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Avança na Alerj projeto que inclui assistentes
sociais na prioridade de vacinação da Covid-19

A

Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) votou, nesta quarta-feira (03/03), o projeto de lei
3.621/2021, que inclui profissionais do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) no

grupo de pessoas com prioridade para a vacinação contra
a Covid-19. Muito elogiada, a
proposta recebeu sete emendas e voltou às comissões.
De autoria da deputada Célia Jordão (Patriota), o projeto defende que a prioridade
dada na vacinação aos profissionais de saúde se estenda
aos assistentes sociais que
atuam nas unidades de proteção básica e especial, de
média e alta complexidade da
Política de Assistência Social.
“É de notório conhecimento
a importância e os riscos que
os servidores da área da assistência social enfrentam nos

exercícios de suas funções, em
decorrência da pandemia. Tal
medida se faz necessária, já
que os mesmos atuam na linha
de frente com a população”,
justificou Célia.
De acordo com a medida,
não estão abrangidos os profissionais da Política de Assistência Social que não estejam
exercendo suas atividades. Os
profissionais contemplados
deverão comprovar o efetivo
exercício do cargo ou função
durante a vigência do decreto
de calamidade na saúde pública estadual, para que possam ter direito à prioridade
na vacinação.

Estado do Rio regulamenta orçamento exclusivo para crianças e adolescentes
Decreto do governador
em exercício Cláudio Castro, publicado nesta quarta-feira (03/03) em Diário
Oficial, regulamenta a Lei
8.727/2020, proposta pela
deputada estadual Rosane
Felix (PSD), para execução
do Orçamento Criança e
Adolescente (OCA). A partir de agora, o Estado do
Rio de Janeiro é obrigado a
apresentar todos os gastos
destinados às ações e aos
programas
direcionados
aos menores de 18 anos.
O Decreto 47.501/2021
especifica que o relatório

OCA deverá ser publicado
quadrimestralmente no site
da Controladoria Geral do
Estado e no Portal da Transparência. Dentre as informações que deverão estar
disponíveis, a previsão e
execução orçamentária do
exercício anterior; previsão
orçamentária atual; valores
contingenciados e remanejados, entre outras.
Ainda segundo o decreto, o OCA deverá apresentar
ações agrupadas em três eixos: Saúde, Educação, Assistência Social e Direitos Humanos. Um comitê formado

por representantes dessas
secretarias será responsável
pela apuração.
Presidente da Comissão
dos Assuntos da Criança, do
Adolescente e Idoso, a deputada Rosane Felix destaca
que a regulamentação da lei
permitirá maior transparência e facilitará a fiscalização
de políticas públicas voltadas para menores de idade.
Um estudo do Ministério
Público do Estado do Rio
de Janeiro e Unicef, o Fundo das Nações Unidas para
a Infância, mostrou que o
governo gastou menos de

3% das ações voltadas para
atender crianças e adolescentes entre janeiro de
2016 e setembro de 2019.
O orçamento do período
foi de R$ 311 bilhões para
todos os programas. Os
específicos para crianças
e adolescentes receberam
R$ 12,2 bilhões, mas pouco
mais da metade disso foi de
fato gasto — R$ 7,5 bilhões.
Esses R$ 7,5 bilhões representam cerca de 2,5% do
orçamento do período.
“O cidadão precisa saber
exatamente como está sendo usado o dinheiro públi-

co e o objetivo desta lei é
dar mais transparência aos
gastos referentes à criança
e ao adolescente, ampliando
o acesso a informação para
que possamos fiscalizar com
mais rigor. A lei foi sancionada em janeiro do ano passado e ao regulamentá-la, o
governador Cláudio Castro
mostra sensibilidade e dá
um importante passo para
que a sociedade em geral
possa acompanhar a execução das politicas públicas
em defesa dos direitos das
crianças e adolescentes”,
afirma Rosane Felix.
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Senado aprova PEC
Emergencial em 2º turno;
texto vai à Câmara

O

Senado aprovou
nesta
quinta-feira
(4) em 2º turno a proposta
de emenda à
Constituição
(PEC) conhecida como
PEC Emergencial.
A proposta prevê protocolos de
contenção de despesas públicas e
uma série de medidas que podem
ser adotadas em caso de descumprimento do teto de gastos, regra
que limita o aumento dos gastos
da União à inflação do ano anterior. O texto também viabiliza a
retomada do auxílio emergencial.
Em um primeiro momento da
sessão, os senadores aprovaram o
texto-base por 62 votos a 14.
Depois, os parlamentares re-

jeitaram um destaque, proposta de mudança no texto principal, apresentado pelo Senador
Paulo Rocha (PT-PA). O destaque sugeria a retirada do trecho
que estipula um limite de R$ 44
bilhões fora do teto para gastos
com o auxílio emergencial.
O texto segue para análise
dos deputados. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), a maioria dos líderes
concordou com o rito acelerado e a matéria deve ser votada
diretamente no plenário, sem
passar por comissões.
Auxílio emergencial
A proposta aprovada não
detalha valores, duração ou
condições para o novo auxílio
emergencial. O texto flexibiliza
regras fiscais para abrir espaço
para a retomada do programa.

O texto segue para análise dos deputados. Rítmo acelerado

Isso porque, pela PEC, a eventual retomada do auxílio não precisará ser submetida a limitações previstas no teto de gastos.
A proposta concede autorização para descumprimento
das limitações somente para a
União, tentando evitar maior
deterioração das contas de estados e municípios.
O texto determina ainda que
as despesas com o novo progra-

Bolsonaro diz que 'tem idiota' que pede compra
de vacina: 'Só se for na casa da tua mãe'
Em conversa com apoiadores
em Uberlândia nesta quinta-feira
(4), o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) fez críticas a comentários sobre a compra de vacinas
contra Covid-19 pelo governo federal. Bolsonaro afirmou:
"Tem idiota que a gente vê nas
redes sociais, na imprensa, [dizendo] 'vai comprar vacina'. Só se for
na casa da tua mãe. Não tem [vacina] para vender no mundo."
Aos apoiadores que o acompanhavam, o presidente afirmou que
editou medidas provisórias para
destinar R$ 20 bilhões para compra de vacinas e que, neste mês, 22
milhões de doses devem ser entregues à população.
O governo Bolsonaro resistiu
a comprar vacinas contra a Covid-19. O presidente chegou a
vetar a aquisição da CoronaVac,
produzida pelo Instituto Butantan e hoje usada no programa
nacional de imunização; e o Ministério da Saúde rejeitou uma
oferta de venda da Pfizer feita em
setembro do ano passado. A pasta decidiu assinar um contrato
com o laboratório apenas nesta
semana (leia mais abaixo).
O presidente também defendeu o veto que fez ao trecho
de uma medida provisória proposta aprovada pelo Congresso
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Bolsonaro diz que 'no mínimo, 22 milhões de vacinas' serão entregues em março

que permitia a estados e municípios adotar medidas de imunização em caso de omissão do
Ministério da Saúde.
Bolsonaro argumentou que os
governadores comprariam as vacinas, mas ele é quem teria de pagar,
e disse que "onde tiver vacina para
comprar, nós vamos comprar".
Bolsonaro também voltou a
defender o chamado tratamento
precoce contra Covid-19, citando medicamentos sem eficácia
comprovada contra a doença. O
presidente afirmou que indicar
tratamento precoce a pacientes,
"mais do que obrigação, [é] um
direito do médico".

Compra de vacinas pelo
governo federal
Em Uberlândia, Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou contrato
com a Pfizer para compra de imunizantes contra Covid-19.
Na quarta-feira (3), o Ministério
da Saúde decidiu assinar contratos
para compra de vacinas contra a
Covid-19 dos laboratórios Pfizer e
Janssen. O governo federal vinha
resistindo à compra de vacinas destes laboratórios -- o Ministério da
Saúde criticou os termos do contrato de venda de vacinas pelas farmacêuticas, classificados como muito
rígidos pelo ministro Pazuello.

ma serão previstas por meio de
abertura de crédito extraordinário,
a ser encaminhado pelo governo
para análise do Congresso.
Nesta quarta-feira, em uma
complementação do relatório,
o senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator da PEC, estipula um
limite para gastos fora do teto,
no valor de R$ 44 bilhões, para
custeio do novo auxílio.
Essa trava não é uma estimati-

va de quanto custará o programa,
mas um teto de recursos para bancá-lo. O limite foi definido após
parlamentares tentarem estender
ao Bolsa Família a possibilidade de
extrapolar o teto, proposta que, segundo Arthur Lira, não será aprovada pelo Congresso.
No vídeo abaixo, do fim de fevereiro, especialistas analisaram a
possibilidade de retomar o pagamento do auxílio emergencial.

'É lamentável, estamos com
situação complicada', diz Mourão
sobre 1.840 mortes em 24h
O vice-presidente Hamilton
Mourão classificou como "lamentável" o número de vítimas da covid-19 contabilizado
nesta quarta-feira no Brasil.
Segundo dados reunidos pelo
consórcio de veículos de imprensa, o País registrou 1.840
mortes em 24 horas, novo recorde da pandemia do País. "É
lamentável isso daí. Estamos
com uma situação complicada", disse o vice-presidente na
manhã desta quinta-feira (4) na
chegada ao Palácio do Planalto.
Diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, Mourão critica
as aglomerações e atribui a elas a
escalada de casos. Mourão afirmou que o alto número de óbitos é "fruto de uma sequência de
eventos", entre eles o início das
férias de verão, as festas de fim
de ano e o carnaval. "Muita festa
ocorrendo aí nas cidades, lamentavelmente, a gente tem essa
notícia. E eu acredito que pelos
próximos 10 dias vamos viver
um pico e depois vai arrefecer
esse troço", afirmou.
O vice disse que o porcentual
de imunizados no Brasil ainda
é pequeno, mas destacou que

a perspectiva é avançar com a
vacinação. "Dados de ontem era
que 3,5% da população mundial
tinha sido vacinada até o momento. Nós estamos com 3,7%,
então estamos dentro da média
do mundo. É óbvio que para
um País - com estas dimensões,
população e território - é pouco,
mas a perspectiva para frente
é que vamos ter continuidade
na chegada de insumos e fabricação, e posteriormente, com a
tecnologia aqui nós vamos entrar no modo contínuo de vacinação", declarou.
Nesta semana, após o governo de São Paulo ter anunciado a
intenção de comprar 40 milhões
de doses de vacinas da farmacêutica Pfizer e da russa Gamaleya, o Ministério da Saúde disse
que também está negociando a
compra de novos imunizantes.
A pasta comandada pelo general Eduardo Pazuello informou
ontem que acertou a compra
de 99 milhões de doses da vacina da Pfizer e também negocia
a aquisição do imunizante da
Janssen. A decisão ocorre após
meses rejeitando propostas dos
dois laboratórios.
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Decreto de Paes sobre medidas
restritivas prevê multa de R$
566,42 a pessoas físicas

O

decreto do
prefeito do
Rio,
Eduardo Paes,
sobre novas
medidas
restritivas
para tentar
conter
o
avanço de
casos de Covid-19, publicado
nesta quinta-feira no Diário
Oficial, prevê o pagamento
de multa de R$ 566,42 por
pessoas físicas. Ela será aplicada em pessoas que não respeitarem as regras. A multa é
a mesma para a falta de máscara e será aplicada também
para quem gerar aglomerações e não atender as restrições. A prefeitura não explicou como pretende desta vez
fazer com que as pessoas de
fato paguem as multas. A re-

gra não se aplica a escolas e
feiras livres. No caso de estabelecimentos com restrições
de horários, todos podem
funcionar para entrega em
domicilio.
O decreto estabelece ainda
que as autoridades podem
determinar a interdição imediata de estabelecimentos.
As medidas terão validade
por uma semana — entre esta
sexta-feira, dia 5, e a próxima quinta-feira, dia 11 — para
tentar reduzir aglomerações.
O mesmo acontece em outras cidades de Norte a Sul
do país. Nesta quarta-feira, o
Brasil bateu um novo recorde
de mortes: foram 1.840 em
24 horas. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, explicou que a restrição
de comércio tem por objetivo reduzir as aglomerações.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes está afinado com pensamento na vacina

— Mas áreas de lazer vão
permanecer abertas — diz
Em relação aos transportes, o prefeito Eduardo Paes
diz que vai ter dificuldades
de melhorar o serviço com
mais oferta de veículos.

Pazuello diz que a partir dessa semana Fiocruz
e Butantan estabilizarão a produção nacional
O ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, divulgou ontem vídeo
afirmando que está em negociações com a Pfizer sobre a compra
de doses de seu imunizante para
o Brasil. Segundo ele, já a partir
dessa semana a Fiocruz e o Instituto Butantan estabilizarão a
produção nacional.
“A partir de agora a gente segue
nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível”, disse o
ministro, que vem sendo pressionado pelo aumento recorde nas
mortes decorrentes da Covid-19
e formalizou, também ontem, a
intenção de compra de quase 140
milhões de doses de vacinas dos
laboratórios Pfizer e Janssen.
Em edição extra do Diário Oficial da União, o Ministério da Saúde permitiu a dispensa de licitação
para destravar a aquisição dos imunizantes. Nas portarias, assinadas
por Roberto Ferreira Dias, diretor
do Departamento de Logística em
Saúde da pasta, estão previstas 100
milhões de doses da Pfizer e 38 milhões da Janssen. O ministro se
reuniu ontem, em conferência de
vídeo, com representante da Pfizer
e elogiou o cronograma apresenta-

Foto: Divulgação

Pazuello garante a “estabilidade” no cronograma de entregas de vacinas contra a Covid-19

do pela farmacêutica, mas não deu
detalhes sobre os números. Segundo fontes, a estimativa é de entrega
de 9 milhões de doses do imunizante até junho, 30 milhões até setembro e 60 milhões de doses até
dezembro, totalizando 99 milhões.
— A proposta de cronograma
que está sendo apresentada é boa
e a partir de agora a gente segue
nos trâmites de fazer esse contrato
o mais rápido possível — disse.
A representante da Pfizer que
participou da reunião disse que a
farmacêutica está “muito feliz” por
dar continuidade às negociações,

“para que a gente possa trazer a vacina à população brasileira”. Mais
cedo, Pazuello havia afirmado a
membros da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que
gostaria de concluir a compra do
imunizante ainda ontem. A pasta
divulgou nota na qual Pazuello
garantia a “estabilidade” no cronograma de entregas de vacinas contra a Covid-19 a partir deste mês.
— Já temos contratos alinhados
para adquirir a vacina russa Sputnik V. O projeto de lei aprovado
pela Câmara facilitou as negociações com Pfizer e Janssen— disse.

— Só se fizesse lockdown —
afirma Paes.
Entre as principais medidas estão a proibição de todo comércio
na praia — ambulantes e quiosques — e de funcionamento de
boates, casas de shows e simila-

res. Haverá limitação de horário
ainda para bares e restaurantes,
inclusive no interior de shoppings, e para o comércio e outras
atividades em geral, que só vão
poder funcionar das 6h às 20h,
limitados a 40% da capacidade.

STJ mantém prisão de desembargadores do
TRT presos no Estado do Rio de Janeiro
O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu, nesta quarta-feira, manter a prisão preventiva
de quatro desembargadores do
Tribunal Regional do Trabalho
do Rio (TRT-RJ) e advogados, decretadas na Operação Mais Valia,
nesta terça-feira. De acordo com o
STJ, a Corte Especial "referendou
as prisões determinadas ontem
pela ministra Nancy".
O quarteto passou a noite no
presídio de Benfica, na Zona Norte
do Rio. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, Fernando Antônio
Zorzenon da Silva, José da Fonseca
Martins Junior e Marcos Pinto da
Cruz, foram presos na megaoperação da PF que cumpriu 11 mandatos de prisão no total.
Pegos pela Operação Mais
Valia, a ação seria um desdobramento da Operação Tris in

idem, que afastou em agosto do
ano passado o então governador
Wilson Witzel (PSC) do cargo durante a crise de gastos em meio
ao pico da pandemia.
Agora, o Ministério Público Federal (MPF) apura o pagamento
indevido de quantias aos magistrados, que, em resposta, davam
vantagens aos integrantes do esquema criminoso possivelmente
instalado do governo de Witzel,
que agora responde como réu por
corrupção e lavagem de dinheiro.
De acordo com a denúncia feita
pelo MPF, algumas firmas pagavam aos magistrados para serem
incluídas no esquema chamado
Plano Especial de Execução da
Justiça do Trabalho Fluminense.
O objetivo era conseguir uma forma do governo do estado pagar
valores devidos.
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Pouco antes de morrer enfermeira
teria agradecido a Deus 'pelo
livramento', diz companheiro

O

promotor de
vendas desempregado Marcelo
dos Santos
de Oliveira,
de 28 anos,
namorado
de Luanna
da Silva Pereira, de 28 anos, conta que a
companheira, segundos antes
de morrer, disse a um vizinho
— que seguia para o trabalho — para ele ter cuidado ao
passar pelas vielas da comunidade de Vigário Geral. O local recebia uma operação da
Polícia Civil na manhã desta
quinta-feira, dia 4, contra traficantes da região.

Ainda segundo o rapaz, antes de ser alvejada, Luanna
teria agradecido a Deus "pelo
livramento concedido a ela e
à família" durante o confronto
entre policiais e bandidos. Mãe
solteira, a enfermeira havia
acabado de tirar o registo do
Conselho Regional de Enfermagem (Coren).
— Estávamos em casa dormindo com a minha enteada.
Escutamos muitos tiros e um
barulho estrondoso. Despertamos e deitamos no chão. Ela e
a filha ficaram muito nervosas
e eu pedia para que elas tivessem calma. Em determinado
momento, o tiro parou e ela
foi abrir a porta para olhar. Ela
ainda olhou para cima e disse:

A enfermeira Luanna da Silva Pereira, de 28 anos

“muito obrigado, Deus, pelo livramento”. Nesse momento o
tiroteio voltou e deitamos no
chão — lembra Marcelo.
De acordo com o promotor
de vendas, após o segundo
tiroteio passar, Luanna foi ao
banheiro e aconselhou um
conhecido que mora ao lado
de sua casa.
— Na segunda vez que o
tiro parou ela disse que iria no

Homens que vendiam remédio abortivo em
camelódromo do Rio são presos em flagrante
Foto: Reprodução

A cartela que seria vendida pelos presos: 600 reais pelo medicamento

Policiais da 5ª DP (Mem de
Sá) prenderam em flagrante, no
fim da tarde dessa quarta-feira,
três homens que vendiam Cytotec, um medicamento para
úlcera, também usado como
abortivo, no camelódromo da
rua Ururguaiana, no Centro
do Rio. Rodrigo Castro Lima,
Rodrigo Firmo Dias e Alan Cavalcante Coutinho foram autuados em flagrante pelo crime
de “Vender, expor à venda, ter
em depósito para distribuir ou
entregar a consumo” produto
medicinal ou terapêutico sem
registro no órgão de vigilância
sanitária (art. 273, § 1º-B, I, do
Códifo Penal). O Cytotec tem

venda proibida no Brasil, de
acordo com a polícia.
Segundo informações da
Polícia Civil, após tomarem conhecimento da venda do medicamento no camelódromo,
agentes da 5ª DP foram até o
local. Lá, abordaram Rodrigo
Castro, e questionaram se ele
possuía Cytotec para vender. O
homem afirmou que sim e cobrou R$ 600 pelo medicamento. Castro foi até um box onde
estavam Rodrigo Firmo e Alan
Cavalcante. Eles eram observados por um agente da Polícia
Civil, que viu o momento em
que Alan entregou a cartela de
remédio para Castro. Em segui-

da, o homem entregou o medicmento para o policial.
Segundo informações da Polícia Civil, o Cytotec tem venda
proibida no Brasil e sua comercialização é ilegal. No site da
Anvisa, consta que o registro do
medicamento está vencido.
De acordo com informações do
delegado titular da 5ª DP, Bruno
Gilaberte, na delegacia, Rodrigo
Firmo e Alan Cavalcante negaram
envolvimento na venda do medicamento. No entanto, eles não
esclareceram o que entregaram
a Rodrigo Castro quando o rapaz
foi ao box onde eles estavam. Já
Castro optou por ficar em silêncio
e não prestou depoimento.

banheiro, passou na janela e
falou para um vizinho tomar
cuidado. Em seguida ouço um
barulho na porta e um disparo
muito forte. Quando eu abri a
porta do quarto onde eu estava,
vi que ela estava caída e aquilo
foi um desespero total. Eu gritava pedindo socorro, a filha
dela vendo aquilo e os vizinhos
tentando ajudar. A filha dela
gritava que ela estava caída.

Foi certeiro o tiro. Quando os
vizinhos saíram, uns homens
pediam para sair, mas não deixaram a gente socorrer ela. É
uma injustiça. Uma trabalhadora, pois tinha acabado de tirar
o Coren. Ela sempre batalhou.
Ela tomava conta de uma idosa
doente — e Marcelo completa:
— A gente vê na TV e pensa: e
se fosse com a gente? E quando
acontece a gente não tem chão.

Rede de Observatórios: Rio teve 338
casos de violência contra mulher em 2020
A Rede de Observatórios da Segurança divulgou, nesta quinta-feira, um boletim com os casos de
feminicídio e de violência contra
a mulher em cinco estados (Rio,
São Paulo, Ceará, Pernambuco e
Bahia) no ano de 2020. Segundo
a análise, no ano passado, foram
registrados em média cinco casos
de feminicídios e violências contra mulheres por dia.
O Rio de Janeiro é o segundo
estado com mais casos de agressões à mulheres, ficando atrás
apenas de São Paulo. Em todo
o estado fluminense foram 318,
que se desdobram em 338 tipos
de violência contra a mulher no
ano passado. Os principais crimes são tentativa de feminicídio
e agressão física, com 161.
Durante o primeiro semestre foram monitorados 16 casos de feminicídio e 50 casos de tentativas de
feminicídio e/ou agressões físicas
contra mulheres. Segundo a Rede
de Observatório, depois que os
casos de violências contra as mulheres ganharam mais relevâncias,
este número mais que dobrou nos
dois indicadores, passando para 34
e 111 casos, respectivamente.
Em todos os estados, as pesquisadoras sentiram o impacto
do isolamento no aumento de
casos e do destaque dado pela
mídia nos jornais. Apesar dos
dados não oscilarem durante o

ano, tivemos momentos de pico
durante o isolamento.
O RJ registrou 3.674 casos de
violência em geral. Desse geral,
318 são casos de violência contra mulher. O Rio só fica atrás de
São Paulo, que teve 6.377.
Nos cinco estados, foram
registrados 1.823 eventos referentes a violência. O boletim
também apontou que 40,6%
das motivações de tentativas de
agressões são por conta de brigas e violências domésticas.
Em 58% dos casos de feminicídios e 66% dos casos de
agressão, os agressores tinham
relações com as vítimas, como:
maridos, namorados, ex-maridos ou ex-namorados.

Transfeminicídios
A Rede também monitorou 21
casos de mortes de pessoas trans
em 2020. Foram 13 no estado do
Ceará, sete registros em São Paulo
e um em Pernambuco. Estes números estão presentes nos casos
de violência LGBTQI+. O Rio de
Janeiro e a Bahia não tiveram registros na imprensa.
No Ceará, estado que mais
matou transexuais, quatro casos
chegaram a acontecer no período de um mês. Esse é o mesmo
estado onde a travesti Dandara
foi executada com requintes de
crueldade há 4 anos.
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Centro Especializado de
Atendimento à Mulher em Japeri
Foto: Reprodução

O

combate à
violência
contra a mulher ganhará
um reforço
em Japeri na
próxima sexta-feira (5):
um Centro
Especializado de Atendimento à Mulher
(Ceam). Localizado anexo à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos
Humanos, o equipamento oferecerá gratuitamente atendimento
social, psicológico e orientação
jurídica para cidadãs em situação de violência doméstica.
Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a
cerimônia de inauguração não
será aberta ao público, mas terá
transmissão ao vivo na página
do Facebook da Prefeitura de
Japeri a partir das 14h30. Na solenidade estarão presentes autoridades como o governador
em exercício, Cláudio Castro, e
o Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire.
Para a prefeita Dr.ª Fernanda
Ontiveros, a chegada do Ceam
marcará um novo tempo no enfrentamento à violência contra
as japerienses. “Me comprometi
com esta causa porque sempre
lutei pelo empoderamento feminino em todas as áreas. Ape-

Equipamento oferecerá gratuitamente atendimento social

nas uma mulher que se sente
segura tem saúde mental e física para estudar, trabalhar ou
cuidar dos filhos com liberdade.
Estou muito feliz por ver este
projeto se tornar real em nossa
cidade, que por muitos anos negligenciou os níveis alarmantes
de agressões à população feminina”, declarou a gestora.
O Ceam funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às
17h, e contará com uma equipe
interdisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, advogada, educadores e motorista.
"Desde que assumimos a gestão
municipal, recebi da prefeita Dr.ª
Fernanda Ontiveros a missão de
tirar o Ceam do papel em nossa
cidade. Era uma demanda antiga
e extremamente necessária ao
combate da realidade vivida por
muitas japerienses. É apenas o
começo para as políticas públicas voltadas à população feminina da cidade", declarou Rogério
Sant'ana, gestor da pasta.
Para a Coordenadora do
espaço, Mônica Sampaio, o
funcionamento do Ceam possibilitará o fortalecimento da
autoestima das vítimas de violência, contribuindo para que se
tornem protagonistas de seus
próprios direitos e ampliem o
nível de entendimento sobre as
relações de gênero. “Japeri sofreu durante décadas com a carência de políticas de proteção

e segurança no enfrentamento
dos diversos tipos de violência. Por isso, se tornou urgente
uma atenção maior à uma rede
de apoio que atenda às vítimas.
Nós, mulheres, queremos usufruir do direito de sair vivas de
um relacionamento e o Ceam
tem papel fundamental na garantia deste direito”, afirmou a
psicóloga, que milita pela causa
há cerca de 10 anos.
De acordo com o Dossiê
Mulher de 2019, do Instituto de
Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro (ISP), Japeri figura - junto a Guapimirim -, como
detentor dos maiores índices
de violência contra a mulher no
estado do Rio de Janeiro: 14,2
vítimas por grupo de 100 mil
mulheres por residência.

SERVIÇO:
Inauguração do Centro
Especializado de
Atendimento à Mulher
(Ceam) em Japeri
Data: 05/03/2021
Horário: 14h30
Local: Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Trabalho e Direitos Humanos (Av. São João
Evangelista, s/n, Centro –
Engenheiro Pedreira)
Transmissão ao vivo:
https://www.facebook.com/
PrefeituradeJaperi

Daniele Hypólito falará sobre a
importância dos exercícios físicos
No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a partir das
19h, Daniele Hypólito ministrará, ao vivo, a palestra “Educação
Física na formação do atleta”.
O evento virtual será realizado
por meio do Teams e será transmitido simultaneamente para
as unidades da Estácio de Nova
Iguaçu, Duque de Caxias, São
João de Meriti, Queimados e Via
Brasil (em Irajá). O objetivo do
encontro é aproximar os grandes profissionais do esporte da
comunidade acadêmica, motivando estudantes universitários, colaboradores, docentes e
o público em geral. Para assistir
ao bate-papo, basta acessar o
link: https://bit.ly/2NIjVX1.
A atleta, que é uma das maiores ginastas do Brasil, é aluna
do curso de Marketing da Estácio. Daniele integrou a equipe brasileira que conquistou a
inédita oitava colocação nos Jogos Olímpicos de Pequim, em
2008, na China. Destaca-se na
carreira por conquistas como
a primeira medalha mundial
de uma brasileira, em 2001, e
em edições dos Jogos Pan-americanos. Como premiações,
foi por duas vezes seguidas
(2001/2002) eleita a melhor
atleta brasileira.
Daniele Hypólito reforça a importância de um bate-papo remoto em tempos de Pandemia.
“Mesmo de dentro de nossas casas, precisamos nos aproximar
das pessoas ainda virtualmente,
pois os seres humanos precisam trocar experiências. Pretendo motivá-las, mostrando
que sempre é possível sonhar
e conquistar seus objetivos.
As barreiras e os desafios são
os degraus para as nossas vitórias”, afirma a ginasta.

Estácio no Esporte
A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional
brasileiro. Há 50 anos, proporciona acesso a um ensino
de qualidade em larga escala
e de maneira única. Dentro
do pilar Esporte no programa
de Responsabilidade Social
“Educar para Transformar”,
a instituição é hoje uma das
maiores incentivadoras do
esporte no país, com o programa Estácio no Esporte. Atualmente, mais de 500 atletas e
paratletas são apoiados por
meio de bolsas de estudo.
O programa promove alguns dos principais eventos
esportivos do Brasil, além de
manter parcerias com diversas ONGs e instituições esportivas. A Instituição, que
também é signatária do Pacto
pelo Esporte, conta com atletas como Chloé Calmon (surfe), Laís Souza (ex-atleta de
ginástica), Daniele Hypólito
(ginástica), Fernanda Keller
(triatleta), entre outros.
Presente nos Jogos Rio 2016,
a Estácio foi a primeira instituição de ensino apoiadora olímpica, sendo a provedora dos
serviços de seleção e capacitação dos 140 mil voluntários e
6000 colaboradores dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio
2016. Ainda em 2016, a companhia conquistou o Prêmio
Aberje Nacional na categoria
Comunicação de Programas,
Projetos e Ações Esportivas
com o case “Estácio no Esporte
– Formando Campeões”. O case
mostrou a forte e ampla ligação
da instituição com o esporte
ao longo dos anos e no período
dos Jogos Olímpicos.
Fotos:Divulgação

A transmissão será ao vivo por meio do Teams e o público externo poderá participar
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População aprova a mudança
do horário das sessões da
Câmara de Nova Iguaçu

O

resultado
não poderia ter sido
melhor. Na
1ª
sessão
ordinária
da Câmara
Municipal
de
Nova
Iguaçu,
inaugurando o novo horário
de 10 horas, que aconteceu no
último dia 2, a população compareceu e aprovou a mudança. Respeitando as medidas
sanitárias de distanciamento
e o uso de máscaras, por causa da pandemia da covid-19,
todos os lugares disponíveis
da plenária foram ocupados.
Algumas pessoas tiveram que
ficar do lado de fora. Com a
presença dos 11 vereadores,
vários projetos foram apreciados, discutidos e aprovados. O

presidente Eduardo Reina Gomes de Oliveira, Dudu Reina
(PDT), emocionou a todos ao
falar da senhora Maria Ferreira Mota, dona Maria do Angú,
como era carinhosamente conhecida, falecida no ano passado, moradora mais antiga
da região do Morro do Cruzeiro e Bairro da Luz, ambos em
Nova Iguaçu.
- Dona Maria era amiga da
minha família, assim pude
conviver muito com esta mulher doce e caridosa. Agradeço
aos meus pares por aprovarem
meu projeto de lei que dá seu
nome à Praça que está sendo
construída na Rua das Mangueiras, em frente ao nº 45.
Dona Maria do Angú vive! –
discursou Dudu Reina.
Outro projeto aprovado,
em 1ª votação, de autoria do
vereador Claudio Valdemir

O presidente Dudu Reina emocionou a todos ao falar de dona Maria do Angú do Morro do Cruzeiro

de Oliveira Marques, Claudio
Haja Luz (Republicanos), institui diretrizes para o Sistema
municipal de Mobilidade Urbana, onde mulheres, pessoas portadoras de deficiência
e idosos possam escolher o
local de desembarque dos veículos de transporte público
durante o período noturno. A
iniciativa foi elogiada pelos
vereadores Carlos Alberto Ri-

Replantando Valores: Nova Iguaçu
ganha sede do Instituto CRIA
O Instituto CRIA – Replantando Valores fica no bairro de Três
Corações na Posse em Nova Iguaçu e já existe há dois anos, mas
não tinha a sua sede. O objetivo
principal é a ajuda à população,
principalmente, crianças. Contando com os amigos, a presidente do Instituto, Mônica Trindade espera por dias melhores.
Com uma caixinha criada para
o recebimento das doações que
podem ser feitas de forma de
mantimentos ou mesmo por
intermédio de uma conta criada
especialmente para esses interesses, os de pagar as despesas
com a compra de material ou
alimentos e também para o pagamento dos funcionários.
Outra voluntária que está
empenhada no crescimento do
trabalho e reconhecimento de todos e, claro dos amigos é assistente social Rosi Dias. “Nós estamos
precisando da ajuda dos amigos
sendo por divulgação ou doação
direta. Fizemos a famosa “vaquinha” on line para a arrecadação
de tudo o que pudéssemos conseguir de imediato. O trabalho é
super importante e não pode pa-

Foto: Divulgação

A união faz a força para ajudar quem precisa em Nova Iguaçu com o Instituto CRIA em Três Corações

rar. Esse espaço é do povo. Vamos
fazer o bem ao próximo. A sede
não é própria, pagamos um aluguel, mas vai dar tudo certo com
a ajuda de Deus, primeiramente
e dos nossos amigos que são muitos.” Esclareceu.
Na cerimônia de inauguração estiveram muitos amigos
presentes: Vereadores da cidade de Nova Iguaçu, Dr. Márcio
Guerreiro e Haja Luz. O presidente da Associação de Moradores, Charles Martins, o ator e
locutor Miguel Bonfim, a assistente social, Rosi Dias, Denise

Reis que é a responsável pela
parte financeira, a projetista
Cristiane, amigo Tamires, da
saúde e, claro a presidente Mônica Trindade dentre outros.
O endereço do Instituto CRIA
é Estrada de Adrianópolis, 63, em
frente ao posto de combustível
da Shell – Três Corações, na Posse
em Nova Iguaçu. E-mail: institutocria.ni@gmail.com e o banco
para as doações é o 290, PagSeguro. Conta: 25314626-0 – Agência 0001. CNPJ: 36148.339/000187. Entre em contato agora e faça
a sua doação.

beiro da Silva, Carlinhos BNH
(PP) e Vagner Mateus dos Santos, Vaguinho Neguinho (Patriota). Ainda em 1ª, foi aprovado, texto dos vereadores
Marcio Luís Marques Guimarães, Dr. Marcio Guerreiro (PP)
e do presidente Dudu Reina
que dispõe sobre a aplicação
de sanções ao descumprimento da ordem de prioridade em
campanhas de vacinação.

Apresentados pelo vereador Carlinhos BNH, dois
projetos foram votados: em
1ª, o que denomina de Praça
Laerte Marques de Assis, praça localizada na Rua Brandão
Monteiro, no bairro Gerard
Danon; e em 2ª e última votação, documento que deu
o nome de Escola Municipal
José Pacífico, unidade que
fica no bairro Corumbá.

Entidades representativas do comércio de
Nova Iguaçu entregam pauta ao governador
Em almoço com o Governador do Rio, Claudio Castro, deputados, empresários
e diversas autoridades do comércio de Nova Iguaçu entregaram pauta para tratar do Desenvolvimentos econômico e
social da Baixada Fluminense.
O encontro aconteceu no dia 3
de março, quarta-feira no Centro Social São Vicente. As três
entidades representativas do
comércio iguacuano, CDL-NI,
ACINI E O SINCOVANI por in-

termédio de seus presidentes
falaram das infinitas dificuldades
que estão passando para continuar a luta contra o desemprego.
Foram abordados diversos assuntos e entregue um documento contendo sugestões ao
governador Claudio Castro para
alavancar o desempenho no comércio da região. "Valeu muito
o encontro. Vai render ótimos
frutos para a cidade." Destacou o
presidente da CDL de Nova Iguaçu, Claudio Rosemberg
Fotos:Divulgação

O pres. do SINCOVANI, Antonio Alpino. Claudio Rosemberg, da CDL e Renato Jardim, da ACINI falaram
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Pedro faz balanço no Flamengo e
planeja mais minutos em campo :
"Tive que trabalhar o psicológico"

P

Pedro durante o período de férias após a conquista do Brasileiro. Atacante ganhou 7kg de músculos no Flamengo

edro terminou sua primeira temporada no
Flamengo
com muitos
gols e títulos. O saldo
foi positivo,
mas o atacante não está acomodado com
a situação em que terminou o
Campeonato Brasileiro, como
uma espécie de 12º jogador
que começa no banco e entra
em todos os jogos.
Ser reserva mesmo com
bons números e desempenho
elogiado exigiram uma força
mental grande. Toda a energia
foi canalizada para tentar fazer
diferença nos minutos que ganhava a cada partida.
- Tive que trabalhar muito
o meu psicológico para poder
aproveitar os minutos em que
entrava. Não foi fácil, confesso.
Requer ainda mais concentração e pontaria - disse Pedro.
No período em que está
no Flamengo, o centroavante
ganhou 7kg de músculos para
conseguir suportar melhor as
pancadas dos zagueiros. Em
entrevista ao ge, Pedro con-

tou sobre as conversas que
teve com Rogério Ceni, Gabigol e afirmou que faz grandes
planos com a camisa da seleção brasileira.
Confira:
Qual o balanço que você faz
desta primeira temporada pelo
Flamengo? Foi tudo como você
imaginava?
Pedro: Extremamente positivo. Acredito que tenha
conseguido
corresponder
sempre que fui solicitado.
Dos seis campeonatos que
disputamos em 2020, conquistamos quatro. Isso mostra que a nossa temporada foi
muito boa. Lógico que tivemos alguns problemas, mas
todos os clubes também tiveram pelo momento conturbado que vivemos no mundo.
Pessoalmente me sinto peça
importante da equipe. Não
só pelos gols, mas pelas boas
atuações. É evoluir para conquistar ainda mais.
Você não foi titular durante boa parte da temporada,
mas ainda assim conseguiu
números expressivos. Ficou
satisfeito com seus números
na temporada?

Dentro do tempo que tive em
campo, acredito que tenha sido
uma boa temporada. Mesmo
com a minutagem baixa, consegui aproveitar bem as oportunidades. Tive que trabalhar muito
o meu psicológico para poder
aproveitar os minutos em que
entrava. Não foi fácil, confesso.
Requer ainda mais concentração e pontaria. Fazendo um balanço como um todo, acredito
que contribui muito e em momentos decisivos para a equipe.
Que 2021 seja ainda melhor.
Muitos dos gols que você
marcou foram em momentos
decisivos, importantes para o
Flamengo. Tem alguma explicação para ter essa "estrela"?
Trabalho. Mesmo não sendo titular, procurei me manter
concentrado naquilo que precisava fazer. No dia a dia procurava aprimorar ainda mais a
minha finalização para ter essa
margem de erro quase zerada.
Tivemos um momento muito complicado após a goleada
contra o Del Valle na Libertadores. Depois daquele jogo consegui ser peça importante do
time. Acredito que esse poder
de decisão venha da minha entrega e do meu psicológico.

Fina Flor promove ação Dia D
Plus em homenagem ao Dia
internacional da Mulher
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Espaço
Fina Flor promove no sábado,
dia 06 de março, o Dia D Plus –
Especial Dia da Mulher’. A ação
que vem ganhando força a cada
edição, com novas adeptas do
bronzeado na busca de um lugar
agradável para usufruir de serviços de qualidade que resgatem
a autoestima. Na data, separada
apenas para mulheres que vestem manequim 46+, é possível
se bronzear ao sol, fazer massagem relaxante, tomar sucos com
betacaroteno, e relaxar de forma
reservada e segura. Interessadas
precisam agendar previamente,
pelo telefone (21) 96426-9710.
No bairro de Jacarepaguá, o
espaço aconchegante e convidativo é o cenário do bronzeado
para todo tipo de mulher, em
especial a plus size. Com macas
espaçosas em madeira firme, o
público encontra detalhes pensados exclusivamente para elas.
As sócias Camila Vargas e Regina
Santos tem desenvolvido um
importante trabalho de inclusão
para as plus sizes, mostrando
que todas podem e merecem ser
quem elas quiserem, recebendo
todo tipo de serviços de beleza.
Prezando pelo distanciamento entre clientes, e com todos
os cuidados contra o Covid, as
plus sizes devem agendar o seu
horário. O espaço amplo, permite que cada uma esteja em um
ambiente, no seu momento,
seja na massagem relaxante, na
hidromassagem, tomando seu
bronze, suco natural potenciaFoto: Felipe Oliveira

Fina Flor Bronzeamento - Dia D Plus Size

lizador do bronzeado ou até
mesmo no chuveirão, que faz
sucesso entre todas. A data
traz decoração especial, sorteios e mimos que deixam o
dia ainda mais especial.
Camila Vargas, enfermeira
e personal bronze conta que o
bronzeamento é mais do que
uma simples marquinha. É beleza, saúde, resgata a autoestima e faz com que a mulher se
sinta ainda mais bonita.
Aproveitamos o mês da
Mulher para realizar a ação
do Dia D Plus, enaltecendo a
beleza da mulher plus size,
pois acreditamos na importância do empoderamento
feminino e aceitação. O bronzeamento é mais do que uma
marquinha, contribui para
que as mulheres plus sizes
se enxerguem de dentro para
fora, descobrindo o melhor de
si. O Dia D Plus é um dia especial em que todas são tratadas
como merecem e desejam ser
vistas", comenta Camila.
“Recebemos todo tipo de
público. Já vieram clientes
que desejavam se bronzear
para parecer mais corada e
saudável em uma entrevista
de emprego. Hoje, em tempos
de pandemia, nosso espaço
tem sido procurado por quem
deseja tomar sol, de forma
segura, sossegada e sem aglomerações. Mas, nosso público
maior, são as plus sizes que
querem um espaço tranquilo
onde podem ser elas mesmas,
sem olhos condenadores.
Acabamos nos tornando uma
família e elas passam a se sentir empoderadas, sem medo
de se mostrar, ser elas mesmas. Por isso criamos esse
dia especial para que possamos reunir todas as plus
sizes. Esperamos alcançar
ainda mais mulheres, motivando-as a se sentir bem
consigo mesmas”, conta.
SERVIÇO:
Fina Flor Bronzeamento
- Dia D Plus Size –
Especial Dia Internacional
da Mulher
Data: 06 de março (sábado)
Hora: a partir das 8h
Valor: a partir de R$80
Informações:
21 96426-9710

