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Castração gratuita na Ilha
A Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subem) instalará
nesta quarta-feira uma unidade médica-veterinária no
Parque Manuel Bandeira, no
Cocotá, Ilha do Governador.
O agendamento de castração
é feito pelo aplicativo Bicho
Rio-Subem. Você pode baixá
-lo na Playstore, mas atenção
LL

Pira Chama da Esperança, em homenagem às vítimas e aos cientistas que buscam a cura da Covid-19

Missa e pira pra
cura da Covid-19
Cemitério transmite solenidades nas redes sociais

D

om Orani Tempesta vai celebrar uma missa e acender
uma pira,em homenagem
às vítimas da Covid-19 e os cientistas na busca da vacina contra a
doença, hoje, Dia de Finados, no
Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio. Para evitar
aglomeração por conta da pandemia do coronavírus, a missa, programada para as 7h30,e os demais
eventos serão transmitidos pelas
redes sociais do cemitério.
Para iluminar os cientistas nos
estudos da vacina contra a Covid-19, o cemitério terá uma pira
batizada de “Chama da Esperan-

ça”. Com o projeto arquitetônico
do Coletivo Crisa Santos, o fogo
da obra tem como simbolismo
iluminar os pesquisadores a chegarem à descoberta para esse mal.
A pira, que será acesa pelo cardeal, só será apagada quando a
vacina contra a doença for descoberta e reconhecida pela a comunidade e órgãos científicos. Uma
vela com a Chama da Esperança
será entregue a pesquisadores da
Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, após a missa das 11 horas.
Dom Orani também irá batizar
o Jardim in Memoriam, o cardeal
vai plantar uma muda de jequiti-

bá-açu,espécie em extinção.O ato
será em memória dos mortos e pela preservação do ambiente.
Na sequência, os coordenadores da campanha de apoio a pessoas enlutadas A Vida Não Para,
a assistente social Márcia Torres e
o psicólogo Paulo Victor, vão comandar a revoada de 200 balões,
contendo mensagens enviadas
por internautas através das redes
sociais do cemitério.
Para evitar aglomeração,a programação presencial de finados
está restrita, mas terá transmissão
pelo Facebook, Instagram e Youtube do Cemitério da Penitência.

à data e ao horário de abertura
das agendas. Para as Unidades
de Saúde Médica Veterinária,
ela é todo dia 25 de cada mês, a
partir das 10h (um animal por
CPF).Já o atendimento clínico
é por ordem de chegada, de segunda a sexta,das 8h às 17h (30
senhas diárias). Informações:
(21) 2976-2893/2088-0097.

