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ESCONDIDINHO DE AIPIM

Ingredientes da massa: um quilo 
de aipim, uma caixa ou lata de creme 
de leite, duas colheres de manteiga, 
leite a gosto e um pacote de queijo 
ralado.

Modo de fazer massa: descasque 
e cozinhe o aipim com água e sal. 
Depois de cozido o aipim esprema ou 
bata no liquidificador com o creme 
de leite, a manteiga e o leite. Leve 
ao fogo, numa panela, até virar um 
creme. 

Recheio: à sua escolha. Camarão, 
carne moída, frango e outros. 

Arrumação: num refratário colo-
que a metade do creme de aipim, o 
recheio e, por ultimo, o resto do cre-
me. Por cima coloque o queijo ralado 
e leve ao fogo para gratinar.

  
ALMÔNDEGAS À MODA 

ITALIANA (PORPETA)

Ingredientes: meio quilo de car-
ne moída de primeira, dois ovos, um 
pouco de cheiro verde picadinho, 
um pacote de queijo ralado, um pão 
francês, uma lata ou sachê de extrato 
de tomate ou molho pronto de ma-
carrão, um pouco de água filtrada e 
sal a gosto.

Modo de fazer: coloque o pão de 

PRÁTICAS E RÁPIDAS
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molho na água filtrada. Numa ba-
cia ponha a carne moída, os ovos, 
o cheiro verde, o queijo ralado e 
sal a gosto. Então, retire o pão da 
água, esprema-o bem juntando com 
os outros ingredientes que estão na 
bacia. Misture tudo muito bem com 
as mãos até dar a liga. Com as mãos 
umedecidas faça bolinhas médias e 
vá colocando numa panela com bas-
tante molho de tomate (tipo molho 
de macarrão) e deixe cozinhar em 
fogo baixo.

BOLO DE MAÇÃ C/ CANELA

Ingredientes: três maçãs, quatro 
ovos, duas xícaras (chá) de farinha 
de trigo, duas xícaras (chá) de açú-
car, uma xícara (chá) de óleo, uma 
colher (sopa) de fermento em pó e 
uma colher (sobremesa) de canela 
em pó.

Modo de fazer: bata no liquidifi-
cador as cascas das maçãs, o óleo, os 
ovos e a canela. Corte em pequenos 
pedaços as maçãs. À parte, numa va-
silha, coloque a farinha, o açúcar e 
junte o foi batido no liquidificador 
e por último acrescente o fermento 
e as maçãs. Bata tudo muito bem e 
leve para assar em forma untada e 
polvilhada de farinha ou de açúcar 
e canela. 

MUDANÇAS NO IMPOSTO DE RENDA

Entre 1º de março e 30 de abril de 
2021 (apesar do calendário oficial não 
ter sido divulgado ainda, nem mesmo os 
prazos da restituição), os contribuintes 
que tiveram rendimentos superiores a 
R$ 28.559,70 em 2020 devem acertar 
as suas contas com a Receita Federal. 

Quem estiver obrigado e não apre-
sentar ou entregar a declaração fora 
do prazo vai pagar multa de no mí-
nimo R$ 165,74. O valor máximo é o 
equivalente a 20% sobre o IR devido. 

Quem está obrigada a declarar: 
1. Os que receberam rendimentos 

tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 
2020, como salários, honorários, férias, 
comissões, pró-labore, receita com alu-
guel de imóveis, pensões, recebeu va-
lores de ações judiciais, entre outros; 

2. Quem recebeu em qual-
quer mês, dinheiro por con-
ta de venda de bens e direitos; 

3. Teve até 31.12.2020 bens 
ou direitos no valor total supe-
rior a 300 mil, somando todos os 
bens (inclusive, casa, apartamento); 

4. Todos que venderam imóveis resi-
denciais e obtiveram ganho na operação, 
mesmo que tenha comprado outro imó-
vel em um prazo de 180 dias e usaram 
da regra de isenção do imposto de renda. 

Cuidados com as despesas médicas, 
nova faixa de isenção, informar CPF 
dos dependentes, informações mais 
detalhadas sobre os imóveis. Consul-
te antes um advogado ou um contador 
especialista para analisar sua situação e 
documentos necessários para apresen-
tar a declaração do imposto de renda.

 
Zenaide Augusta Alves – advogada 

OAB RJ 51.882
Contato: 99708-5280

É hora de preparar os documentos para a Declaração de Ajuste 
do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. 

Cuidados com algumas das alterações das regras.
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LAZER EM CURITIBA, A CAPITAL DA ECOLOGIA
A bela capital do Paraná oferece diversas atrações culturais, naturais e gastronômicas em todas as estações do ano 

sem deixar de lado suas importantes inovações urbanas e as preocupações ecológicas.

Jardim Botânico.

Por Antonio da Silva
A enorme área verde metropolitana, muito superior 

à recomendada pela Organização das Nações Unidas, 
e inovações nos transportes fizeram da cidade referên-
cia mundial em soluções urbanas para o século XXI, 
fatos que enchem seus habitantes de orgulho e atraem 
grande número de turistas anualmente. 

Um dos cartões postais de Curitiba é seu Jardim 
Botânico, uma extensa área verde, muito bem preser-
vada e que está localizada ao lado do centro da cidade. 
O local conta com estufas, museu e sempre recebe im-
portantes exposições. Junto à agradável área há espa-
ço para o visitante realizar exercícios físicos. Em seus 
jardins é possível caminhar por alamedas, admirando 
flores e árvores, e, simultaneamente, observar os edifí-
cios do centro de uma grande cidade. 

Localizada próxima ao Jardim Botânico está a es-
tação ferroviária. Do local saem trens que fazem o per-
curso turístico Curitiba-Morretes. Os comboios descem 
a Serra do Mar, serpenteando as encostas rochosas e 
proporcionando aos turistas vistas belíssimas de quedas 
d’água (a mais famosa é a Véu de Noiva), precipícios 
altíssimos e maravilhosas obras de engenharia, como 
túneis e viadutos que foram construídos para abrir ca-
minho à ferrovia através dos morros. Chegando a Mor-
retes o turista poderá saborear o prato mais tradicional 
da culinária paranaense, o Barreado. O prato é feito com 
carne cozida e tradicionalmente servido com farinha de 
mandioca e arroz. A carne é preparada e cozida em pa-
nela de barro por quase um dia.

A área verde da capital paranaense é de cerca de 65 
m². Para se ter uma ideia da importância do número, 
ele é cerca de três vezes superior ao recomendado pela 
ONU. Parques e jardins municipais são os grandes 

responsáveis pelo expressivo número. O Barigui é um 
dos maiores parques de Curitiba e o mais procurado 
para o lazer de seus habitantes. O local é ideal para ca-
minhada e possui um grande e belo lago, quadras des-
portivas, equipamentos de ginástica, restaurante, chur-
rasqueiras e muitas outras formas de entretenimento 
para seus visitantes. Além disso, é possível admirar as 
belezas da fauna do parque, que mantém dezenas de 
espécies de aves, gambás, capivaras e muitos outros 
animais. 

Outro parque muito procurado – e que também 
encanta os visitantes por sua beleza – é o Tanguá. A 
grande área verde compreende ciclovia, pista para ca-
minhada e corrida e dois lagos. A árvore característica 
de Curitiba é a Araucária.

A Ópera de Arame é um teatro da capital do Para-
ná. É outro importante ponto turístico e um dos cartões 
postais da cidade, com seu lago e cascata artificiais, 
localizados em sua periferia. Foi inaugurada em 1992 
e conta com capacidade de cerca de 2 mil pessoas. O 

nome do teatro se deve à utilização de tubos de aço e 
estruturas metálicas em sua construção, que deixaram 
o aspecto de fios de arame em sua estrutura.

HISTÓRIA
Curitiba possui cerca de um 1.800.000 moradores 

e é considerada a 7ª maior cidade do Brasil. Após a co-
lonização inicial de portugueses e africanos, à capital 
do Paraná chegaram, da 2ª metade do século XIX ao 
início do XX, imigrantes europeus e asiáticos, prin-
cipalmente alemães, italianos, polacos, ucranianos e 
japoneses. Da chegada dos colonos da Itália, muitos 
provenientes da região norte do país, nasceu o bair-
ro de Santa Felicidade. À época as terras do bairro, 
ao norte de Curitiba, foram doadas aos europeus pela 
portuguesa Felicidade Borges. A partir de então os 
imigrantes começaram a plantar e vender seus pro-
dutos, não demorando para aparecerem as primeiras 
cantinas. Hoje, Santa Felicidade possui cerca de 30 
restaurantes, muitos mantidos por descendentes dos 
antigos colonos.

Foto: Luciana Dávila
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INFORMAÇÃO É FUNDAMENTAL
Os homens desde crianças são estimulados se-

xualmente, seja através da cultura ou pela própria 
anatomia, com seus genitais para fora, enquanto o 
feminino é interno, pGosto muito de ler e por ve-
zes acabo lendo as mesmas coisas escritas por pes-
soas diferentes. Por conta da minha profissão, leio 
muito sobre sexo e sempre me questiono o porque 
das pessoas estarem tão interessadas em ensinar e 
o aprendizado ser tão difícil de se conquistar. 

Vou explicar melhor: por que há tanto receio 
das pessoas falarem sobre suas vontades, exporem 
suas dúvidas, e, mais impressionante, em buscar  
uma fonte confiável  para solucioná-las? Me ar-
risco responder a tal contrariedade: buscamos res-
postas em canais duvidosos apesar de acreditar-
mos que sexo é instinto. Vale soar o alarme: sexo 
se aprende, sim.

Por pensar nisso, em meu consultório funciono 
por diversas vezes como educadora sexual. Peço 
que as pessoas pesquisem, tragam as dúvidas e 
acabamos juntos com elas. A tentativa é limpar o 
caminho que por vezes ficou sujo por informações 
erradas ou mesmo pela falta delas. 

Sei da dificuldade de se encontrar um espaço 
onde se possa falar sobre tal assunto sem pre-
conceito e com naturalidade. E pensando nisso, 
uma vez por ano, abro um grupo voltado para as 
mulheres que visa facilitar a comunicação sobre 
o universo delas. Queremos tirar suas dúvidas e 
desmistificar tabus que foram construídos com o 
passar dos anos sem que tenham podido ser ques-

tionados em outro lugar - na família, com os ami-
gos, com o parceiro -  com a sinceridade que me-
rece. Com isso, há uma melhora significativa nas 
relações interpessoais, abrindo espaço para novas 
informações e podendo se colocar realmente com 
a sua essência.

Dra. Ana Paula Veiga
Sexóloga
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CUIDADO! MÃES TRANSMITEM 
A CÁRIE ÀS CRIANÇAS

A cárie dentária, embora evitável, continua sendo 
uma das doenças crônicas que mais acomete os se-
res humanos independente da idade, sexo ou grupo 
étnico. É de origem multifatorial apresentando um 
caráter infecto-contagioso.

A cárie é a descalcificação da porção inorgânica 
do dente, seguida de uma degradação da estrutura 
orgânica; essa descalcificação só é possível graças 
à ação de ácidos produzidos pelo metabolismo de 
certos microorganismos (streptococcus mutans) em 
presença de matéria-prima fermentável (restos de 
alimentos).

É neste momento que a mãe possui papel-chave 
na transmissão de colônias de streptococcus mutans 
e conseqüentemente, no processo carioso de seus 
filhos.

Os recém-nascidos não apresentam essa bactéria 
até seus primeiros dentinhos nascerem, pois é neles 
que as colônias de streptococcus vão se alojar. É 
neste período que a criança é infectada, geralmente 
pela mãe, quando esta dá beijinho na boca do bebê, 
sopra sua comida, “prova” a comida do bebê na 
mesma colher que dá a este seu alimento, ou seja, 
qualquer ato que aja contato saliva da mãe com a 
saliva do bebê é muito perigoso.

Portanto para nossos filhos não terem mais cárie 
temos que nos policiar e fazer a prevenção básica 
enquanto gestantes. Vá ao seu dentista durante o 
pré-natal, pois a prevenção começa em torno do 
segundo mês de gravidez. Fique por dentro!!!

Dra Renata Pescadinha

RP Clínica Odontológica: Tel. 2244-3108
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MORADOR REAGE

A famosa Janela do Céu.

Por Fernando de Andarde 

Você acaba de sair da oficina, logo após serem 
ajustados o alinhamento e o balanceamento do seu 
carro, e... pow! Passa em cima de um enorme bura-
co, que estraga todo o serviço. A sensação já não é 
muito agradável. 

Imagine, então, quando o prejuízo é de quase 
cinco mil reais para consertar o sistema de suspen-
são do seu automóvel. Foi a gota d’água para o em-
presário Carlos Eduardo. 

Após passar por essa situação, ele, que também é 
morador da região desde que nasceu, resolveu pro-
testar de uma maneira inusitada: pintar com tinta 
amarela chamativa o entorno de todos os buracos 
que encontrar pelo caminho. 

INÍCIO
“Essa ideia surgiu desde que eu caí com meu 

carro num buraco na rua Conde de Bonfim”, contou 

Carlos em uma entrevista a uma rede de televisão. 
O curioso é que esse buraco existe até hoje, ou seja, 
não foi tomada nenhuma providência. 

A razão do protesto é fazer com que o poder pú-
blico tome uma atitude, além de contribuir para que 
outros motoristas não sejam vítimas dessas armadi-
lhas das ruas.

OBJETIVO
“O objetivo é chamar atenção das autoridades 

competentes de modo que comecem a equacionar 
esses problemas e apresentem para a sociedade do 
município e do estado do Rio de Janeiro um plano 
de negócios com relação ao nosso asfalto”, expli-
cou. 

Ele lembrou também da importância da sina-
lização. “Se tivesse essa pintura eu não cairia no 
buraco. Com sinalização você pode desviar e evitar 
acidentes maiores”.

Desde que começou o trabalho, até o momento, 

Depois de ter enorme prejuízo ao cair em buraco, empresário tijucano toma 
atitude para chamar a atenção das autoridades. 

Carlos já passou por 10 ruas, pintou mais de 500 bu-
racos e gastou cerca de 50 litros de tinta. E as ações 
já surtiram efeito. Mas o protesto não deve parar por 
aí. “Irei pintar até que as autoridades façam alguma 
coisa”.

PREFEIURA
Além da iniciativa, o empresário já tem planos 

para outras ações. Segundo ele, já há conversa com 
amigos empreiteiros para refazerem algumas calça-
das do bairro. 

Em entrevista ao portal Grande Tijuca, o subpre-
feito da região Wagner Coe admitiu que as ruas da 
Grande Tijuca ficaram abandonadas com o tempo 
e que não há uma rua que não precisa de tapa bu-
raco, entretanto, deixou claro que a prioridade da 
prefeitura no momento não será essa. Segundo ele, 
a administração pública está mais preocupada com a 
educação e a saúde. Ainda na mesma resposta, pro-
meteu que a prefeitura fará a manutenção.



> BORDADOS

- ADVOGADOS

> ARTIGOS RELIGIOSOS

> COMPRA DE ANTIGUIDADES

> REFRIGERAÇÃO
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MINI-GUIA DE SERVIÇOS

ESTAMOS NA QUARESMA. MAS O QUE É ISSO?

> ALIMENTAÇÃO

> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

A quaresma é o tempo litúrgico de conversão, que 
a Igreja marca para nos preparar para a grande festa da 
Páscoa. É tempo para nos arrepender dos nossos pecados 
e de mudar algo de nós para sermos melhores e poder 
viver mais próximos de Cristo.

A Quaresma dura 40 dias; começa na Quarta-feira de 
Cinzas e termina no Domingo de Ramos. Ao longo deste 
tempo, sobretudo na liturgia do domingo, fazemos um 
esfoço para recuperar o ritmo e estilo de verdadeiros fiéis 
que devemos viver como filhos de Deus.

A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa 
luto e penitência. É um tempo de reflexão, de penitência, 
de conversão espiritual; tempo e preparação para o mis-
tério pascal.

Na Quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida. A 
Igreja nos convida a viver a Quaresma como um cami-
nho a Jesus Cristo, escutando a Palavra de Deus, orando, 
compartilhando com o próximo e praticando boas obras. 
Nos convida a viver uma série de atitudes cristãs que nos 

ajudam a parecer mais com Jesus Cristo, já que por ação 
do pecado, nos afastamos mais de Deus.

Por isso, a Quaresma é o tempo do perdão e da re-
conciliação fraterna. Cada dia, durante a vida, devemos 
retirar de nossos corações o ódio, o rancor, a inveja, os 
zelos que se opõem a nosso amor a Deus e aos irmãos. Na 
Quaresma, aprendemos a conhecer e apreciar a Cruz de 
Jesus. Com isto aprendemos também a tomar nossa cruz 
com alegria para alcançar a glória da ressurreição.

40 DIAS
A duração da Quaresma está baseada no símbolo do 

número quarenta na Bíblia. Nesta, é falada dos quaren-
ta dias do dilúvio, dos quarenta anos de peregrinação do 
povo judeu pelo deserto, dos quarenta dias e Moisés e de 
Elias na montanha, dos quarenta dias que Jesus passou no 
deserto antes de começar sua vida pública, dos 400 anos 
que durou o exílio dos judeus no Egito.

Na Bíblia, o número quatro simboliza o universo ma-
terial, seguido de zeros significa o tempo de nossa vida na 

terra, seguido de provações e dificuldades.
A prática da Quaresma data do século IV, quando se 

dá a tendência a constituí-la em tempo de penitência e de 
renovação para toda a Igreja, com a prática do jejum e da 
abstinência. Conservada com bastante vigor, ao menos 
em um princípio, nas Igrejas do oriente, a prática peni-
tencial da Quaresma tem sido cada vez mais abrandada 
no ocidente, mas deve-se observar um espírito peniten-
cial e de conversão.                        (Texto de ACI Digital)

> AULA PARTICULAR



> EDIFÍCIO OPEN (Prédio Comercial)
Rua 28 de Setembro, 44 - Vila Isabel.
> CONDOMÍNIO VARANDAS DA VILA
Rua 28 de Setembro, 86 – Vila Isabel
> JULIO’S COIFFEUR
Av. 28 de Setembro, 134 – Vila Isabel. Tel. 2568-4995.
> SALÃO TOP VILA
Rua Sousa Franco, 386 A – Vila Isabel. Tel. 2577-4252.
> CONDOMÍNIO VILA SPACE CENTER
Rua Sousa Franco, 425 - Vila Isabel. Tel. 3879-0728
> PADARIA VILLAS GARDEN
Av. 28 de Setembro, 253/255 – Vila Isabel. 2234-7734
> VILA SHOPPING – GALERIA 226
Av. 28 de Setembro, 226- Vila Isabel.
> ÓTICA APOLO
Av. 28 de setembro, 258 lj D – Vila Isabel. Tel. 2576-0726.
> OFFICE PHOTOCOPY TRADE
R. Teodoro da Silva, 507  A – Vila Isabel. Tel. 2576-3099.
> VILA TRADE CENTER
Rua 28 de setembro, 389 – Vila Isabel.
> VILA TRADE SQUARE
R. Barão de São Francisco, 373 - Vila Isabel. 3879-5600.
> CENTRO EMPRESARIAL THE OFFICER. Visconde de Santa 
Isabel, 20 – Vila Isabel. Tel. 3879-5570
> CONDOMÍNIO VILA TRADE OFFICE
R. Barão de São Francisco, 322 – Vila Isabel. 2576-4624.
> PADARIA ESTRELA DO TIJOLINHO
Rua Vega – Andaraí. 2258-7751.
> GALERIA SAN REMO
Rua Barão de Mesquita, 891 – Andaraí.  Tel. 2238-3986.

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO CORREIO CARIOCA
> NUTRIDEAL TORTAS
Rua Uruguai, 151 – Andaraí. Tel. 2208-4908.
> CRIE FABRIK
R. Barão de Mesquita, 663, lj 18 – Andaraí. Tel. 3507-7689.
> ENCANTO DOS ORIXÁS
Rua Farias Brito, 8, loja C – Grajaú. Tel. 2571-4566.
> GRAJAÚ TÊNIS CLUBE
Av. Engenheiro Richard, 83 – Grajaú. Tel. 2577-2365.
> LOTERIA DO MATHEUS
Rua Barão de Mesquita, 948 – Grajaú. Tel. 2571-9852.
> RENASCER LOTERIAS
Praça Edmundo Rêgo – Grajaú. Tel. 2571-3713.
> ANTUNES LOTERIAS
Rua Uruguai, 329 – Tijuca. Tel. 2575-9453.

> DISK KI-SOPA
Rua Desembargador Izidro, 49 B – Tijuca. Tel. 3684-1211.
> LABORATÓRIO RICHET
Rua Pinto de Figueiredo, 55 lj A – Tijuca. Tel. 3184-3000.
> LIVRARIA ELDORADO
Rua Conde de Bonfim, 383, lj B – Tijuca. Tel. 2569-4747.
> LOTERIA CHIANELLO
Rua General Roca, 894 – Tijuca. Tel. 2568-0384.
> VILA CENTER SHOPPING 
Rua Silva Pinto, 49. 
> MARINA’S ADVANCED – INSTITUTO DE BELEZA
Rua Conde de Bonfim, 746 lj A – Tijuca. Tel. 2278-3809.
> HOSPITAL DOS ÓCULOS
R. Conde de Bonfim, 310, lojas C e D - Tijuca. 2234-0265 

> CENTRO COMERCIAL SAENS PEÑA
R. Conde de Bonfim, 310 - Tijuca 2568-5993
> EDIFÍCIO SAENS PENA MEDICAL CENTER
Rua Conde de Bonfim, 255 – Tijuca. Tel. 2196-0255
> GALERIA THOR
Rua Conde de Bonfim, 142 - lj 13– Tijuca. 
> ESPAÇO DAS ARTES DE A a Z
Rua Araújo Pena, 88 – Tijuca. Tel. 3872-3735
> DENTISTA MONIQUE
Rua Major Ávila, 455 / lj G – Tijuca. Tel. 3474-4757
> ESTRELUZ
Rua Santo Afonso, 153 / lj A – Tijuca. 3359-5305
> CRECHE E ESCOLA PEQUENO POLEGAR
Rua Carvalho Alvim, 653 – Tijuca. Tel. 3172-3003.
> CONSULTÓRIO DENTÁRIO DR. RAFAEL
Rua Costa Pereira, 3 – Tijuca. 3904-4844.
> ELETRICISTA JAIR
Tv. Soledad, 32 - Maracanã. 3149-8988 / 99553-2777.
> AULAS PARTICULARES 
R. Maxwell, 202 - Vila Isabel. Tel: 2572-7510 / 9133-0406
> IMANTADO DIGITAL
Rua Conde de Bonfim 831, lj D - Tijuca. Tel. 3592-2900.
> EMPÓRIO 
Rua Almirante Cóchrane, 146 - Tijuca.
> GRAJAÚ COUNTRY CLUB
R. Prof. Valadares, 262 - Grajaú. Tel: 2576-1996.
> SALÃO TIJUCANO
Rua General Roca, 586 loja B - Tijuca. Tel. 3648-1335.
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SALÃO É ASSALTADO 2 VEZES EM 2 
MESES NO GRAJAÚ

Se a crise econômica e a pandemia já dificulta-
ram bastante o trabalho dos comerciantes, imagine 
um mesmo estabelecimento, um pequeno negócio 
de bairro, ser assaltado 2 vezes em em apenas 2 
meses. O segundo assalto ao salão de beleza do 
empresário Michel ocorreu em uma madrugada  do 
final do mês de janeiro.

As imagens das câmeras de segurança mostra-
ram o ladrão entrando pelo teto do estabelecimento 
para furtar quase 5 mil reais em materiais e equi-
pamentos. Foram levados celular, balança, cosmé-
ticos e dinheiro. E o prejuízo é ainda maior, pois 
para entrar o invasor estragou toda a estrutura do 
teto, que era formado de tellha, rebaixamento de 
madeira, estrutura metálica e pvc. O custo para re-
fazer tudo está em torno de 3 ou 4 mil reais, fora os 
dias sem abrir a loja enquanto durar a obra.

No assalto anterior o marginal furtou um apare-
lho de tv, computador, caixa de ferramentas, aspi-
rador de pó e até o porteiro eletrônico. O homem 
foi preso semanas depois, quando tentava roubar 
outros imóveis.

Em meio a tudo isso, existe a solidariedade. 
Uma cliente, por exemplo, sabendo do ocorrido  
marcou unha só para 15 dias depois, mas fez ques-
tão de pagar antecipadamente para ajudar.

TRAFICANTE MORRE EM TROCA DE 
TIROS NO MORRO DOS MACACOS

Um dos chefes do crime organizado do Rio de 
Janeiro e do tráfico de drogas do Morro dos Ma-
cacos, o traficante conhecido como “Messi”, foi 
morto em uma troca de tiros com policiais milita-
res, em meados deste mês de fevereiro, nem Vila 
Isabel. 

Os policiais ainda tentaram levá-lo para ser so-
corrido no Hospital Federal do Andaraí, mas ele 
não resistiu aos ferimentos. Os agentes envolvidos 
na operação apreenderam um fuzil que estava sen-
do utilizado pelo criminoso.

Messi possuía 12 mandados de prisão por cri-
mes como homicídio qualificado, tráfico de drogas 
e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso res-
trito, dentre outros.

ASSALTO A IGREJA EM VILA ISABEL

Criminosos levaram, em meados de fevereiro, 
durante madrugada, o dinheiro doado por fiéis da 
Basílica Nossa Senhora de Lourdes, que seria usa-
do para obras sociais e manutenção. 

As câmeras de segurança registraram o crime e 
mostram os bandidos levando pesados cofres.

Eles pularam uma grade, escalaram a parede 
do santuário, um deles quebrou o vitral e pulou de 
uma laje com cerca de cinco metros de altura, que 
fica perto da imagem de Santa Teresinha do Meni-
no Jesus. Curioso que Santa Teresinha é uma santa 
que rezou e recomendava oração pela conversão 
justamente dos ladrões, com diversas histórias de 
conversões. Quem sabe esta não pode ser mais 
uma?! Mas por enquanto, a história fica mesmo é 
com a 20ª DP.

O crime aconteceu cerca de seis meses depois 
de outro roubo à mesma igreja. 

INCÊNDIO ATINGE PRÉDIO NA TIJUCA

Um incêndio atingiu o prédio-sede do Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do 
Estado Rio de Janeiro (Crefito), em noite do início 
de fevereiro, na Rua Félix da Cunha, na Tijuca,

O quartel da Tijuca do Corpo de Bombeiro foi 
acionado por volta das às 21h30 e com o apoio de 
bombeiros de Vila Isabel e do Comando Central 
conseguiram apagar as labaredas cerca de 1h. Não 
houve vítimas.

Em nota, o conselho informou que o fogo atin-
giu o primeiro andar do prédio, onde ficam os 

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!
Confira as notícias dos bairros da Tijuca, Vila Isabel, Grajaúi e Andaraí.

CONTINUA NA PÁGINA 11
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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

setores de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação, destruindo servidores de sistema, telefonia 
e internet.

MUDANÇA NO PARQUE 
NACIONAL DA TIJUCA

Com os recentes casos de aglomeração e o au-
mento no número de casos de Covid-19 na cidade 
do Rio, o Parque Nacional da Tijuca adotou novas 
regras de visitação nos fins de semana e feriados. 

O horário do setor Floresta, onde estão pontos 
turísticos como a Cascatinha Taunay, o Pico da Ti-
juca e a Cachoeira das Almas, fica aberto das 7h às 
14h. Também fica limitada a entrada de até 1.500 
pessoas ao local. 

Para maior controle, o único acesso é o portão 
do parque, que fica na Praça Afonso Viseu, no Alto 
da Boa Vista.

A visitação à Pedra Bonita continua proibida 
nos fins de semana e feriados, assim como o banho 
na Cascatinha. De segunda a sexta-feira, o local 
está aberto das 8h às 17h.
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