
Madrasta acusada de 
envenenar os enteados 

é presa no Rio

Bombeiro que atirou em 
atendente do McDonald’s 

se entrega à polícia

Primeiro brasileiro é 
diagnosticado com a 
'varíola do macaco'

enfoco.com.br Rio de Janeiro, 21 de maio de 2022

Era para ser uma comemoração pelos 189 anos do município de Itaboraí, mas a 
apresentação do pastor Felippe Valadão virou um show de horrores. Ele atacou religiões 

de matriz africana no evento oficial. "Avisa aí que o tempo desses endemoniados de 
Itaboraí acabou. A igreja está na rua! Pode matar galinha, pode fazer farofa... Prepara 

para ver muito centro de umbanda fechado na cidade", gritou ao microfone.  A 
Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) vai investigar o caso.
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Após ser chamada de 
"belzebu", "aberração da 
natureza" e "homem" pelo 
deputado estadual Rodrigo 
Amorim, a vereadora trans 
de Niterói Benny Briolly 
registrou ocorrência 
contra o político.
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