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Benefícios e lançamento
de obras na Baixada

ALESSANDRO VALENTIM/DIVULGAÇÃO

Governo entrega o cartão Recomeçar a vítimas das chuvas e anuncia projetos

O

governador Cláudio
Castro esteve no sábado na Baixada Fluminense para o lançamento de diversas obras
e o início da distribuição do
Cartão Recomeçar às vítimas
das fortes chuvas que atingiram a região. Com investimentos que chegam a R$ 138
milhões, as intervenções são
para drenagem e pavimentação em bairros de Japeri e
Queimados.
“Trouxemos anúncios de
diversas secretarias em Japeri
e Queimados, mostrando que
união é a nossa palavra de ordem. Há muito a ser feito, mas
há muito sendo feito”, afirmou
o governador.
Em Queimados, 150 famílias receberam entregas simbólicas do cartão Recomeçar.
Esse programa é destinado
à população de baixa renda
atingida por desastres naturais. Com isso, um benefício
de R$ 3 mil é concedido por
meio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos (SEDSODH) para custear despesas
com mobiliário residencial,
eletrodomésticos e materiais
de construção.
O pedreiro Cláudio Raimundo, de 44 anos, que receberá o auxílio, afirmou que
significa um recomeço em sua
vida. Desempregado, ele foi
afetado pelas chuvas na Baixada e ressaltou que o benefício
será utilizado para reconstruir

RAFAEL CAMPOS

Procissão em homenagem a Santa Sara Kali em Guaratiba

Procissão para a
padroeira dos ciganos
Fiéis seguiram cortejo pela orla em
Guaratiba até um templo de umbanda

Governador Cláudio Castro participou do início das entregas de cartão na Baixada Fluminense

sua casa. “Esse cartão chega
em boa hora. A gente perdeu
muita coisa com a última chuva, e isso que o governo do estado está fazendo é realmente
um recomeço”, disse.
O auxílio é oferecido na forma de um cartão de crédito
emitido pelo Banco do Brasil
para a compra de itens em lojas específicas. Ele é habilitado para uso após 72 horas da
entrega. Outro critério é estar
com CadÚnico atualizado.

LIMPEZA DE RIOS E OBRAS

Castro também assinou o
convênio do programa Limpa Rio para trabalhos de limpeza e desassoreamento dos
rios Queimados e Ipiranga,
que atravessam e dividem
Queimados e Nova Iguaçu.
As máquinas trabalharão em
trechos que somam 9.121 metros, com o intuito de ajudar a
minimizar transbordamentos
e prevenir as enchentes.
A Estrada de São José, em

LIGUE E
ANUNCIE:

Japeri, vai receber estabilização e contenção de encostas,
sinalização viária e construção de ponte. O trajeto vai
passar de 12 quilômetros para
cerca de 4 quilômetros, ligando os dois principais centros
urbanos do município, entre
Engenheiro Pedreira e o centro. Também em Japeri, haverá obras de drenagem e pavimentação dos bairros Santa
Amélia, Jardim Delamare e
Novo Belém.

2532-5000

Pela primeira vez no Rio,
uma procissão homenageou a padroeira do povo
cigano, Santa Sara Kali,
na manhã de ontem. A
procissão seguiu pela
Praia da Brisa, em Guaratiba, na Zona Oeste da
cidade, como agradecimento e louvor. A divindade é representada por
uma mulher negra, que
desperta a esperança de
um grupo culturalmente
diverso e que conta com
uma multidão de devotos.
Os fiéis tiveram como
destino final o Templo de
Umbanda Tsara Paixão Cigana, terreiro da organizadora do evento, Mãe Manu
da Oxum, idealizadora do
movimento Axé Mulher.
“A importância de um
evento como esse é de
levantarmos abandeira contra a intolerância,
a favor do povo de axé,
a favor das Tsaras ciganas, a favor de todos os
povos perseguidos devi-

do à ignorância do homem
que ainda persiste nos dias
atuais. Estamos aqui movimentando a nossa fé, colocando em prática aquilo
que acreditamos”, explicou
a Mãe Manu da Oxum.
Durante o evento, cestas
básicas montadas com os donativos foram distribuídas
pelos membros da instituição religiosa às famílias carentes cadastradas.
A ação contou também
com dança cigana, o encontro no Templo, também foi
palco para uma apresentação profissional, embalados
pelo canto decompositores e
cantores da Umbanda.
“A procissão de Santa Sara
Kali é um marco importante
para uma época onde os casos de preconceito estão no
centro das discussões. É um
povo que resistiu à discriminação com alegria e muita
cultura”, declarou Átila Nunes, relator da CPI da Intolerância Religiosa no Rio, que
também participou do ato.

