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Em pé de 
GUERRA
Enfurecido, Bolsonaro ataca Globo
e Witzel. Governador do Rio se defende 
chamando presidente de mentiroso.

Deputado Federal 
Chiquinho Brazão do 
AVANTE/RJ apresenta 
Projeto de Lei 3.116 
e 3.149 de 2019 que 
torna crime 
INAFIANÇÁVEL 
o contrabando, 
falsificação ou 
adulteração de 
cigarros e bebidas

Ordem na Casa

Vereador Camu busca 
mais segurança 
para a cidade
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Witzel afirma que 
Bolsonaro deve 'desculpas
 ao povo do Estado do Rio'

Publicação

onhecereis a ver-
dade e ela vos li-
bertará” foi a frase 
escolhida pelo go-
vernador do Rio 

de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), 
para começar seu discurso onde 
ele negou que tenha vazado 
qualquer tipo de informação so-
bre a morte da vereadora Marielle 
Franco (PSOL) e disse que sequer 
teve acesso às investigações. “Eu 
jamais vazei qualquer tipo de 

documento. Sequer tive acesso a 
documentos que constam dessa 
investigação. E se esse documen-
to vazou, como foi apresentado  
numa emissora de televisão, que 
a Polícia Federal investigue e 
tome as providências”, declarou 
à imprensa.

O governador Wilson Witzel 
(PSC) disse que o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) deve desculpas à 
população fluminense após tê-lo 
acusado de vazar informações so-

“C

 Fotos: Divulgação

bre o caso Marielle Franco envol-
vendo seu nome. "Espero que o 
presidente reflita, espero que ele, 
assim como recentemente divul-
gou um vídeo na Internet em que 
ofendeu a nossa Suprema Corte 
pedindo desculpas... ele deve des-
culpas ao povo do Estado do Rio 
de Janeiro", o governador alegou, 
após evento do projeto Segurança 
Presente, em Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense.

O pedido de desculpas em ques-
tão aconteceu após Bolsonaro ter 
publicado em suas redes sociais um 
vídeo alegando que o STF é uma das 
instituições que o persegue.

'DESCONTROLE 
MOCIONAL'

As acusações de Bolsonaro 
contra Witzel aconteceu em 

Riad, na Arábia Saudita, onde 
o presidente está em viagem 
oficial, por causa de uma ma-
téria do Jornal Nacional dizer 
que um dos suspeitos do caso 
entrou em seu condomínio, 
na Barra da Tijuca, alegando 
que iria para sua casa. Em uma 
transmissão ao vivo na Inter-
net, o presidente acusou o 
governador de ter passado as 
informações para a TV Globo, 
com o intuito de querer "des-
truir" a sua família para "chegar 
à Presidência da República". 
Já em entrevista nesta manhã, 
Bolsonaro voltou a atacar o go-
vernador.

"Lamento que um presiden-
te tenha em um momento, tal-
vez, de descontrole emocional, 
em um momento em que ele 

está em uma viagem, não estar 
talvez em seu estado normal, 
tenha feito acusações da minha 
atividade como governador", 
Witzel criticou.

O governador voltou a defen-
der a independência de institui-
ções do estado, afirmando que 
recebeu com "muitas tristezas 
essas levianas acusações".

"Gostaria de ter todo poder 
que alguns pensam que te-
nho. Jamais manipulei qual-
quer delegado da Polícia Civil, 
a instituição é independente. 
Jamais manipulei o Ministério 
Público. Não troquei mensa-
gens com promotores e procu-
radores. Tenho compromisso 
de governar respeitando as ins-
tituições", avisou.Rogério Sant' 
Ana da Silva

Em entrevista após ser preso 
nesta quarta-feira (30), o ex-go-
vernador Anthony Garotinho 
afirmou que está sendo perse-
guido politicamente e que a de-
cisão que suspendeu seu habeas 
corpus e o da ex-governadora Ro-
sinha Matheus não se sustenta. É 

a quinta vez que Garotinho é pre-
so, e a terceira de Rosinha.

“Olha, eu preciso saber quan-
do essa perseguição vai terminar. 
Porque este ato, essa decisão to-
mada ontem [terça], é completa-
mente desprovida de qualquer 
fundamento”, afirmou o ex-go-

vernador na sede da Polícia In-
terestadual (Polinter), na Zona 
Norte do Rio.

Garotinho e sua mulher, Ro-
sinha Matheus – também ex-go-
vernadora do Rio – foram presos 
às 6h30. Eles estavam em casa, 
no Flamengo, na Zona Sul do Rio.

 Governador  contradiz Bolsonaro e diz que nunca comentou sobre porteiro com presidente

Garotinho afirma ser vítima de perseguição A última vez que o casal havia 
sido preso foi em setembro deste 
ano. Garotinho e Rosinha foram 
acusados de participação em um 
esquema de superfaturamento 
em contratos celebrados entre 
o município de Campos, onde 
ambos foram prefeitos, e a cons-
trutora Odebrecht, investigada 

na Lava Jato. Um dia depois, os 
dois foram soltos após um habe-
as corpus deferido pelo juiz Siro 
Darlan, no Plantão Judiciário.

Nesta terça, a 2ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça 
derrubou a liminar, por 2 votos 
a 1, e expediu um novo alvará de 
prisão preventiva.
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ma meni-
na de cinco 
anos foi mor-
ta a facadas 
na manhã 
desta quar-
ta-feira, 30, 
na porta de 
uma esco-

la em Betim (MG), na região 
metropolitana de Belo Hori-
zonte. O criminoso, Moabe 
Pinto Nogueira Souto, de 25 
anos, teria cometido o crime 
sob surto psicótico.

“Ele só dava facada e risa-
da”, afirmou Brenda Souza 
de Andrade, 23 anos, que le-
vava a menina para a escola. 
A garota morreu no local com 
perfurações na nuca, pescoço 
e tórax, segundo informações 
da Polícia Militar. Souto foi 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBarbárie

U
agredido por pessoas que esta-
vam próximas ao local do cri-
me e preso em seguida.

Brenda, em entrevista à Rá-
dio Super, disse que levava a 
garota e o irmão para a escola, 
por volta das 6h30. De repen-
te, a menina caiu. “Perguntei 
por que ela havia caído”. Nesse 
momento, olhou para trás, viu 
o agressor com uma faca, que, 
afirmou, parecia “com as de 
açougue”, pegou a menina no 
colo e começou a correr.

“Mas ele não queria as mi-
nhas costas. Só queria ela mes-
mo”, disse. Ao verem a cena, 
frequentadores de um bar imo-
bilizaram o agressor até a che-
gada da polícia. Na entrevista 
à rádio, Brenda disse nunca ter 
visto o criminoso.

O crime ocorreu em frente à 

escola Instituto Neusa Dutra, 
no bairro Vila Cristina. A me-
nina, no entanto, estava sendo 
levada para o Centro Infantil 
Municipal (CIM) Silvina Julia 
de Carvalho, que fica próximo, 
onde estudava.

A Prefeitura de Betim de-
cretou luto oficial de três dias. 

“As aulas estão suspensas na 
unidade infantil onde a vítima 
estudava até a próxima segun-
da-feira, 4. As demais unida-
des educacionais estão com 
atividades mantidas normal-
mente”, informou, em nota.

O texto diz ainda que o mu-
nicípio “vem prestando apoio 

e acompanhamento aos ser-
vidores da unidade e aos fa-
miliares da criança”. Por volta 
das 11h30, peritos da Polícia 
Civil de Minas Gerais ainda 
realizavam trabalho de perícia 
no local do ataque. O caso será 
investigado pela delegacia de 
homicídios da cidade.

Menina de 5 anos é morta 
a facadas em porta de 
escola em Betim 

O criminoso teria cometido o crime por causa de um surto psicótico. Ele foi agredido pelos populares que estavam no local

 Foto: Roberta Nobre

=
A Avenida Brigadeiro Trompowski

Karla Vasconcellos de Almeida, de 41 anos, acusada de atropelar e matar o operador de máquinas Jonatan Lima

Foi presa na tarde desta ter-
ça-feira a pedagoga Karla Vas-
concellos de Almeida, de 41 
anos, acusada de atropelar e 
matar o operador de máquinas 
Jonatan Lima da Silva, de 24 
anos, na última quinta-feira, na 
Estrada do Catonho, em Jardim 
Sulacap, na Zona Oeste do Rio, 
quando fugia na contramão de 
agentes da blitz Lei Seca. No co-
meço da manhã, policias rece-
beram informação do Disque-
-Denúncia (21 2253-1177) sobre 
um local onde a mulher estaria, 
mas ela não foi encontrada. Os 
advogados de defesa de Karla 
afirmaram que a cliente se en-
tregaria. Karla, porém, acabou 
presa por agentes que já esta-
vam a monitorando.

Nesta segunda-feira, o Portal 
dos Procurados divulgou um 
cartaz com a foto de Karla ofere-
cendo R$ 1 mil para quem desse 
informações que ajudasse a lo-
calizá-la. A prisão da mulher foi 
decretada na tarde de domingo 
pela juíza Maria Isabel Pena Pie-
ranti, do Plantão Judiciário.

Nos últimos dois dias, po-
liciais civis estiveram em de-
zenas de endereços ligados à 

Pedagoga que atropelou motociclista 
enquanto fugia de Blitz é presa

pedagoga, considerada foragi-
da desde a decretação da pri-
são, mas ela ainda não havia 
sido encontrada.

Por volta das 14h desta terça, 
o marido de Karla — um sargen-
to da Polícia Militar que atua em 
uma Unidade de Polícia Pacifi-
cadora (UPP), em Bonsucesso 
— chegou à delegacia para pres-
tar depoimento. Mais cedo, os 
investigadores divulgaram ima-
gens que mostram um homem 
saindo do carro após o acidente. 
Em depoimento, o PM negou 
que a pessoa no vídeo seja ele.

Titular da 33ª DP (Realen-
go), que investiga o caso, o 

Um homem morreu após ser 
baleado por policiais militares da 
Unidade de Polícia Pacificadora 
(UPP) Parque Proletário, na Ilha 
do Governador, na Zona Norte do 
Rio, na manhã desta quarta-feira. 
De acordo com a polícia, ele esta-
va armado com uma faca e havia 
acabado de fazer um "arrastão" 
num ônibus, roubando os telefo-
nes celulares dos 14 passageiros. 
Os aparelhos foram recuperados.

Os PMs estavam voltando do 
17º BPM (Ilha do Governador) 
e, quando passavam pela Ave-
nida Brigadeiro Trompowski, 
viram os passageiros do ônibus 
da Linha 696 (Méier x Praia do 
Dendê) acenando, como se es-
tivessem pedindo socorro. Os 

Homem é morto pela PM após fazer 
'arrastão' em ônibus, na Ilha

delegado Reginaldo Gui-
lherme da Silva chegou a 
afirmar que recorreria ao 
comandante do praça na 
corporação caso ele não se 
apresentasse para depor.

"Se ele não vier aqui hoje 
prestar depoimento, vou 
até o batalhão onde ele atua 
para o comandante ordenar 
a sua apresentação ", disse o 
delegado.

Após o depoimento sepa-
rado de Karla e do marido, o 
delegado fará uma acareação 
entre ambos. O procedimento 
serve para comparar os relatos 
de cada envolvido no caso.

agentes ultrapassaram o coleti-
vo e o interceptaram.

Neste momento, o suspeito 
desceu do ônibus e tentou fugir 
dos policiais. De acordo com a 
PM, o homem "fez um movimen-
to de sacar a arma". Os agentes, 
então, atiraram pois os passagei-
ros informaram que ele estaria 
armado durante o assalto, ainda 
segundo a corporação.

Após o suspeito ter sido atingi-
do, foi encontrada com o suspeito 
uma faca e os celulares roubados. 
Os passageiros foram encami-
nhados para a 21ª DP (Bonsuces-
so) e o local onde o homem mor-
reu, isolado para que a Delegacia 
de Homicídios da Capital (DHC) 
realizasse uma perícia.

Foto: Divulgação

Foto: Google Street View / Reprodução
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de conheci-
mento de to-
dos, que pira-
taria é crime. O 
Deputado Fe-
deral Chiqui-
nho Brazão 
a p r e s e n t o u 

um Projeto de Lei que tor-
na crime hediondo, ou seja, 
inafiançável, o contraban-
do, falsificação ou adultera-
ção de cigarros e bebidas. É 
fundamental que os consu-
midores saibam exatamen-
te o que contém nos produ-
tos que estão comprando. 
Na composição dos produ-
tos adulterados, estão pre-
sentes diversos componen-
tes que não são indicados 
em sua descrição, como: bi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS

É
cho do fumo, plásticos, in-
seticidas, e diversos outros 
que são proibidos no Brasil, 
há mais de 20 anos por se-
rem CANCERÍGENOS. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, 27% dos homens 
e 19% das mulheres fazem 
uso de bebidas alcoólicas, 
esse número é atrativo para 
a comercialização de forma 
clandestina, ou seja, acres-
centar um teor bem maior 
de metanol, acima do que é 
permitido pela legislação. 

Uma pesquisa realizada 
pelo Datafolha (feverei-
ro/2018), comprovou que a 
população apoia medidas 
mais duras para o comba-
te ao contrabando e adul-
teração desses produtos. 

Além disso 86% da popula-
ção (de acordo com a pes-
quisa) afirma que tal prática 
colabora para o crime orga-
nizado e tráfico de drogas e 
armas. Segundo o deputado 
Chiquinho Barzão, o projeto 
tem como prioridade a puni-
ção rígida e necessária para 
garantir e respaldar os con-
sumidores de saberem exa-
tamente o que estão com-
prando. Além dos riscos pela 
adulteração ou falsificação 
de qualquer produto, exis-
tem os prejuízos significan-
tes à arrecadação aos impos-
tos no país. A economia fica 
prejudicada, aumentando o 
número de desempregados, 
colocando uma grande par-
cela na informalidade.

Deputado Federal Chiquinho Brazão do AVANTE/RJ apresenta Projeto de Lei 3.116 
e 3.149 de 2019 que torna crime INAFIANÇÁVEL o contrabando, falsificação ou 
adulteração de cigarros e bebidas

Ordem na Casa
Política



ando continui-
dade ao calendá-
rio do Outubro 
Rosa, campanha 
que divulga a 
prevenção e tra-
tamento precoce 

do câncer de mama e colo do 
útero para mulheres em todo 
o país, a Casa da Mulher Nilo-
politana realizou uma cami-
nhada no último sábado (26) 
pela Avenida Mirandela, com 
destino ao Parque Municipal 
Natural do Gericinó.

O ponto de partida foi 
na Paróquia Nossa S e-
nhora Aparecida,  no Cen-
tro de Nilópolis .  D ezenas 
de mulheres caminharam 
pela Avenida Mirande-
la  declamando f rases de 
conscientização.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrevenção

D
Ao chegarem no Parque Mu-

nicipal Natural do Gericinó, o 
secretário municipal de saúde, 
Dr. Claudio Borges, falou sobre a 
importância do Outubro Rosa e 
citou os serviços prestados por 
sua secretaria. A subsecretária de 
Cidadania e Direitos Humanos, 
Profª Nilcéa Clara Cardoso, enfa-
tizou a necessidade do auto-exa-
me e a prevenção ao câncer. 

O ato ecumênico foi dirigido 
pela pastora Ruth Chagas, da 1ª 
Igreja do Nazareno em Nilópo-
lis. Além disso, os professores 
de dança Rosângela Oliveira e 
Marquinho ofereceram um au-
lão, junto às alunas da terceira 
idade. O professor Marquinho 
aproveitou o momento para 
lembrar que toda segunda, quar-
ta e sexta-feira, a partir das 7h da 
manhã, são realizadas aulas de 

dança no Parque Municipal Na-
tural do Gericinó.

Edelzuita Coelho Silva, de 
69 anos, pertencente à casa da 
Terceira Idade do Cabral desde 
o primeiro ano e aluna do gru-
po de Carimbó, fala que a cons-
cientização é crucial.

“Essa caminhada é de extrema 

importância, traz conscientiza-
ção sobre o câncer de mama para 
as mulheres, precisamos nos 
cuidar. Passar o dia no Gericinó 
e participar desse momento da 
campanha do Outubro Rosa com 
todas essas pessoas está sen-
do de muita alegria. Vamos nos 
conscientizar! “, disse Edelzuita.

A Casa da Mulher Nilo-
politana estará realizan-
do ações até o fim do mês. 
Para maiores informações, 
ligue 2691-6887 ou compa-
reça na Casa da Mulher, que 
está situada a rua Antônio 
João Mendonça, 65, Centro 
de Nilópolis.

Nilópolis recebe caminhada 
de conscientização do 
Outubro Rosa

Caminhada pelo combate e prevenção ao Câncer de Mama

 Foto: Roberta Nobre
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Meninas que superaram ou buscam ainda a cura definitiva

 No campo do Parque Eldorado, Waguinho explicou aos moradores como serão as obra do complexo

 O prefeito de Belford Roxo, 
Wagner dos Santos Carneiro, 
o Waguinho, visitou o bairro 
Novo Eldorado, antigo Bafo 
do Porco, na última semana, e 
anunciou a construção de um 
complexo. Acompanhado de 
secretários e vereadores, o pre-
feito percorreu a área de um an-
tigo campo de terra e visualizou 
a planta da nova creche, posto 
de saúde e área de lazer com 
campo de futebol, que em bre-
ve ganharão forma e irá atender 
a região e adjacências.

Segundo Waguinho, as obras 
são mais uma conquista para a 
população. “Mais um posto de 
saúde para os moradores que 
precisarem, além de uma cre-
che aonde as famílias poderão 
deixar seus filhos e ingressar no 
mercado de trabalho. Terá tam-
bém uma área de lazer moder-
na”, destacou Waguinho.  

O novo posto de saúde vai 
contar com sala de espera, re-
cepção, administração, sala 
de materiais para atividades, 
sala de curativos, sala de va-

Waguinho anuncia construção de creche, posto 
de saúde e área de lazer no bairro Novo Eldorado

cinação, quatro consultórios 
(odontologia, clínica geral, 
pediatria e ginecologia), labo-
ratório, farmácia, sala de pro-
cedimentos, banheiros, refei-
tório e sala de reuniões.

Já a creche terá sala de profes-
sores, sala de reunião, recepção, 
pátio, sete salas de aula (sendo 
três para o maternal), sala mul-
tiuso, solário, banheiros femini-
no e masculino, berçário, fraldá-
rio, despensa, cozinha, lactário, 
refeitório, vestiários masculino 
e feminino, lavanderia e almo-
xarifado. E a área de lazer vai 

As Misses Baixada Master 
participaram de um ensaio 
fotográfico inspirado no Ou-
tubro Rosa, a fim de mostrar a 
importância do autoexame na 
prevenção e combate ao cân-
cer de mama.

O principal objetivo foi home-
nagear o projeto parceiro do con-
curso, "Minhas Experiências", 
liderado por Lucia Luz, onde to-
das as participantes tiveram ou 
estão na luta contra o câncer. 

Miss Baixada tem ensaio fotográfico para 
fechar comemoraçõs do Outubro Rosa

contar com parquinho para as 
crianças, academia ao ar livre, 
campo de futebol com grama 
natural, pista de caminhada, 
paisagismo, iluminação em led 
e muito mais.   

 As modelos usaram tons de 
rosa para lembrar que apesar 
da mesma doença, suas dores 
e experiências não são iguais. 

As Misses Baixada Master 
fazem parte de uma catego-
ria do Concurso Miss Bai-
xada, projeto sócio cultural 
existente há 12 anos, para 
mulheres acima de 22 anos, 
que busca levantar a autoes-
tima e empoderar as mora-
doras da região.

Foto: Reprodução / rede socia

Foto: Eduardo Araujo
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v e r e a d o r 
Marcel (PTB) 
acompanhou 
na semana 
passada o iní-
cio das obras 
de reforma e 

reurbanização da Praça Eli-
sabeth Paixão, no centro de 
Mesquita. Marcel foi o autor 
da indicação legislativa fei-
ta ao prefeito Jorge Miranda 
para realização desta impor-
tante e aguardada obra.O

Prefeito atende indicação do vereador 
Marcel que comemora o início das obras.

O parlamentar disse que 
de acordo com seu pedido, 
as obras vão restaurar o piso, 
parquinho das crianças, apa-
relhos de ginástica, cantei-
ros, iluminação, monumen-
tos e bancos, tornando o 
espaço mais aconchegante, 
com mais conforto e segu-
rança para a população. As 
pistas no entorno da Praça 
e as fachadas dos imóveis 
ganharão pintura padrão, o 
que tornará o ambiente em 
um espaço bucólico, com 
arborização, lugar bom de 
viver, caminhar e se divertir. 

“A Praça Elizabeth Paixão 
passará por uma faxina geral, 
desde os equipamentos ins-
talados no espaço, como brin-
quedos e aparelhos de ginás-

tica, até a Banca de Jornal, o 
Quiosque com restauração da 
pintura e novo verniz na parte 
de madeira. O piso que se en-
contra deteriorado em alguns 
trechos, será restaurado, as-
sim como o parquinho desti-
nado às crianças, cujo espaço 
ganhará piso emborrachado, 
para dar mais segurança à 
criançada. E os monumentos 
da Bíblia e dos Paraquedistas 
serão preservados”, informou  
Marcel apresentando os deta-
lhes do projeto que já se en-
contra em fase de execução.

O   secretário de Infraes-
trutura e Mobilidade Urbana, 
Rholmer Louzada Junior disse 
a reportagem do jornal POVO 
que as obras na Praça Eliza-
beth Paixão integrarão a um 

conjunto de intervenções que 
mudarão  para melhor o aspec-
to físico e estrutural das ruas 
centrais de Mesquita, desde 
o centro comercial, passando 
pela Avenida Getúlio de Mou-
ra, que terão os canteiros revi-
talizados, e Estrada Feliciano 
Sodré, que terá a ciclovia am-
pliada até a divisa com Nova 
Iguaçu, nos mesmos padrões 
do que foi feito na Avenida Ba-
ronesa de Mesquita.

Tudo isso será integrado ao 
projeto Ruas Completo, que 
restaura ruas e calçadas do 
centro, com novo desenho, 
pintura, iluminação e mais 
espaço para pedestres, com a 
finalidade de ampliar o movi-
mento de pessoas no centro 
comercial. 

Clínica da Família São José pronta para ser inaugurada
 Outra indicação legislativa do vere-

ador Marcel e antiga demanda da popu-
lação de Mesquita é a reestruturação do 
tradicional Hospital São José, no bairro 
Santa Terezinha, que já está prestes a ser 
inaugurado. Essa será 4º unidade da Clí-
nica da Família do município. O vereador 
afirma que já está tudo pronto e que só 
faltam pequenos detalhes para entregar 
a estrutura os mesquitenses.

“Segundo a prefeitura, essa Clínica da 
Família de São José será responsável pelo 
atendimento de 12 mil pacientes, podendo 
realizar mais de três mil consultas por mês”, 
disse o parlamentar.

O vereador Marcel apro-
veitou a reportagem o Jornal 
POVO para apresentar uma sé-
rie de indicações legislativas 
com pedidos e obras e provi-
dências para diversas locali-
dades do município.  Ele dis-
se que essas indicações têm 
origens nos pedidos e reivin-
dicações encaminhadas pela 
população ao seu gabinete. 
Dentre as indicações protoco-
ladas destaca-se:

Obras de revitalização e 

modernização do viaduto Di-
cró, obras de revitalização no 
bairro Cosmorama, urbaniza-
ção em toda a extensão da Av. 
Getúlio de Moura, reforma da 
Praça João Luiz Nascimento, 
a Praça da Telemar; implan-
tação de acessibilidade na 
Vila Olímpica de Mesquita, no 
bairro Cosmorama, obras de 
infraestrutura nos bairros da 
Coreia, Rocha Sobrinho, Vila 
Emil,  Banco de Areia, Jusceli-
no e  Santa Terezinha. 

 Indicações de obras e restaurações 
em diversos bairros da cidade

Praça Elizabeth Paixão será 
totalmente revitalizada 
em Mesquita
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Choperia do Dodô 
alegra o bairro Caioaba

vereador Agnaldo Camu (PC do B) 
está intensificando sua luta em bus-
ca de mais segurança para  Nova 
Iguaçu. Desde o lançamento do Pro-
jeto Nova Iguaçu Presente, no princi-
pal Centro Comercial da cidade que 
contou com a presença do governa-
dor Wilson Witzel e do presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro, André Ciciliano, o 

parlamentar vem buscando Cada vez mais aumentar a 
segurança dos cidadãos iguaçuanos.

Por intermédio de várias reuniões pertinentes ao 
assunto, Camu tem como objetivos principais, além 
da implementação do projeto Nova Iguaçu Presente 
nos bairros de Austin e Miguel Couto, o aumento do 
efetivo do 20º Batalhão da Polícia Militar que fica na 
cidade  de Mesquita, mas atende também a Nilópo-
lis e Nova Iguaçu e implantar o projeto Nova Iguaçu 
Presente para toda a região do terceiro distrito com o 
apoio do prefeito, Rogério Lisboa.

O encontro com o deputado André Ciciliano, 
presidente da Alerj serviu para ratificar o apoio do 
poder legislativo do Estado nessa causa, tendo em 
vista que, nessa luta o Chefe do poder executivo já 
está apoiando. O título de cidadão iguaçuano é um 
reconhecimento à dedicação e empenho do depu-
tado nessa causa. A união de todos é o fator deter-
minante para o sucesso nessa busca incessante por 
dias melhores para todo o povo iguaçuano.

“Eu como representante legal do povo, sempre es-
tarei na luta por uma melhor qualidade de vida para 
nossos cidadãos. E não poderia deixar de fazer essa 
homenagem justa a um parceiro forte que é o depu-
tado estadual André Ciciliano e aproveitar para fazer 
também um agradecimento especial ao prefeito Ro-
gério Lisboa que desde o início se mostrou disposto 

Na última quinta-feira 
foi inaugurada a Choperia 
do Dodo no bairro Caioaba 
em Nova Iguaçu. O em-
presário e o amigo Perrel 
e Ed Fofura são bastan-
tes conhecidos na cidade 
pelos eventos realizados 
por ele. Festas e carreatas 
ficaram famosas pela cria-
tividade e organização. 
O empreendimento já es-
tava sendo planejado , mas 
aguardando uma oportuni-
dade de  um evento compa-
tível e, ele acertou em cheio. 
O jogo mais esperado e sur-

Nova Iguaçu

O

Nos Bairros
Com Antonio Novinho
96532-1285

O MELHOR 
DA PRAÇA

BANCO DE AREIA - MESQUITA

preendente do ano foi o gan-
cho ideal. Mais de mil pessoas 
compareceram e confirma-
ram presença para manter 
a pegada e melhorar, mui-
to a qualidade de vida dos 
amantes da noite iguaçuana. 
A Choperia do Dodo fica na 
rua Dr. Sá Rego, próximo à 
Pizza Vip. Várias atraçôes ga-
rantem o sucesso da Casa: 
telão super gigante de LED, 
promoção de balde de cer-
veja e chope, além do som 
requisitado do Grupo Styn-
to Moleque, dentre outras. 
Vale apena conferir.

a estar junto conosco nessa luta e estender esse agra-
decimento ao nosso governador Wilson Witzel”.

Com essas palavras o vereador Agnaldo Camu defi-
niu o espírito de união e luta por mais segurança para 
todos, inclusive o terceiro distrito que abrange bairros 
como Corumbá, Santa Rita, Monte Castelo, Bairro Ama-
ral, Vila de Cava, Adrianópolis, Bairro Botafogo, Danon, 
dentre outros que precisam de igual atenção por terem 
em seus centros comerciais, fontes de arrecadação tri-
butária. Garantindo assim o desenvolvimento econô-
mico da cidade mãe de todos os outros municípios da 
Baixada Fluminense.

Vereador Agnaldo Camu com os três primeiros agentes diplomados 

Camu é parceiro e amigo do presidente Filipinho Ravis

Vereador Camu homenageia André Cicilliano

Vereador busca mais 
parcerias para aumentar 
a segurança na cidade
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F l a m e n g o 
será o Bra-
sil na final 
da Copa Li-
b e r t a d o r e s 
da América. 
Depois de 
38 anos sem 
d i s p u t a r 

uma final da competição, 
o Rubro-Negro comanda-
do pelo Mister Jorge Je-
sus irá enfrentar o River 
Plate no dia 23 de novem-
bro, no Chile.

O momento é de total 
expectativa para os torce-
dores. O time, bem alinha-
do, desperta cada vez mais 
a chama que arde no peito 
flamenguista e a vontade de 
gritar “É CAMPEÃO”. Uma 
grande mobilização está to-
mando conta de todo o país, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSChegando a hora

 Já sabe onde vai assistir 
a final da Libertadores?

Foto: Geety

O
para que no dia 23 aconteça 
uma grande festa.

Muitos torcedores estão 
preparando concentrações 
onde reunirão amigos para as-
sistir esse momento tão espe-
rado. Churrasco em casa, nas 
ruas, telões em bares ou em 
praças públicas são uma das 
programações previstas. O 
Jornal Povo quer saber onde 
você assistir o Gabigol levan-
tando a taça de campeão e di-
vulgar os locais e suas progra-
mações. Você que é dono de 
algum estabelecimento que 
irá transmitir o jogo, entre em 
contato conosco para divul-
gar sua empresa.

Já você leitor, mande su-
gestões dos locais mais ba-
dalados da sua localidade e 
aproveite para indicar quem 
ainda não sabe onde vai assis-

tir à partida. Nossos contatos: 
(21) 6445-2041 (Whatsapp)/ 
(21) 3589-5684. No Facebook, 
fale pela nossa página: face-
book.com/jornalpovodorio. 
Nosso site: jornalpovo.com.br


