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DINHEIRO NA MÃO
Após atraso, artistas de Itaguaí confirmam o 

pagamento do auxílio da Lei Aldir Blanc pela 

prefeitura nas contas cadastradas. P. 2

UM POUCO MAIS DE
Prefeitura de Mesquita 

começou a distribuir, ontem, 
400 cestas básicas às 

famílias cadastradas pelos 
Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) 
e Centro de Referências 

Especializado de Assistência 
Social (CREAS). P. 2



Baixada

Prefeitura de Mesquita inicia a 
distribuição de cestas básicas
Serão 400 
unidades para 
famílias em 
situação de 
vulnerabilidade 
social e maior 
número de filhos

Equipe distribui cesta 

básica para deficiente 

visual e às famílias 

cadastradas pelo  

CRAS e pelo CREAS

A 
Prefeitura de Mesqui-
ta começou a distri-
buir, ontem, 400 ces-
tas básicas às famílias 

cadastradas pelos Centro de 
Referência de Assistência So-
cial (CRAS) e Centro de Re-
ferências Especializado de 
Assistência Social (CREAS). 
Através da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social-SE-
MAS, a distribuição começou 
pelo CRAS da Rua Adolfo de 
Albuquerque, 398, no bairro 
Chatuba. O produto foi doado 
pelo governo federal, a pedido 
da deputada federal Rosange-
la Gomes.

De acordo com a subsecre-
tária de Assistência Social de 
Mesquita, Mônica Duriez, os 
critérios utilizados para a dis-
tribuição das cestas levaram 
em consideração a situação 
de vulnerabilidade social 
das famílias cadastradas pe-
los CRAS e CREAS, toman-
do por base também aquelas 

com maior número de filhos. 
Segundo ela, a distribuição 
começou pela Chatuba e se-
guirá para outros CRAS no 
decorrer da semana.

A primeira família a rece-

ber a cesta foi a de dona Gi-
sele Celestino, 48 anos, defi-
ciente visual. Seguida de seu 
Francisco Renovato Filho, 62 
anos, que destacou a inicia-
tiva. “Esse gesto de doação 

da cesta básica chega no mo-
mento oportuno, já que eu 
estou sem condições de tra-
balhar. Agradeço a Deus e ao 
prefeito de Mesquita”, disse. 

De acordo com a assesso-

Rio Teófilo Cunha, em Japeri, vai ser dragado
Intervenções do Inea no local começam 
hoje para a retirada dos sedimentos

REPRODUÇÃO INTERNET

A Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilida-
de, através do Instituto Es-
tadual do Ambiente (Inea), 
inicia hoje o desassoreamen-
to do Rio Teófilo Cunha, em 
Japeri. As intervenções têm 
como objetivo melhorar o 
escoamento desse corpo 
hídrico para minimizar as 
enchentes no local. É sabi-
do que rio com muitos se-
dimentos entra na equação 
que culmina com alagamen-
tos, enchentes, transtornos e 
prejuízos.

O secretário do Ambiente 

e Sustentabilidade, Thiago 
Pampolha, explicou: “Esta-
mos desde o fim do ano pas-
sado atuando em diversos 
municípios com o objetivo 
de agir de forma preventiva 
e evitar o impacto das fortes 
chuvas nessas regiões”.

A equipe técnica fez a pre-
visão e o serviço será reali-
zado em trecho de 2,2 quilô-
metros. A expectativa é reti-
rar 14 mil metros cúbicos de 
sedimentos para destinação 
ambiental adequada.

Japeri é um município com 
muitos recursos hídricos que 
contribuem de forma signifi-
cativa para o volume do com-
plexo da bacia do rio Guandu.
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Artistas de Itaguaí recebem auxílio da Lei Aldir Blanc
Depois de atraso, benefício começou a ser creditado pela prefeitura nas contas cadastradas e beneficiários confirmam pagamento

REPRODUÇÃO INTERNET

Dinheiro do auxílio da lei Aldir Blanc, contam artistas, caiu quarta-feira

recebimento dos seus bene-
fícios pendentes.

A prefeitura de Itaguaí 
não confirmou os pagamen-
tos. A reportagem do jornal 
O DIA enviou e-mail para a 
Secretaria Municipal de Co-
municação da Prefeitura no 
dia 18 de janeiro perguntan-
do sobre uma previsão para 
o pagamento do benefício 
aos artistas. Não houve uma 
resposta. O e-mail foi reen-
caminhado na quarta-feira, 
às 11h44, e também não foi 
respondido, apesar dos re-
latos dos artistas se referi-
rem aos créditos nas contas 
como tendo sido realmente 
efetuados nesta data.

Artistas de Itaguaí que se 
cadastraram no município 
para receber o benefício ga-
rantido pela Lei Aldir Blanc 
relatam que começaram a 
receber o dinheiro. O paga-
mento começou a cair nas 
contas cadastradas na quar-
ta-feira, depois do atraso que 
mobilizou parte da classe a 
reivindicar os valores junto 
à prefeitura.

A Lei Aldir Blanc foi cria-
da com o intuito de promo-
ver ações para garantir uma 
renda emergencial para tra-
balhadores da Cultura e ma-

nutenção dos espaços cul-
turais brasileiros durante 
o período de pandemia do 
Covid-19. Os espaços artís-
ticos vão receber subsídios 
mensais que variam de R$ 3 
mil a R$ 10 mil, já os traba-
lhadores terão direito a três 
parcelas de R$ 600.

Em Itaguaí, houve certa 
confusão relativa ao cadas-
tramento dos artistas du-
rante o ano passado - com 
lacunas de informação e 
prazo adiado até outubro.

A data prometida pela 
prefeitura para recebimen-
to dos valores, anunciada 
em reunião com os artistas 
depois de mobilização na 

porta da sede da prefeitura 
no dia 28 de dezembro de 
2020, foi dia 30 do mesmo 
mês. Mas o dinheiro não 
caiu na conta de ninguém 
naquela ocasião.

CONFUSÃO DE DATAS
Em nova reunião (virtual) 
realizada no dia 5 de janeiro 
de 2021, com a participação 
da secretária municipal de 
Educação e Cultura - Nil-
ce Ramos, uma nova data 
como previsão para o pa-
gamento foi dada: dia 15 de 
janeiro. Porém, somente na 
quarta-feira, dia 20, é que 
os artistas consultados pela 
reportagem confirmaram o 
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ria da deputada, cerca de três 
mil cestas serão distribuídas 
entre Nova Iguaçu, Petrópo-
lis, Duque de Caxias, Mes-
quita e Rio de Janeiro. Antes 
da distribuição, a deputada 
Mônica frisou o trabalho do 
governo de Mesquita. Assim 
como, o empenho da depu-
tada Rosângela Gomes, ao 
conseguir a doação junto 
ao governo federal, através 
da ministra Damares Alves, 
que comanda o ministério 
da Mulher, da Família e Di-
reitos Humanos. “Rosangela 
sempre trabalhou em defesa 
da mulher e das famílias me-
nos favorecidas no Congres-
so Nacional”, disse Mônica, 
ao lado de Paulino Pinheiro, 
assessor da deputada.

Participaram da abertu-
ra da distribuição Silvania 
Almeida, coordenadora Mu-
nicipal de Políticas para Mu-
lher (CMPM) e do Centro Es-

pecializado de Atendimento 
à Mulher (CEAM). Além de 
Nara Lucena, coordenado-
ra de Proteção Social Básica, 
responsável pelos seis CRAS 
do município.

A distribuição 
começou pela 
Chatuba e seguirá 
para outros CRAS no 
decorrer da semana

2    SEXTA-FEIRA, 22.1.2021  I  O DIA


