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Governo estadual realizará obras de infraestrutura e de meio ambiente 
na Região Serrana, após apelos do deputado Marcus Vinícius

Deputados estaduais debatem intolerância religiosa e formas de combater o crime
Na passagem do Dia Nacio-

nal de Combate à Intolerân-
cia Religiosa, celebrado nesta 
quinta-feira (21), deputados 
destacam a importância da 
data, e lembram também que 
o Estado do Rio de Janeiro 
tem, desde o ano passado, a 
Lei 9.012/2020, que determi-
na que atividades religiosas 
são essenciais e devem ser 
mantidas em situações de 
emergência ou de calamidade 
pública, como o caso da pan-
demia de coronavírus. Segun-
do o Instituto de Segurança 
Pública do Rio (ISP-RJ), o es-

s e m a n a 
e n c e r r a 
com óti-
mas notí-
cias para 
moradores 
da Região 
S e r r a n a , 
após reu-
niões do 
deputado 

estadual Marcus Vinícius (PTB) com 
os secretários de Cidades e de Meio 
Ambiente. Obras de revitalização da 
Serra Velha, contenção de encostas 
na RJ-154 e a implementação do pro-
grama Limpa Rio em Petrópolis, Sa-
pucaia e Sumidouro são algumas das 
melhorias que foram discutidas pelo 
deputado com os representantes do 
governo estadual.

As realização de obras de moder-

nização, revitalização e conservação 
da estrada RJ-107 (Serra Velha) são 
reivindicadas há anos por moradores 
de Petrópolis e Magé, e vinham siste-
maticamente sendo formalizadas por 
Marcus Vinícius. Na última terça-fei-
ra (19), Marcus Vinícius esteve com o 
secretário estadual de Cidades, Uruan 
Cintra, solicitando urgência.

Como resposta, foi informado do 
início do processo licitatório, com 
projeto incluindo pavimentação, 
drenagem, recuos de acostamento e 
sinalização entre o trecho da Fábrica 
de Pólvora do Ministério do Exército 
e o Conjunto Residencial Grão Pará, 
numa extensão de 11,5 quilômetros.

“Agradeço ao governador Cláudio 
Castro, ao secretário de Cidades, Uru-
an Cintra, ao presidente do DER Luiz 
Roberto e toda equipe técnica, temos 
realmente um governo compromis-

sado em agilizar essas obras na Serra 
Velha, com previsão de início ainda 
no primeiro semestre. Uma grande 
vitória para moradores de Petrópolis 
e Magé, que mais usam a serra. Além 
disso, também solicitamos obras de 
contenção na RJ-154, altura de Sapu-
caia”, afirma Marcus Vinícius.

Nesta quinta-feira (21), o deputado 
esteve reunido com o secretário de Es-
tado do Ambiente e Sustentabilidade, 
Thiago Pampolha, os prefeitos de Sa-
pucaia, Breno Junqueira, e Sumidou-
ro, Pé Liso; e o vereador de Sumidouro 
André Manzate, para pedir a atenção 
a questões ambientais importantes 
para o interior.

Para Sapucaia, Marcus Vinícius pe-
diu a doação de abafadores de incên-
dio, pois a cidade não conta com briga-
distas e nem veículos tanque, apesar 
de, com frequência, apagar incêndios 

A
tado registrou 1.355 crimes em 
2020 que podem estar relacio-
nados à intolerância religiosa.

Autora da lei sancionada no 
mês de setembro, a deputada 
estadual Rosane Felix (PSD) 
sempre participou de campa-
nhas sociais e iniciou mandato 
para promover políticas públi-
cas, como a lei que tornou es-
sencial a liberdade religiosa.

“Vivemos em um estado 
laico e isso precisa ser respei-
tado. Sou evangélica de berço, 
meus princípios e valores são 
inegociáveis. Porém, fui eleita 
para representar o ser humano. 

Independente de cor, ração ou 
religião. Jesus ensinou que o 
amor supera em muito o ódio, 
pois o amor sempre vence. O 
que seria da nossa sociedade 
se não fosse o trabalho dos re-
ligiosos? Sabemos que, através 
da fé, vidas são recuperadas 
de vícios, da criminalidade, da 
prostituição, famílias são res-
tauradas”, afirma a deputada 
Rosane Felix.

Católico e também autor da 
lei, o deputado Márcio Gualber-
to (PSL) destaca que o pleno 
cumprimento dela é impor-
tante para evitar decisões judi-

ciais ilegais, como a tentativa, 
no ano passado, de suspender 
a celebração da Missa de Natal 
em Petrópolis. 

"O culto religioso não pode 
estar à mercê de mentes arbi-
trárias. O direito de expressar a 
fé deve ser garantido em qual-
quer tempo, principalmente 
em situações de emergência, 
quando as pessoas mais pre-
cisam de conforto espiritual", 
defende Gualberto.

De acordo com levantamen-
to do Instituto de Segurança 
Pública do Rio, foram registra-
dos mais de três casos de into-

lerância religiosa em todos os 
dias do ano passado no estado. 
“Nossa Constituição assegura o 
livre exercício de todos os cul-
tos religiosos, temos a obrigação 
de proteger esse direito e punir 
os agressores da lei”, declara Fi-
lippe Poubel (PSL), que também 
assinou a Lei 9.012/2020.

Segundo o ISP-RJ, os delitos 
foram divididos em três gru-
pos: 1.188 vítimas de injúria 
por preconceito; 144 vítimas 
de preconceito de raça, cor, reli-
gião, etnia e procedência nacio-
nal; 23 casos de ultraje a culto 
religioso.
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tanto na área urbana quanto na rural.
O deputado também formalizou a importân-

cia de um curso técnico de capacitação para o 
uso do Sistema Nacional de Controle da Origem 
dos Produtos Florestais (Sinaflor) e atividades 
de licenciamento ambiental, para treinar uma 
equipe apta a atuar dentro da legalidade nas 
cidades. 
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Os passeios em três áreas da 
cidade do Rio vão ganhar no-
vas regras para evitar aglome-
rações. Na Prainha e em Gru-
mari, na Zona Oeste da cidade, 
a prefeitura retoma o controle 
da entrada de carros. Já o Par-
que Nacional da Tijuca adota 
medidas restritivas, com alte-
ração no horário de funciona-
mento e no limite de público. 
As mudanças passam a valer a 
partir deste sábado, dia 23.

Inicialmente, a mudança nes-
sas áreas municipais será quanto 
ao número de vagas de estacio-
namento para ter um melhor 
controle do público. Uma nova 
sinalização indicará a lotação 
dos estacionamentos dos san-
tuários. São previstas 600 vagas 
para Grumari e 200 para a Prai-
nha. Caso ela seja atingida, uma 
cancela será fechada, não permi-
tindo mais a entrada de carros 
aos parques. O fechamento pode 
acontecer a partir das 8h de sá-
bados, domingos e feriados. A 
Guarda Municipal será respon-
sável pela fiscalização.

O cenário, no entanto, pode 
mudar caso seja sinalizado 
pela Secretaria municipal de 

Parque Nacional da Tijuca, Prainha e Grumari 
têm novas regras para evitar aglomerações

Na Praia de Grumari, a prefeitura retoma o controle da entrada de carros

Foto: Antonio Scorza

Rio registra risco alto para a covid-19 em 
todas as 33 regiões administrativas

A prefeitura do Rio divulgou, 
nesta sexta-feira, o mais novo 
boletim epidemiológico, e agora 
100% das regiões da cidade es-
tão em alto risco para o contágio 
da Covid-19. Este é o penúltimo 
ponto da escala criada pelo mu-
nicípio - moderado, alto e muito 
alto. Em paralelo, o Rio é a capi-
tal com mais vacinados do país: 
até a manhã desta sexta-feira 
(22), 42.563 pessoas haviam sido 
vacinadas. Desses, 35.130 são 
profissionais de saúde.

Todos as 33 regiões adminis-
trativas estão em estágio de alto 
risco. Na semana anterior, eram 
28 nesse patamar, e outras cinco 
em risco moderado. O aumento 
da última semana foi registrado 
principalmente nas favelas: Roci-
nha, Jacarezinho, Alemão e Maré, 
além de Realengo, que até a sema-
na passada estava em moderado.

"A situação vem se agravando. 
Em algumas regiões era mode-
rado e hoje toda a cidade está no 

risco alto. Estamos fazendo um 
esforço enorme de fiscalização. 
Não há nenhuma novidade nas 
medidas a serem tomadas. O que 
há é a previsão no sentido de que 
as medidas passam a ser mais res-
tritivas, caso alguma região passe 
de moderado para alto", explicou 
o prefeito Eduardo Paes.

"O recado mais importante é 
para a população. Parece que há 
uma parte da população que tem 
que cuidar o verão com toda in-
tensidade. Um exemplo: a roda de 
samba tradicional da Pedra do Sal 
virou às segundas feiras um baile 
funk. Não vai mais acontecer. De-
terminei que apreenda as caixas 
de som e equipamentos. Estou 
falando também com os mais jo-
vens. Vão para a balada, acham 
que estão no verãozão e vão para 
a casa, viver com os mais idosos. 
Não é admissível que a gente con-
tinue nesse ritmo. As restrições 
estão colocadas já há duas, três 
semanas", falou. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Sindicato dos Vigilantes de Mesquita e Nilópolis/RJ. CNPJ: 

042506770001-39. Convoca seus associados para eleição da 
nova diretoria biênio 2021/2023, conforme decisão da assem-
bléia realizada em 20/01/2021. A eleição se realizara no dia 
07/02/2021 no horário de 10:00 hs às 17:00 hs.  Local; Av. Gov. 
Celso Peçanha nº 277, Mesquita/Centro RJ. Mesquita, 21 de Ja-
neiro de 2021. Sebastião Aquino dos Santos. Presidente.

Saúde devido ao aumento do 
risco de Covid-19 na cidade, 
disse o secretário municipal de 
Meio Ambiente, Eduardo Ca-
valiere, em entrevista ao "Bom 
Dia Rio", da TV Globo, nesta 
sexta-feira, dia 22:

— A gente sabe que acabou de 
sair um novo boletim epidemio-
lógico, então, um dos controles 
que a gente pretende fazer e daí 
que vem até a medida de inte-
grar com os gestores do parque, 
permitir que a gente consiga to-
mar essa decisão em conjunto 
com a CET-Rio, a gente vai testar.

Cavaliere destacou trabalhar 
com a possibilidade de reduzir o 
número de acessos:

— A gente deve começar com 
a lotação regulamentada pela 
Cet-Rio, experimentar para ava-
liar o tamanho da ação, e a par-
tir daí a gente deve controlar de 
acordo com os protocolos que 
o secretário de Saúde e o secre-
tário de Ordem Pública estão 
determinando no boletim epide-
miológico e avaliar se vai haver 
alguma redução da quantidade 
de vagas — contou o secretário 
de Meio Ambiente.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais vacina Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Diretoria Co-
legiada da 
Agência Na-
cional de Vi-
gilância Sani-
tária (Anvisa) 
está reunida 
nesta sex-
ta-feira para 
decidir sobre 

a liberação para uso emergen-
cial de um segundo lote de 4,8 
milhões da vacina Coronavac. O 
pedido foi feito pelo Instituto Bu-
tantan na última segunda-feira.

Para que a autorização seja 
concedida, é preciso obter 
maioria simples entre os cinco 
diretores da agência. A relato-
ra do pedido, Meiruze Freitas, 
também foi responsável por 
relatar os outros dois pedidos 

A
de autorização emergencial 
concedidos no último domingo 
pela Anvisa, liberando para uso 
2 milhões de doses da vacina 
de Oxford e 6 milhões de doses 
da CoronaVac, produzidas pelo 
Instituto Butantan.

O lote que será analisado esta 
sexta-feira é mais uma vez de 
vacinas do Butantan, mas que 
precisam obter um novo aval 
da agência, uma vez que houve 
modificação em sua cadeia pro-
dutiva. Essas doses foram pro-
cessadas e envasadas pelo ins-
tituto no Brasil, diferentemente 
das anteriores, que já vieram 
prontas da China. Há também 
mudança na embalagem. A va-
cina do Butantan é produzida 
em parceria com o laboratório 
chinês Sinovac.

Anvisa começa a discutir 
liberação do segundo lote 
da CoronaVac

Vacina CoronaVac: novo lote é analisado pela Anvisa

O Butantan informou que 
tem capacidade para envasar 1 
milhão de doses de vacina por 
dia. No entanto, o instituto ain-
da aguarda a chegada de maté-
ria-prima, o Ingrediente Farma-
cêutico Ativo (IFA), da China 

para a produção. A inclusão da 
CoronaVac no plano de imuniza-
ção do governo se deu em meio a 
politização da vacinação no país.

Até o momento, somente as 
doses da CoronaVac aprovadas 
pela Anvisa no último domingo 

foram distribuídas aos estados, 
uma vez que o governo enfren-
tava entraves na importação dos 
dois milhões de doses da vacina 
de Oxford importados da Índia, 
que devem chegar no país somen-
te no fim da tarde desta sexta-feira.
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Candidatos que foram bar-
rados no 1º dia do Enem 2020 
no último domingo (17) pode-
rão comparecer ao 2º dia de 
provas neste domingo (24) ou 
pedir a reaplicação das duas 
datas do exame.

A informação foi dada por 
telefone à reportagem do G1 
pela assessoria de comunica-
ção do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pela prova, nesta 
sexta (22).

Em ao menos 11 dos 14.447 
locais de aplicação, candida-
tos foram barrados porque as 
salas estavam lotadas e não 
era possível garantir o dis-
tanciamento. O número é um 
balanço do Inep. Segundo o 
governo, os casos ocorreram 
em seis cidades (Curitiba, 
Londrina, Florianópolis, Ca-
noas, Caxias do Sul e Pelo-
tas), mas há relatos de mais 
ocorrências além daquelas 
registradas inicialmente.

Duas informações divulga-
das nesta semana trouxeram 
dúvidas aos candidatos.

Segundo um comunicado 
do Inep divulgado na terça-

Enem: barrados por lotação da sala podem ir à prova do próximo 
domingo ou pedir reaplicação das duas datas, diz Inep

Florianópolis foi uma das cidades que registraram caso de sala lotada

Foto: Diogenes Pandini/NSC

Secretários e coordenadora de programa de saúde 
da mulher são vacinados na Região Metropolitana

Apenas parte das prometi-
das 487.520 doses da vacina 
contra a Covid-19 chegaram 
aos 92 municípios do Estado 
do Rio de Janeiro, nesta pri-
meira fase da imunização. No 
entanto, três secretários mu-
nicipais de saúde, um subse-
cretário e uma coordenadora 
de um programa de saúde da 
mulher estão entre os milha-
res profissionais de saúde que 
já foram vacinados na Região 
Metropolitana do Rio.

Niterói, Mesquita e Duque 
de Caxias, as duas últimas lo-
calizadas na Baixada Flumi-
nense, justificaram as doses de 
vacina recebidas por seus se-
cretários alegando que eles são 
médicos atuantes no combate 
ao coronavírus. No entanto, os 
três municípios não apresenta-
ram nenhuma escala compro-
vando, por exemplo, se algum 
deles trabalha como plantonis-
ta em emergência hospitalar.

Nesta primeira fase de 
imunização, segundo o plano 
nacional de vacinação do Mi-
nistério da Saúde, idosos abri-
gados em instituições de loga 
permanência, indígenas alde-
ados e profissionais de saúde 
que atuam na linha de frente 

de combate à doença, estão 
entre o grupo prioritário que 
deve ser vacinado.

Um dos primeiros a receber 
a vacina em Mesquita foi o 
secretário de saúde Emerson 
Trindade, de 58 anos. A asses-
soria do município justificou 
a vacinação alegando que o 
secretário é médico, hiperten-
so e diabético há oito anos e 
que circula pelo polo de aten-
dimento à Covid-19, e que por 
isso, estaria no grupo de risco. 
A cidade deverá receber até o 
fim da primeira fase apenas 
3320 doses da vacina.

Em Duque de Caxias, o se-
cretário José Carlos de Oliveira, 
de 62 anos aplicou a primeira 
vacina em uma enfermeira. Em 
seguida, ele recebeu uma dose, 
aplicada por ela, se tornando a 
a segunda pessoa vacinada na 
cidade. Duque de Caxias tem 
mais de 964 mil habitantes e 
receberá, até o fim da primeira 
fase de imunização, um total 
de 11.230 doses. Procurado, o 
município alegou que o secre-
tário é médico, atua na linha de 
frente no combate à Covid-19, 
e que está presente assidua-
mente em toda rede pública de 
saúde da cidade.

-feira (19), quem foi barrado no 
primeiro dia deveria compare-
cer às provas neste domingo e 
pedir a reaplicação – de segun-
da-feira (25) a sexta (29) – so-
bre a prova que perdeu.

O texto divulgado dizia que 
"o inscrito deverá solicitar ape-
nas a reaplicação das provas 
que ocorreram no dia em que 
se sentiu prejudicado. Portan-
to, cabe ressaltar que o partici-
pante poderá realizar, normal-
mente, as provas do próximo 
domingo, 24 de janeiro, caso 
tenha sofrido com questões 
logísticas no primeiro dia de 
aplicação".

Já a Justiça Federal reafir-
mou na quarta-feira (20) o di-
reito dos candidatos impedi-

dos por problemas logísticos, 
como as salas lotadas, de pedir 
a reaplicação em 23 e 24 de fe-
vereiro.

"Esse infeliz planejamen-
to [casos de lotação nas salas] 
pode ter prejudicado inúme-
ros alunos, os quais devem ter 
garantido o direito de realizar 
as provas, e o Inep, a obrigação 
de reaplicá-las nos dias 23 e 24 
de fevereiro, data já prevista 
no edital para reaplicação de 
provas e para realização das 
provas no estado do Amazo-
nas e demais cidades onde não 
houve aplicação da prova em 
razão de situações regionais 
decorrentes da pandemia", 
afirmou a juíza federal de SP 
Marisa Cucio em sua decisão.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAuto-defesa Foto: Divulgação

defesa do se-
nador Flavio 
B o l s o n a r o 
( R e p u b l i -
c a n o s - R J ) 
pediu nesta 
s ex t a - f e i ra 
(22) que o 
Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) suspen-

da o julgamento que definirá se a 
investigação sobre rachadinhas 
na Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) volta para a primeira ins-
tância ou continua no Órgão Espe-
cial do Tribunal de Justiça do Rio.

Esse julgamento foi marcado 
para a próxima segunda (25) pelo 
presidente do TJ do Rio, desem-
bargador Claudio de Mello Tava-
res. Será a primeira sessão do Ór-
gão Especial em 2021.

No pedido, a defesa de Flávio 
Bolsonaro afirma que o próprio 
STF ainda precisa analisar duas 
ações sobre o foro privilegiado do 

A
senador. "De pronto se constata, 
portanto, a usurpação desta Su-
prema Corte para deliberar sobre 
a matéria", afirma a defesa.

Os advogados dizem também 
que não foram intimados a se 
manifestar no caso, o que viola o 
princípio do contraditório. O pedi-
do de suspensão será relatado por 
Gilmar Mendes.

Primeira instância ou 
órgão especial

Em junho de 2020, a 3ª Câma-
ra Criminal do TJ decidiu, por 2 
votos a 1, que a investigação sobre 
as "rachadinhas" deveria sair da 
primeira instância e ser conduzi-
da pelo Órgão Especial.

Até então, o juiz de primeira 
instância Flávio Itabaiana, da 27ª 
Vara Criminal, era o responsável 
pelo processo. Agora, o Órgão Es-
pecial deve julgar novamente a 
competência sobre o caso.

Em outubro, o senador Flávio 
Bolsonaro, o ex-assessor dele Fa-

Flávio Bolsonaro pede que STF 
suspenda julgamento no Rio sobre 
foro no caso das rachadinhas

MP denuncia Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz por esquema da ‘rachadinha’ na Alerj

brício Queiroz e mais 15 pessoas 
foram denunciados pelo Ministé-
rio Público do Rio pelos crimes de 
organização criminosa, peculato, 
lavagem de dinheiro e apropria-
ção indébita no esquema das ra-
chadinhas, quando o político era 
deputado estadual. Segundo a 
defesa, isso lhe garantiria direito a 
foro privilegiado.

Já os investigadores do Mi-
nistério Público do Rio (MP-RJ) 
acreditam que há jurisprudên-
cia em tribunais superiores defi-
nindo que o foro acaba quando 
o mandato termina – e que, por 
isso, o caso deve permanecer na 
primeira instância.

Em nota divulgada na terça 
(19), a defesa de Flávio Bolsonaro 

argumentou que será "a terceira 
vez em que o próprio TJ-RJ volta 
a debater o tema, considerando-se 
que a 3º Câmara Criminal - que 
possui o mesmo patamar hierár-
quico do Órgão Especial - já deci-
diu a questão, sem possibilidade 
de recurso". E adiantou que apre-
sentaria um pedido de sustenta-
ção oral na sessão.
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A Delegacia de Proteção ao 
Meio Ambiente está investigando 
uma matança de cachorros (por 
envenenamento ou a tiros) em 
Austin, distrito de Nova Iguaçu. 
As mortes aconteceram em uma 
área rural, próxima ao bairro Car-
los Sampaio. No total, cinco ca-
chorros foram mortos e um ficou 
ferido.  A Delegacia já tem pistas, 
mas não divulga detalhes para 
não atrapalhar as investigações.

Dos seis cachorros atacados, 
quatro foram envenenados, um foi 
assassinado com dois tiros e outro 
foi baleado, mas sobreviveu. Em se-
tembro do ano passado, o presiden-
te Jair Bolsonaro sancionou o texto 
que aumenta de dois para cinco 
anos de reclusão a pena para quem 
maltratar animais.

Funcionário público e defensor 
dos animais, Rodolfo Maya, frisou 
que o que está acontecendo em 
Austin é uma covardia com os bi-
chos e o culpado precisa ser punido. 
“Lutamos pela defesa dos direitos 
dos animais em nossa cidade. O 
que aconteceu foi uma extrema 
crueldade com os animais indefe-
sos. Não podemos admitir que ca-
sos como esse de maus-tratos aos 
animais se repitam. Precisamos dar 
uma resposta através da punição 

Polícia investiga matança indiscriminada 
de cachorros em Nova Iguaçu 

A Polícia esteve no local conversando com os moradores. O local dos assassinatos é muito deserto

Homem que torturava a própria filha foi preso por policiais da 55ª DP, em Queimados 

Foto: Reprodução

Homem que obrigava filha a comer fezes e beber urina 
é preso em Queimados, na Baixada Fluminense

Policiais da 55ª DP, em Quei-
mados, na Baixada Fluminense, 
prenderam na quinta-feira (21) 
um homem que torturava a pró-
pria filha, de 13 anos. Segundo a 
vítima, ela era agredida e obriga-
da a comer fezes e beber urina do 
vaso sanitário. De acordo com os 
investigadores, os atos de violên-
cia tiveram início no ano passado.

A polícia foi acionada pela 
dona da casa onde a vítima vivia. 
A mãe da menina pediu que a 
mulher tomasse conta dela. No 
momento em que foi buscar a 
adolescente em casa, ela a en-
controu suja de fezes. A vítima 
então pediu socorro, e contou ser 
impedida de tomar banho, trocar 
a roupa suja, escovar os dentes e 

até de comer, pois o agressor ape-
nas a oferecia feijão estragado.

Na delegacia, a adolescente 
narrou ter sido vítima de diversas 
crueldades. Entre os relatos, há 
o de que o homem inseriu uma 
mangueira no órgão genital dela 
e até colocou um bicho de pelúcia 
no nariz para impedir que respi-
rasse. A vítima conta que um dia, 
ao dizer que estava com sede, o 
agressor abriu a boca dela, cuspiu 
e colocou seu rosto em uma poça 
de lama no quintal.

Segundo a polícia, a mãe da 
vítima, que vivia na mesma re-
sidência, presenciou alguns dos 
episódios de violência, mas ale-
gou ter medo de denunciar o au-
tor dos crimes.

exemplar dos responsáveis e da pro-
teção e defesa dos animais que so-
breviveram”, avaliou Rodolfo Maya.

Uma moradora do local contou 
em vídeo que a matança dos seus 
animais começou no dia 1 de de-
zembro, quando “Darwin” morreu 
com suspeita de envenenamento. 
No dia 10 de janeiro deste ano, uma 
filhote também morreu. Oito dias 
depois, uma cadela foi baleada. No 
dia 20, outro cachorro apareceu 
morto com um tiro na cabeça. A 
área aonde os animais foram ataca-
dos tem oito sítios.

Pena
Quem maltrata os animais é en-

quadrado no art. 32 da Lei 9.605/98. 
Antes da modificação, os autores 
tinham que cumprir pena de deten-

ção, de três meses a um ano, além de 
multa. A partir de agora, o criminoso 
será investigado e não mais liberado 
após a assinatura de um termo cir-
cunstanciado, como ocorria antes. 
Além disso, quem maltratar cães e 
gatos passará a ter, também, registro 
de antecedente criminal e, se hou-
ver flagrante, o agressor é levado 
para a prisão.
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filha bio-
lógica da 
d e p u t a d a 
federal e pas-
tora Florde-
lis dos San-
tos (PSD), 
Simone dos 
Santos Ro-
drigues, con-

fessou ter jogado os celulares 
da mãe, do irmão Flávio dos 
Santos e do pastor Anderson 
do Carmo no mar da praia de 
Piratininga, na Região Oceâni-
ca de Niterói. Simone é ré no 
processo que investiga a mor-
te de seu padrasto. Ela é acu-
sada de ajudar a envenenar o 
líder religioso. 

Simone confessou que 
pegou o telefone de Flávio 
pouco antes da prisão, ainda 
no enterro do pastor. Os três 
aparelhos eram considerados 

A
pela polícia como peças cha-
ves na investigações. Ela ne-
gou que tenha tentado enve-
nenar o esposo da mãe. 

A filha de Flordelis disse que 
planejou a morte do padrasto 
por conta das investidas sexu-
ais por parte dele. Simone con-
fessou que deu R$ 5 mil para 
que a irmã Marzy a ajudasse. 
“Eu disse: Marzy me ajuda, 
estou passando por maus mo-
mentos. Eu não tinha um pla-
no, estava desesperada. Depois 
que fiquei doente, ele ia no 
meu quarto. Sei que ela ia dar o 
dinheiro pro Lucas, mas depois 
que dei o dinheiro não sei o que 
houve”, contou. 

Simone disse à juíza Nearis 
dos Santos Carvalho Arce, da 
3ª Vara Criminal de Niterói, que 
flagrou o padrasto se mastur-
bando em seu quarto, ao lado 
da cama que ela dormia. 

Filha biológica de 
Flordelis confessa que 
jogou celulares no mar

Simone dos Santos Rodrigues foi presa essa semana

Ao ser questionada sobre o 
suposto namoro com Anderson 
do Carmo antes do casamento 
dele com a mãe, Simone disse 
que nunca teve nenhum tipo 
de relacionamento amoroso 
com o padrasto. 

Ela contou que a mãe era 
cega pelo pastor e por isso não 

contava sobre as investida dele. 
“Tinha medo dela não acreditar 
em mim, ele tinha uma lábia 
muito boa”.

Sobre a administração fi-
nanceira da família, ela disse 
que não achava justo que ape-
nas ele (Anderson do Carmo) 
fizesse tudo sozinho. 

“Minha mãe era uma marione-
te pra ele. Ele tomava a frente de 
tudo, até em reuniões ele cuidava 
de tudo. A deputada era ela”.

Simone disse que não es-
tava em casa na noite do cri-
me. Ela afirmou que estava 
na Barra da Tijuca com um 
antigo namorado. 
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prefeita Drª. 
F e r n a n d a 
O n t i v e r o s 
autorizou a 
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Assistên-
cia Social e 
Trabalho a 
realizar pro-

cesso seletivo para contratação 
temporária de 56 profissionais 
de nível superior. A medida, 
publicada no Diário Oficial 
desta quarta (https://bit.ly/3p-
7GhPq), visa suprir demandas 
técnicas das equipes que atu-
arão em equipamentos e pro-
gramas públicos da Pasta como 

A
Cras, Crea, Abrigo Municipal, 
Bolsa Família e Acessuas (Pro-
grama de Promoção do Aces-
so ao Mundo do Trabalho). 
Há vagas para assistentes 
sociais, psicólogos, pedago-
gos, advogados, nutricionis-
tas e coordenadores técnicos 
de gestão do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas). 
Os interessados poderão se 
inscrever entre 9h da pró-
xima segunda-feira (25) até 
15h de terça (26) na sede da 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Trabalho 
(Av. São João Evangelista, 
s/n, Centro – Eng. Pedreira). 
No ato da inscrição, o candi-

dato deverá preencher uma 
ficha com seus dados pes-
soais, informar a qual cargo 
concorrerá, entregar currículo 
com foto e comprovantes das 
exigências para a vaga deseja-
da. A seleção acontecerá em 
duas fases: a primeira con-
siste em análise de currículo 
e tem caráter classificatório, 
na qual serão analisadas a 
formação e a experiência do 
candidato na área pretendida. 
Já a segunda etapa contará 
com uma entrevista de caráter 
eliminatório e será realizada 
pela Comissão Executiva do 
Processo Seletivo nos dias 02 
e 03 de fevereiro, das 9 às 15h.

Japeri oferece 56 
vagas temporárias 
para nível superior

Foto: Divulgação
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Nilópolis: vacinação contra Covid-19 
em residência terapêutica

A Prefeitura de Nilópolis deu 
prosseguimento nos últimos 
dois dias à vacinação contra a 
Covid-19 dos pacientes psiqui-
átricos que estão em residên-
cias terapêuticas e instituições 
de longa permanência, como 
determina o Plano Nacional de 
Imunização (PNI). Em Cabuís, 
cinco moradores da Residência 
Terapêutica (RT) III foram imu-
nizados, assim como as cuida-
doras e um funcionário que cui-
da da limpeza da casa.

Entre os atendidos pela RT 
está Sebastião Ferreira, 73 anos, 
que antes da pandemia costu-
mava ir com os colegas e fun-
cionários da casa para cumprir 
várias atividades no Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), no 
bairro do Centro. Ali eles pinta-
vam, participavam de leitura, 
aulas de dança e ludoterapia 
(terapia através de jogos). De-
pois do surgimento da Covid-19, 
tudo precisou parar.

A enfermeira Adalgisa Go-
mes, a colega Andréa Paula Ro-
drigues, superintendente de 
enfermagem do Posto Central, 
e a técnica de enfermagem Lú-
cia Helena Macedo vacinaram 
o grupo, sob o olhar atento do 

subsecretário de Saúde de Niló-
polis, Uilen Barbosa. “Antes da 
pandemia, nós os levamos para 
piqueniques no Parque Natural 
do Gericinó”, contou.

A diretora das três RTs, Elen 
Cristina Conceição, disse que 
Sebastião e outros pacientes 
vieram do Instituto Psiquiá-
trico Doutor Eiras. E a maioria 
não tem familiares, menos Se-
bastião, cuja tia idosa o visitava 
uma vez por mês antes do início 
da pandemia. Há vinte pessoas 
nas três unidades, sem contar os 
servidores.

Na Casa de Repouso Andreza 
Dantas, em Olinda, 30 residen-
tes e cinco funcionários aguar-
davam ansiosos a chegada da 
equipe de imunização.

Entidade filantrópica que 
recebe apoio da Prefeitura com 
visita dos médicos do Programa 
de Saúde da Família, a institui-
ção também é acompanhada 
pela assistentes sociais Jandira 
Nascimento, Márcia Campos e 
Gilséa Andrade, da Superinten-
dência dos Direitos dos Idosos. 
Há seis instituições de longa 
permanência na cidade: Andre-
za Dantas e cinco privadas, que 
abrigam 129 idosos.
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#TrancaOsDentesEVaiPraCima!

@VANINHAASSESSORIA 

Blow Gummies – A nova forma 
doce e divertida de crescer cabelos

Aniversariantes

Criatividade e qualidade 
em tempos de pandemia

Blow Gummies é um suple-
mento alimentar capilar foca-
do no crescimento e fortale-
cimento de cabelos e unhas. 
Auxilia também no processo 
anti queda, proporcionando 
mais brilho aos seus fios.

Em nossa formula temos 
12 vitaminas e minerais fo-
cados em solucionar a que-
da e a falta do crescimento 
capilar. Como: Biotina, Se-
lênio, Vitamina A, Vitamina 
B12, Vitamina B9, Vitamina 
B5, Vitamina C, Vitamina D, 
Vitamina B6, Vitamina E, Vi-
tamina B1 e Zinco.

A Blow Gummies é gluten 
free, não interfere no anti-
concepcional, não cresce 
pelos indesejáveis pelo cor-
po, não engorda e é cruelty 
free. Com apenas 1 potinho 
você garante 60 dias de tra-
tamento, pois só é necessá-
rio consumir 1 gominha por 

A
dia. Ou seja, são quase 2 
meses de tratamento.

A Blow é indicada para 
todos os tipos de cabelos e 
principalmente para aque-
las que estão passando por 
transição capilar, ou passam 
constantemente por pro-
cedimentos químicos. Nós 
já tivemos resultados com-
provados com apenas 15 
dias de uso através do nos-
so instagram @blowhairre-
sultados você pode ver es-
ses resultados reais.

Temos um time de influen-
ciadores com autoridade no 
nicho capilar: Carol Kyoko, 
Bia Siqueira – Ficando Gata, 

Vandressa Ribeiro, Ana Lídia 
Lopes e Farkile. E grandes 
personalidades como Nicole 
Bahls, Vivian Amorim e Leydi 
Paranhos.

As gominhas estão dispo-
níveis nos sabores de moran-
go e laranja, são em formato 
de ursinho e você pode as in-
gerir em qualquer horário da 
sua preferência.

Instagram – @blowgum-
mies e @blowhairoficial

Site – www.blowhair.com.br
Blog – https://blog.

blowhair.com.br/
Facebook – https://www.

facebook.com/BlowHairOfi-
cial

Temos um menu base para 
eventos em família, sendo ele vo-
lante ou de mesa fixa. No pós-pan-
demia vou continuar só com o 
primeiro, para facilitar a circulação 
das pessoas. Acho que a procura 
por esse formato tem a ver com o 
toque gourmet que se pode dar à 
determinada ocasião”, define. Os 
procedimentos já seguem rotinas 
rígidas, como o revezamento da 
equipe da cozinha em duas vezes 
por semana. O custo para os pedi-
dos sob encomenda ficam entre 
R$ 150 e R$ 240.

Embora o formato de en-
trega resolva as limitações 
necessárias do momento, per-
manece nas pessoas a vontade 
de celebrar como antes. Aliás, 
esse sempre foi um mercado 
aquecido, mesmo em tempos 
de crise econômica. Para a 
chef conhecida pelo serviço 
de catering, o setor de eventos 
foi um dos mais prejudicados 
com a pandemia, não apenas 
por envolver comida, mas 
toda estrutura em volta. 

“Hoje, com as possibilidades 
de afrouxamento do comércio, 
as pessoas começam a pensar 
em que tipo de flexibilização 

elas farão sobre a rotina delas 
no futuro. Caberá a cada pro-
fissional entender o que fazer 
com isso”, diz ela, projetando 
regras como limitação de pes-
soas, circulação exclusiva na 
cozinha, sanitização de maça-
netas, portas e todos os uten-
sílios. “Além disso, não deve 
haver mais bufê nas festas em 
que o alimento fica exposto, 
mas, sim, preparado para ser 
consumido na hora em peque-
nos pratos e porções”, reforça 
a chef. Em seu atelier em Casa, 
a ideia já é investir casa para 
pequenos encontros no cená-
rio pandemia.

Tem Bazar na @compansoficial
Nas compras acima de 150,00 
você estoura um balão . Envia-
mos para todo o Brasil .

Renato Aragão, Gio Rodrigues e Delegado Marcelo Carregosa
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m decreto 
do gover-
nador em 
exercício do 
Estado do 
Rio de Ja-
neiro, Cláu-
dio Castro, 
p u b l i c a d o 
na edição 

de quinta-feira do diário ofi-
cial descartou a presença de 
torcedores na final da Liber-
tadores que será disputada 
entre Santos e Palmeiras no 
próximo dia 30. Por outro 
lado, o decreto libera 10% da 
capacidade do Maracanã para 
convidados credenciados e 
estafes dos clubes, dos patro-
cinadores e da Conmebol.

U
A decisão entre Santos e Pal-

meiras portanto poderá ter cer-
ca de 7.800 pessoas no estádio. 
A Conmebol ainda não infor-
mou quantos estarão presentes 
no interior do Maracanã.

"O evento relativo à etapa 
final do Torneio Conmebol 
Libertadores 2020 não terá a 
presença de público pagante, 
sendo, no entanto, autorizada 
a presença de pessoas devida-
mente credenciadas pela enti-
dade organizadora, inclusive 
integrantes da coordenação, 
realização, segurança e patro-
cínio do evento e das entidades 
esportivas participantes até o 
limite máximo de 10% da ca-
pacidade do estádio", diz um 
trecho do decreto.

O decreto serviu apenas 
para confirmar o veto ao públi-
co, já que a própria Conmebol 
já havia definido no início de 
janeiro que a final seria de por-
tões fechados. A decisão foi to-
mada em função das regras de 
combate ao coronavírus.

Ainda de acordo com o 
decreto, os espectadores da 
final da Libertadores terão 
que respeitar todas as medi-
das do protocolo de seguran-
ça, sobretudo:

Exame PCR negativo com 
material coletado até cinco dias 
antes da partida.

Checagem de temperatura 
corporal.

Uso de máscara de proteção 
durante o tempo inteiro.

Final da Libertadores: decreto descarta 
torcida no Maracanã e libera 10% para 
convidados e estafes dos clubes

Maracanã será o palco da final da Libertadores entre Santos e Palmeiras

ORE E CONFIE NO 
SENHOR

De irmão
para irmão

Salmo 27.1

“O SENHOR é a minha luz 
e a minha salvação; a quem 
temerei? O SENHOR é a força 
da minha vida; de quem me 
recearei?”

Salmo de Davi, na primeira 
parte ele expressa confiança em 
Deus vv. 1-6, já na segunda par-
te ele apresenta um lamento vv. 
7-12, este Salmo é descrito como 
um louvor de profunda confian-
ça em Deus que mesmo diante 
de ataques não sofre abalo.

Os inimigos são retratados 
de diversas maneiras neste 
Salmo, com vários sinônimos 
(malfeitores, opressores e ini-
migos), o salmista demonstra 
que não há adversário e nem 
grau de impiedade que lhe tire 
a confiança em Deus.

Davi deixa claro que nunca 
iria retroceder em sua confian-
ça em Deus, independente 
dos inimigos, ele é firme, não 
é impulsionado pela angústia 
ou ansiedade.

Ele sabe que serve a um 
Deus que lhe concede enten-
dimento de forma que clareia 
a sua mente dando-lhe sabe-
doria para enfrentar as dificul-
dades desta vida, e, portanto 
não há o que temer, sua salva-
ção vem do Senhor.

Davi sentia-se protegido, 
Deus era sua fortaleza, seu escu-
do, seu amparo, luz, salvação e 
fortaleza, por que temer ?

Assim Davi celebra a vitória 
sobre seus adversários, eles não 
conseguem atingi-lo, nem com 
difamação e nem fisicamente, 
pois tropeçam em suas próprias 
armadilhas como descrito no 
Salmo 5.

No v. 3 ele reafirma sua con-
fiança em Deus, não se assusta 
com o tamanho de exércitos, o 
seu coração não vacila diante 
da guerra, sua confiança é um 
muro inabalável.

Os vv. 4-6 mostram o salmis-
ta orando para que tenha sem-
pre o privilégio de adorar publi-
camente o Senhor em sua Casa, 
ou seja, queria estar sempre na 
presença de Deus, “Casa”, “pavi-
lhão”, “tabernáculo”, sinônimos 
de um lugar em que Deus rece-

bia as ofertas, os louvores e as 
orações de seu povo.

Davi quer permanecer na pre-
sença de Deus pois em Sua pre-
sença ele encontra proteção, aco-
lhimento, segurança, conforto e 
consolo e é no templo que Deus 
torna sua presença conhecida, lá 
Davi sentir-se-ia como uma torre 
inexpugnável e acima de toda 
tribulação.

Ele oferece oração pelo favor 
contínuo de Deus, o clamor ex-
pressa veemência nos pedidos 
que são no sentido dos livramen-
tos fornecerem ao salmista a pos-
sibilidade de buscar a Deus com 
ainda maior intensidade.

O coração de Davi era ávido 
em buscar a presença de Deus, 
Davi exercitava-se na comunhão 
com Deus todos os dias, mas por 
maior que fosse sua intimidade 
com o Senhor ele só poderia ver 
o rosto de Deus somente se Deus 
permitisse, pois Ele é que se re-
vela através da sua graça e favor.

Nenhuma forma de afeto 
humano equipara-se ao cuida-
do amoroso de Deus com seus 
filhos ao ponto do salmista ilus-
trar o abandono de pai e mãe, a 
fidelidade de Deus honra o Seu 
compromisso com Seu próprio 
nome.

O salmista não confia em seus 
próprios passos antes, prefere 
que Deus o conduza em segu-
rança, os Seus caminhos são 
planos e afasta as investidas dos 
inimigos, livrando-o da concu-
piscência destes.

Se Davi não tivesse confiado 
na promessa de Deus não have-
ria em seu coração a esperança 
de presenciar a bondade do Se-
nhor ainda em vida, mesmo por 
vários momentos sendo privado 
temporariamente do favor divi-
no ele projetava ser alcançado 
pela benignidade de Deus.

Por fim, o salmista dirige seu 
discurso a exortação própria, a 
confiar na resposta de Deus ain-
da que demorada, não desistin-
do de crer que o Senhor ouve a 
sua oração, empenhando seu 
coração nesta esperança.

Pr. Alessandro Machado
ICNVJU – Igreja Cristã de Nova 
Vida em Jardim Ulisses / Prata 

– Nova Iguaçu

Alessandro  machado
21993765220


