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As inscrições podem ser realiza-
das pelo site do Instituto Acesso 
até as 23h59 de 15 de novembro. 
As taxas de inscrição variam en-
tre R$ 83 e R$ 148.

FAETEC 
prorroga 
inscrições 
até amanhã Miguel Pereira recebeu 

o primeiro encontro 
anual do Oldtoys

Novembro Azul 
leva ação social 
para a Vila Olímpica 

Concurso

Carros antigos

Mesquita
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Nova Iguaçu

A menina estaria a caminho da Escola Muni-
cipal Stella Guerra Duval com a mãe quando 
foi baleada em uma praça do bairro. Ela esta-
va internada no Hospital Municipal Albert 
Schweitzer, no mesmo bairro, mas não resis-
tiu após passar por uma cirurgia
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Morre menina de 
5 anos vítima de 
bala perdida em 
Realengo

 Foto: Amadeu Lucas
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Marcelo Lajes, que é o autor do pedido 
de CPI, exige que sobra de dinheiro 
arrecadado com a taxa de iluminação 
pública volte para  o bolso do consumidor.
Valor a ser devolvido seria superior a 
muitos prêmios pagos pela MEGA SENA.

CPI quer apurar onde Rogério
Lisboa gasta dinheiro que 
sobra da taxa de iluminação

Informe Publicitário

Foto: Divulgação

Funerária São Salvador 
faz homenagens 
ao Dia de FinadosPág 5 Pág 12
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Presidente da Alerj, Dornelles 
e secretários são ouvidos como 
testemunhas de Pezão no RJ

Depoimento

presidente da 
A s s e m b l e i a 
Legislativa do 
Rio de Janeiro 
(Alerj), André 
Ceciliano (PT), e 
ex-autoridades 
do estado na 
gestão de Luiz 

Fernando Pezão (MDB) serão 
ouvidos nesta quarta-feira (13) 
como testemunha de defesa do 
ex-governador.

Entre os convocados estão 
também Francisco Dornelles 
(PP), ex-vice governador, além 
dos ex-secretários Christino Áu-

reo e Wagner Victer, que atual-
mente é diretor da Alerj.

Ao todo, serão ouvidas 13 tes-
temunhas de defesa na operação 
Boca de Lobo, desdobramento da 
Lava Jato no Rio. Delas, 8 foram 
chamadas a pedido de Pezão.

R$ 39 milhões em propina
Pezão foi preso durante 

o mandato - caso inédito no 
estado. Ele é acusado de re-
ceber mesada de R$ 150 mil 
quando ainda era vice de 
seu antecessor, Sérgio Cabral 
(MDB), que agora é réu con-
fesso e já o citou em crimes.

De acordo com a acusação 

O
Francisco Dornelles e Luiz Fernando Pezão

Foto: Alexandre Durão / G1

do Ministério Público Federal 
(MPF), Pezão recebeu R$ 39 mi-
lhões em propina, no total.

Na gestão dele, a cobrança de 
propina teria aumentado de 5% 
(na gestão Cabral) para 8%.

As empresas que recebiam 
contratos com o governo do 
estado, muitas vezes burlando 
licitações, pagavam as vanta-
gens indevidas.

A prisão foi baseada na dela-

ção de Carlos Miranda, operador 
financeiro de Cabral.

Segundo Miranda, a organiza-
ção criminosa pagava propina a 
Pezão - incluindo décimo tercei-
ro salário e bônus de R$ 1 milhão.

Rogério Sant'Ana com Gustavo Bebiano

 O Novo PSDB apresen-
tou neste sábado dia (02/11) 
a executiva municipal em 
nossa cidade e aproveitou 
a ocasião para lançar a pré-
-candidatura do presidente 
do partido Vinicius veiga a 
prefeito em caxias

O evento aconteceu no 
bairro Itatiaia na Rua Pru-
dente de Moraes, 74 e con-
tou com as presenças do 
Presidente estadual do 
partido, Paulo Marinho, da 
pré-candidata a Prefeitura 
da cidade do Rio de Janeiro, 
Mariana Ribas, do ex-minis-
tro Gustavo Bebianno , da 
Diretora do Instituto Teo-
tônio Vilela no RJ, Aspásia 
Camargo, dentre muitas ou-
tras lideranças

Durante o evento o Go-
vernador de São Paulo e 
Presidente de honra do 
PSDB, João Dória ligou para 
parabenizar todo e princi-

PSDB lança Vinicius Veiga pré-candidato à prefeito em Caxias

Presidente do jornal POVO prestigia o evento

palmente declarar apoio a 
Vinicius Veiga. Dória des-
tacou que o Novo PSDB 
vai priorizar candidaturas 
de mulheres e Jovens em 
todo Brasil.

O Presidente Munici-
pal e agora pré-candidato 
a prefeito Vinicius Veiga, 
destacou o pacto "Por uma 
Caxias com menos Duques" 
segundo Vinicius tem mui-
ta gente mandando e pou-
cos políticos de fato dando 
voz ao caxiense.

O Presidente do jornal 
POVO Rogerio Sant'Ana 
esteve prestigiou o en-
contro e destacou a im-
portância dos meios de 
comunicação nos deba-
tes eleitorais “ A impren-
sa tem o papel de levar as 
informações a população 
e ao mesmo tem ser porta 

voz das reivindicações e 
anseios do POVO.

Na ocasião, Rogerio 
Sant'Ana conversou lon-
gamente com o ex Mi-
nistro Gustavo Bebiano, 
onde falaram da conjun-
tura nacional e da ne-
cessidade de pacificar o 
Brasil para garantir o de-

senvolvimento econômi-
co e crescimento do pais. 

O ex ministro de Bolson-
rao disse que a pacificação 
do Pais passa necessário pelo 
equilíbrio dos governantes e 
que atualmente o que temos 
é um Presidente da Republi-
ca pouco aberto ao dialogo e 
muito disposto a brigar.

Foto: Divulgação

O presidente regional do PSDB Paulo Marinho comandou o encontro



núncio, nesta 
q u a r t a - f e i r a , 
veio um dia 
depois de o 
g o v e r n a d o r 
Wilson Witzel 
afirmar que 
estava sen-

do "enrolado" na cessão do 
Sambódromo ao estado.

O presidente da Riotur, 
Marcelo Alves, afirmou que 
serão revistas a estrutura 
das arquibancadas e a parte 
elétrica. Também serão tro-
cados os equipamentos con-
tra incêndio.

O Diário Oficial desta 
quarta traz um despacho de 
Alves que autoriza a Riour-
be a gastar R$ 3 milhões 
para a “execução das obras 
de recuperação estrutural 
na Passarela do Samba”.

O documento libera para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCarnaval

O
já R$ 500 mil — o resto dos R$ 
3 milhões será empenhado no 
ano que vem.

Alves explicou que caberá 
à Rioluz a revisão dos qua-
dros elétricos e fiação. Já a 
Riotur ficará com a proteção 
contra incêndios. Essas duas 
etapas vão consumir os ou-
tros R$ 5 milhões.

Queixa de Witzel
Na terça,  Witzel  subiu o 

tom nas crít icas à  demo -
ra para a  transferência do 
S ambódromo da prefeitura 
para o estado.

"É impressionante você 
querer ajudar e quem precisa 
ser ajudado não querer rece-
ber ajuda. Estou desde o úl-
timo dia do carnaval dizendo 
que o Sambódromo precisa 
receber obras – e eu reafirmo. 
Não é apenas a gestão que 

está aí. Pegue as gestões an-
teriores e você vai ver o des-
caso com um equipamento 
que é tão importante para a 
cultura do nosso povo. Des-
de o início do ano, eu estou 
sendo enrolado – essa é a ver-
dade”, afirmou.

O governador chegou a 
considerar desapropriação, 

mas descartou a ideia. Wit-
zel se eximiu de responsa-
bilidades caso ocorra algum 
acidente durante o desfile no 
Sambódromo em 2020.

"Quero deixar bem claro 
que, se alguma coisa der er-
rado no Carnaval, a responsa-
bilidade não é minha. Eu es-
tou tentando ajudar. Agora, 

eu não posso passar por cima 
do que diz o ordenamento 
jurídico, não posso tomar o 
Sambódromo na mão-gran-
de. Não posso fazer o que já 
tentou se fazer. Olha o resul-
tado: quebrar praça de pedá-
gio, mandar pessoas quebra-
rem cancelas. Não é assim 
que se resolve".

Desabamento ainda atingiu outros dois imóveis vizinhos

Foto: Divulgação

A maior parte dos eleitores pendentes é de Duque de Caxias

A decisão favorável à concessionária Lamsa foi anunciada pelo presidente do Tribunal de Justiça

Faltando menos de 20 
dias para acabar o prazo de 
cadastramento de biometria 
no Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-RJ), cerca de 570 
mil eleitores ainda estavam 
pendentes nesta terça-feira.

O cadastro é obrigatório 
em 35 municípios do Rio de 
Janeiro, mas em sete deles o 
prazo já foi encerrado. Nos 
outros 28, é possível fazer 
a coleta de digital até 1º de 
dezembro. 

A maior parte dos eleitores 
pendentes é de Duque de Caxias, 
com cerca de 230 mil pessoas 
sem cadastro, e São João de Me-
riti, com mais de 145 mil.

Nos locais onde a biome-
tria não é obrigatória, não 
há prazo final para a coleta 
de digitais. De acordo com 
TRE, a meta é cadastrar todo 
o eleitorado do país até as 
eleições de 2022.

Cadastro
Para realizar a biometria, 

o eleitor precisa agendar o 
atendimento pelo site do 

RJ tem 570 mil eleitores com a biometria pendente Justiça nega pedido e prefeitura segue 
proibida de assumir a Linha Amarela

TRE-RJ ou pelo telefone 
da Central de Atendimen-
to (3436-9000). Também é 
possível ir até a Central de 
Atendimento na sede do 
tribunal, na Av. Presidente 
Wilson, 198, no Centro do 
Rio, e aguardar a coleta, que 

é feita por ordem de chega-
da.

É necessário levar docu-
mento de identificação ofi-
cial com foto, comprovante 
de residência, com até três 
meses de emissão, e título 
de eleitor, se tiver.

A Justiça do Rio negou nesta 
quarta-feira (13) o pedido da pre-
feitura para derrubar uma liminar 
que proibia que o município assu-
misse a Linha Amarela. A decisão 
favorável à concessionária Lamsa 
foi anunciada pelo presidente do 
Tribunal de Justiça, Cláudio de 
Mello Tavares.

"O prefeito diz que o povo do 
Rio de Janeiro é credor, tendo em 
vista á cobrança exorbitante do 
pedágio, e a Lamsa diz que é cre-
dora. Isso só poderá ser verifica-
do através de uma prova pericial. 
Embora eu entenda que o pedágio 
esteja sendo cobrado de uma for-
ma desarrazoada, há uma certa 

verossimilhança, nada poderá ser 
decidido antes de uma prova pe-
ricial, que já está inclusive – entrei 
em contato com a juíza da primei-
ro grau – em curso", disse Tavares.

A prefeitura havia entrado com 
um recurso na terça (12) contra a li-
minar que impede o prefeito Marce-
lo Crivella de encampar a via, apesar 
de uma lei aprovada na Câmara de 
Vereadores favorável ao município 
e de dois decretos sobre o tema.

O município sustenta que a Lam-
sa, concessionária que administra a 
Linha Amarela, teve lucro indevido 
de R$ 1,6 bilhão – resultado, segundo 
a prefeitura, da cobrança abusiva da 
tarifa de pedágio – hoje em R$ 7,50.

Foto:  Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Foto: Reprodução/TV Globo

Prefeitura do Rio anuncia 
R$ 8 milhões em reforma 
do Sambódromo 
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O Rio é de todos 
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ovembro Azul 
é o mês da luta 
contra câncer 
de próstata, e 
para dar início 
aos eventos de 
conscientização 
sobre a doença, 

Mesquita realizará ação social na 
Vila Olímpica da cidade. Loca-
lizado no bairro Cosmorama, o 
evento acontecerá de 8h às 11h, 
nesta quinta-feira, 14 de novem-
bro. Em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde, a Assistência 
Social do município receberá os 
homens do município para uma 
série de atividades.

De acordo com a secretária de 
Assistência Social de Mesquita, 
Erika Rangel, além de trabalhar 
com isenção de alguns documen-
tos (exceto Carteira de Trabalho, 
CPF ou Título de Eleitor), será ofe-
recido, ainda, os serviços de Vale 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

N
Social, atendimento psicossocial 
(assistente social e psicólogo), Bolsa 
Família, Cadastro Único e cadastra-
mento para emissão da carteira de 
estacionamento para os idosos.

Já os programas de saúde, 
receberão os pacientes para tra-
tamentos de tuberculose, taba-
gismo, hanseníase e hiperdia 
– destinado ao cadastramento e 
acompanhamento de portadores 
de hipertensão e diabetes.

Erika destaca, ainda, a impor-
tância do assunto para a vida e a 
saúde do homem. “Os homens, 
assim como as mulheres, tam-
bém precisam de cuidados. Na 
sociedade de hoje, eles devem 
romper com alguns preconceitos 
e se submeter aos exames. Já que 
é um exame eficaz, de prevenção 
à doença”, resume.

A ação será focada, principal-
mente, no público masculino. O 
câncer de próstata é o segundo 

maior entre os homens e afeta, 
principalmente, homens a partir 
dos 50 anos. Além de parentes de 
primeiro grau de pacientes diag-
nosticados com o câncer, como 
filhos e irmãos.

Dedicado ao reforço da pre-
venção e o diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, o No-
vembro azul é um movimento 
mundial, que conscientiza a 
população sobre a doença que 
em fases mais avançadas, pode 
provocar dores nos ossos, in-
fecção generalizada ou insufici-

Ação contará com serviços das secretarias de Assistência Social e Saúde nesta quinta-feira, 14 de novembro

Novembro Azul leva ação 
social para a Vila Olímpica 
de Mesquita

 Foto: Divulgação

ência renal. Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), cerca 
de 69 mil homens sofreram com 
este tipo de câncer em 2018.

Em caso de possíveis dúvidas 
sobre a doença, a secretária aconse-
lha que os homens procurem um 
dos Centros de Referência de As-
sistência Social (CRAS) espalhados 
pelos bairros de Mesquita. “Nosso 
objetivo é atender a população”, 
evidencia Erika.

Conscientização
Para ajudar a compreender a 

necessidade de exames precoces, 
a secretaria de saúde realizará 
também palestra sobre a doença. 
Essa será ministrada por Wesley 
Lima, médico da rede municipal 
de Saúde de Mesquita, que abor-
dará questões de prevenção e 
cuidado sobre o câncer de prós-
tata. “A ideia é tornar os homens 
mais conscientes e alertar para 
os perigos que o preconceito 
com os exames podem trazer à 
saúde”, alerta a coordenadora 
do Programa Saúde do Idoso e 
do Homem, Renata Lúcia.



orreu, na 
m a d r u g a -
da desta 
q u a r t a - f e i -
ra, Ketellen 
U m b e l i n o 
de Oliveira 
Gomes, de 
5 anos, víti-

ma de bala perdida durante 
um tiroteio em Realengo, na 
Zona Oeste, na tarde de on-
tem. A menina estaria a ca-
minho da Escola Municipal 
Stella Guerra Duval com a 
mãe quando foi baleada em 
uma praça do bairro.

Ela estava internada no 
Hospital Municipal Albert 
Schweitzer, no mesmo bair-
ro, mas não resistiu após 
passar por uma cirurgia. Ain-
da não há informações so-
bre seu enterro. Familiares e 
amigos lamentaram a morte 
da criança nas redes sociais.

"Muito triste, hoje papai 
do céu vai receber uma an-

Violência

M
jinha, minha sapequinha. Tia 
não acredita ainda, meu amor, 
vai com Deus, que Deus pos-
sa confortar todos os nossos 
corações, principalmente o da 
sua mamãe", diz um dos rela-
tos. "Sou morador da Coab e 
moro de frente ao acontecido. 
Estamos de luto também. Te-
nho uma menina da mesma 
idade e não tenho tamanha 
noção da dor que está sentin-
do", comentou outra pessoa.

Ketellen foi baleada quan-
do um carro passou atirando 
na Praça da Cohab, segundo 
a PM. Um homem foi atin-
gido pelos disparos e mor-
reu no local. A Polícia Civil 
abriu inquérito para apurar 
o caso e a investigação está 
em andamento na Delegacia 
de Homicídios (DH-Capital. 
Uma perícia foi realizada e 
agentes procuraram imagens 
de câmeras de segurança que 
possam ajudar a identificar 
os autores do crime.

Morre menina vítima de 
bala perdida em Realengo
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A menina estaria a caminho da escola com a mãe quando foi baleada em uma praça do bairro

Foto: Reprodução

Quadrilha roubava cofres de farmácias e também cargas na Baixada

Policiais da 64ª DP ( São 
João de Meriti) prenderam, na 
manhã desta quarta-feira, qua-
tro integrantes de uma quadri-
lha praticavam roubo de carga 
e também a estabelecimentos 
comerciantes de São João de 
Meriti, na Baixada Fluminen-
se. A operação "Tolerância 
Zero" visa cumprir nove man-
dados de prisão.

A investigação que moni-
torou a quadrilha começou 
há cinco meses e identificou 
e prendeu Robson Jorge Ro-
gério do Nascimento, que 
roubava cofres de farmácias 
de São João de Meriti. Foi 
descoberto também que ele 
atuou em cinco roubos em 
estabelecimentos na região 
do Grande Méier e nos muni-
cípios São João de Meriti, Du-
que de Caxias e Nova Iguaçu.

Segundo a 64ª DP, ele atua-
va armado e com o rosto cober-
to por uma bandana possuía 
conhecimentos de onde ficava 
o cofre nas farmácias e do mo-
delo. Com ele foram apreendi-

Polícia prende quadrilha que roubava 
farmácias e que contava com ex-PM

dos roupas e a mochila utiliza-
da nos assaltos. 

Além de Rogério, policiais 
prenderam Wallace Faturi Fi-
gueiredo, um ex-policial militar 
que participava de roubos de 
cargas em São João de Meriti. Ele 
vai responder por receptação de 
carga e organização criminosa.

Foi preso também Fabio 
Santana da Cruz Araujo, indi-
ciado por roubo e violação se-
xual mediante fraude, já que 
durante um roubo no municí-

pio ele aproveitou para abu-
sar de uma mulher. Já Ruan 
Pessanha de Andrade Fontes 
foi apreendido porque mesmo 
já maior de idade, havia um 
mandado de busca e apreen-
são emitido quando o mesmo 
ainda era menor.

Com essas prisões, a 64ª 
DP já prendeu 17 responsáveis 
pelo roubo de carga na região 
esse ano, o que vem contri-
buindo para a queda desta mo-
dalidade na região.

 Foto: Divulgação
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om o objetivo de investigar “pos-
síveis irregularidades” cometidas 
pelo governo Rogério Lisboa na 
arrecadação da taxa de Contri-
buição de Custeio de Iluminação 
Púbica (Cosip), mais conhecida 
como taxa de iluminação, a Câ-
mara de Vereadores de Nova 
Iguaçu protocolou um pedido 
de instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI).
A situação caminha para um grande escândalo po-

litico, já que a CPI seria instalada na terça-feira, dia 5 
de novembro, mas vereadores aliados do governo não 
compareceram a Câmara, evitando com isso núme-
ro suficiente para começar a investigação.  A “CPI da 
Ilimunação”, como já está sendo chamada, piorou na 
sessão seguinte, terça-feira, dia 12, apesar do compare-
cimento de 16 dos 17 vereadores. 

Eles aprovaram projetos de interesse do governo, 
como orçamento de R$ 1 bilhão e 638 milhões para 
2020 (projeto de lei 168/2019), com direito a pedido de 
empréstimo sem depender de autorização da Câmara. 
E a CPI, mais uma vez, não foi instalada, sob a alegação 
de que o documento teria de ser submetido à Procura-
doria da Câmara, cujo responsável estaria viajando e 
não haveria data prevista de retorno.   

A manobra feita pelos governistas, orientados pelo pre-
feito Rogério Lisboa, revoltou o grupo de parlamentares 
que defendem a instalação da CPI. De acordo com Marce-
lo Lajes, por exemplo, é preciso abrir a “caixa preta” e fazer 
com que o governo Lisboa devolva aos mais de 400 mil 
consumidores todo dinheiro que arrecadou a mais através 
dessa taxa. Segundo ele, nem a prefeitura e nem a Light 
responderam sobre os valores, cujo montante pode passar 
dos R$ 50 milhões. “Se o prefeito não tem nada a escon-
der, então não deve temer a CPI”, destaca Marcelo. “Minha 
posição é aquela que for melhor para a população”, frisa o 
vereador Paulinho da Padaria. 

Para que a população tenha informações detalha-
das sobre o assunto, o Jornal Povo fez levantamento da 
situação e apurou que seria arrecadado uma média R$ 
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil), mensais 
através dessa taxa. Pela lei que autoriza a cobrança, esse 
dinheiro é destinado ao pagamento à Light da iluminação 
das ruas, praças e outros logradouros púbicos, além da 
empresa responsável pela manutenção do serviço. O que 
sobra, deveria ser devolvido aos clientes. 

 A cobrança, chamada de Contribuição de Custeio de 
Iluminação Pública (Cosip), como está escrito da conta 
de luz, é criada para custear o consumo de energia elétri-

ca das vias públicas, praças e logradouros, além de pagar 
a empresa que cuida do serviço de manutenção. O valor 
dessa taxa é calculado usando critérios de proporcionali-
dade pela média de consumidores existentes na cidade, 
de acordo com a região onde o consumo é feito. Ou seja, 
empresas pagam mais e residências pagam menos. Então 
essa conta de quanto paga e quanto arrecada tem que fe-
char exata. Se a despesa pública tem determinado valor, a 
arrecadação do dinheiro cobrado na conta de luz dos con-
tribuintes deve ser nesse mesmo valor.  

A primeira tentativa para abrir a “caixa preta”, segundo 
Marcelo, foi um pedido de informações feito à prefeitura 
para saber os valores arrecadados e os valores pagos.  Não 
houve resposta. O mesmo pedido feito à Light teve o mes-
mo resultado. Depois foi protocolado o projeto de lei que 
tramita na Câmara e agora a criação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI), assinada por oito vereadores. 
“Além do projeto, a CPI é para que ele (o prefeito) devolva o 
que foi arrecadado a mais”, assegura Marcelo, autor do pe-
dido da Comissão que seria presidida pelo vereador Pauli-
nho da Padaria. Em caso de devolução dos meses de 2017 
e 2018, até o mês de outubro, como prevê o projeto do ve-
reador no seu parágrafo 1º, artigo 4º, somam-se 34 meses. 

Segundo informações que chegou ao conhecimen-
to do Jornal POVO a Prefeitura de Nova Iguaçu arreca-
daria, em média mensal, R$ 5.500.000,00 (cinco mi-
lhões e quinhentos mil), através dessa taxa. Algo em 
torno dos R$ 2,5 milhões seria pago à Light pelo consu-
mo público, e mais R$ 1,5 milhão à empresa de manu-
tenção, restando a quantia de R$ 1,5 milhão. Pela lei que 
autoriza a cobrança, essa estimativa de sobra, deveria 
ser devolvido aos clientes. 

Porém, ao se tomar por base estimada de R$ 1,5 mi-
lhão mensais de sobra, o governo Rogério Lisboa teria 
de devolver algo em torno dos R$ 51 milhões. Ou seja, 
uma fortuna muito acima da maioria dos prêmios do 
sorteio da mega sena pagos pela Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) aos seus ganhadores.   

Foi ai que entrou o projeto de lei nº 160/2019 do 
vereador Marcelo Lajes  obrigando o prefeito Rogério 
Lisboa a devolver ao contribuinte todo o dinheiro que 
foi arrecadado a mais com essa taxa de iluminação pú-
blica. A reportagem do POVO recebeu informações que 
agravariam ainda mais a situação: a conta do consumo 
de energia de escolas, hospitais, unidades de saúde e 
demais órgãos públicos, não deveria ser paga com o di-
nheiro arrecadado da Cosip e sim pelos cofres diretos 
da prefeitura.  O projeto também prevê que essa co-
brança fique excluída do valor arrecadado. 

O projeto de lei determina ainda que o governo 
Lisboa “faça o confronto da receita e despesa do ano 

C
de 2017 e 2018, o mais tardar até 31 de 
outubro de 2019...”, o que totaliza 34 
meses. E mais: que a prefeitura informe 
o que recebeu a mais dos seus 400 mil 
clientes e devolva na mesma proporção 
aos clientes, nas próximas contas, até 
zerar o valor que a prefeitura arrecadou 
a mais. Ou seja, faça a devolução aos 
clientes através de dedução anual na 
conta de luz e que isso seja feito até o dia 
31 de dezembro deste ano. Como Lisboa 
não respondeu aos pedidos de informa-
ção sobre o assunto, e nem a Light, a 
Câmara de Vereadores, sob a batuta de 
Marcelo, protocolou o pedido de CPI.   

Taxa mais alta do Rio 
A taxa que figura na conta de luz dos 

consumidores da Light a título de custeio, 
cujo valor varia entre R$ 18,00 e R$ 23,00, 
é uma das mais altas do Rio de Janeiro. 

“Diante dessa situação que acabo de 
tomar conhecimento, eu nem estou 

preocupada com o valor absurdo da 
taxa de cobrança, mas com a cara de 
pau do governo em cobrar a mais e não 
devolver a nós, contribuintes”, exalta 
Juliana de Farias, 33 anos, moradora do 
Jardim Alvorada.  

“Baixar o valor da taxa de iluminação 
ou devolver valores cobrados a mais aos 
clientes, se torna um assunto menor dian-
te dessa situação. Acho que agora é mais 
importante entregar esse fato à justiça 
para que ela avalie a intenção com a qual 
um governante trabalha dessa forma com 
o dinheiro público”, sugere o comerciante 
Artur Moreira Morgano, 62 anos, ao ser 
abordado pelo POVO no Calçadão do cen-
tro de Nova Iguaçu. 

Mas enquanto a situação não for in-
vestigada e o dinheiro devolvido aos 
consumidores, a novela da CPI da taxa de 
iluminação vai continuar, podendo estre-
ar novos capítulos, segundo o vereador e 
médico José Carlos Fonseca, o Dr.Cacau.

Os vereadores Paulinho da Padaria e Dr. Cacau também assinaram o requerimento solicitando a abertura de CPI

NOVA IGUAÇU

Prefeito Rogério Lisboa terá de devolver dinheiro da taxa de iluminação pública 

Vereadores querem CPI para investigar o que 
é feito com a sobra da grana arrecadada
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Fundação de 
Apoio à Es-
cola Técnica 
( F A E T E C ) , 
i n s t i t u i ç ã o 
veiculada à 
S e c r e t a r i a 
Estadual de 
Ciência, Tec-

nologia e Inovação (Secti) 
do Governo do Rio de Janei-
ro prorroga as inscrições do 
concurso público para o pre-
enchimento de 209 vagas 
para cargos de níveis médio, 
técnico e superior. 

As inscrições podem ser 
realizadas pelo site do Insti-
tuto Acesso até as 23h59 de 
15 de novembro. As taxas de 
inscrição variam entre R$ 83 
e R$ 148.

O secretário de Estado 
de Ciência, Tecnologia e In-
formação, Leonardo Rodri-
gues, ressalta que prorrogar 
o prazo de inscrição é uma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

A
oportunidade para que mais 
pessoas se candidatem as va-
gas. “Dada a relevância desse 
concurso para a população 
fluminense e o jejum de qua-
se 10 anos que ficamos sem 
fazê-lo, culminando na ca-
rência dos nossos quadros, é 
importante que mais pessoas 
tenham a chance de se can-
didatar e possam completar 
o time da FAETEC. Aos que 
ainda não se inscreveram, 
não percam essa oportunida-
de”, finalizou o secretário.

Vencimentos
Os Técnicos-Administrati-

vos serão remunerados com 
vencimentos de R$ 1.607,13 
a R$ 4.554,00, e os Professo-
res com vencimentos de R$ 
1.500,00 e R$ 4.554,00. A lo-
tação será Regiões Metropo-
litana, Noroeste Fluminense, 
Norte Fluminense, Baixada 
Litorânea, Médio Paraíba e 
Centro-Sul Fluminense.

FAETEC prorroga inscrições 
até 15 de novembro

 São 209 vagas para profissionais de ensino médio e superior

Foto: Divulgação

A audiência de conciliação foi mediada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ)

Desta vez o pagamento cairá conforme a previsão do atual calendário oficia

Após quase duas horas de de-
bate durante a audiência de conci-
liação, servidores do Departamen-
to Geral de Ações Socioeducativas 
(Degase) e procuradores do Estado 
chegaram a um acordo: o edital 
do concurso da categoria será pu-
blicado pelo governo em até 60 
dias. A audiência de conciliação 
foi mediada pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), 
desembargador Claudio de Mello 
Tavares, nesta terça-feira.

A audiência também aconte-
ceu para acalmar os ânimos, já que 
a greve dos servidores do Degase 
terminou na última sexta-feira, 
por determinação da Justiça, ou o 
presidente do Sindicato dos Servi-
dores da Carreira Socioeducativa 
do Estado do Rio (Sind-Degase), 
João Rodrigues, poderia ser incri-
midado e preso em flagrante, caso 
não cumprisse a ordem.

"Depois de muita conversa, con-
seguimos chegar a uma conciliação 
que agradou tanto aos representan-
tes do Degase quanto ao governo do 
estado. Nossa preocupação maior 
é com os adolescentes que, no pe-
ríodo da greve, tiveram feridos seus 

 Governo vai publicar edital para concurso 
do Degase em até 60 dias

direitos fundamentais, como com-
parecer a audiências ou ir a consultas 
médicas. Felizmente, tudo vai se nor-
malizar agora, após essa conciliação", 
explicou o presidente do TJ-RJ.

Outro ponto acordado diz res-
peito à progressão salarial dos ser-
vidores. Como o Estado do Rio de 
Janeiro está em Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF), não foi pos-
sível ao Estado prometer nenhum 
reajuste nos próximos meses. Po-
rém, os procuradores se compro-
meteram a estudar uma proposta, 
que será apresentada na próxima 
reunião, já agendada para o dia 14 
de janeiro de 2020.

"Muito embora haja a conside-
ração de sermos da área de Segu-
rança, estamos na Educação. As 
progressões estão acontecendo 
em todo o estado. Mas com a gente 

é diferente. Os professores tiveram 
progressão. Isso não se enquadrou 
no Degase. Os delegados tiveram 
progressão. Isso também não se 
enquadrou no Degase. É compli-
cado", afirmou João Rodrigues.

Participaram ainda da audiên-
cia de conciliação o juiz auxiliar 
da Presidência do TJ-RJ, Afonso 
Henrique Ferreira Barbosa; a pro-
curadora de Justiça Patrícia Leite 
Carvão; os procuradores do Esta-
do Antônio Joaquim Albuquer-
que e Bruno Terra de Moraes; e o 
subdiretor-geral do Degase, Bruno 
Lima. Representaram o Sind-De-
gase, as advogadas Renata Maia 
Serra e Natalie Afonso Toledo e o 
assessor jurídico Jorge Luiz.

Do lado de fora do Tribunal, os 
agentes do Degase aguardavam o 
resultado da reunião.

Foto: Henrique Vicent/Divulgação/TJ-RJ

 Foto: Divulgação

 O governo do estado vai pagar 
o salário de outubro dos mais de 
460 mil servidores, aposentados 
e pensionistas nesta quinta-feira, 
dia 14. Diferentemente do mês 
passado, desta vez o pagamento 
cairá conforme a previsão do atu-
al calendário oficial, que é até o 
10º dia útil do mês. O governador 
Wilson Witzel confirmou a data na 
noite desta terça-feira, durante a 
solenidade de assinatura da nova 
alíquota que reduz o Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) do combustível 
para a aviação.

 Governo do estado vai pagar salário de outubro 
dos servidores nesta 5ª feira, dia 14

Os pagamentos serão efetua-
dos ao longo do dia, mesmo após 
o término do expediente bancá-
rio. O valor líquido da folha de ou-
tubro é de R$ 1,8 bilhão, de acordo 
com a assessoria do governo.

De acordo com as informações 
já divulgadas por Witzel, o 13º sa-
lário do estado será pago integral-
mente no dia 2 de dezembro. Já o 
pagamento de novembro ainda 
não tem dia certo para cair. Então, 
está mantida a previsão de ser 
pago até o 10º dia útil. O salário 
de dezembro, segundo o governa-
dor, será pago no dia 6 de janeiro.

Entre vagas oferecidas no 
processo seletivo estão:

Professor: Educação Es-
pecial, Enfermagem, Língua 
Portuguesa, Arte, Educação 
Física, Análises Clínicas, Psi-
cologia, Biologia, Física, Ma-
temática, História, Pedagogia, 
Sociologia, Estética, Meio 
Ambiente, Psicologia, Prótese 

Dentária, Segurança do Tra-
balho, Eletrônica, Mecânica, 
Química, Geografia, Inglês, 
Libras, Ciências, Contabilida-
de, Gastronomia, Turismo, In-
formática, Informática/Jogos 
Digitais, Edificações, Moda, 
Eletrotécnica, Direito e Legis-
lação, Logística, Metalurgia, 
Administração, Contabilida-

de, entre outras áreas.
Técnico-Administrativos: 

Inspetor de Alunos, Instru-
tor para Disciplinas Profis-
sionalizantes I (Química, 
Eletrotécnica, Informática e 
Eletromecânica), Orientador 
Educacional, Assistente So-
cial, Agente Administrativo e 
Supervisor Educacional.
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 esta véspera de 
feriado, o cantor 
Vitinho lança a 
nova turnê do 
seu DVD ‘So-
nhos’ no Olaria 
Atlético Clube 
(Rua Bariri, 251 
- Olaria), a partir 

das 21h. O show ainda vai contar 
com a participação do grupo Tá 
na Mente, Chininha e Príncipe, 
Tiee, Pique Novo e Pedrinho. 

Depois de um DVD mais inti-
mista, como foi ‘Entre Amigos’, 
o cantor Vitinho promete uma 

super produção para o seu pró-
ximo trabalho. No dia 12/6, ele 
gravou ao vivo na quadra da 
Beija-Flor de Nilópolis, o DVD 
‘Sonhos’, com as participações 
especiais de Péricles, Sorriso 
Maroto, Imaginasamba, Pixote, 
G15, Mr. Dan, Pedrinho do Cava-
co e Tiee.

“Esse DVD é, literalmente, 
um sonho pra mim. Desde que 
iniciei minha carreira, pretendia 
gravar algo assim, grandioso, es-
pecial e ao lado de amigos. Por 
isso, o nome desse novo traba-
lho. Até aqui, só tive sonhos re-

Vitinho lança seu novo 
DVD na Zona Norte

N
 O show ‘Sonhos’ acontece nesta quinta, véspera de feriado, no Olaria Atlético Clube

Culturando 
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alizados. E ainda tenho muitos 
sonhos a alcançar”, conta Viti-
nho.

No repertório da noite, além 
das novas canções de trabalho, 
outros sucessos como “Traição”, 

“Sintomas de amor”, “Que cena”, 
“Proposital” e “Não desligue”.
Serviço:
VITINHO
Lançamento da turnê ‘Sonhos’
Data: 14 de novembro (quinta-

-feira)
Local: Olaria Atlético Clube - 
Rua Bariri, 251 - Olaria
Horário: 21h
Informações: (21) 2560-4084
Classificação 18 anos.

As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

 Já está valendo! ONGs de todo o 
País que criam oportunidades para 
crianças e jovens em situação de vul-
nerabilidade já podem se candidatar 
ao processo seletivo do Programa 
VOA, da Cervejaria Ambev, para rece-
ber mentoria em gestão de recursos 
e processos. A iniciativa, criada em 
2018 pela cervejaria, é gratuita e aju-
da organizações dessa natureza a se 
estruturar melhor e ampliar seu im-
pacto na sociedade. As inscrições e o 
acesso ao edital estão disponíveis no 
website www.ambev.com.br/voa

Para escolher as ONGs que irão parti-
cipar do programa, a seleção irá priorizar 

aquelas que contribuem para a geração 
de oportunidades em educação, em-
prego e renda, aliados a critérios como 
potencial de impacto social nas novas 
gerações, visão de futuro e comprometi-
mento. As vagas disponibilizadas serão 
para participação na edição 2020.

“O VOA nasceu da nossa vontade 
em atuar na mudança que queremos 
ver no mundo. Decidimos transformar 
nossa indignação em ação e, de fato, 
contribuir para mudar a sociedade em 
que trabalhamos e vivemos. E a melhor 
forma que nós, da Ambev, podemos fa-
zer isso é levando todo o conhecimento 
que temos em gestão, por meio de nos-

sos funcionários, para contribuir com o 
sucesso dessas organizações. Quando 
essas instituições abraçam a iniciativa, 
tornam-se mais eficientes e todo apren-
dizado serve para potencializar ainda 
mais seu impacto na sociedade”, afirma 
Carlos Pignatari, gerente de Impacto 
Social da Cervejaria Ambev. 

Além disso, cada voluntário da 
Cervejaria Ambev apadrinhará uma 
ONG, ajudando na transferência de 
conteúdo e na implementação de 
um projeto prático voltado à comu-
nidade. Ao final do curso, a organiza-
ção com o projeto mais bem avaliado 
receberá um auxílio financeiro.

ONGs de todo o Brasil já podem se inscrever no Ambev VOA  Foto: Divulgação

dianapiresassessoria@gmail.com
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ma experiên-
cia traumáti-
ca na infân-
cia, marca e 
impacta ne-
gativamente 
a toda a vida 
de uma pes-
soa. Se não 

for tratada, pode acarretar 
problemas futuros em várias 
áreas, como: afetiva, no de-
sempenho em estudos, espor-
tes e profissional e outras.O 
trauma ocorre quando a crian-
ça é submetida a uma experi-
ência difícil que envolve me-
mórias  visuais e verbais.

Ao passar por tal situação, 
há uma interrupção no pro-
cesso adaptativo de infor-
mação,  ou seja, pensamen-
tos, emoções e sensações 
vivenciados no trauma, fi-
cam "congelados" em redes 
de memórias. Posteriormen-
te, a cada nova experiência 
que a criança vivencia que 
remeta ao trauma é como se 
ela estivesse no momento 
do mesmo. Surgem pensa-
mentos, emoções  e sen-
sações experimentados no 
momento da experiência 
difícil e são revividos auto-
maticamente.

Utilizo, em meus pacien-

U
tes, a abordagem do EMDR 
(Dessensibilização e Repro-
cessamento

 por meio dos Movimentos 
Oculares) para tratar de traumas 
em crianças, adolescentes e ca-
sais, que ao passar por uma si-
tuação de violência psicológica, 
ela pode vivenciar um trauma, 
cujas consequências, podem 
ser: sentimento de menos valia, 
insegurança, dificuldade

 para tomar decisões, entre 
outras. A criança que passa por 
uma experiência traumática 
pode apresentar dificuldade 
escolar e de socialização, retrai-
mento, ansiedade, se cortar. 

Destaco que o tratamento 
mais adequado para crianças 
que passaram por alguma si-
tuação traumática é o EMDR. 
A técnica ajudará a criança a 
não carregar as conseqüên-
cias do trauma para suas 
próximas relações. O psicote-
rapeuta auxilia o paciente a 
relembrar de experiências po-
sitivas que já viveu e reforçá-
-las. Com o EMDR, ocorre uma 
ligação entre

 a consciência e a rede 
neural onde o trauma está 
armazenado no cérebro e a 
ativação do sistema adap-
tativo de informação possi-
bilitando-o a ter uma visão 

Trauma infantil e as 
consequências para a 
vida uma criança

O trauma ocorre quando a criança é submetida a uma experiência difícil que envolve memórias visuais e verbais

menos negativa da experi-
ência, ou seja, deixando o 
passado no passado e seu 
presente sem as influências  
negativas que vivenciou.

Em alguns casos podemos 
perceber que os filhos são 
depósitos de experiências di-
fíceis vivenciadas pelos seus 
pais com seus avós. Por esse 
motivo, a profissional inclui os 
pais no tratamento de seus fi-

lhos. Sem perceber, eles trans-
ferem  emoções resultantes de 
suas relações com seus pais, 
algumas vezes difíceis, para 
sua relação com seu filho.

 Logo, entende-se que o 
tratamento precisa, efetiva-
mente, da participação dos 
pais, pois quando as relações 
mudam no ambiente familiar, 
favorece a solução do sintoma 
apresentado pela criança. Pais 

saudáveis favorecem o desen-
volvimento emocional saudá-
vel do seu filho. 

Débora Araújo
Psicóloga Clínica
Pós Graduada em Psicologia 

Clínica
Terapeuta em EMDR
Cursando Terapia Sistêmica 

Individual, Casal e Família.
Redes Sociais: @debora.

araujopsi

 Olá, amigos! A partir de hoje, vamos ter uma coluna com as-
suntos e dicas variadas
 sobre relacionamento familiar e de casal, comportamento 
infantil, traumas emocionais e autismo, todas as quintas-fei-
ras, aqui no jornal O Povo.
Meu nome é Débora Araújo, sou psicóloga, 
Pós-Graduada em Psicologia Clínica, Terapeuta em EMDR e 
estou cursando
 Terapia Sistêmica Individual, Casal e Família. Atendo pre-
sencialmente mo Méier e na Tijuca. Qualquer dúvida, crítica 
e/ou sugestão para assuntos e temas pode entrar em contato 
pelo telefone 90733-8812 ou pelas redes sociais @debora.
araujopsi.
Vamos ao nosso primeiro tema da coluna.

(Débora Araújo)

 PAPO COM A PSI



 Miguel Pereira recebeu o primeiro 
encontro anual beneficente do Oldtoys

Lazer com boa ação

Renato Ferreira
contato@jornalpovo.online

conteceu dia 13 de 
outubro, o primei-
ro encontro anual 
de carros antigos 
beneficente do 
grupo Oldtoys 
na FENART em 
Miguel Pereira. O 

evento que contou com 160 ins-
critos, teve arrecadação de alimen-
tos não perecíveis para doação à 
pessoas carentes do município, 
barracas de alimentos, bebidas, 
peças de carros e sorteios.

O Jornal Povo esteve presen-
te e pôde acompanhar o evento 
onde teve a participação de diver-
sos carros antigos. Um deles foi o 
candando do Sr Antônio, que via-
jou sozinho de Petrópolis.

Para o dono da Chevrolet Ca-
ravan, edição especial Silverstar, 
ano 82, Yan Grego, o evento foi 
marcante. "Saí de Nova Iguaçu 
para o encontro, onde pude, já 
na viagem, apreciar a linda pai-
sagem, e chegando no evento, a 
recepção foi incrível, percebi que 
o clube recebia todos de braços 
abertos. Agradeço e fico feliz pe-
las lembranças que recebi". Diz

O grupo Oldtoys Veículos Anti-
gos de Miguel Pereira foi fundado 
em 11 de fevereiro de 2016 por 
Maurício Azevedo, atual presi-
dente, Paulo Roberto, vice pre-
sidente e os dois diretores, Jean 
Valente e Yuri Palmerim.  

O grupo possui o encontro 
mensal que acontece todo pri-
meiro domingo do mês, as 10h 

no posto Styllus, centro de Mi-
guel Pereira, onde se reúnem 
diversos grupos de outros muni-
cípios. Evento que é conhecido 
pelo churrasco 0800 para todos 
os visitantes antigomobilistas.

A ideia surgiu por meio de Ka-
rina Azevedo, esposa de Maurício 
e dona do posto, quando obser-
vava a grande quantidade de ve-
ículos antigos na cidade, e as pes-
soas que tinham o costume de 
nos finais de semana, irem lavar 
seus antigos, abastecer e guardar.

"Eu já tinha meu fusca 1971 há 
mais de 14 anos. E veio a ideia de 
unir esses proprietários para tro-
carmos experiências. E foi assim 
que surgiu a Oldtoys Veículos An-
tigos e a amizade entre os direto-
res. Diz o presidente do clube.

"Logo após 3 anos e 8 meses, 
veio o tão sonhado anual. Reunir 
tantos veículos de outras cidades 
e estados, foi uma sensação de 
sonho realizado. Evento ficou aci-
ma do esperado.

O mais bacana foi arrecadar 
728kg de alimentos e ajudar as 
pessoas carentes da nossa cidade. 
Entregamos à vários lares e em 
pontos críticos do nosso municí-
pio e  a meta agora é fazer o evento 
em 2020 no cartão postal da cida-
de, Lago de Javary. Reunir esses 
clássicos em torno daquele lago 
vai ser mágico. E faremos o possí-
vel para que o evento seja 2 dias. 
Completa Maurício Azevedo.
Contatos do grupo: 
Telefone: (24) 98145-8277
Instagram: oldtoysveiculosantigos
Facebook: Oldtoys Fusca Club & 
Veículos antigos.

A
O evento contou com homenagens a representante de clubes e sorteios

Presidente do Oldtoys  ao lado do sr Antônio e o vice Paulo Roberto

Alguns dos veículos 
presentes Dono da Chevrolet Caravan Silverstar Yan Grego na viagem para o evento

A Chevrolet Caravan Silverstar ano 82 esteve no encontro

Em frente a FENARTE
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m um clima de 
muito respeito 
e alegria, a Fu-
nerária e Con-
cessionária São 
Salvador prepa-
rou um recepti-
vo para finados 
que ficará na 

história. Foram mais de 150 profis-
sionais envolvidos nos preparativos 
e nos atendimentos dos oito cemité-
rios administrados pela empresa.

A empresa vem há mais de um 
ano trabalhando o Novo Conceito 
em atendimento. Esse novo con-
ceito visa amenizar a dor da perda, 
criando um ambiente de paz e aco-
lhida a todas as famílias.

No dia de finados, o Cemitério 
Municipal de Nova Iguaçu, teve 
uma visitação recorde. Foram mais 
de oito mil pessoas visitando os 
túmulos dos seus entes queridos e 

participando das missas que acon-
teceram ao longo do dia. A equi-
pe de enfermagem trabalhou das 
8:00h as 17:00h, prestando servi-
ços de aferição de pressão arterial 
e verificação de glicose a todos 
que passaram pelos cemitérios .

Realmente foi uma festa ecu-
mênica, aonde vimos várias reli-
giões se unindo em prol de um 
objetivo comum; Levar amor e 
paz aos corações contritos. No 
encerramento das atividades, 
os funcionários que trabalham 
no Cemitério Municipal de Nova 
Iguaçu, fizeram uma linda home-
nagem aos finados, soltaram vá-
rios balões a gás no céu de Nova 
Iguaçu. E assim, o que era para 
ser um dia marcado pela dor, foi 
um dia marcado pela alegria de 
um dia termos tido o privilégio 
de desfrutarmos do amor e com-
panhia daqueles que partiram...

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

E

Foto: Divulgação

Funerária São Salvador 
faz homenagens 
ao dia de Finados


