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Aprovada indicação para desconto previdenciário de 
militares inativos e pensionistas voltar a 14%

Deputada visita São Gonçalo e pede celeridade ao prefeito na execução 
de verbas em benefício de idosos

Em reunião com o prefeito 
de São Gonçalo, Capitão Nelson 
(PL), nesta quarta-feira (10), a 
deputada estadual Rosane Fe-
lix (PSD) conversou sobre polí-
ticas públicas para a população 
da terceira idade, e ouviu que 
haverá mais rapidez na execu-
ção de R$ 775 mil para ações em 
benefício de idosos residentes 
no município. A verba foi obti-
da através de interlocução da 
parlamentar junto ao senador 
Flavio Bolsonaro (Republica-
nos), que destinou emendas 
parlamentares.

s deputa-
dos da As-
s e m b l e i a 
L e g i s l a -
tiva do 
Rio (Alerj) 
a p r o v a -
ram, na 
s e s s ã o 
d e s t a 
q u a r t a -

-feira (10/02), indicação legislativa 
para que o Estado do Rio  suspenda o 
desconto previdenciário de militares 
inativos e pensionistas que ganham 
abaixo do teto do INSS (R$ 6.433,57. 
Para pressionar os parlamentares, viú-
vas, PMs e bombeiros reformados for-
maram um corredor entre a saída do 
edifício anexo e o Palácio Tiradentes. 

"A Alerj hoje reconhece a injustiça 
contra pensionistas e militares re-

formados. O governo está tirando di-
nheiro de quem ganha menos e gasta 
mais. Tem viúva que recebe R$ 700 e 
passou a ser descontada. Espero que o 
governo se sensibilize e revogue essa  
cobrança abusiva da forma como está, 
devolvendo a dignidade a tantas famí-
lias", afirmou Renato Zaca, autor da 
indicação que recebeu coautoria de 
mais 15 deputados.

O presidente André Ceciliano (PT) 
se comprometeu a intermediar a in-
terlocução com o governador em exer-
cício, Cláudio Castro (PT), para sus-
pender o desconto de quem ganhar 
abaixo do teto.

"Não pode ser apenas mais uma in-
dicação que chega ao gabinete do go-
vernador, ela tem que ser efetivada", 
pediu a deputada Martha Rocha (PDT).

Antes da reforma federal do siste-
ma de proteção social dos militares 

O
Uma emenda, no valor de 

R$ 125 mil, é para o custeio do 
Asilo Lar Samaritano, com a 
aplicação do recurso em acor-
do a um plano de trabalho 
apresentado pelo Conselho de 
Idoso de São Gonçalo. 

Outra emenda, no valor 
de R$ 650 mil, já em fase 
de licitação, atenderá ao Lar 
Samaritano e o Abrigo Cristo 
Redentor, para que cada ins-
tituição utilize R$ 325 mil 
para aquisição de materiais 
permanentes como camas, 
colchões, equipamentos de 

fisioterapia, além de uma 
van adaptada.

“Como presidente da Comis-
são do Idoso na Alerj, venho 
lutando muito pelos nossos 
idosos, acompanhado de per-
to a execução dos recursos. O 
prefeito de São Gonçalo iniciou 
mandato há pouco tempo, mas 
disse que vai buscar mais cele-
ridade nas ações em benefício 
da terceira idade. Tem muito 
trabalho a ser feito para evitar 
o abandono e proporcionar me-
lhor qualidade de vida aos ido-
sos”, afirma Rosane Felix.
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(Lei 13.954/19), a alíquota aplicada era de 
14%, mas, para os PMs e Bombeiros inativos 
e pensionistas, o percentual só incidia sobre 
o valor que excedia o teto do INSS. Após a 
reforma, a isenção deste grupo foi suspensa 
e ele passou  a ter 10,5% de abatimento so-

bre o valor integral da remuneração. 
A indicação legislativa, de autoria do de-

putado Renato Zaca (PRTB), pede para que 
seja mantida a fórmula anterior à lei federal 
até que o governo do estado envie um pro-
jeto de lei para regulamentar a regra.
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Após viver a pandemia 
de gripe espanhola de 1918, 
duas guerras mundiais e ou-
tros acontecimentos "tris-
tes", a irmã André, pessoa 
mais velha que se tem re-
gistro da Europa, completou 
117 anos nesta quinta-feira 
e conquistou outra façanha: 
derrotou o coronavírus, qua-
se sem complicações.

— Ela está recuperada, jun-
to com todos os residentes 
aqui — disse David Tavella, o 
porta-voz da Casa de repouso 
Catherine Labouré em Tou-
lon, uma cidade no sudeste da 
França, onde a irmã reside.

O coronavírus varreu o asi-
lo no mês passado. Dos 88 
residentes, 81 foram infecta-
dos, incluindo a irmã André, 
e 11 morreram.

— Ela está calma, muito ra-
diante e ansiosa para come-
morar seu 117º aniversário — 
contou Tavella, acrescentando 
que a moradora mais famosa 
da casa estava descansando 
na quarta-feira e precisava de 
uma pausa nas entrevistas.

Após ser diagnosticada 
com a doença, a irmã perma-

Freira francesa completa 117 anos 
após vencer a Covid-19

Irmã André sentada em uma cadeira de rodas, às vésperas de seu 117º aniversário

Foto: Nicolas Tucat

União tem 48h para se manifestar em 
ação sobre vacinação em Manaus

O governo federal tem 48 
horas para se manifestar sobre 
a ação ajuizada pelas Defenso-
rias Públicas do Amazonas e da 
União que requer imunização 
contra a covid-19 de 70% da po-
pulação de Manaus e sete mu-
nicípios em situação crítica no 
interior. Segundo a decisão da ju-
íza Jaiza Fraxe, da 1ª Vara Federal 
Cível do Amazonas, a vacinação 
deve começar em até 30 dias. A 
determinação contempla, além 
de Manaus, Manacapuru, Tefé, 
Iranduba, Itacoatiara, Parintins, 
Coari e Tabatinga, em razão da 
grave situação epidemiológica 
desses municípios.

O pedido tem base em estu-
dos elaborados por oito cien-
tistas, como Jesen Orellana, da 
Fiocruz, e Lucas Ferrante, do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa), que traça 
modelo epidemiológico apon-
tando que as taxas de transmis-
são da nova variante, a reinfec-
ção por perda de imunidade 
após seis meses e os cenários de 
vacinação e isolamento social 
do Estado convergem para, no 
curto prazo, "uma nova explo-
são de óbitos na capital e nas 
principais cidades do Amazo-

nas" e mais casos da nova va-
riante para o resto do Brasil.

Para o epidemiologista Je-
sem Orellana, a estratégia de 
vacinação em massa para Ma-
naus, que alcance 70% da po-
pulação elegível e no menor 
espaço de tempo possível, de 
preferência ainda neste primei-
ro semestre de 2021, é medida 
potencialmente efetiva em ter-
mos sanitários, já que contém, 
ao menos, a circulação viral 
na cidade e nos municípios 
em constante contato com a 
capital. "A medida de cunho 
sanitário e humanitário reduz 
gastos, adoecimento e mortes 
evitáveis, além de reduzir ain-
da a chance do aparecimento 
de novas e ameaçadoras muta-
ções do Sars-Cov-2" , diz Orella-
na. "Também pode oferecer 
respostas sobre: o processo de 
imunização e suas repercus-
sões sobre novas variantes, o 
padrão de reposta imune em 
pacientes previamente infec-
tados ou não, considerando di-
ferentes cenários de imuniza-
ção e, também, em relação ao 
monitoramento de eventuais 
eventos adversos pós-vacina-
ção", destaca o cientista.

neceu isolada por semanas. 
Ela dormiu mais do que o 
normal, mas orou e perma-
neceu assintomática. Esta 
semana, ela se tornou a pes-
soa mais velha conhecida a 
sobreviver a Covid-19.

— Ela ficava me dizendo: 
‘Não tenho medo da Covid 
porque não tenho medo de 
morrer, então dê minhas doses 
de vacina para quem precisa' — 
disse Tavella.

A história da religiosa ga-
nhou as manchetes na Fran-
ça, fornecendo algumas no-

tícias reconfortantes em um 
país onde milhares de resi-
dentes de asilos morreram. 
A França começou a vacinar 
profissionais de saúde esta 
semana, mas as autoridades 
têm enfrentado críticas por 
uma implementação lenta 
que até agora manteve as 
autoridades lutando contra 
um número crescente de 
infecções, e sem limites à 
vista. Até quarta-feira, 2,2 
milhões de pessoas haviam 
sido vacinadas, menos de 
3% da população.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAuxílio Emergencial Foto: Foto: AFP

m discur-
so durante 
entrega de 
títulos de 
p r o p r i e d a -
de rural em 
A l c â n t a r a , 
no Mara-
nhão, na 
manhã des-

ta quinta-feira, o presidente 
Jair Bolsonaro exaltou os re-
cursos destinados por meio 
do auxílio emergencial ao 
estado, para "ajudar na so-
brevivência" da população, 
e declarou que a sua equipe 
estuda estender o benefício 
"por mais alguns meses". Ele 
ponderou, no entanto, que o 
auxílio é emergencial e "não 
pode ser eterno", por aumen-

E
tar demais a dívida do Brasil.

— No momento, a nossa 
equipe, juntamente com par-
lamentares, estudamos a ex-
tensão por mais alguns meses 
do auxílio emergencial. Que 
repito: o nome é emergencial. 
Não pode ser eterno porque 
isso representa um endivida-
mento muito grande do nos-
so país — afirmou Bolsonaro.

O presidente destacou que 
a população do Maranhão re-
cebeu R$ 13 bilhões de auxílio 
emergencial por conta da pan-
demia da Covid-19.

No início de sua fala, de-
pois de fazer a entrega sim-
bólica de títulos a famílias de 
Alcântara, Bolsonaro anun-
ciou que havia acabado de 
conversar por telefone com 

Bolsonaro diz que estuda extensão 
por alguns meses, mas que benefício 
'não pode ser eterno'

Presidente Jair Bolsonaro firme em suas decisões em relação ao auxílio emergencial

o presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guima-
rães, e que o banco abriria a 

primeira agência na cidade.
O presidente foi à cidade 

maranhense acompanhado de 

diversos ministros, deputados 
federais e do senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA).
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A vacinação na cidade do 
Rio corre o risco de parar por 
falta de vacina. Segundo a 
Secretaria Municipal de Saú-
de, há doses para imunização 
só até o próximo sábado (13), 
quando estava prevista a re-
pescagem para idosos de 85 
anos ou mais.

“A SMS conta com a chega-
da de novas doses a partir da 
próxima semana. Caso essa 
entrega não aconteça, o calen-
dário será interrompido até a 
chegada de novas doses”, diz 
um trecho da nota enviada 
nesta quinta-feira (11).

Ainda segundo a secretaria, 
a previsão é receber novas re-
messas da vacina de Oxford/
AstraZeneca na próxima se-
mana — a pasta não precisou a 
data —, e no dia 23 de fevereiro, 
mais um lote da CoronaVac.

Outras cidades da Região 
Metropolitana do Rio, como Ni-
terói e São Gonçalo, chegaram 
a interromper a campanha por 
falta de vacinas.

Fora do RJ, outras cidades 
também têm enfrentado pro-
blemas.

Em Salvador, o secretário de 

Prefeitura do Rio diz ter estoque de vacinas até amanhã

Vacina de Oxford/AstraZeneca é aplicada no Rio, junto com a CoronaVac

Foto: Heudes Regis

Lira diz que 'situação está ficando crítica' e 
cobra alternativa do governo brasileiro

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), cobrou do 
governo nesta quinta-feira (11) 
uma alternativa para o auxílio 
emergencial. Ele disse que a 
situação de trabalhadores afe-
tados economicamente pela 
pandemia de Covid-19 "está 
ficando crítica".

O auxílio, aprovado pelo 
Congresso em março de 2020, 
foi pago pelo governo de abril 
a dezembro. Com o fim dos pa-
gamentos, trabalhadores que 
ainda não conseguiram reto-
mar as atividades em razão da 
pandemia tiveram uma perda 
expressiva na renda.

Dentro do governo e no Con-
gresso há o desejo de retomar 
algum tipo de auxílio, mesmo 
que com valores menores. As 
primeiras parcelas pagas em 
2020 eram de R$ 600.

O problema é que o gover-
no tenta encontrar uma forma 
de pagar o auxílio sem piorar 
ainda mais as contas públicas, 
já fortemente impactadas pe-
los efeitos da pandemia. Nos 
últimos dias, parlamentares 
e integrantes do governo têm 

conversado para tentar elabo-
rar uma alternativa.

Lira afirmou que "urge" que 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, encontre uma solução.

“Urge que o ministro Gue-
des nos dê, com sensibilidade 
do governo, uma alternativa 
viável dentro dos parâmetros 
da economia, como ele pensa 
e como a sociedade deseja. A 
situação está ficando crítica na 
população e a gente tem que 
encontrar uma alternativa”, 
acrescentou.

Uma dificuldade a mais é 
que o Orçamento da União 
para 2021 ainda não foi apro-
vado. Com isso, o governo só 
pode gastar por mês o equi-
valente a 1/12 do previsto na 
peça orçamentária. O Orça-
mento, como foi enviado ao 
Congresso, não previa gastos 
com o auxílio.

“Se nós tivermos alguma 
'excepcionalização' com rela-
ção à calamidade pandêmica, 
acho que o governo tem os 
mecanismos para solucionar 
isso rápido”, argumentou o 
presidente da Câmara.

Saúde de Salvador, Léo Prates, 
também anunciou a suspen-
são da vacinação nos profissio-
nais de saúde e o adiamento da 
campanha de imunização para 
idosos com menos de 85 anos 
até a chegada de novas doses, 
prevista para a próxima segun-
da-feira (15).

Já Juazeiro do Norte, no in-
terior do Ceará, suspendeu a 
vacinação contra a Covid-19 
em idosos. O município tem 
atualmente 4.737 doses dis-

poníveis da CoronaVac, que 
serão aplicadas como 2ª dose 
em profissionais que traba-
lham em hospitais.

O órgão afirmou que do to-
tal de 11,1 milhões de doses 
da vacina contra a Covid-19, 
1.040.540 doses foram entre-
gues ao estado do Rio. Disse 
ainda que “distribui as doses 
aos estados — que são respon-
sáveis pelo envio aos municí-
pios, de acordo com necessi-
dades e planejamentos locais".

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSExtraordinária Foto: Divulgação

sessão foi ex-
traordinária, 
às 10 horas 
da manhã 
no plenário 
da Câmara, 
porque o pe-
ríodo legisla-
tivo 2021 em 
Nova Iguaçu 
ainda não 

teve início. Mas o motivo mereceu 
a convocação dos vereadores, a 
pedido do prefeito Rogério Lisboa: 
apreciação e votação de dois proje-
tos de lei, de autoria do Executivo, 
ambos de grande interesse público 
e social. O primeiro cria e denomi-
na a Escola Municipal Professor 
Emílio Luiz Pedroso, localizada na 
Avenida Nilo Peçanha, nº 753, no 
Centro da cidade, para o atendi-
mento da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental. Os recursos 
para a execução da Lei correrão à 
conta do orçamento da Secretaria 
municipal de Educação (Semed). 

A
O projeto recebeu parecer favorá-
vel das Comissões de Constituição 
e Justiça, Orçamento e Educação 
e foi aprovado, por unanimidade, 
pelos 11 vereadores iguaçuanos.

- É com enorme alegria e satis-
fação que inauguro meu mandato 
de presidente deste Poder Legisla-
tivo com a apreciação e aprovação 
de matéria tão importante para 
nossa sociedade. Por sua relevân-
cia de inquestionável interesse pú-
blico, eu e meus pares queremos 
legislar com pautas tão positivas 
como esta. Parabéns pela iniciati-
va, prefeito – afirmou o presidente 
da CMNI, Eduardo Reina Gomes 
de Oliveira, Dudu Reina (PDT).

O segundo projeto de lei apro-
vado, revogou a Lei Complemen-
tar nº 75, de 20 de dezembro 
de 2019, para que não aja efeito 
confiscatório na arrecadação de 
tributos devidos. O texto, que 
também beneficia o morador e o 
comerciante de Nova Iguaçu, re-
cebeu parecer favorável das Co-

Câmara de Nova Iguaçu 
aprova criação de mais 
uma escola municipal

Vereadores eleitos participam da sessão extraordinária

missões de Constituição e Justiça 
e de Orçamento, sendo aprovado 
por unanimidade.

Dudu Reina convocou para o 
dia 23 de fevereiro, às 18h, a próxi-
ma sessão, agora ordinária. O públi-
co poderá participar, contanto que 
sejam respeitadas as normas de 
segurança sanitária, como o uso de 
máscara e sem aglomeração. Vereadores Vaguinho, BNH, Dudu, Felipinho e Alexandre da Padaria
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Policiais da 24ª DP (Piedade) 
prenderam um dos principais 
chefes da maior organização cri-
minosa do Rio de Janeiro. David 
Edson Fernandes Lins, conheci-
do como Duas Bocas ou BC, de 
34 anos, é acusado de comandar 
o tráfico de drogas no Morro da 
Providência, no Centro. Ele foi 
surpreendido, com outros quatro 
bandidos, durante um cerco reali-
zado na noite de quarta-feira (10).

De acordo com o delegado 
Antenor Lopes Martins Junior, 
diretor do Departamento Geral 
de Polícia da Capital (DGPC), in-
vestigações da distrital levaram 
os agentes aos criminosos no Ele-
vado 31 de Março. Eles saíam do 
Morro da Coroa e retornavam a 
Providência.

Os criminosos estavam em 
um comboio de quatro carros 
e dois deles conseguiram fugir. 
Foram presos Pablo dos Santos, o 
"Rouba Cena", Jefferson Galdino 

Chefe do tráfico do Morro da Providência é preso

David Edson Fernandes Lins, o Duas Bocas, foi preso com outros quatro criminosos

Chefe do tráfico do Morro da Providência foi preso com muitas armas e munições

Fotos: Divulgação/PCERJ

Funcionários de hotel negam gritos em quarto de 
Anderson, do Molejo, e cantor que o acusa de estupro

Em depoimentos prestados 
ao delegado Reginaldo Guilher-
me, titular da 33ª DP (Realengo), 
quatro funcionários de um hotel 
em Sulacap, na Zona Oeste do 
Rio, garantiram não terem visto 
ou ouvido "nenhuma anormali-
dade" no apartamento 104 entre 
1h34m e 3h32m de 11 de dezem-
bro do ano passado. Foi na suíte 
que o cantor e dançarino Maycon 
Douglas Porto do Nascimento 
Adão, o MC Maylon, diz ter sido 
estuprado pelo pagodeiro Ander-
son de Oliveira, conhecido como 
Anderson Leonardo, vocalista do 
grupo Molejo. O músico afirma 
que a relação sexual entre os dois 
ocorreu de "maneira consensual". 
Anderson afirmou que pedirá in-
denização a MC Maylon.

No depoimento do gerente, ele 
conta trabalhar no estabelecimen-
to há 32 anos. Ele diz que, embora 
as imagens de câmeras de segu-
rança já tenham sido apagadas, há 
uma rotina no hotel e "qualquer 
anormalidade" detectada pelos 
colaboradores, tal como dano a 
objetos, é comunicada à gerência. 
O profissional, de 48 anos, afirma 
ainda que é bastante comum que 
itens da rouparia sejam encontra-
dos com manchas de sangue. No 
registro de ocorrência do caso, MC 
Maylon diz ter sido agredido e for-
çado a fazer sexo, tendo sangrado.

Já o garçom, de 46 anos, disse 
ter reconhecido Anderson Leo-
nardo, que pagou a conta no car-
tão de crédito. Ele afirmou não 

lembrar quem o acompanhava e 
garantiu não ter percebido nada 
de "anormal" durante a estada de-
les no estabelecimento. Ele tam-
pouco ouviu comentários dos de-
mais empregados sobre a "roupa 
de cama suja de sangue".

Uma camareira do hotel, de 45 
anos, afirmou ter sido a respon-
sável pela arrumação do quarto 
onde MC Maylon e Anderson Le-
onardo esteve. Ela alega que não 
lançou nenhuma informação no 
relatório que faz sobre as altera-
ções encontradas no apartamen-
to e negou ter presenciado ali que 
chamasse sua atenção, tal como 
gritos e pedidos de socorro.

A recepcionista no período da 
estada negou se recordar de ter 
atendido Anderson Leonardo, já 
que não tem uma visão clara da 
parte interna dos veículos. Ela dis-
se que, no mês de dezembro, não 
teve em seus plantões nenhum 
pedido de socorro feito.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFogo cruzado Foto: Ana Branco

oradores de 
M a d u r e i -
ra, na Zona 
Norte do 
Rio, vive-
ram uma 
noite de ter-
ror. Por vol-
ta das 20h 
de quarta-

-feira, quadrilhas rivais dos 
morros do Cajueiro e da Serri-
nha iniciaram o confronto. O 
tiroteio se estendeu pela ma-
drugada desta quinta-feira. 
Um homem ficou ferido du-
rante o tiroteio. Ele foi levado 
para o Hospital municipal Sal-
gado Filho, no Méier, também 

M
na Zona Norte. Seu estado de 
saúde é estável.

A Polícia Militar informou 
que equipes do 9º BPM (Ro-
cha Miranda) foram deslocadas 
"para reforçar o policiamento e 
estabilizar a região". De acordo 
com a corporação, não há regis-
tro de prisões e apreensões:

"A Assessoria de Imprensa 
da Secretaria de Estado de 
Polícia Militar informa que, 
na noite desta quarta-feira 
(10/2), grupos de criminosos 
rivais iniciaram uma série 
de confrontos na região das 
Comunidades da Serrinha e 
Cajueiro, em Madureira, na 
Zona Norte da Cidade do Rio. 

Madureira tem noite de 
guerra entre traficantes 
rivais de Serrinha e Cajueiro

Acesso ao Morro da Serrinha, em Madureira 

Equipes do 9° BPM (Rocha 
Miranda) foram deslocadas 
para reforçar o policiamento 

e estabilizar a região. Até o 
momento, sem registro de pri-
sões ou apreensões".

Nas redes sociais, morado-
res comentaram sobre a noite 
de violência em Madureira:

Serazo, o "Cebola", Thales Barbo-
sa de Souza da Silva, o "Gatona-
lha", e Reinaldo José dos Santos 
Dias. Todos foram presos em fla-
grante por tráfico de drogas, as-
sociação ao tráfico e porte ilegal 

de arma de fogo. Com eles foram 
apreendidos quatro pistolas, 19 
carregadores, quatro granadas, 
quatro rádios transmissores, dois 
cintos táticos e munição. A Polí-
cia Militar deu apoio à operação.

Anderson prestou depoimento
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s servido-
res ativos e 
inativos do 
m u n i c í p i o 
de Japeri 
que desejam 
se volun-
tariar para 
o cargo de 
conselheiro 

do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos (Previ-Jape-
ri) precisam ficar atentos, pois as 
inscrições para candidatura nas 
vagas administrativas ou fiscais 
foram prorrogadas para até a 
próxima sexta-feira (12). Os in-
teressados devem comparecer 
ao setor (Estrada São Pedro, 987, 
Teófilo Cunha, Japeri) portan-
do identidade, contracheque e 
o número da matrícula (para os 
ativos), das 9h às 15h.

Ao todo, serão oito vagas para 
conselheiros administrativos e 
seis para fiscais sem remunera-
ção. Ambos os casos serão divi-
didos entre efetivos e suplentes. 
Os eleitos ocuparão o cargo por 
dois anos, ou seja, até 2023.  

"Precisamos da ajuda dos 
conselheiros para avançar nos 
serviços prestados aos servi-

O
dores inativos, uma vez que 
os administrativos serão os 
responsáveis por aprovar ou 
não os investimentos do fundo 
do Instituto. Já os fiscais, irão 
acompanhar as aplicação dos 
recursos”, destacou a Presiden-
te do PREVI-JAPERI, Maria Lú-
cia Azevedo.

Quem se candidatou para a 
vaga de conselheiro adminis-
trativo foi o servidor inativo, 
Antônio Pereira (69). “Traba-
lhava como auxiliar de servi-
ços gerais na educação e me 
aposentei há três anos. Deci-
di me inscrever para o cargo 
voluntário com o objetivo de 
ajudar na fiscalização e me-

lhoria do serviço prestado aos 
aposentados e pensionistas 
do nosso município. Será uma 
honra se eu conseguir ser elei-
to”, contou o morador do bair-
ro Alecrim.

A eleição acontecerá entre 
os dias 22 e 23 de fevereiro, das 
9h às 15h. Apenas os funcioná-
rios estatutários e os servidores 
inativos poderão participar da 
votação. Para escolher os con-
selheiros, basta comparecer ao 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos de Japeri 
(Estrada São Pedro, 987, Teófilo 
Cunha, Japeri) portando identi-
dade, contracheque e o número 
da matrícula para os ativos.

Instituto de Previdência de 
Japeri prorroga inscrições 
para conselheiros voluntários 

Ao todo, oito vagas para cargos de administrativos e seis para fiscais estão sendo disponibilizadas

Foto: Reprodução

As obras de canalização do Ca-
nal Caboclo, no centro de Duque 
de Caxias, onde, durante o verão, 
ocorrem muitos alagamentos, 
estão na fase de estaqueamento 
das margens. O trecho inicial da 
canalização e revitalização é o que 
corta as comunidades Vila Ideal 
e Parque Vila Nova. A colocação 
das estacas para instalação das 
galerias pré-moldadas em con-
creto armado está sendo feita pela 
Secretaria Municipal de Obras. As 
melhorias, que fazem parte do 
programa de combate a enchen-
tes, estão sendo acompanhadas 
de perto pelo prefeito Washington 
Reis e pelo secretário de Obras, o 
engenheiro João Carlos Grilo.

Com 960 metros de extensão, 
o Canal Caboclo corta o centro da 
cidade desembocando na foz do 
Rio Meriti, entre a Rua Coronel 
Silva Barros e a Rua Padre Ma-

Avançam as obras de canalização do 
Canal Caboclo em Duque de Caxias

rinho. As obras fazem parte do 
PAC I (Programa de Aceleração do 
Crescimento) e foram iniciadas 
no primeiro governo do prefeito 
Washington Reis. Realizada com 
recursos federais e municipais 
a macrodrenagem do canal será 
feita entre a Avenida Paulo More-
no e a Avenida Dr. Manoel Teles, 
e a a foz do Rio Meriti. Apesar da 
limpeza constante do canal, a re-
gião costuma sofrer alagamentos, 
principalmente nos períodos de 
chuvas fortes, causando transtor-
nos aos moradores.

Para realização da obra, a Pre-
feitura, através da Secretaria de 
Urbanismo, promoveu a desapro-
priação de moradias construídas 
nas margens do canal. Para facili-
tar a manutenção serão construí-
das pistas laterais e travessias que 
também irão melhorar a circula-
ção de veículos nas comunidades.

CANAL FARIAS
Outra obra importante realizada 

pela prefeitura é a canalização de 
mais de um quilômetro do Canal 
Farias, em Saracuruna, no segundo 
distrito, que se encontra em fase de 
conclusão. No local, foram instala-
das redes de galerias pré-moldadas 
de concreto armado que vão au-
mentar a vazão das águas nos dias 
de chuva forte, principalmente 
nesse período do ano.

O trecho canalizado do Canal 
Farias, entre as ruas Coronel Silva 
Barros e Padre Marinho, foi urba-
nizado pela secretaria de Obras 
que está implantado uma área de 
lazer com ciclovia, playground, 
pista de caminhada, academia de 
ginástica, jardins, iluminação de 
LED, áreas de convivência entre 
outros equipamentos para aten-
der os moradores de Saracuruna e 
bairros vizinhos.
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OPORTUNIDADES
Prorrogadas até o dia 22 as 
inscrições para projeto do Sebrae 
Rio em parceria com a Vale 

oram pror-
rogadas até 
o dia 22 de 
f e v e r e i r o 
as inscri-
ções para o 
Projeto de 
D e s e n v o l -
vimento de 
E m p r e s a s 

da Cadeia de Valor da Vale e 
do seu entorno, específico 
para microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte 
(EPP) localizadas na Baixa-
da Fluminense e na região 
da Costa Verde.  Por meio 
de edital, serão selecionadas 
30 pequenas empresas que 
terão a oportunidade de se 
qualificarem tecnicamente.  
As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas pelo 
link em https://lp.absuite.
com.br/lp/EA Z/polos- com-
petitivos.  Poderão se candi-
datar empresas localizadas 
nas cidades de Mangaratiba, 
Itaguaí, Angra dos Reis, Se-
ropédica, Paraty, Paracam-
bi, Japeri, Queimados, Nova 
Iguaçu, Mesquita, Belford 
Roxo e Nilópolis. 

 “A Vale tem o objetivo de 
contribuir com o desenvolvi-
mento sustentável nas regi-
ões onde atua e este projeto é 
mais um passo nessa direção. 
O fomento às micro e peque-
nas empresas locais fortalece 
o ambiente de negócios dos 
municípios, além de estimu-
lar a cadeia de suprimentos e 
gerar valor para a sociedade”, 
afirma Vitor Libanio, gerente 
de Sustentabilidade da Vale. 

Composto por 15 módu-
los, o projeto tem duração 
prevista de 18 meses e in-
cluirão atividades online e/
ou presenciais. Um total de 
184 horas de capacitações e 
consultorias, por empresa.  
Entre os resultados a serem 
alcançados, além do efetivo 
cadastramento da pequena 
empresa como potencial for-
necedora na Vale, a iniciativa 

F
busca a melhoria do índice de 
competitividade e produtivi-
dade desses negócios (men-
surado pela aplicação do 
diagnóstico da FNQ). 

De acordo com Wilton da 
Cruz Victorio, coordenador 
de Polos Competitivos do Se-
brae Rio, o projeto tem por 
objetivo melhorar a compe-
titividade das pequenas em-
presas, ampliando suas opor-
tunidades de negócios. "O 
projeto da Vale transformará 
90 micro e pequenas empre-
sas do entorno destas regiões 
através do desenvolvimento 
nos aspectos de gestão, pro-
porcionando o aumento da 
competitividade das peque-
nas empresas, promovendo 
a geração de emprego e ren-
da", destaca. 

O orçamento global do 
projeto (90%) será subsidia-
do pela Vale e pelo Sebrae 
Rio. Os 10% restantes (R$ 
1.825,00) é a contrapartida fi-
nanceira que deverá ser paga 
pela empresa selecionada.  

Ações do Projeto - Será rea-
lizado um conjunto de ações, 
por meio de palestras, ofici-
nas, cursos, consultorias indi-
viduais, sessão e rodadas de 
negócios, para desenvolver 
e aprimorar as competências 
de gestão das pequenas em-
presas, adequando-as aos re-
quisitos de compras de uma 

grande empresas. O projeto 
começa com a realização de 
um diagnóstico que avalia a 
maturidade de gestão da em-
presa, para orientar o plano 
de trabalho. Em seguida se-
rão realizadas oficinas sobre 
Política de Compras da Vale; 
Indicadores de Desempenho 
e Gestão, Gestão Legal, Segu-
rança e Saúde Ocupacional, 
Gestão Financeira etc, além 
de cursos sobre Planejamen-
to Estratégico, Líder Coach e 
Compliance.  

 Polos Competitivos - O 
Sebrae Rio, por meio da Co-
ordenação de Polos Compe-
titivos da Gerência de Gran-
des Empreendimentos, atua 
na concentração de grandes 
empresas, polos e clustes, 
integrado aos Escritórios Re-
gionais destas regiões. O lan-
çamento do edital para o Pro-
jeto de Desenvolvimento de 
Empresas da Cadeia de Valor 
da Vale e do seu entorno faz 
parte dessa atuação em redes 
colaborativas, como com o 
Fórum de Desenvolvimento 
de Fornecedores de Mangara-
tiba (Costa Verde), que conta 
com apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento de Manga-
ratiba, e do Fórum da Baía de 
Sepetiba (Baixada Fluminen-
se), onde é desenvolvido um 
outro projeto com a Itaguaí 
Construções Navais. 

O Projeto de Lei 296/2021, 
de autoria do deputado fede-
ral Pedro Augusto(PSD-RJ), 
determina que os rótulos das 
bebidas alcoólicas venham 
com dados de acidentes de 
trânsito e mortes causados 
pelo consumo de álcool. As 
informações terão que vir 
acompanhadas da seguin-
te mensagem: “Lei seca – se 
beber, não dirija”. Segundo 
o PL, protocolado nesta se-
gunda-feira(08), o objetivo é 
sensibilizar os motoristas so-
bre os perigos da associação 
entre  álcool e volante.

“Trata-se de um problema 
de saúde pública e todos pre-
cisam contribuir para esse 
trabalho de conscientização 
em massa. Não podemos 
esquecer que cada vida per-
dida representa um sonho 
drasticamente interrompi-
do”, afirma o deputado Pe-
dro Augusto.

O projeto altera a Lei nº 

9.294, de 15 de julho de 1996, 
que dispõe sobre a exibição 
de mensagens nos rótulos 
de bebidas alcoólicas. “As 
mortes e danos irreversíveis 
decorrentes de acidentes de 
trânsito e o uso de álcool as-
sociado à direção de veículos 
automotores ainda são eleva-
díssimos no Brasil, porquan-
to, o Poder Público ainda não 
dispõe de medidas eficazes 
objetivando divulgar a toda 
população dados específicos 
acerca dos graves danos cau-
sados à sociedade”, cita o tex-
to do projeto.

De acordo com um mape-
amento realizado pela  Asso-
ciação Brasileira de Medici-
na de Tráfego (ABRAMET), 
entre 2014 e julho de 2020, 
foram quase 40.268 aciden-
tes envolvendo motoristas 
bêbados em rodovias fede-
rais. Os números apontam 
para  36.999 feridos e 2.679 
mortes.

Parceria foi a palavra-chave para os projetos tomarem corpo

Deputado  Federal, Pedro Augusto coloca responsabilidade para fabricantes de bebidas 

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

RESPONSABILIDADE
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s e c r e t a r i a 
de Esportes 
do governo 
do Estado 
do Rio de 
Janeiro, ór-
gão respon-
sável por 
f i s c a l i z a r 
o contrato 

de concessão do Flamengo 
com o Maracanã, contratou 
para seus quadros o filho do 
diretor de relações governa-
mentais do clube, Aleksan-
der Silvino dos Santos. Patri-
ck Lucas da Silva Santos foi 
nomeado no último dia 27 
como assessor técnico sênior 
da secretaria.

O cantor Khefhren Jones fez 
uma excelente participação no 
encerramento da  4 edição da Bel 
Diversões, com o tema "Arteiros 
Solidários", na casa Vida, em Bel-
ford Roxo. Com sua voz marcante, 
o cantor atraiu a atenção das crian-
ças, que se comportaram como 
gente grande no evento que dei-
xou saudades e é uma marca da 
Bel Diversões. 

Sempre com foco em bons 
espetáculos, principalmente 
para a Baixada Fluminense, 
a produtora, em breve mos-
trará novidades. No último 
domingo, através da Lei Aldir 

A
Questionada nesta quinta-fei-

ra sobre a contratação, a secretaria 
afirmou que não soube do paren-
tesco durante o processo de con-
tratação e que ele será exonerado.

O pai de Patrick, Aleksander, 
atua como uma espécie de lobista 
do clube, e tem entre as funções 
fazer a ligação do Flamengo junto 
às autoridades governamentais. 
Entre os assuntos de responsabi-
lidade do dirigente está trabalhar 
pela manutenção do contrato do 
clube com o Maracanã.

De acordo com o Diário Ofi-
cial, o filho do diretor rubro-ne-
gro foi nomeado para trabalhar 
no marketing da secretaria, 
com cargo em comissão DAS 8, 
recebendo R$ 4,9 mil por mês. 

A exoneração ainda não foi pu-
blicada no DO. Patrick tem 38 
anos e já foi sócio do pai numa 
empresa de eventos, a Net Life 
Eventos. Ambos também fize-
ram parceria na política. Em 
2016, Aleksander era o presi-
dente do Partido Republicano 
Progressista, em Niterói. En-
quanto o filho foi o tesoureiro 
da legenda. Eles foram os res-
ponsáveis pela prestação de 
contas do partido naquele ano.

Aleksander, além de diretor do 
Flamengo, é lotado na Prefeitura 
de Niterói, onde possui cargo na 
Empresa Municipal de Moradia, 
Urbanismo e Saneamento (Emu-
sa), conforme revelado pelo blog 
no ano passado.

Secretaria de Esportes, responsável pelo 
contrato do Flamengo com o Maracanã, 
emprega filho de diretor do clube

Aleksander Santos, diretor do Flamengo tem entre as suas funções cuidar da concessão do Maracanã junto ao Governo do Estado

O EVANGELHO SEM 
MÁSCARAS

De irmão
para irmão

“Porque se introduziram 
alguns, que já antes estavam 
escritos para este mesmo ju-
ízo, homens ímpios, que con-
vertem em dissolução a graça 
de Deus, e negam a Deus, único 
dominador e Senhor nosso, Je-
sus Cristo.” Judas 4

Máscaras são utilizadas para escon-
der alguma coisa ou esconder de algu-
ma coisa. De alguma forma a máscara 
representa uma forma de esconderijo 
ou na verdade oculta a realidade. As 
heresias são máscaras que tentam es-
conder a verdade do Evangelho. São 
maquiagens que disfarçam com sua 
beleza falsa a verdade das Escrituras. 
Judas denuncia em sua epístola todos 
aqueles que sorrateiramente se intro-
duziam nas igrejas com suas doutrinas 
heréticas, mascaradas de Evangelho. 
A partir do v. 5 ele passa a comparar 
esses falsos mestres com a história do 
povo de Deus. Nos vv. 5-7 ele associa 
o povo de Deus a estes falsos mestres; 
podemos citar como exemplo dois ca-
sos de infidelidade no deserto: bezerro 
de ouro e medo de entrar na terra de 
Canaã depois do retorno dos espias. 
Associa também os anjos que se rebela-
ram contra Deus e abandonaram suas 
moradas e ministérios a estes falsos 
mestres e por último associa as cidades 
de Sodoma e Gomorra e suas práticas 
homossexuais aos falsos mestres. Toda 
essa associação para demonstrar que 
assim como em todas elas houve um 
juízo divino também será a respeito 
dos falsos mestres. Nos vv. 8-10, para 
ilustrar seu pensamento, Judas vai se 
utilizar de uma obra chamada “A As-
censão de Moisés” – que narrava a luta 
entre o Diabo e o Arcanjo Miguel pelo 
corpo de Moisés, sem que o Arcanjo 
difamasse o próprio Diabo (Dt 34.5-6). 
Essa obra se perdeu mas seu conteúdo 
foi explorado em outra obra “Testa-
mento de Moisés”, que Judas também 
usou para sua ilustração. Judas não 
recorreu a estas obras por serem ins-
piradas mas sim porque eram livros 
da tradição judaica dos quais ele po-
deria extrair ensinos e pensamentos 
sobre sua ilustração. Os falsos mes-
tres são difamadores e se apresentam 
como autoridades incontestáveis. 
Nem o Arcanjo pronunciou uma 
sentença condenatória ao Diabo, ele 
disse: “O Senhor te repreenda”. Cre-
ditam suas experiências pessoais ao 
Espírito Santo, no entanto, suas pró-
prias experiências e o modo como 
elas se dão refletem o impulso de

seus próprios corações sonhado-
res e desobedientes. Nos vv. 11-12,a 
Judas faz 03 (três) analogias extraí-
das também do AT: Caim, Balaão e 
Coré. Caim é o primeiro assassino 
mas também foi o paradigma de 
ensino falso na tradição judaica, in-
clusive uma corrente gnóstica do 
segundo século usou o nome Caini-
ta em sua homenagem. Balaão até 
resistiu aos primeiros subornos para 
amaldiçoar a Israel, mas no final, na 
condição de um profeta pagão, in-
fluenciou na sedução das mulheres 
moabitas em relação aos israelitas. 
Por último cita Coré um rival de 
Moisés que junto com Datã e Abirão 
lideraram 250 homens na revolta 
contra a autoridade de Moisés e Arão 
em Nm 16. Mas estes foram tragados 
pela terra e sucumbiram na rebeldia. 
Esses exemplos dão respaldo ao que 
ele fala no v. 12a, são pastores de si 
mesmos, rochas submersas (recifes) 
que causam acidente. Nos vv. 12b-13 
Judas emprega analogias da nature-
za que saem de sua normalidade.

Os falsos mestres são como as nu-
vens que não produzem chuvas e são 
conduzidas pelo vento; árvores que 
mesmo na estação de frutos não os 
produzem e devem ser portanto arran-
cadas; ondas bravas do mar que espu-
mejam e trazem toda sujeira à tona e 
estrelas (planetas) cujo brilho durava 
pouco tempo e logo estavam em tre-
vas. Judas usa explicitamente o livro 
de 1Enoque, uma obra apocalíptica 
judaica não canônica para afirmar que 
Deus virá pessoalmente à terra para 
julgar e condenar os ímpios, dentre 
eles os falsos mestres. Falsos mestres 
mascaram o Evangelho para agradar a 
todos e a si mesmos. São aduladores. 
O povo de Deus nunca esteve engana-
do sobre estes fatos. Por isso devemos 
edificar uns aos outros na fé por meio 
da oração, não devemos nos vingar 
dos falsos mestres (profetas), deve-
mos aguardar em Deus e no seu amor, 
bem como na misericórdia do Senhor 
Jesus em oração no Espírito, devemos 
tratar os que estão em dúvida sobre a 
verdadeira doutrina da salvação com 
abordagem santa e precisamos com-
bater aquilo que ofende claramente as 
Escrituras: imoralidade sexual, lideran-
ça autoritária, retórica injuriosa e mani-
pulação materialista.

Pr. Alessandro Machado
ICNVJU – Igreja Cristã de Nova Vida 

em Jardim Ulisses / Prata – Nova 
Iguaçu

Alessandro  machado
21993765220

Voz e violão prendem a atenção de dezenas 
de crianças em atividade cultural

Blanc, apresentou contação 
de Histórias no face e no You-

Tube.  Tudo de graça. Que ve-
nham as novidades.

Voz e violão prendem a atenção de dezenas de crianças em atividade cultural

Foto: Reprodução


