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Deputado Renato Zaca cobra da PM 
criação de 'Patrulha Henry Borel'

Deputados reagem contra passaporte 
vacinal  de crianças

O anúncio da vacinação con-
tra a covid-19 para crianças de 5 
a 11 anos na cidade do Rio de Ja-
neiro, a partir de 17 de janeiro, já 
provocou reações de deputados. 
Eles repudiam uma possível 
obrigatoriedade, além de de-
monstrarem preocupação com o 
risco de efeitos colaterais graves 
nos menores de idade.

O federal Márcio Labre (PS-
L-RJ) enviou mensagem por 
WhatsApp ao prefeito do Rio, 
Eduardo Paes (PSD), avisando 
que pretende acionar o Poder 
Judiciário, caso seja determina-
do “passaporte da vacina” para 
crianças, como ocorre com adul-

tos, restringindo o acesso a locais 
fechados apenas para vacinados.

“Não sou contra a possibilida-
de de vacinação em crianças, sou 
contra a sua obrigatoriedade. É 
inconstitucional e inadmissível 
restringir o direito de ir e vir das 
pessoas, ainda mais abominável 
o controle social de crianças. Es-
peramos que o Judiciário esteja 
atento após o recesso para evitar 
qualquer possibilidade de impor 
a vacinação e passaporte vacinal 
para menores de idade”, explica 
Márcio Labre.

Nesta quinta-feira (06/01), 
o prefeito Eduardo Paes anun-
ciou em suas redes sociais o 

deputado es-
tadual Renato 
Zaca (PTB) en-
viou um ofício 
ao secretário 
da Polícia Mi-
litar, Coronel 
Luiz Henrique 
Pires, na última 
terça-feira (04), 
pedindo que 

a pasta adote as medidas necessárias 
para criar a “Patrulha Henry Borel”. O 
parlamentar é autor da indicação le-
gislativa 388/2021, que pede o estabe-
lecimento de um programa específico 
para proteger e atender crianças e ado-
lescentes no estado.

O texto foi aprovado pela Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de 

O
Janeiro (Alerj) em novembro do ano 
passado. Zaca quis aproveitar o recesso 
legislativo para questionar quais mo-
vimentações a corporação fez para dar 
atendimento prioritário às denúncias 
de maus-tratos, castigos físicos ou tra-
tamento cruel a menores.

"Tenho certeza que a implementa-
ção deste programa, com policiais mili-
tares qualificados, vai possibilitar uma 
atenção maior e atendimento mais ur-
gente à violação dos direitos de crian-
ças e adolescentes. Não queremos que 
a ideia da patrulha caia no esquecimen-
to – afirma Renato Zaca.

Abaixo-assinado pela
 Lei Henry Borel

Movido pela memória do filho, Le-
niel Borel também tem lutado por me-

calendário de vacinação para me-
ninos e meninas. “Bora vacinar 
nossa molecadinha”, escreveu.

Para a deputada estadual Ro-
sane Felix (PSD), presidente da 
Comissão dos Direitos da Criança, 
do Adolescente e do Idoso na As-
sembleia Legislativa do Rio (Rio), 
é prematuro vacinar crianças sem 
pleno conhecimento. 

Ela é uma das autoras da Lei  
9.361/2021, que garantiu a mu-
lheres gestantes, puérperas e lac-
tantes a prioridade na vacinação 
contra o coronavírus.

“Eu particularmente entendo 
ser precoce a decisão de vacinar 
as crianças. Isso já foi estudado 
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lhorias nas condições de segurança de 
outras crianças. O pai de Henry criou 
um abaixo-assinado pedindo a apro-
vação do Projeto de Lei 1386/2021, 
que agrava de 1/3 a até metade a pena 
para os crimes que têm como autores 
padrastos ou madrastas da vítima.

A iniciativa, que ficou conhecida 
como Lei Henry Borel, foi aprovada 
na Câmara dos Deputados, em Brasí-
lia, e, atualmente, encontra-se no Se-
nado Federal, aguardando parecer. A 
campanha já conta com quase 600 mil 
assinaturas. A meta é atingir 1 milhão.

amplamente? Já foi discutido 
com intensidade? Precisamos 
saber dos efeitos a longo pra-
zo”, afirma Rosane Felix.

Opinião semelhante de Már-
cio Labre, que demostra preo-
cupação com efeitos colaterais e 
riscos à saúde das crianças a mé-
dio e longo prazo. Ele lembra que 
adultos apresentaram quadros 
de miorcardite, trombose, entre 
outras complicações, segundo 
reportagens na imprensa, após a 
vacinação anti-covid-19.

“Prefeito nenhum tem o poder 
de decisão sobre a vida dos nossos 
filhos. Como cidadão e parlamen-
tar não concordo e não aceito a 
imposição desse administrador 
em obrigar as crianças a se vacina-
rem contra a Covid-19. Sabemos 
do risco de efeitos colaterais gra-

ves, muitos ainda desconhecidos, 
dessa vacina experimental cuja 
eficácia não tem comprovação, 
diferente de vacinas para saram-
po, poliomielite e BCG”, conclui o 
deputado federal Márcio Labre.

A vacinação para crianças já é 
aprovada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
desde 16 de dezembro. No entan-
to, ainda não começou no país. 
A imunização de menores de 11 
anos já ocorre em diversos países 
do mundo.

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, afirmou que as doses 
pediátricas da Pfizer chegarão ao 
Brasil na segunda quinzena de 
janeiro. O imunizante é diferente 
em relação à versão disponível 
para adultos tanto na fórmula, 
como na rotulação e na diluição.
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Eles receberão o livro infantil-ju-
venil “Arte dos contos” lançado pela 
Multirio, na semana passada, com 
prefácio feito pelo escritor Carlos 
Nejar e conteúdo de professores e 
demais funcionários das escolas da 
rede municipal de educação. Tam-
bém serão exibidos vídeos, produ-
zidos pela Multirio, em homena-
gem ao Nejar, com leitura de poesia 
do imortal e informações sobre os 
27 anos da campanha.
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p r e f e i t o 
E d u a r d o 
Paes san-
c i o n o u 
nesta sex-
t a - f e i r a , 
7, uma lei 
que proíbe 
a comer-
cialização, 

publicação e circulação do li-
vro "Minha Luta (Mein Kam-
pf)", de Adolf Hitler, na cidade 
do Rio de Janeiro. De acordo 
com a decisão, publicada no 
Diário Oficial do Município, o 
descumprimento poderá acar-
retar multa e até a cassação do 
alvará do estabelecimento que 
venda o material.

O projeto de lei é de au-
toria dos vereadores Teresa 
Bergher (Cidadania) e Prof. 
Célio Lupparelli (DEM). Em 
2016, o Tribunal de Justiça 

O
do Rio de Janeiro (TJ-RJ) já 
havia proibido a comercia-
lização do livro escrito pelo 
líder nazista. Na época, a de-
cisão foi tomada pelo juiz Al-
berto Salomão Junior, da 33ª 
Vara Criminal do Rio, e tinha 
como justificativa a ideia de 
que o livro incita práticas de 
intolerância contra grupos 
sociais, étnicos e religiosos.

Publicado em 1925, o livro 
foi escrito durante a prisão 
de Adolf Hitler e se tornou, 
anos mais tarde, um guia ide-
ológico utilizado pelo Partido 
Nazista. Nele, há a exaltação 
do sentimento nacionalista 
a partir de conceitos raciais, 
além da indicação de quem 
seriam os "grandes inimigos" 
da Alemanha, ideia que justifi-
cou a perseguição sistemática 
aos judeus durante a Segunda 
Guerra Mundial.

Publicado em 1925, o livro foi escrito durante a prisão de Adolf Hitler e se tornou, anos mais tarde, um guia ideológico utilizado pelo Partido Nazista

Neonazismo no Brasil
Em outubro de 2021, a Po-

lícia Civil do Rio deu início a 
uma investigação sobre a exis-
tência de grupos neonazistas 
que atuam no Brasil. O inqué-
rito policial foi instaurado na 
42ª DP (Recreio dos Bandei-

rantes) após a prisão de Ayl-
ton Proença Doyle Linhares, 
suspeito de tentar estuprar um 
menino de 12 anos e de partici-
par de grupos neonazistas.

Na casa dele, em Vargem 
Grande, foi apreendido vasto 
material nazista, como armas, 

munições, bandeiras, uniformes 
e até mesmo uma carteirinha de 
partido nazista com a foto dele. 
Em depoimento à polícia, Ayl-
ton Proença não negou que te-
nha tentado abusar do menor e 
revelou que faz parte de grupos 
adoradores de Hitler.

O governador do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro, uti-
lizou seu perfil oficial para 
informar que sugeriu ao co-
mitê científico do estado a 
suspensão do carnaval de rua 
em 2022. A publicação foi fei-
ta nesta tarde de sexta-feira 
(7). Ainda na mesma posta-
gem, ele alerta para o risco de 
promover aglomerações sem 
protocolos sanitários. 

O governador aguarda a de-
liberação dos especialistas e 
determinou que o secretário 
de Estado de Saúde, Alexan-
dre Chieppe, dialogue com 
o conselho de secretários de 
saúde dos municípios para 
que o evento seja suspenso 
neste ano. A sugestão segue 
a tendência da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, que já havia 
cancelado as festas de rua na 
capital em decisão tomada na 
terça-feira (4).

Polêmica
A polêmica do carnaval de 

rua começou essa semana 
com o anúncio do cancela-
mento feito pelo prefeito Edu-
ardo Paes, que também confir-

mou os desfiles das escolas de 
samba na Sapucaí. Isso porque 
as medidas sanitárias vigentes 
foram mantidas, o que permite 
a realização de festas particu-
lares. Nas redes sociais, perfis 
debateram a decisão.

Rita Fernandes, presidente 
da Associação Independente 
dos Blocos de Carnaval de Rua 
do Rio de Janeiro, a Sebastia-

Prefeitura do Rio abre até 8 mil vagas 
em creches parceiras neste ano

Castro sugere a suspensão do 
carnaval de rua em 2022

 Foto: Carlos Magno

Governador Cláudio Castro sugere a suspensão do carnaval de rua de 2022 

na, também se pronunciou 
quanto ao cancelamento.

"Ele anunciou e a gente aca-
ta. Ele disse que pelos dados 
de hoje (da covid-19), não há 
condições de realizar o Carna-
val. Nós vamos recuar. A gente 
não tem um bom cenário. Não 
é só por causa da nova varian-
te, também tem a gripe da In-
fluenza", afirmou Rita.

Lei que proíbe a circulação 
de livro do nazista Adolf 
Hitler é sancionada no Rio

A Secretaria municipal de 
Educação do Rio divulgou, 
nesta sexta-feira, a listagem 
das creches parceiras com 
vagas abertas para 2022. As 
inscrições serão abertas na 
próxima quarta (12), e pode-
rão ser realizadas até a sexta 
(14), como adiantou o colunis-
ta Ancelmo Gois. Neste ano, 
mais de 40 creches passaram 
a integrar a lista de parceiros, 
que pode ser acessada no site 
da prefeitura.

Novas parcerias com cre-
ches estavam suspensas 

desde o início da pandemia 
de Covid-19, e as crianças 
que estão na fila de espera 
de creches da rede munici-
pal terão prioridade em 30% 
das vagas. De acordo com o 
secretário de Educação da 
cidade, Renan Ferreirinha, o 
projeto é ampliar ainda mais 
o número de vagas.

"Ter um lugar seguro e 
adequado para deixar suas 
crianças transforma a vida 
das famílias. Nossa meta é 
abrir 22 mil novas vagas até 
2024", diz o secretário.
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p r e f e i t o 
E d u a r d o 
Paes disse, 
na manhã 
desta sex-
ta-feira, que 
não preten-
de impor 
novas me-
didas restri-

tivas apesar do aumento de casos 
de covid-19, por conta da variante 
Ômicron, como o retorno da obri-
gatoriedade de máscara em espa-
ços abertos. Paes ainda pediu cons-
ciência da população carioca em 
relação à procura pela vacina nos 
postos de saúde. As declarações fo-
ram dadas durante a inauguração 
do oitavo centro de testagem da ci-
dade, no CIEP Nação Rubro Negra, 
no Leblon, na Zona Sul do Rio.

"Não vamos poupar recursos, 
mas entendemos que nesse mo-
mento é importante a vacina, tes-

O
te e consciência coletiva. Quem 
não tomou a segunda dose para 
de acreditar em besteira e ouvir 
besteira e vai se vacinar. Quem 
pode tomar a terceira dose, vai 
também se vacinar. Eu vou estar 
elegível para a terceira dose a par-
tir de domingo e na segunda eu 
tomo. É importante ter consci-
ência, por exemplo, da utilização 
correta da máscara em ambien-
tes fechados e que tenham aglo-
meração", disse o prefeito. 

Segundo Paes, o próximo pas-
so é a abertura de novos postos de 
testagem contra a covid-19. "Pre-
cisamos desses pontos de testa-
gens, porque as pessoas precisam 
saber se estão ou não com covid. 
Se a pessoa descobre que está po-
sitiva, ela já tem um atendimento 
médico inicial aqui e já sai com al-
gum tipo de medicamento, o que 
facilita muito. A gente está vendo, 
graças a Deus e à vacina, menos 

Prefeitura abre oitavo centro de atendimento à pacientes com síndrome gripal no Leblon

casos graves, que não necessitam 
internação. Então é testar e ter o 
tratamento adequado", disse o pre-
feito ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo, 
que completou:

"O secretário Daniel Soranz já 
está trabalhando para que se hou-
ver necessidade de hospitalização, 
internação, a gente ter a rede pronta 
para esse atendimento. Estamos 
num estágio da doença e também 
conscientes de que é muito difícil 
nesse momento impor medidas 
restritivas maiores, acho que o que 

a gente precisa é de muita cons-
ciência da população. Tava todo 
mundo usando a máscara, mas 
deram uma relaxada. Usem a más-
cara, se vacinem, tomem a dose de 
reforço, eu vou tomar a minha se-
gunda-feira".

Os postos de testagem fun-
cionam das 8h às 17h e atendem 
pessoas com sintomas como fe-
bre, calafrio, tosse, coriza, dor 
de garganta, dor de cabeça, al-
teração no olfato e/ou paladar. 
Os centros também realizam 

testagem para a covid-19, con-
forme indicação médica.

Até o momento, os cariocas con-
tam com os sete centros inaugura-
dos pela pasta, nas Vilas Olímpicas 
do Alemão e de Honório Gurgel, na 
Policlínica Manoel Guilherme da 
Silveira Filho, em Bangu, na Uni-
dade Ambulatorial Almir Dulton, 
em Campo Grande, na Policlínica 
Rodolpho Rocco, em Del Castilho, 
no Parque Olímpico da Barra e no 
Clube do Servidor Municipal, na 
Cidade Nova, no Centro.

A prefeitura do Rio inaugurou, 
nesta sexta-feira, mais um centro 
de atendimento e de testagem 
para pacientes com síndrome gri-
pal. A unidade funciona no CIEP 
Nação Rubro Negra, no Leblon, 
Zona Sul. Com isso, já são oito os 
locais instalados pela Secretaria 
municipal de Saúde do Rio em 
toda a cidade. No domingo, mais 
um será inaugurado em Pedra 
de Guaratiba, na Zona Oeste. Os 
centros atenderão pessoas com 
sintomas como febre, calafrio, 
tosse, coriza, dor de garganta, dor 
de cabeça, alteração no olfato e/
ou paladar, e farão a testagem 
para Covid. Na semana que vem, 
outro posto será inaugurado pelo 
Estado no Estádio de Atletismo 
Célio de Barros, no Maracanã, 
Zona Norte da cidade.

— Eu estive com parentes du-
rante a celebração do réveillon e 
ontem (quinta-feira) eles testaram 
positivo.Hoje (sexta-feira), acor-
dei com a garganta arranhando 
e decidi logo procurar um teste. 
Não podemos brincar com essa 
doença, mesmo com casos mais 
leves, a Covid-19 ainda pode ma-
tar — ressalta a dona de casa Célia 
Bernardes, de 48 anos, que mora 
na Gávea e buscou atendimento: — 
Vamos testar e nos proteger.

A mesma precaução teve o 
estudante Vitor Lopes Gon-
zaga, de 22 anos.

— Algumas pessoas com quem 
tive contato recentemente posi-
tivaram. Estou apenas com uma 
leve dor de cabeça, mas resolvi 
testar. Até porque no fim de se-
mana estou indo visitar os meus 
pais no interior do Rio.

Na rede pública, a prefeitu-
ra disponibiliza oito centros 
de testagem e atendimento: 
Policlínica Manoel Guilherme 
da Silveira Filho, em Bangu, e 
Unidade Ambulatorial Almir 
Dulton, em Campo Grande, 
funcionando de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h; e as vila 
olímpicas do Alemão e de Ho-

Randolfe pede que STF multe 
Bolsonaro por espalhar fake 
news sobre vacinação infantil

Prefeitura inaugura centro de atendimento e testagem para 
Covid na Zona Sul; Maracanã terá unidade na próxima semana
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Pessoas com sintomas gripais em busca de testes no centro do Leblon 

nório Gurgel, Parque Olímpico 
da Barra da Tijuca, a Policlíni-
ca Rodolpho Rocco, em Del 
Castilho, o Clube Municipal 
do Servidor, na Cidade Nova, 
e o CIEP Nação Rubro Negra, 
no Leblon, abertos todos os 
dias, das 8h às 17h. O centro 
de atendimento em Pedra de 
Guaratiba ficará ao lado do 
Centro Municipal de Saúde 
(CMS) Alvimar de Carvalho.

No primeiro dia de fun-
cionamento, o centro do 
Clube dos Servidores, na Ci-
dade Nova, realizou 223 aten-
dimentos clínicos e 1.201 tes-
tagens. Do total de testes, 156 
(cerca de 12%) tiveram resul-
tado positivo para Covid.

Paes descarta novas medidas 
restritivas apesar do avanço 
da Ômicron no Rio

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) protocolou 
nesta sexta-feira (7) um pedi-
do para que o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) proíba o 
presidente Jair Bolsonaro de 
espalhar desinformação sobre 
a vacinação infantil contra a 
Covid – e aplique multa diária 
de R$ 200 mil caso Bolsonaro 
insista na conduta.

O pedido foi apresentado 
no âmbito do inquérito aberto 
pelo STF em 2019 para apurar 
disseminação de fake news e 
ameaças a autoridades. Bolso-
naro é investigado nesse inqué-
rito desde agosto por decisão 
do relator da apuração, minis-
tro Alexandre de Moraes.

No documento, Randolfe 
cita diversas declarações dadas 
por Bolsonaro ao longo desta 
semana com críticas à Anvisa 
e à aprovação da vacina para 
crianças de 5 a 11 anos. 

"O episódio relatado repete 
reprovável conduta adotada 
pelo Presidente da República 
durante toda a pandemia: usar 
as prerrogativas que seu cargo 
lhe confere para divulgar infor-
mações falsas e, assim, sabotar 

a vacinação da população contra 
a Covid-19, bem como as demais 
práticas preventivas recomenda-
das pela ciência", diz o senador.

"Além de confundir e desinfor-
mar a população sobre assunto 
da mais alta relevância para a saú-
de e a vida de todos os brasileiros 
─ sejam crianças, adultos ou ido-
sos ─, a sanha contra as vacinas 
por parte do titular do Poder Exe-
cutivo a nível federal repercute 
nas ações adotadas pelo Ministé-
rio da Saúde", prossegue o docu-
mento de Randolfe.

O pedido deve ser analisado 
pelo relator do inquérito das 
fake news no STF, ministro 
Alexandre de Moraes. Ele pode 
decidir de forma individual ou 
submeter o tema diretamente 
ao plenário do Supremo.

Ataques reiterados
Em entrevista nesta quinta, o 

presidente Jair Bolsonaro mini-
mizou o número de mortes de 
Covid nesta faixa etária, dizendo 
que é quase zero – uma desin-
formação, já que o Ministério da 
Saúde contabiliza 308 mortes de 
crianças entre 5 e 11 anos desde o 
início da pandemia.
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ais de dez 
crianças es-
tavam no 
grupo que 
ajudava na 
mudança de 
uma mora-
dora do Mor-
ro da Torre, 
no bairro 

Inconfidência, em Queimados, na 
Baixada Fluminense, quando ocor-
reram disparos de arma de fogo. As 
balas atingiram Kevin Lucas dos 
Santos Silva, de 6 anos, que estava 
no quintal da casa, no tórax. Apesar 
do socorro, o menino não resistiu 
e morreu. Segundo moradores, 
não havia confronto ou operação 
policial na região no momento. 
Um grupo realiza um protesto na 
manhã desta sexta-feira pedindo 
por justiça. Maria Claudia da Silva 
Medeiros, que cuidava de Kevin, 
diz que os disparos foram feitos por 

M
policiais militares quando viram a 
movimentação no local.

— A gente estava no portão da 
minha vizinha ajudando porque 
ela está de mudança. Eu estava 
com minha filha de 3 anos, e meu 
filho de 8 anos. Todos estavam 
ajudando, pegando as coisas para 
colocar no caminhão. Não tinha 
bandido nenhum na favela. Tinha 
uma lona esticada porque teve um 
baile ontem (quinta). Viram a lona, 
a nossa movimentação e acha-
ram que tinha bandido, mas eram 
crianças e moradores fazendo mu-
dança — conta Maria Claudia, que 
era babá de Kevin e considerada 
avó de criação do menino.

Os tiros atingiram Kevin no tó-
rax, Ludmila Teles, de 9 anos, na 
perna, e Gabriela Aristides, de 13 
anos, na barriga. Os três foram le-
vados inicialmente para a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) de 
Queimados. Ludmila foi enca-

Kevin Lucas dos Santos Silva, de 6 anos: morto por bala perdida

minhada para o Hospital estadual 
Adão Pereira Nunes, em Duque de 
Caxias, onde passou por cirurgia. Já 
Gabriela foi transferida para o Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu e foi opera-
da. Ambas estão em estado estável 
no início desta tarde.

Na porta do Instituto Médico 
Legal (IML) de Nova Iguaçu, para 
onde foi levado o corpo de Kevin, 
a mãe do menino, Ana Claudia 
Santos, falou sobre a morte dele 
em entrevista ao "RJ TV", da TV 
Globo, nesta sexta-feira:

— Que dor. Isso dói muito. Um 
tiro fatal no coração do meu filho, 
um tiro certeiro — disse, enquanto 
chorava. — Esfria meu papá. A últi-
ma palavra do meu filho.

— Eu pago imposto para ver 
meu filho morto, meu filho morto. 
Ninguém sabe a dor que eu estou 
passando. Eu quero meu filho, que-
ro justiça. Sou trabalhadora como 
qualquer um. Quero justiça, mais 
nada — disse Ana Claudia.

Segundo a babá do menino, ain-
da houve demora no socorro.

— Os pais pegaram as crianças, 
e os PMs falaram para colocar na 
viatura (para o socorro). Não me 
deixaram entrar no carro, falaram 
para ir de moto. Ele parecia des-
maiado, teve hemorragia interna, 
não sangrou, mas já estava morto 
com um tiro certeiro no coração. 
No hospital eu levantei o pani-
nho, o tiro bem no mamilo dire-
to — conta Maria Claudia. — Eles 
ficam colocando a culpa no ban-
dido. Como uma criança vai fazer 
parte de um tráfico?

O chefe da maior quadrilha 
de golpes bancários, Felipe Bolo-
ni Alves Rosa, conhecido como 
Boy ou Professor, foi preso por 
policiais da Delegacia de Roubos 
e Furtos (DRF) no fim da tarde 
desta quinta-feira, 6. Ele foi preso 
em uma mansão de luxo na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste. O grupo 
do qual faz parte é tão sofisticado 
que utilizava um programa de 
computador — o URA, Unidade 
de Resposta Audível — para si-
mular um atendimento bancário 
e convencer as vítimas a repassar 
dados digitados pelo celular.

Os alvos dos golpes acredita-
vam, na verdade, que o procedi-
mento integrava um sistema an-
tifraude da instituição bancária e 
entregavam os seus cartões para 
um motoboy enviado, juntamen-
te a uma carta de contestação das 
operações não reconhecidas.

A mansão na qual Boy morava 
tem aluguel avaliado em cerca de 
R$ 20 mil, localizada em um con-
domínio de luxo na Barra da Tiju-
ca. Durante a investigação, os poli-
ciais descobriram que a quadrilha 
fez mais de trezentas vítimas, fa-
turando por volta de R$6 milhões.

No cumprimento do manda-
do de busca, foram apreendidos 
documentos, um telefone celu-
lar, um veículo elétrico Porsche 
Taycan (com valor estimado em 
R$ 700 mil) e uma moto elétrica, 
além de diversos itens de luxo.

A investigação começou no fi-
nal de 2020, quando 12 mulheres 
que integravam um dos núcleos 

Homem morre em pé, encostado 
em carro, e cena assusta moradores 
no litoral de SP

Polícia Civil prende chefe da maior quadrilha 
de golpes bancários do Rio

Foto: Divulgação

A quadrilha de Boy utiliza um sistema sofisticado

do bando foram presas em um 
condomínio também na Zona 
Oeste. O criminoso Boy já foi 
preso ao menos duas vezes em 
São Paulo, seu estado natal, acu-
sado de estelionato, lavagem de 
dinheiro e associação ao tráfico 
de drogas. Na época, a sua qua-
drilha estava ligada ao Primeiro 
Comando da Capital, o PCC.

'Morto com um tiro certeiro no coração', 'Morto com um tiro certeiro no coração', 
diz moradora sobre criança que morreu em diz moradora sobre criança que morreu em 
Queimados; outras duas ficaram feridasQueimados; outras duas ficaram feridas

O caso ocorreu na Praça 
Iguatemi Martins, próximo 
à travessia de catraias entre 
Vicente de Carvalho e San-
tos. Nas imagens publicadas 
nas redes sociais, é possível 
ver o homem em pé, já sem 
vida, encostado na lateral do 
carro. Os moradores que pas-
savam pelo local acionaram 
a Polícia Militar.

O caso ocorreu na Praça 
Iguatemi Martins, próximo 
à travessia de catraias entre 
Vicente de Carvalho e San-
tos. Nas imagens publicadas 
nas redes sociais, é possível 
ver o homem em pé, já sem 
vida, encostado na lateral do 
carro. Os moradores que pas-
savam pelo local acionaram 
a Polícia Militar.
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ma parce-
ria entre a 
P refeitura 
de Duque 
de Caxias e 
o Governo 
do Estado 
está garan-
tindo o in-
vestimento 

de mais de R$ 60 milhões nas 
obras de reforma geral do Hos-
pital Municipal Dr. Moacyr Ro-
drigues do Carmo e do Hospital 
Adão Pereira Nunes (Hospital 
de Saracuruna), este último mu-
nicipalizado recentemente. As 
obras já começaram nas duas 
unidades que atendem mora-
dores da Baixada Fluminense e 
de toda a Região Metropolitana 
em várias especialidades médi-
cas e cirúrgicas. A iniciativa tem 
o objetivo de promover melho-
rias estruturais na área de saúde 
do município.

Nas obras no HMMRC serão 
gastos mais de R$ 30 milhões. 
Entre os itens reformados es-

U
tão a troca do piso de todos 
os pavimentos, reforma dos 
banheiros, instalação de sis-
tema de incêndio, construção 
de rampa de emergência, troca 
de elevadores do hall, instala-
ção de sistema de captação de 
energia solar e instalação de 
ar-condicionado.

Municipalizado pela Prefei-
tura, no final do ano passado, 
o Hospital Adão Pereira Nunes 
é referência no atendimento 
em todo o estado. A unidade 
atende pacientes em diver-
sas especialidades, conta com 
maternidade para gravidez de 
risco e realiza cirurgias de alta 
complexidade. O Hospital de 
Saracuruna receberá reforma 
interna e externa, instalação de 
sistema de incêndio, instalação 
de mais dois elevadores, refor-
ma geral do telhado, implanta-
ção da Estação de Tratamento 
de Esgoto e instalação de siste-
ma de captação de energia so-
lar. Nas obras serão investidos 
mais de R$ 30 milhões.

O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, já está passando por reforma

O Hospital Adão Pereira Nunes será administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias

O Dia Especial de Vacinação 
contra a Covid-19 e Sarampo 
acontecerá no próximo domin-
go (9), em Japeri, na Baixada 
Fluminense. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, disponibilizará uma 
equipe para aplicar os imuni-
zantes, das 8h às 12h, na Unida-
de Mista de Engenheiro Pedreira 
(Umep). Moradores e trabalha-
dores da cidade com 12 anos ou 
mais poderão se vacinar.

A vacina contra o sarampo 
é tríplice viral, ou seja, prote-
ge também contra a rubéola e 
caxumba. Gestantes e mulheres 
que desejam engravidar, não po-
dem receber o imunizante.

Já no caso da vacina contra a 
Covid-19, além das doses 1 e 2, 
os japerienses que receberam 
a segunda aplicação há quatro 
meses, podem procurar a uni-
dade de saúde para garantir a 
dose de reforço.

P a ra  s e  i m u n i z a r,  b a s t a 
c o m p a re c e r  n o  l o c a l ,  c o m 
i d e nt i d a d e ,  C P F,  c o m p ro -
v a nt e  d e  re s i d ê n c i a  e  c a r -
t ã o  d o  S US .

SERVIÇO
Dia Especial de Vacinação 
Data/Horário: 9 de janeiro, a 

partir das 8h
Local: Umep (Av. Tancredo 

Neves, s/nº - Parque Mucajá)

Orientadores de trânsito recebem 
novos uniformes em Belford Roxo

Vacinação contra Sarampo e Covid-19 
acontecerá neste domingo (9) em Japeri

Foto: Divulgação

A Unidade Mista de Engenheiro Pedreira aplicará os imunizantes das 8h às 12h

Em Duque de Caxias, Hospital Moacyr Em Duque de Caxias, Hospital Moacyr 
do Carmo e Hospital de Saracuruna do Carmo e Hospital de Saracuruna 
começam a receber reforma geralcomeçam a receber reforma geral

Em Belford Roxo o sentido é 
a vida. A Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana entregou 
os novos uniformes para orien-
tadores de trânsito. Os agentes 
passaram por um ciclo de capa-
citações com o objetivo de man-
ter a ordem nas vias públicas, 
além de reforçar as boas práticas 
aos pedestres e motoristas. Os 
agentes também fazem parte 
do projeto Operação Travessia 
Segura, que visa a segurança da 
população ao atravessar a rua.

O secretário de Mobilidade 
Urbana, Marcelo Machado, res-
saltou a importância do proje-
to."O governo Waguinho inves-
tiu em novas viaturas e fez a 
contratação desses jovens. Para 
alguns é o primeiro emprego, 
o que nos deixa muito felizes. 
Realizamos a capacitação com a 
agente Andrade e temos o privi-
légio de entregar esse uniforme 
para que eles possam trabalhar 
juntos no trânsito. O nosso 
objetivo é reimplementar as 

campanhas educativas no mu-
nicípio. Com o apoio do governo 
federal e estadual, tenho certeza 
que vamos avançar muito nes-
sa missão árdua que é garantir a 
segurança do nosso município", 
afirma Marcelo Machado. 

Para Heloênio Mattos, 41 
anos, que vai fazer parte do 
time de reforço no trânsito, o 
ano de 2022 iniciou com oti-
mismo. "Na rua eu posso aju-
dar as grávidas, os idosos e as 
crianças. Faço a minha parte 
na pista e gosto. Aprendi na 
capacitação como melhorar a 
mobilidade e saber ajudar as 
pessoas. Estou muito feliz por 
realizar esse trabalho", decla-
ra Heloênio. Quem também 
abraçou a missão foi Bruno 
Sacramento, 28, que não es-
condeu o orgulho de cuidar 
da cidade. "É muito gratifican-
te poder receber o novo uni-
forme. Temos todo o suporte 
para lidar com o público nas 
ruas", resumiu Bruno.
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egundo a Orga-
nização Mundial 
da Saúde (OMS) 
estima-se que 8 
em cada 10 pes-
soas, ao longo da 
vida, vão sentir 
esse tipo de dor 
nas costas.

A dor lombar, também 
conhecida como lombalgia, 
ocorre na parte inferior da co-
luna vertebral e está entre as 
dores mais comuns entre ho-
mens e mulheres nas diferen-
tes fases da vida. Ela é causa-
da geralmente por uma lesão 
muscular ou ligamentar.

Quando a dor se torna in-
tensa e constante, ou surgem 
outros sintomas como dor na 
perna ou no glúteo, sensação 
de dormência ou formigamen-
to nos membros e dificuldade 
para realizar movimentos, é 
importante que sejam avalia-
dos os sintomas, seja feito o 
diagnóstico e, assim, possa ser 
iniciado um tratamento.

Segundo o médico Orto-
pedista e especialista em 
Coluna, Drº Ricardo Teixei-
ra, o número de pessoas que 
convive com dor lombar é 
bem grande atualmente. En-
tre as principais razões estão 
a má postura, sedentarismo, 
sobrepeso, posições incorre-

S
tas no ambiente de trabalho 
e nos afazeres domésticos.

De acordo com o especia-
lista, a prevenção ainda é o 
melhor tratamento. Indepen-
dentemente da faixa etária e 
da condição, existem medidas 
que podem ser tomadas para 
prevenir ou reduzir a incidên-
cia de episódios de dor lom-
bar. São elas:

* Manter o peso adequado;
* Cuidar da postura, tanto 

durante o dia ao desempenhar 
qualquer atividade, quanto ao 
dormir;

* Evitar permanecer em pé, 
sentado ou curvado por lon-
gos períodos de tempo;

* Praticar exercícios que 
fortaleçam a musculatura ab-
dominal e alongar-se frequen-
temente, principalmente an-
tes das atividades físicas;

* Dobrar os joelhos, e não a 
coluna ao se abaixar;

* Evitar sapatos de salto 
alto ou instáveis, dar prefe-
rência aos de solado baixo e 
macio;

* Não dormir em colchão 
excessivamente mole ou 
duro;

* Manter um consumo ade-
quado de cálcio;

* Sentar-se adequadamente 
sobre os glúteos;
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* Beber muita água, hidra-
tar-se sempre;

* Evitar o cigarro.
O tratamento para dor no 

final da coluna pode ser feito 
com o uso de relaxantes mus-
culares ou anti-inflamatórios, 
dependendo do tipo de dor e 
da orientação médica. 

“O principal objetivo é ali-
viar a dor, melhorar a habilida-
de funcional e prevenir recor-
rência e cronicidade.” Explica.

Serviço: 
 Dr. Ricardo Teixeira 

Ortopedista e especialista em 

Coluna pela Universidade de 
São Paulo – USP. 

Médico do Hospital Sí-
rio-Libanês e do grupo de 
coluna do Hospital das Clí-
nicas da Universidade de 
São Paulo - onde contribui 
com a formação de alunos e 
residentes e desenvolve seu 
doutorado em lesões da co-
luna vertebral.
(www.drricardoteixeira.com.br)

Culturando 

A dor lombar, também conhecida como lombalgia, ocorre na parte inferior da coluna vertebral e está entre as dores mais comuns 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDor lombar: o que é e como prevenir 
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C aio,  do 
F l a m e n -
go, está 
i nt e r n a d o 
em hospi-
tal  na Bar-
ra da Tiju-
ca desde 
o último 
dia 2.  O 

zagueiro está tratando 
uma infecção na pele,  na 
região dos pontos dados no 
joelho direito após artros-
copia à qual foi submetido 
na segunda semana de de-
zembro. A questão, porém, 
não é considerada grave, 
e a alta está prevista para 
este sábado.

Rodrigo foi internado 
para tomar antibiótico na 
veia, que é mais potente no 
tratamento de infecções. 
Depois que tiver alta, ele vai 
precisar seguir tomando an-
tibióticos, via oral, por cerca 
de quatro semanas

O  c a m i s a  3 ,  q u e  te ve  o 
j o e l h o  d i re ito  o p e ra d o 
n a  s e m a n a  d e r ra d e i ra  d o 
ú l t i m o C ampeonato Bra-
sileiro,  a  princípio se rea-
presentará junto do elen-
co principal  na próxima 
segunda-feira,  dia  em que 
o gr upo terá o primeiro 
contato com Paulo S o u s a .

R

Rodrigo Caio em ação pelo Flamengo 

Internado, Rodrigo Caio trata infecção em 
joelho operado antes de se reapresentar 

No dia que Paulo S ousa 
chegou ao Rio de Janeiro 
para se apresentar  ao Fla-
mengo,  o Conselho D eli-
berativo do clube convo -
cou reunião extraordinária 
para o dia 17 de janeiro 
para apreciar  e  votar  a  mi-
nuta do novo contrato com 
a Adidas,  empresa respon-
sável  pela distribuição de 
material  esportivo.

O atual vínculo do Fla-
mengo com a Adidas vai até 
2023, mas o clube e a empre-
sa se anteciparam, chegaram 
a um acordo e encaminha-
ram a extensão do vínculo, 
que depende da aprovação 
do Conselho Deliberativo.

O novo acordo é por qua-
tro anos, começando por 
agora, primeiro semestre de 
2022, e indo até o primeiro 

semestre de 2025, com valo-
res maiores que os atuais.

Para efeito de comparação, 
o contrato atual, fechado em 
2013 e com término em 2023, 
previa rendimento de  R$ 30 
milhões por ano, além de 10% 
de comissão no valor de custo 
de cada camisa. Agora, o Ru-
bro-Negro terá R$ 32 milhões 
por ano, com uma participa-
ção de 30% em royalites.

Conselho Deliberativo do Flamengo convoca 
reunião para votar novo contrato com a Adidas; 
clube terá aumento em participação

Foto: Divulgação

Flamengo e Adidas


