diz também não 
saber de relacionamento de filha biológica 

Pelo menos 30 empresá-
rios estão sendo investiga-
dos por suspeita de lavarem 
dinheiro do tráfico de drogas 
da maior facção criminosa 
do Estado do Rio. Em pouco 
menos de um ano, mais de R$ 
222 milhões foram lavados, 
segundo investigações da Po-
lícia Civil.

Na manhã desta sexta-
-feira, sete pessoas foram 
presas na fase 4 da operação 
Shark Attack, realizada pelo 
Departamento Geral de Polí-

cia da Capital (DGPC) e pelo 
Grupo de Atuação Especial 
no Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), do Ministé-
rio Público.

Os investigadores estive-
ram em cidades do Rio, São 
Paulo, Paraná e Mato Grosso 
do Sul para cumprir 29 man-
dados de prisão contra em-
presários e outros envolvidos 
em um sofisticado esquema 
de lavagem de dinheiro de 
organizações criminosas que 
atuam no Rio de Janeiro.

Audiência do caso Flordelis no fórum de Niterói. Na foto, ele deixa a sala para o almoço

Agentes durante a operação em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Foto: Estefan Radovicz

Flávio e outros nove acusa-
dos estão presos.

Flordelis defendeu a filha 
biológica e disse que ela não 
estava em casa no momento 
do assassinato. "Eles foram 
ao teatro e depois Simone foi 
para a casa do namorado".

Foto: Divulgação
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s vereadores 
iguaçuanos 
finalizaram 
a votação do 
projeto da Lei 
Orçamentária 
Anual (LOA) 
para 2021, 
que define o 
exercício fi-

nanceiro, estimando as receitas e 
fixando as despesas. O valor esti-
mado da receita é de aproximada-
mente R$ 1 bilhão e 454 milhões. 
Com a aprovação da LOA, teve 
início o período de recesso das 
sessões plenárias. As contas do 
prefeito Rogério Lisboa, rela-
tivas ao ano de 2019, também 
foram aprovadas, por unanimi-
dade. 14 vereadores estiveram 
presentes à sessão.

Os vereadores homenagearam 
a vereadora Renata da Telemen-
sagem. Sua foto agora faz parte da 

O
galeria das vereadoras de Nova 
Iguaçu. Renata agraciou o capitão 
PM Reis, com a Medalha Comen-
dador Soares. Reis é o coordenador 
do Segurança Presente de Austin.

Como ano que vem começa 
um novo mandato legislativo, 
agora com 11 vereadores, os parla-
mentares fizeram discursos para-
benizando os que se reelegeram 
e os que irão ocupar uma cadeira 
na Casa pela primeira vez. Os que 
não voltarão também foram lem-
brados com o desejo de sucesso e 
boa sorte para uma nova jornada.

Participaram da sessão: Feli-
pinho Ravis, Mauricio Morais, 
Renato do Mercado, Carlinhos 
BNH, Vaguinho Neguinho, Fer-
nandinho Moquetá, Renata da 
Telemensagem, Alcemir Gomes, 
Paulinho da Padaria, Rogério 
Villanova, Marcelo Lajes, Ale-
xandre da Padaria, Li Só Alegria e 
Aguinaldo Camu.

Câmara de Nova Iguaçu 
aprova o Orçamento 
para o próximo ano

Vereadora Renata da Telemensagem recebe o carinho de todos os parlamentares

Felipinho homenageia a vereadora Renata da TelemensagemMauricio Morais, Felipinho, Carlinhos BNH e Vaguinho Neguinho

Capitão PM Reis, coordenador do Programa Austin Presente

Pastor Haja Luz, eleiro para a próxima legislatura, ministra uma oração a pedido dos vereadores Vereadora Renata, sua mãe Maria Aparecida e presidente Felipinho
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d e p u t a -
do federal 
C h i q u i -
nho Bra-
zão apre-
senta o 
projeto de 
lei 2981 
de 2019 
que altera 

o decreto-lei nº 6.259, de 
10 de fevereiro de 1944, 
que dispõe sobre o servi-
ço de loterias e dá outras 
providências, para esta-
belecer 30 milhões de ve-
zes o valor da cartela para 
as premiações da mega-
-sena e a previsão de que, 
em caso de não haver 

O
vencedor no sorteio dos 
seis números, o valor do 
prêmio seja integralmen-
te distribuído entre os 
que acertaram a quina.

O objetivo da presente 
propositura é democra-
tizar e socializar os prê-
mios da mega-sena. Nos-
sa proposta estabelece 
que o prêmio máximo da 
mega-sena corresponde-
rá a 30 milhões de vezes 
o valor da aposta de seis 
números, que hoje é de 
R$ 4,50 e equivalendo a 
aproximadamente R$ 135 
milhões. O valor que ex-
ceder a esse limite será 
distribuído entre os que 

acertarem a quina. É certo 
que os valores arrecada-
dos seriam mais bem em-
pregados se contemplas-
sem um número maior 
de pessoas, o que é ple-
namente conciliável com 
a manutenção da atrativi-
dade do prêmio principal. 
Assim, entendemos que 
o aumento da premiação 
destinada aos segundos 
colocados quando o prê-
mio da mega-sena atingir 
r$ 135 milhões ou quando 
não houver acertador na 
sena, aumentará o núme-
ro de apostadores, porque 
verão suas chances de ga-
nho majoradas.

Deputado Federal 
Chiquinho Brazão, 
AVANTE-RJ

ALTERA O DECRETO-LEI Nº 6.259/1944, QUE DISPÕE 
SOBRE O SERVIÇO DE LOTERIAS DA MEGA-SENA

PROJETO DE LEI Nº 2981/2019
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união entre 
os setores 
público e 
privado está 
garantindo 
o caminho 
para a cida-
de de Nova 
Iguaçu ter o 
melhor Natal 

de todos os tempos, mesmo em 
tempos de pandemia. E olha que 
não foi nada fácil. Nos meses de 
março, abril e maio muitos co-
merciantes pensaram em de-
sistir e muitos não aguentaram 
a pressão e fecharam as portas. 
Como sempre acontece em 
tempos de crise, as instituições 
responsáveis pelo comércio da 
cidade arregaçaram as mangas 
e pressionaram o poder público 
a se mobilizar junto a eles para 
tomar decisões que impedis-
se a avanço da contaminação 
do Coronavírus para que não 
acontecesse um colapso total, 
principalmente no que diz res-
peito ao fechamento completo 
de comércio e um desemprego 
absoluto da população. Graças 
a essa movimentação e união o 
estrago da pandemia do Coro-
navírus foi controlado.

Acreditando sempre na força 
e determinação dos comercian-
tes, os presidentes da CDL- Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Nova Iguaçu, Claudio Rosem-
berg; o presidente da ACINI-
-Associação Comercial e Indus-
trial da cidade: Renato Jardim, 
juntamente com o Sr, Antonio 
Alpino: presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista, se 
juntaram com um só propósito: 
fazer o melhor Natal da cidade 
mesmo em tempos de pande-
mia. Para isso eles convocaram 
várias reuniões com represen-
tantes da prefeitura e lançaram 
campanhas com o objetivo de 

A
alavancar as vendas para assim 
recuperar o tempo perdido que 
as lojas tiveram que ficar de por-
tas fechadas, justamente para 
ajudar a combater a proliferação 
da contaminação pelo Covid-19. 
Depois da retomada completa 
do funcionamento do comércio, 
eles se sentiram fortes e entu-
siasmados para fazerem o lança-

MESMO COM A PANDEMIA

Esse ano será diferente apenas no modo de se proteger, tomando todos os cuidados necessários para não pegar o vírus do Covid-19

mento do Natal que, com certe-
za, acreditam que será o melhor 
de todos os tempos na cidade.

Muitas autoridades estive-
ram presentes e continuam para 
motivar e encher de coragem 
aqueles que ainda duvidam do 
potencial dessa classe tão deter-
minada e guerreira que consegue 
até mesmo vencer os desafios de 

uma avassaladora pandemia. 
“São nesses momentos que te-
mos que mostrar a nossa força. O 
pior momento nós já superamos. 
Agora é a hora da recuperação 
econômica de nosso comércio e 
nossa cidade de um modo geral. 
Só com bastante trabalho vamos 
conseguir, realmente dar a volta 
por cima e garantir uma mesa 

farta nesse Natal para todos que 
estão envolvidos nessa guerra 
cruel contra o Coronavírus que 
se aproxima muito rapidamente 
das 200 mil vidas perdidas no 
Brasil. Vamos todos juntos numa 
só direção...a volta por cima com 
fé em Deus e a força do nosso tra-
balho.” Finalizou o entusiasma-
do, Claudio Rosemberg.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOtimismo

Nova Iguaçu Nova Iguaçu 
terá o Melhor terá o Melhor 
Natal de TodosNatal de Todos

O Papai Noel já está em Nova Iguaçu para trazer o melhor Natal de todos A  Bandinha  também já faz parte do Natal  Iguaçuano para animar mais ainda
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esde 2006 
os Natais da 
cidade de 
Nova Igua-
çu ficam 
muito mais 
bonitos. Co-
m a n d a d o 
pelo maes-
tro Fabiano 

Lima, o Coral da Prolar que 
tem como seu idealizador, o 
empresário e presidente da 
ACINI, Associação Comercial 
e Industrial, Renato jardim, 
vem se destacando em suas 
apresentações. O aperfeiçoa-
mento do grupo é realmente 
incrível. São vozes impres-
sionantes que não seria exa-
gero dizer que não perdem 
em potência e afinação para 
os maiores cantores em nível 
internacional.

O principal compromisso 
do Coral da Prolar todos os 
anos é a abertura oficial do 
Natal da cidade, e muita gen-
te espera ansiosamente por 
esse momento. Para o res-
ponsável pela criação desse 
grupo, Renato Jardim, que 

D
também faz questão de sol-
tar a voz, a iniciativa foi mui-
to natural. “Tudo aconteceu 
normalmente e veio a idéia 
de tornar mais alegre esse 
momento tão especial e a 
música é o melhor caminho. 
Tenho que destacar também 
o papel importante do nos-
so maestro Fabiano que, no 
momento se encontra e recu-
peração de uma cirurgia, mas 
em breve estará novamente 
ao nosso lado.” Destacou Re-
nato Jardim.

O time de estrelas que en-
canta e emociona todos que 
passam pelo Calçadão de 
Nova Iguaçu na hora de sua 
apresentação é distribuído 
da seguinte forma: Sopra-
nos tem Priscila Carvalho, 
Lorena Belmont e Rayssa 
Barros; Contraltos: Dani Ro-
duigues, Letícia Carvalho e 
Nicole Sacramento; Teno-
res: Jonadabe, Rafael Oli-
veira, Davi e Roberto; Bai-
xos: Wester Reis e Jeferson. 
Esse é o timaço de estrelas 
comandado pelo excelente 
maestro Fabiano Lima.

Coral da Prolar: 15 anos de perfeição
Renato Jardim, idealizador do projeto,  com o maeatro Fabiano  Lima e todo o grupo que  forma o melhor coral da Baixada Fluminense

Com vozes divinas e muita dedicação, cada ano que passa fica melhor

Medidas de proteção serão usadas durante as compras de Natal

Claudio Rosemberg e Jorge Gama

Antonio Alpino fazendo  a homenagem

Renato jardim e Décio Lima

Autoridades do setor público e empresários, unidos para o bem maior da cidade

CIDADES
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 Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) 
de Belford Roxo realizou nesta 
quinta-feira (17/12) a certificação 
de 15 pacientes da unidade, além 
de promover uma confraterniza-
ção natalina para os belforroxen-
ses que buscam atendimento na 
unidade. Os pacientes integraram 
o Projeto Terapêutico Singular 
(PTS), que é caracterizado por um 
conjunto de ações que envolvem 
diferentes profissionais (Psicolo-
gia, Fonoaudiologia, Serviço So-
cial, Psiquiátrica, Oficineira, Mu-
sicoterapeuta, entre outros), com 
pactuação do paciente no horizon-
te do cuidado, redução de danos 
e reintegração social. Esse projeto 
somente se materializa com a es-
colha e a intensa participação do 
paciente no cumprimento de eta-
pas e propostas no PTS.

“Um ciclo se finda e mais uma 
etapa se encerra positivamente 
para os pacientes do CAPS-AD 
que conseguiram, mesmo diante 
de adversidades, adoecimento e 
conjuntura pandêmica, encerrar 
mais uma etapa do tratamento 
proposto conjuntamente pela 
equipe da unidade. Nos alegra 

muito certificar cada paciente 
que conseguiu ultrapassar mais 
uma etapa do tratamento. Eles 
estão de parabéns. É um incenti-
vo aos pacientes da importância 
do tratamento e participação nas 
atividades oferecidas na unida-
de”, afirmou a diretora do CAPS-
-AD, Dejane Nascimento.

A certificação promoveu ainda 
um espaço de confraternização en-
tre os pacientes, no encerramento 
das atividades anuais. Eles ainda 
foram agraciados com panetones. 
O evento aconteceu dentro das 

Caps promove certificação e confraternização 

A diretora Dejane Nascimento entregou certificados aos pacientes do Caps AD

Foto: Divulgação

medidas de prevenção contra o 
Covid-19. Todos receberam certifi-
cados de participação nas ativida-
des oferecidas na unidade.

O Centro de Atenção Psicos-
social Álcool e outras drogas 
(CAPS-AD) é serviço territorial, 
público, aberto voltado ao trata-
mento de pacientes em uso abu-
sivo de álcool e outras drogas, 
que tem por base o tratamento 
do paciente em liberdade, bus-
cando sua reinserção social. A 
unidade fica na Rua Adil Miran-
da, Centro, 98, Belford Roxo. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBelford Roxo 
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Vereador Va-
guinho Ne-
guinho foi o 
mais votado 
na 84ª zona 
eleitoral e 
segundo lu-
gar em total 
de votos na 
cidade de 

Nova Iguaçu. Em tempos tão di-
fíceis, pessoas se destacam gra-
ças a força do trabalho e a dedi-
cação para ajudar, em qualquer 
situação, toda uma população. O 
reconhecimento dos 8.372 elei-
tores que se propuseram ir às ur-
nas depositar sua confiança em 
um novo nome que surgiu na 
política da Baixada, mostra que 
o trabalho sério recompensa.

Vaguinho assume seu pri-
meiro mandato em 1º de ja-
neiro de 2021, pois o que ele 
exerce agora é fruto de uma 
grata suplência que pôde re-
velar para o povo em geral 
que existem pessoas interes-
sadas, de verdade em ajudar 
o próximo. Foram muitos os 
benefícios conquistados pelo 
vereador Vaguinho Negui-
nho para toda a região onde 
ele mais trabalha, apesar de, 

O
comprovadamente, suas vi-
tórias e conquistas são sem-
pre visando o bem de toda a 
cidade de Nova Iguaçu.

Fazendo reformas de escolas,  
limpeza de ruas e de valões, cui-
dando da iluminação pública, 
colocando quebra-molas, mas 
principalmente preservando a 
saúde de uma maneira geral, é 
o jeito Vaguinho Neguinho de 
legislar, pois ele sabe que o povo 

precisa. A instalação da UPA 24 
horas foi de fundamental im-
portância. Seus atendimentos 
como também das Unidades 
Básicas de Saúde,  as UBSs são 
os serviços que não podem pa-
rar. Preparado e mais experien-
te, Vaguinho Neguinho já tem 
seu nome cogitado nos meios 
políticos da cidade para assumir 
a presidência da Câmara em ja-
neiro. É possível    

 O RESULTADO DO TRABALHO

O RENOVO NASCEU 

De irmão
para irmão

“Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos deu, e o 
principado está sobre os seus 
ombros, e se chamará o seu 
nome: Maravilhoso, Conse-
lheiro, Deus Forte, Pai da Eter-
nidade, Príncipe da Paz.” Is 9.6

O Profeta Isaías, apesar de ser o 
profeta messiânico e de seu nome 
significar “O Senhor é a Salvação”, 
foi o profeta também do julga-
mento. Viveu em um período de 
transição entre a prosperidade 
de Judá e Israel e o início dos tor-
mentos ocasionados pelos seus 
inimigos. O povo esqueceu-se da 
Palavra do Senhor e abdicou de 
servi-lo adorando outros deuses 
e profanando o seu nome na terra, 
ao ponto do Senhor não mas acei-
tar seus cultos e seus sacrifícios 
conforme registrado em Is 1.10. O 
povo não sabia a quem servia (Is 
1.3), não conhecia seu Deus. Isaías 
em sua profecia anuncia um tem-
po de escuridão ou obscuridade ao 
mesmo tempo que proclama uma 
luz que salvará a nação.

Isaías anuncia um novo tempo 
que chegará no futuro (Is 9.1). Ze-
bulom e Naftali, que eram cidades 
do Reino do Norte, foram as pri-
meiras a caírem nas mãos dos as-
sírios e por eles ser escravizados. 
Mas estas cidades viriam também 
a ser futuramente as duas grandes 
cidades da região da Galiléia, cha-
mada Galiléia dos gentios e Jesus 
iniciou o cumprimento desta pro-
fecia de Isaías tornando gloriosa 
esta região quando ministrou nes-
tas cidades conforme descrito em 
Mateus 4.12-17.

Jesus e a salvação da parte dele 
seriam uma luz para os gentios. 
Este povo que vivia suas vidas nas 
trevas viu a presença da luz tra-
zendo sua glória para uma região 
de gentios “sombra da morte”. (Is 
9.2). Essa luz seria tão maravilho-
sa que o número dos que seriam 
iluminados por ela aumentaria 
de uma forma sobrenatural assim 
como a alegria de ser alcançado 
por essa luz. (Is 9.3). Todo o mun-
do andava em trevas até ser ilumi-
nado pela chegada daquele que 
dissiparia as trevas. 

Assim como o primeiro ato de 
Deus foi trazer a luz ao mundo, 
Jesus como num primeiro ato ilu-
minou o pecador para que ele fos-
se separado das trevas. Um povo 
que andava dominado pelos seus 
inimigos, mas que, assim como 

Gideão, que com tochas confundiu 
os midianitas, também faria Jesus 
contra seus opressores quando 
com sua luz confundiria seus ini-
migos. (Is 9.4).

Ele trouxe a paz para que atra-
vés dela não mais fossem oprimi-
dos por seus adversários, pois as 
suas botas e as suas vestes de san-
gue foram queimadas por sua luz. 
Estas implicações históricas e pro-
féticas atingiram toda humanidade 
de tal forma que o mundo mudou 
após a chegada desta luz.

Todos nós andávamos des-
garrados, perdidos, em regiões 
da sombra da morte, em trevas 
e a grande luz brilhou e resplan-
deceu e trouxe a alegria. Todas 
estas projeções de Isaías atingem 
o seu ápice quando ele anuncia o 
porquê que tudo isso aconteceria. 
(Is 9.6-7). Um menino nasceria 
um reinado novo se daria, Deus 
tornar-se-ia homem. Isaías que já 
havia anunciado o Emanuel em Is 
7 agora anuncia o seu nascimento, 
Deus estaria conosco de fato.

Mas não só isso, ele não é Deus 
de apenas um nome, pois seu ca-
ráter é completo e a plenitude de 
todas as coisas habita nele. Ele que 
é como diz João: o Verbo seria nos-
so Maravilhoso Conselheiro, a sua 
palavra destila seus conselhos, a 
maravilha habita em sua lei, pois 
ela é sobremodo maravilhosa. Ele 
é a palavra viva, a fonte infalível de 
orientação, a sabedoria inesgotá-
vel, a verdade e o caminho. O me-
nino é o Deus encarnado, o Todo-
-Poderoso, o guerreiro divino que 
triunfou sobre o pecado e a morte, 
o Deus Forte. Ele é o Pai da Eterni-
dade pois cuida fraternalmente de 
seu povo, quem o vê, vê ao pai, está 
presente em todos os lugares, seus 
atributos divinos da eternidade e 
da onipresença alimentam a espe-
rança de vida eterna do seu povo e 
traz a certeza da sua presença cons-
tante. Seu reino será caracterizado 
por paz, saúde, bem-estar, prospe-
ridade, felicidade e ausência de ini-
mizade. O Príncipe da Paz trouxe 
concerto entre o povo e Deus.

O Renovo de Deus nasceu e 
trouxe salvação à terra, celebrem 
o nascimento daquele que mudou 
ou que pode mudar a sua história: 
Jesus, o Cristo !

Pr. Alessandro Machado
ICNVJU – Igreja Cristã de Nova Vida 

em Jardim Ulisses / Prata – Nova 
Iguaçu

Alexandre machado
21993765220

Eleito em novembro como 
o mais votado do MDB, em São 
João de Meriti, com 4.494 votos, 
o vereador Sebastião Silva, o Ta-
tão, foi diplomado hoje (16-12). 
Após receberem o diploma, no 
cartório eleitoral, os vereadores, 
suplentes, prefeito Doutor João 
e o vice Valdecy da Saúde parti-
ciparam de uma solenidade na 
Câmara Municipal.  A posse será 
no dia 1º de janeiro.

Ao lado do filho Bruno Tatão, 
da nora Roseane e do neto Bruni-
nho, Tatão se emocionou ao falar 
dos seus objetivos para o quinto 
mandato. “Vou continuar traba-
lhando sempre do mesmo jeito, 
pois em todos os meus manda-
tos nunca deixei de atender à 
população. Moro no mesmo lu-
gar desde quando nasci e todos 
sabem onde me encontrar. Para 
o próximo mandato, o objetivo é 
continuar melhorando a qualida-
de de vida das pessoas; Agradeço 
ao meu grupo que marchou co-

Vereador Tatão é diplomado em Meriti e destaca
parceria com Doutor João e Valdecy da Saúde

Vereador Tatão, prefeito Dr. João e Bruno Tatão na solenidade de diplomação

Fo
to

: C
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migo do início ao fim e aos elei-
tores que acreditaram em mim”, 
argumentou Tatão.

  O vereador reeleito também 
fez questão de destacar a parceria 
que fez com o prefeito   desde o 
primeiro dia de mandato. Com o 
apoio do Doutor João, Tatão con-
seguiu uma série de melhorias 
para diversos bairros como a Ba-
cia de Éden, Vila Tiradentes, Éden 
e Centro, entre outros. “Melhora-
mos bastante várias ruas com 
iluminação nova e asfalto, além 
de saneamento. Fiquei muito 
feliz quando o prefeito disse que 

ia inaugurar a Unidade de Saúde 
da Família de Vila Tiradentes. Ele 
cumpriu a palavra e entregou a 
unidade com médicos já funcio-
nando. Isso era um sonho antigo 
dos moradores do bairro e de ou-
tras localidades do entorno. De 
quebra, ainda asfaltou a Rua José 
de Carvalho, que era de parale-
lepípedos. O Doutor João e o vice 
Valdecy da Saúde podem contar 
com o meu apoio nos próximos 
quatro anos de governo”, finali-
zou Tatão, ao lado do filho Bru-
no Tatão, do neto Bruninho, três 
anos, e da nora Roseane.
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S i n d i c a t o 
E s t a d u a l 
dos Profis-
sionais de 
E d u c a ç ã o 
do Rio de Ja-
neiro (Sepe-
-RJ) ingres-
sou nesta 
quinta-feira 

(dia 17) com uma ação coletiva 
contra o município do Rio pelo 
pagamento do 13º salário dos 
servidores de forma integral 
até o dia 20 de dezembro. O 
departamento jurídico do 
sindicato espera conseguir 
uma liminar para que os de-

O
pósitos sejam feitos dentro 
do prazo previsto pela Lei 
Orgânica do Município.

— Vemos com muita preo-
cupação o não pagamento do 
13º salário de forma integral 
por parte da prefeitura. Caso a 
ação seja concedida e a prefei-
tura descumpra, a gente pede 
também uma multa diária de 
R$ 50 mil — disse Alex Trenti-
no, coordenador geral do Sepe.

Em nota, a Prefeitura do 
Rio informou que ainda não 
foi notificada da ação, e que 
"segue trabalhando para pa-
gar o 13° salário dos servido-
res municipais".

Sepe entra com pedido de liminar 
para que 13º do município seja 
pago até o dia 20 de dezembro

No final de novembro, o prefeito Marcelo Crivella havia informado que não tinha em caixa os recursos suficientes para o pagamento do 13º

No final de novembro, o 
prefeito Marcelo Crivella havia 
informado, em entrevista à TV 
Record, que não tinha em caixa 
os recursos suficientes para o 
pagamento do 13º.

No início deste mês, a Fede-
ração das Associações e Sindi-
catos dos Servidores Públicos 
Municipais e Estaduais do Rio 
(Fasp) também avisou que in-
gressou com uma interpela-

ção judicial para que o abono 
seja pago até o dia 20. Caso 
esse prazo não seja cumprido, 
a Fasp irá ingressar com ação 
civil pública pedindo o arresto 
das contas públicas.

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta sexta-feira (18) um pro-
jeto de lei que pretende garantir 
acesso gratuito à internet para alu-
nos e professores da educação bá-
sica pública durante a pandemia 
do novo coronavírus. O texto ain-
da precisa ser votado no Senado.

O texto determina que a 
União repasse R$ 3,5 bilhões 
aos estados e ao Distrito Fede-
ral para que os governos locais 
apliquem em ações de conecti-
vidade com fins educacionais – 
incluindo a compra de planos de 
internet móvel e de tablets para 
professores e alunos.

Com exceção do partido 
Novo, todos os demais foram 
favoráveis à aprovação do pro-
jeto. O dinheiro deverá ser 
transferido aos entes até 28 de 
fevereiro de 2021, em parcela 
única.

Pelo texto, os recursos 
vão beneficiar:

alunos das redes públicas 
de estados e municípios cujas 
famílias estejam inscritas no 

Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico);

estudantes matriculados nas 
escolas das comunidades indí-
genas e quilombolas;

professores da educação bá-
sica das redes públicas de ensi-
no dos estados e municípios.

Os recursos deverão ser usados 
para a contratação de internet mó-
vel para permitir que alunos e pro-
fessores acompanhem atividades 
pedagógicas não presenciais, com 
prioridade para os alunos do ensi-

Previ-Rio: servidores têm até 31 de janeiro 
para enviar documentos para recebimento 
do auxílio-educação de 2020

Câmara aprova texto para garantir internet 
grátis a alunos e professores da rede pública

O Previ-Rio publicou portaria 
nesta sexta-feira (dia 18) regula-
mentando os procedimentos de 
apresentação da documentação 
referente ao auxílio-educação 
de 2020, na modalidade Previ-
-Creche. Os documentos devem 
ser enviados para o e-mail auxi-
liocreche2020@rio.rj.gov.br até 
o dia 31 de janeiro.

Os servidores que deseja-
rem receber o benefício devem 
enviar o comprovante de ins-
crição do ano de 2020 e uma 
declaração do estabelecimento 
de ensino, comprovando o pe-
ríodo em que o menor esteve 
inscrito, em papel timbrado, 
contendo ato de autorização 
de funcionamento e CNPJ, da-

tado, assinado e carimbado 
pelo responsável da escola.

O Previ-Rio publicará no Diá-
rio Oficial, no dia 8 de fevereiro, 
uma listagem de segurados que 
se encontram com pendências na 
comprovação da documentação 
do Previ-Creche 2020.

Informações ou declarações 
falsas implicarão no ressarcimen-
to dos valores recebidos, que po-
derão ser integralmente descon-
tados em folha a qualquer tempo, 
sem prejuízo da cobrança de 
eventuais acréscimos. Nesse caso, 
o servidor ou o representante le-
gal do menor estará impossibilita-
do de receber qualquer outro be-
nefício assistencial até a quitação 
das prestações devidas.

O texto determina que a União repasse R$ 3,5 bilhões aos estados e ao Distrito Federal

Previ-Rio publicará no dia 8 de fevereiro uma listagem de segurados

Foto: Divulgação

Foto: Márcia Foletto

no médio, do ensino fundamen-
tal, professores do ensino médio 
e professores do ensino funda-
mental, nessa ordem.

Os estados poderão contra-
tar a modalidade fixa de inter-
net se comprovado o custo-
-efetividade ou quando redes 
móveis não estiverem disponí-
veis na localidade de moradia 
dos estudantes. Caso as secre-
tarias de educação justifiquem 
a necessidade, poderão ser con-
tratados ainda serviços de aces-
so à internet em banda larga.
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m é d i c o 
Thiago Sa-
lati,  Espe-
cialista em 
Neurocirur-
gia que é a 
especialida-
de médica 
que se ocu-
pa do trata-

mento de doenças do sistema 
nervoso central e periférico, 
afirma que em um estudo 
brasileiro ao longo dos anos 
de 1990 a 2016, a dor lombar 
permanece como a causa nú-
mero 1 de dor dentre todas 
demais causas de dor.

O
Estima-se que mais de 

80% da população apresen-
tará ao menos 1 episódio de  
lombalgia na vida. A chance 
de um dia você passar por 
isso é alta!

Também é uma das prin-
cipais causas de afastamento 
do trabalho no mundo e de 

procura por atendimento 
médico.

I n f e l i z m e nte ,  m e n o s  d e 
6 0 %  d a s  p e s s o a s  p ro c u -
ra m  a u x í l i o  m é d i c o  o  q u e 
avo re c e  à  d o r  s e  to r n a r 
c rô n i c a  e  d e  d i f í c i l  t rat a -
m e nt o.

Tempo de dor:

SAÚDE E BEM ESTAR  

 A dor pode ocorrer 
de forma aguda ou crô-
nica.

AGUDA: duração do 
sintoma é passageiro, 
em torno de alguns 
dias e melhora espon-
taneamente.

CRÔNICA: chama-
mos assim quando sua 

duração ultrapassa 

3 meses

Evitar os fatores de 

risco:

tabagismo

 sobrepeso 

sedentarismo 

postura inadequada 

sono não reparador

DOR LOMBAR: 
A CAUSA NÚMERO 1
 DE DOR DENTRE 
TODAS  AS DEMAIS 

Redes sociais:
@tsalati

@clinicasalati
Rafaela Silva 

Assessoria de Imprensa

O estado do Rio de Janeiro 
terá centros de reabilitação 
para pacientes que contraí-
ram o novo coronavírus. Foi 
publicada, nesta sexta-feira 
(18), no Diário Oficial do es-
tado, a lei sancionada pelo 
governador em exercício, 
Cláudio Castro.

Rio ganhará centros de reabilitação 
para quem contraiu a covid-19

Pessoas com o novo coronavírus poderão frequentar as unidades de reabilitação 

Fisioterapia respiratória e 
motora, fonoaudiologia, enfer-
magem, clínica médica, pneu-
mologia, reumatologia, psico-
logia, psiquiatria e assistência 
social são os atendimentos es-
pecializados a serem prestados 
pelos centros de reabilitação.

Cabe ao Executivo estadual 

regulamentar a lei, que pode-
rá autorizar convênios com as 
prefeituras municipais para 
implementação da norma. 
Quando a pandemia estiver 
controlada, os centros deverão 
ser utilizados para outras ne-
cessidades do sistema de saú-
de estadual, segundo a lei.
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