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facadas após discussão 
sobre futebol 
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Danúbia de Souza Rangel, presa desde outubro 
de 2017, cumpre pena atualmente em regime
semiaberto e só pode ganhar autorização para 
deixar a cadeia para trabalhar e estudar.
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Mulher de Nem da 
Rocinha tem pedido 
negado para deixar 
a cadeia e visitar 
a família
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Cornélio Ribeiro volta a 
vida pública e vai disputar 
prefeitura de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu

Sancler Nininho, presidente da Casa anunciou a antecipação
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Nesta semana o governador re-
ceberá a cúpula do PSL, com a pre-
sença doseu presidente nacional, o 
deputado Luciano Bivar (PE), para 
declarar oapoio da sigla ao Palácio 
Guanabara e discutir uma parceria 
nas eleiçõesmunicipais do próximo 
ano.A costura vêm sendo feita des-
de setembro, logo após a saída do 
senadorFlávio Bolsonaro da legen-
da. O filho do presidente não gos-
tou da atitudede Witzel, que deixou 

claro o seu interesse em concorrer 
à Presidência daRepública nas elei-
ções de 2022. Flávio afirmou que o 
governador era um“ingrato” e que o 
seu comportamento beirava a “trai-
ção”.O partido manteve duas secre-
tarias na máquina do Estado, além 
de umadezena de postos-chave em 
autarquias e empresas públicas. 
Nem mesmoa “ordem” de Flávio fez 
com que deputados abrissem mão 
de seus cargose indicados.

O PSDB de caxias está levando muito a 
sério as eleições de 2020, para isso definiu o 
vicedo pré candidato Vinícius Veiga a prefei-
to, o nome escolhido foi do Tenente Coronel 
MeloComandante do 15º Batalhão de Polícia 
Militar em Duque de Caxias no Estadodo 
Rio de Janeiro.O Tenente Coronel Melo é 
um profissional com 25 anos de serviço na 
PolíciaMilitar do Estado do Rio de Janeiro, 
com vasta experiência na áreaoperacional, 

tendo passando por várias unidades onde 
o combate com acriminalidade é intenso.É 
formado em Direito, com pós graduação em 
Direito Público e MBA emAdministração 
Pública. Atualmente está finalizando o Mes-
trado em Gestão naUFF ( UniversidadeFede-
ralFluminense ).Possui um perfil de Gestor 
sem deixar de lado a pegada de combate ao 
crimeque sempre foi uma de suas marcas. 
Caxias é ou não é chapa quente.

O MBL promoveu no último 
fim de semana (15 e 16.nov.2019) 
seucongresso anual, em São Pau-
lo. Na oportunidade o grupo fez o 
meaculpa e mostrou-se disposto 
ao diálogo e de se diferenciar den-
tro dasvárias vertentes da direita.
Coordenadores do movimento 
reconhecem que ajudaram a criar 
o atualcenário de polarização no 
país e entendem que algumas 
estratégiasprecisam ser revisa-
das.“Nossa posição é a mesma, o 

liberalismo. O que muda é a forma 
dedefendê-lo, focando mais no li-
beralismo político e na promoção 
dodebate“, acrescenta o deputado 
Kim Kataguiri (DEM-SP)“Promo-
ver o debate” é 1 dos principais 
lemas da 5ª edição docongresso 
do Movimento Brasil Livre. “1 am-
biente de diálogo” maisamplo do 
que em anos anteriores, abrindo 
espaço para vozes de centroe de 
esquerda “para realmente discutir 
divergências“. “Vai ser 1congresso 

CHAPA QUENTE EM DUQUE DE CAXIAS

CONGRESSO NACIONAL DO MOVIMENTO BRASIL LIVRE

PSL do Rio de Janeiro 
continua com Witzel

que deixa de ser uma câmara 
de eco do que a genteacre-
dita.”Kataguiri explica que a 
ideia é aprofundar as diferen-
ças do movimentocom o go-
verno Bolsonaro e mostrar que 
o grupo critica pessoas, como

ministros do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), mas não 
as instituições.“Realizamos o 
congresso todo ano com o ob-
jetivo de abrir o movimentoao 
público, promover o debate, 

treinar nossa militância e deba-
ter o anoseguinte com nossos 
coordenadores“, disse.Quere-
mos focar menos em Brasília 
e mais na política local, onde 
“apolarização não está aconte-
cendo da mesma forma“. “No 
congressodeste ano premia-
mos o núcleo do estado do Rio 
de Janeiro como omelhor nú-
cleo do Brasil em 2019. A gente 
vai incentivar essas pessoase 
reconhecer quem está fazen-

do. A gente quer que essas 
pessoascriem mudanças re-
ais“, declarou.Estiveram pre-
sente: Ex-Presidente Michel 
Temer, Deputado ViniciusPoit 
(Novo-SP), senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR), secretá-
rio deFazenda do Estado de 
São Paulo, Henrique Meirel-
les, jornalista CarlosAndreaz-
za, entre outros.O congresso 
aconteceu no WTC Business, 
na zona sul de São Paulo.
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O Rio é de todos 

Justiça ne-
gou pedido 
da mulher do 
traficante An-
tônio Fran-
cisco Bonfim 
Lopes, o Nem 
da Rocinha, 
para deixar 

a cadeia e visitar a família. Da-
núbia de Souza Rangel, presa 
desde outubro de 2017, cumpre 
pena atualmente em regime se-
miaberto no Instituto Penal Os-
car Stevenson, em Benfica, na 
Zona Norte do Rio. Já Nem está 
no presídio federal de Porto Ve-
lho, em Rondônia.

No regime semiaberto, o pre-
so pode ganhar autorização para 
deixar a unidade prisional para 
trabalhar, estudar e visitar a fa-
mília em datas previamente es-
tabelecidas, como Dia das Mães 
e Natal. O benefício, no entanto, 
não é automático. Após conce-
der a progressão de regime, a 
Justiça também precisa autori-
zar as saídas.

Na decisão, a juíza Larissa 
Maria Nunes Barros Franklin 
Duarte, da Vara de Execuções 
Penais do Rio, afirmou que 
Danúbia foi condenada a uma 
pena alta, de 17 anos e quatro 
meses de prisão, e está em regi-
me semiaberto desde dezembro 
de 2018. Segundo a magistrada, 
ainda não há como “aferir com 
seguraça necessária como é o 
seu comportamento em regime 
mais brando”. A juíza também 
citou, na sentença, que o nível 
de periculosidade da mulher 
de Nem é considerado alto pela 
Secretaria de Administração Pe-
nitenciária do Rio.

Essa não é a primeira vez que 
Danúbia tem um pedido para 
deixar o presídio negado. Em 
maio deste ano, a mulher de 
Nem já havia pedido para sair 
da cadeia para trabalhar e visitar 
a família, mas não teve autori-
zação judicial. Ela conseguiu 
progressão de regime prisional 
após ter cumprido um sexto de 
sua pena, mas até hoje não teve 
aval da Justiça para deixar o pre-
sídio. A defesa de Danúbia tenta 
reverter a decisão no Tribunal 
de Justiça do Rio.

Rio

A

Danúbia foi condenada a 17 
anos e quatro meses de prisão 
pelos crimes de associação para 
o tráfico e corrupção ativa. No 
processo, Danúbia foi acusada de 
auxiliar seu marido, Nem, a conti-
nuar comandando o tráfico da Ro-
cinha após sua prisão. Ela já havia 
ficado presa preventivamente por 
esse processo, de março de 2014 
a julho do mesmo ano, e ainda de 
agosto de 2014 a março de 2016. 
Esse período também é contabi-
lizado para a concessão do bene-
fício. Para progredir de regime, o 
preso precisa cumprir um sexto 
da pena total.

Outra acusação
Em agosto, a Justiça sus-

pendeu um processo no qual 
Danúbia responde pelo crime 
de lavagem de dinheiro. A de-
cisão foi tomada pela juíza Pau-
la Fernandes Machado, da 5ª 
Vara Criminal, após um pedido 
da defesa baseado na decisão 
do presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, determinando a 
suspensão temporária de todas 
as investigações no país que 
tenham como base dados sigi-
losos compartilhados pelo Con-
selho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) sem autori-
zação judicial. Além de ter sus-

Um idoso de 61 anos, iden-
tificado como Francisco Filho, 
foi morto no início da tarde 
desta segunda-feira, no Cate-
te, Zona Sul do Rio. Segundo a 
Polícia Civil, a vítima, que era 
camelô, teria sido esfaqueado 
por outro vendedor durante 
uma discussão sobre futebol 
na Rua do Catete.

De acordo com o Corpo dos 
Bombeiros, equipes foram 
acionadas às 12h43 para so-
correr uma vítima de esfaque-
amento. No local, os militares 
já encontraram Francisco sem 
vida. O suspeito do homicídio 
se apresentou espontaneamen-
te na 9ª DP (Catete).

Segundo a Polícia Militar, 
militares do 2º BPM (Botafogo) 

O governador do Rio, Wilson 
Witzel participou, na manhã 
desta segunda-feira, da cerimô-
nia de ingresso de 25 novos po-
liciais militares no 6º BPM (Tiju-
ca). Além da Tijuca, Maré e Méier 
também ganharam o mesmo 
número de militares cada. No 
dia 22 de novembro, mil novos 
PMs vão iniciar o curso no Cen-
tro de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Praças (Cefap) para, 
após a conclusão, ingressar em 
outros batalhões do Estado.

Mulher de Nem da Rocinha tem pedido negado 
para deixar a cadeia e visitar a família

Idoso é morto a facadas 
após discussão sobre 
futebol na Zona Sul 

Witzel participa de posse de 
novos PMs e garante décimo 
terceiro em 2 de dezembro

pendido o processo, a juíza 
revogou a prisão preventiva de 
Danúbia, que havia sido decre-
tada em janeiro deste ano.

A decisão da magistrada Paula 
Fernandes é para que o processo 
respondido por Danúbia seja sus-
penso até que haja decisão defi-
nitiva do plenário do STF sobre o 
tema. A sessão está marcada para 
o dia 21 de novembro, mas pode 
ser antecipada.

Além de Danúbia, sua irmã, 
Telma Rangel, também é ré no 
processo. Segundo denúncia 
do Ministério Público estadual, 
Danúbia e Telma utilizavam um 
salão de beleza na Rocinha para 
ocultar recursos provenientes 
do tráfico de drogas na favela. 
De acordo com as investigações, 
ao cruzarem as informações so-
bre a movimentação bancária 
do salão, entre 2011 e 2016, os 
investigadores concluíram que 
a sociedade movimentou valo-
res setecentas vezes maior do 
que a receita líquida obtida no 
mesmo período.

Segundo o MP, Danúbia re-
cebia R$ 30 mil por semana 
de Nem, preso em unidade 
federal de segurança máxima, 
e com o dinheiro ostentava 
uma vida de luxo. Os advoga-
dos dela negam a acusação de 
lavagem de dinheiro.

foram informados por morado-
res sobre uma discussão entre 
dois camelôs do local, onde um 
deles teria sido esfaqueado e 
ido à óbito. A Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC) foi 
acionada para a perícia.

O chefe do executivo tam-
bém garantiu que o décimo 
terceiro salário do servidor do 
Estado vai estar na conta no 
próximo dia 2 de dezembro. A 
possibilidade do pagamento 
nesta data já vinha sendo mani-
festada por Witzel.  

A outra boa notícia para o tiju-
cano e bairros vizinhos é que na 
próxima semana a região da Gran-
de Tijuca irá ganhar uma base do 
Recom (Batalhão de Rondas Espe-
ciais e Controle de Multidões).

Danúbia não poderá sair da cadeia para visitar família

Governador Wilson Witzel participou de cerimônia de posse
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epois de dez 
anos de uma 
obra inacabada, 
o prefeito Jorge 
Miranda con-
cluiu as obras, 
inaugurou e 
colocou em 

funcionamento a Creche Aria-
na Suassuna, na Coréia. "Re-
cebemos sempre com muita 
felicidade a abertura de uma 
unidade para as crianças que 
precisam atendidas enquanto 
suas mães precisam trabalhar.

Mas é necessário, além da aber-
tura de novas creches no municí-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

pio, uma delas no bairro do BNH que 
faz esta reivindicação há anos, tam-
bém ampliar o horário de funcio-
namento destas unidades", disse. 
A cidade de Mesquita ainda é 
dormitório e a população busca 
de emprego na cidade do Rio de 
Janeiro. Muitas mães trabalham 
em restaurantes, mercados, lo-
jas, e os pais também demoram 
a chegar em casa.

A maioria dos trabalhado-
res saem da cidade muito cedo 
para chegar ao local de traba-
lho e só conseguem retornar ao 
município por volta das 20h. 
A decisão de ampliar o horá-

rio de funcionamento das 
creches é uma decisão de 
cunho social, mas que pode 
trazer um impacto nas fi-

nanças da cidade, pois seria 
necessário aumentar o nu-
mero de trabalhadores para 
criação de um novo turno. 

Entretanto, a medida seria 
altamente benéfica para 
as famílias e geraria novos 
empregos no município.

Quem Cala Consente
(21) 96450-8812  janiabizarellli@gmail.com
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Mães de Mesquita 
precisam de creches 
com horário estendido

D

Jania Bizarellli
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Boa notícia

Papai Noel vai 
chegar mais 
cedo nesse ano 
para os servi-
dores da Câma-
ra de Mesquita. 
Isso porque o 
presidente da 
Casa, vereador 

Sancler Nininho anunciou que 
vai antecipar o pagamento do 
décimo terceiro para os funcio-
nários do Poder Legislativo. 

O adiantamento da gratifi-
cação vai à contramão do que 
aconteceu em 2018, ano em 
que os funcionários ficaram 
sem receber seus salários de 
dezembro e o décimo tercei-
ro, em razão da má adminis-
tração da mesa diretora que 
antecedeu o comando de San-
cler Nininho.

Este ano o décimo tercei-
ro será pago em duas parce-
las. A primeira aconteceu no 
final do primeiro semestre 
.A quitação integral  será fei-
ta ainda em novembro, pos-
sivelmente no dia 20, com 
um  mês de antecedência do 
que determina a Legislação. 

Para muitos trabalhado-
res, o fim de ano também é 
sinônimo de um dinheiro ex-
tra entrando na conta. O pa-
gamento do décimo terceiro 
é aguardado com ansiedade 
para realização das compras 
de presentes e itens de natal, 
além de quitação de dívidas 
ou até mesmo uma econo-
mia para as primeiras despe-
sas do próximo ano que já se 
aproxima. 

Ao anunciar a antecipação 
do décimo terceiro, o Presi-
dente Sancler Nininho afir-
mou que estava conseguin-
do cumprir os compromissos 
assumidos no início do ano 
por estar fazendo uma ad-
ministração austera e trans-
parente.  Quando assumiu 

O

a presidência da Câmara de 
Mesquita, o parlamentar se 
comprometeu em manter as 
contas em dia, mesmo com 
a redução do valor repassado 
mensalmente para das despe-
sas do Legislativo, o chamado 
DUODÉCIMO. Até o ano pas-
sado, a Casa recebia mais de 
R$ 700 mil reais/mês para o 
pagamento das despesas e 
mesmo assim deixou salá-
rios e despesas em atraso.  
Na gestão de Sancler Nini-
nho, o valor repassado é de 
R$ 390 mil reais. 

“Assumimos um compromis-
so e cumprimos: Administrar 
com metade do orçamento e 
garantir as contas em dia”, des-
tacou Sancler.

Outras medidas tomadas 
que geraram economia aos 
cofres do Legislativo mesqui-
tense foram adotadas, entre as 
quais a redução em 50% dos 

cargos comissionados e o fim 
da concessão de diárias para 
viagens de vereadores de fun-
cionários para cursos, seminá-
rios e congresso geralmente 
realizados em outros Estados 
e cidades paradisíacas. 

“Austeridade e zelo com di-
nheiro público foi a marca que 
implementamos.  As diárias 
com viagens era absurda. Te-
mos situação que a câmara che-
gou a desembolsar R$ 10,000 
,00 ( Dez mil reais) para um 
único parlamentar. Acabamos 
com isso . Quem quiser fazer 
cursos que procure instituições 
na Capital e use o seu dinhei-
ro”, disse Sancler. 

Outra medida adotada pelo 
Presidente foi o recolhimento 
dos encargos sociais e o paga-
mento da Patronal. 

“Contas em dia, saúde finan-
ceira  e servidores contempla-
dos”, finalizou.

Papai Noel chegou mais cedo. 
Câmara de Mesquita antecipa 
pagamento do 13º Salário

Promessa cumprida com 
gestão transparente e eficiente

Presidente da Câmara de Mesquita, Sancler Nininho anuncio que o décimo terceiro dos funcionários será pago antecipadamente 

Presidente da Câmara, Sancler Nininho 
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m grande encontro que reuniu 
lideranças comunitárias, evan-
gélicas, empresarias e políticas 
no município de Nova Iguaçu 
lançou a pré-candidatura do 
empresário Cornélio Ribeiro à 
prefeitura da cidade. 

Distante da vida pública e 
das disputas eleitorais há 8 
anos, Cornélio foi vereador, de-
putado estadual, deputado fe-

deral e secretário de estado. Sempre se destacou por 
realizar mandatos atuantes próximo a população e 
com muita realização.

A reunião foi realizada no Apart Hotel Mont 
Blanc, no centro município, e foi organizada pelo 
advogado Paulo Cesar Cunha e tinha como objeti-
vo principal discutir saídas para a grave situação 
do município de Nova Iguaçu, que enfrenta sérios 
problemas nas áreas de saúde, saneamento, infra-
estrutura, assistência e finanças públicas. 

Representantes dos mais diversos setores da so-
ciedade identificaram que a saída para o município 
é ter na chefia do executivo alguém que tenha lide-
rança política, experiência, capacidade de gestão e, 
principalmente, zelo com as verbas públicas. 

“Reunimos aqui homens e mulheres de bem que 
querem transformar a cidade de Nova Iguaçu, afim 
de que se torne uma cidade próspera, organizada 
e moderna. Para isso, precisamos de ter um gestor 
competente e comprometido. Identificamos que o 
empresário Cornélio Ribeiro reúne todas essas con-
dições e ficamos felizes por ele aceitar esse desafio”, 
comentou Paulo Cesar Cunha.

Os problemas na área da saúde mereceram des-
taque no debate, onde o líder Clodoaldo Novaes, 
técnico de vigilância e saúde, destascou pontos im-
portantes a serem mudados. Clodoaldo falou sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e expôs a importância 
de que esse sistema seja fortalecido e valorizado, e  
que é necessário que a área da saúde deixe de ser ne-
gligenciada em prol do bem estar da população.

No evento, estiveram presentes outros nomes a 
serem lançados na área política, como a pré-candi-
data a prefeita em Nilópolis pelo PDT, Elaine Sam-
paio, o pré-candidato a vereador de Nova Iguaçu, 
Henrique Torres, pré-candidato a prefeito do Rio 
de Janeiro, Coronel Carlos Alves, pré-candidato a 
vereador de Nova Iguaçu. Vale destacar a pré-can-
didatura de Alberi, o mais jovem pré candidato ali 
presente, com apenas 17 anos. 

Em entrevista exclusiva ao Jornal Povo, ele conta 
que os jovens não tem recebido a atenção devida, e 
quer trazer mudanças quanto a isso, fazendo máxi-

mo jus à proposta de uma política nova. A entrevista 
com Alberi e outros depoimentos importantes estão 
disponíveis no site.

O retorno de Cornélio Ribeiro à vida pública 
foi muito festejado. Todos os nomes de liderança 
política presentes na reunião fizeram coro acerca 
da competência de Cornélio e de seus respecti-
vos apoios a sua candidatura. Na mesa que esteve 
a frente da reunião, marcaram presença Rogério 
Santana, presidente do Jornal Povo, Sandra Regi-
na, representante do motociclismo, Maria Amélia, 
presidente do PRTB Mulher e Clodoaldo Novaes, 
técnico de vigilância e saúde. 

Cornélio Ribeiro falou do desafio de voltar a 
vida pública, mas destacou seu preparo e ama-
durecimento para exercer o cargo de prefeito da 
cidade de Nova Iguaçu. Ele afirmou que ao longo 
de seus mandatos sempre esteve a lado do povo  
realizando ações que garantam a melhoria da qua-
lidade de vida e das condições da cidade.

Também falou de seu amor e vontade de governar 
Nova Iguaçu aplicando toda sua capacidade de ges-
tão e empreendimento, além da experiência política.

Com quatro vitórias nas urnas em dez anos, Cor-
nélio Ribeiro confirma que é pré- candidato a prefei-
to de Nova Iguaçu para dar a cidade “o melhor que 
puder” e “repaginar” o município.

Empresário da construção civil, com vários 
empreendimentos já concluídos e outros em an-
damento, Cornélio entrou para a vida pública em 
1988, quando foi eleito vereador pelo PDT. Em 
1990 ele conquistou um mandato de deputado 
estadual e a ele foi reconduzido quatro anos de-
pois. Ainda pelo PDT. Ribeiro conquistou também 
um mandato de deputado federal, a quarta vitória 
nas urnas em dez anos.

De acordo com o organizador do evento, Paulo 
César Cunha, essa nova política têm como objeti-
vo romper com o antigo jeito de governar e passar 
acompanhar de perto o cidadão, tendo com ele uma 
relação horizontal, não de cima para baixo. Têm 
como ideal trabalhar pela coletividade e estabelecer 
uma candidatura que faça diferença, já que rejeita a 
repetição do que chama de velha política. 

Segundo ele, é necessário que o exercício da po-
lítica nasça do povo e não numa renovação de ci-
clo que mantém os mesmos sobrenomes no poder. 
Apresenta também a proposta de alcançar a peri-
feria de Nova Iguaçu e suas regiões mais carentes, 
por reconhecer que as condições de vida daqueles 
que ali habitam precisam muito do auxílio gover-
namental. Alega que não se pode pensar no povo 
só do portão pra dentro. "Vai fazer em 4 anos o que 
não foi feito em 50", disse Paulo.

NOVA IGUAÇU

Encontro de lideranças lança pré candidatura de 
Cornélio Ribeiro a Prefeitura de Nova Iguaçu

O jornal Povo entrevistou o pré candidato a prefeito, Cornelho Ribeiro e o advogado Paulo César Cunha

O
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ma nova am-
bulância do 
SAMU 192 
– Serviço de 
Atendimento 
Móvel de Ur-
gência - chega 
à Nilópolis 
com o objeti-

vo de incrementar a frota e redu-
zir o tempo de atendimento as 
vítimas nos casos de urgência e 
emergência. A viatura básica foi 
doada pelo Governo do Estado.

O evento "Virando o Jogo na 
Saúde", no Palácio Guanabara, 
aconteceu na última quinta-fei-
ra, dia 6 e foram entregues no 
total 19 ambulâncias, padrão 
SAMU 192, para 11 municípios 
da Baixada Fluminense, sendo 
destas uma para Nilópolis.

Foram contemplados so-
mente os municípios que têm 
o serviço habilitado e qualifi-
cado pelo Ministério da Saú-
de. Os furgões da Mercedes-
-Benz foram adaptados para 
ambulância de suporte básico 
ou avançado de vida.

Os critérios utilizados pelo 
Governo do Estado para a en-
trega das ambulâncias aos mu-
nicípios foram: O primeiro é que 
as cidades sejam habilitadas ao 
SAMU. E o segundo, o número 
de veículos seguiu de acordo 
com o número de habitantes de 
cada cidade.

Cada veículo está equipado 
com maca retrátil, cilindros de 
oxigênio e ar comprimido, imo-
bilizadores, pranchas de resgate, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

U
entre outros itens para atender o 
munícipe e encaminhar até um 
unidade de saúde mais próxima.

O serviço
O acionamento do Samu é 

feito por ligação gratuita atra-
vés do número 192, de qual-
quer linha móvel ou fixa. A li-
gação é atendida por técnicos 
na Central de Regulação que 
identificam a emergência e, 
imediatamente, transferem o 
telefonema para o médico re-
gulador. Esse profissional faz o 
diagnóstico da situação e inicia 
o atendimento no mesmo ins-
tante, orientando o paciente, 
ou a pessoa que fez a chamada, 
sobre as primeiras ações. Du-
rante o atendimento telefôni-
co, o médico regulador avalia 
a gravidade do caso e, quando 
necessário, solicita ao operador 
de frota o envio da ambulância.

Confira as situações cujo 
atendimento inicial está entre 

Nilópolis conta com mais uma 
ambulância para o SAMU 192

Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação

A Comissão de Saúde da CMNI 
realizou, semana passada, audiên-
cia de prestação de contas da Se-
cretaria Municipal de Saúde relati-
va ao 2º quadrimestre de 2019. O 
presidente da Comissão, vereador 
Fernandinho Moquetá, acompa-
nhado do membro da Comissão, 
vereador Mauricio Morais, e pelo 
vereador Alcemir Gomes, condu-
ziram o encontro e puderam es-
clarecer, junto com o público pre-
sente, todas as dúvidas em relação 
às ações da pasta.

Vários projetos estão em an-
damento: ampliação da ofer-
ta de coleta de material para 

Câmara de Nova Iguaçu realiza 
audiência pública da Saúde

exames complementares e de 
imagens nas unidades de saú-
de; saúde na escola itinerante; 
ampliação da rede de atenção 
básica; entre outros.

Representando a Secretaria 
de Saúde, estiveram presentes: 
Christian Campos, subsecretário 
de Atenção Especial e Urgências 
e Emergênciais; Maria Fabiana da 
Silva, subsecretária de Regulação, 
Controle e Avaliação; Valéria Bo-
echat, superintendente de Plane-
jamento; e Vanda Tatagiba, supe-
rintendente de Enfermagem. Os 
membros do Conselho Municipal 
de saúde também participaram.

as atribuições do SAMU: na ocor-
rência de problemas cardiorres-
piratórios; intoxicação e envene-
namento; queimaduras graves; 
trabalhos de parto em que haja 
risco de morte da mãe ou do feto; 
crises hipertensivas e dores no 
peito de aparecimento súbito; 
acidentes/traumas com vítimas; 
afogamentos; choque elétrico; 
acidentes com produtos perigo-
sos; suspeita de Infarto ou AVC – 
derrame cerebral (alteração súbi-
ta na fala, perda de força em um 
lado do corpo e desvio da comis-
sura labial são os sintomas mais 
comuns); crises convulsivas; ou 
outras situações consideradas 
de urgência ou emergência, com 
risco de morte, sequela ou sofri-
mento intenso.

O serviço foi implantado na 
região em 2004, através de um 
convênio entre o Ministério da 
Saúde e o Cisbaf, sendo gerido de 
modo compartilhado com a Pre-
feitura de Nilópolis.

A partir da esquerda, vereadores Alcemir, Mauricio e Moquetá

Vereadores e equipe da Saúde da Prefeitura

Foto: Divulgação

A nova viatura para o SAMU foi entregue pelo governador Witzel



Novidades

io de Janeiro e 
São Paulo ga-
nham a maior 
Feira Pet em 
espaço público 
do país. A Rio 
Parada Pet acon-
tece no dia 1º de 

dezembro, na Praça Nossa Se-
nhora da Paz e a SP Parada Pet 
no dia 15 de dezembro, na Rua 
Libero Badaró. As duas capitais 
concentram quase 40% do total 
de Pets do Brasil.

A Rio e SP Parada Pet surgi-
ram do desejo da integração dos 
animais com o espaço urbano, 
por isso o evento é externo e 
gratuito. No Rio, o local esco-
lhido foi a Praça Nossa Senhora 
da Paz que fica no coração de 
Ipanema, um dos bairros mais 
Pet Friendlys da cidade. Em SP, 
o evento será na Rua Libero Ba-
daró que corta o Triângulo SP, o 
centro histórico da cidade que 
está sendo reativado e qualifi-
cado pela Prefeitura de SP com 
uma grande festa de Natal, du-
rante o mês de dezembro.

O negócio Pet ganha força 
e cresce a cada dia. Prova dis-
so são os inúmeros produtos 
que surgem a toda a hora. No 
evento, será apresentado o 
que há de mais novo no setor. 
Quem for a Parada Pet vai co-
nhecer, em primeira mão, os 
lançamentos que ainda nem 
chegaram ao mercado.

Os maiores players do seg-
mento animais de estimação 
estarão por lá e a expectativa 
é que mais de 20 mil pessoas 
e cinco mil pets façam parte 
desta festa.

 Além de mostrar as novi-
dades, o objetivo do evento 
é a integração dos pets com 
suas famílias, por isso, o dia 
começa com uma grande 
“cãominhada” (que sairá da 
orla de Ipanema em direção à 
Praça Nossa Senhora da Paz). 
Em seguida, haverá uma ofi-
cina de culinária de alimen-
tação natural para Pets, um 
aulão de funcional e ades-
tramento, além do Cine Pet, 
tudo dentro da praça.

A maior Feira Pet em espaço 
público do Rio e de SP chega
 para agitar o mês de Dezembro

R
A Rio e SP Parada Pet surgiram do desejo da integração dos animais com o espaço urbano

Culturando 
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Na área da saúde, no Rio, vai 
acontecer uma ação de micro-
chipagem a preços populares, 
realizada pela Prefeitura, atra-
vés do programa SIS bicho que 
cria cadastro on-line de animais 
e palestras com especialistas. A 
Aids Felina será um dos temas, 
já que no dia 1º de dezembro 

é o Dia Mundial de Combate a 
Aids e a FIV, como é conhecida,  
atinge muitos felinos. Também 
estarão presentes outros pro-
fissionais falando sobre saúde 
animal, comportamento e ali-
mentação.

Na linha de cosméticos, serão 
apresentados produtos de alta 

qualidade como shampoos es-
pecíficos para cada tipo de pelo 
e até hidratantes que prometem 
trazer maciez à pele dos ani-
mais. Serviços como aromate-
rapia e florais de Bach que eram 
do universo humano, conquis-
taram o mundo pet e farão parte 
do evento.

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 oportu-
nidades para crianças e jovens 
em situação de vulnerabilida-
de já podem se candidatar ao 
processo seletivo do Progra-
ma VOA, da Cervejaria Ambev, 
para receber mentoria em ges-
tão de recursos e processos. A 
iniciativa, criada em 2018 pela 
cervejaria, é gratuita e ajuda 
organizações dessa natureza a 
se estruturar melhor e ampliar 
seu impacto na sociedade. As 
inscrições e o acesso ao edital 

estão disponíveis no website 
www.ambev.com.br/voa

Para escolher as ONGs que 
irão participar do programa, a 
seleção irá priorizar aquelas que 
contribuem para a geração de 
oportunidades em educação, 
emprego e renda, aliados a crité-
rios como potencial de impacto 
social nas novas gerações, visão 
de futuro e comprometimento. 
As vagas disponibilizadas se-
rão para participação na edição 
2020.

“O VOA nasceu da nossa 

dianapiresassessoria@gmail.com
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Jovem de 
São Gonçalo 
tem projetos 
para 
combater
a obesidade

om grandes conquis-
tas em nível estadual 
e nacional, Rogéria 
Quaresma é uma mu-
lher de muitas lutas, 
dentre elas a determi-
nação por melhores 
condições de serviço 
para os policiais em 

todo o Estado do Rio. Com sua garra con-
quistou a confiança e amizade de perso-
nalidades políticas como o governador 
do Rio e o próprio presidente da Repú-
blica. Rogéria Quaresma é uma brasileira 
que acredita num mundo melhor.

Sua forte atuação na área de segu-
rança pública é registrada por fotos e 
vídeos que logo viralisam na internet 
com milhares de visualizações e com-
partilhamentos. Agora, Rogéria quer 
aumentar suas possibilidades de  aju-
dar as pessoas, principalmente da sua 
cidade Mesquita. Apesar das dificul-
dades financeiras, ela busca ajuda de 
amigos e parte do seu próprio dinhei-

urge um jovem 
com um novo pro-
jeto para o Municí-
pio de São Gonça-
lo. Carlos Eduardo, 
ou CADU, acaba de 
ser escolhido como 
pré candidato a 
Vereador pela as-

sembleia nacional do Avante. Com 
apenas 24 anos de idade, nascido 
e criado no município,  CADU quer 
fazer da cidade de São Gonçalo a 
número um no combate e preven-
ção à Obesidade. Ele acredita que a 
Obesidade é a porta de entrada para 
outras doenças como a depressão, 
diabetes e hipertensão. Homens e 
mulheres estão se tornando reféns 
do seu próprio corpo, prisioneiros 

Jardim Catarina

CS

Nos Bairros
Com Antonio Novinho

98199-0048

ro para a compra e doação de itens bá-
sicos para doação.

Sabendo que pela legislação elei-
toral ela já pode se lançar pré-candida-
ta não esconde o desejo de travar mais 
uma luta na sua vida. Uma cadeira no 
legislativo da sua cidade, Mesquita é o 
seu próximo desafio. “Acho que já che-
gou a hora de mostrar a verdadeira for-
ça da mulher na política. Vou concor-
rer nas próximas eleições e torcer para 
que outras mulheres consigam, pelo 
voto do povo, chegar a ocupar uma ca-
deira naquela casa legislativa”.

Rogéria Quaresma sabe do seu de-
safio e acredita na força do trabalho para 
vencer mais uma batalha e avançar para 
alcançar a realização de um sonho: mais 
dignidade para todos e uma melhor qua-
lidade de vida com mais segurança e 
condições de uma vitória nessa luta que 
é diária e contínua. Para isso ela conta 
com a ajuda das mesmas pessoas que 
depositaram nela, a confiança, base de 
tudo, na opinião de Rogéria Quaresma.

do seu próprio peso e, ainda mais 
grave, sem encontrar o devido su-
porte na saúde pública. CADU quer 
propor projetos que venham fomen-
tar a prevenção da obesidade dentro 
das escolas municipais disponibili-
zando um cardápio mais orgânico 
para as crianças, uma merenda com 
menos açúcar; menos trigo; menos 
conservantes; menos glúten e, claro, 
tornando obrigatória a contratação 
de especialistas da área, bem como 
nutricionistas, endocrinologistas e 
psicólogos para executarem um ma-
peamento e o acompanhamento de 
crianças e adolescentes que sofram 
com a obesidade nas redes de ensi-
no do município - mapeamento que 
hoje não existe. CADU também pre-
tende propor um projeto que venha 
implantar o programa de cirurgia 
bariátrica no Município de São Gon-
çalo e, se possível, angariar verbas 
para a construção do hospital bariá-
trico de São Gonçalo.

BANCO DE AREIA - MESQUITA

O MELHOR 
DA PRAÇA

BANCO DE AREIA - MESQUITA

Bairro Santo 
Elias, em 
Mesquita tem
representante 
de muita luta

Santo Elias
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 Camilo (Lee Taylor) terá 
um fim trágico em "A dona 
do pedaço". No último ca-
pítulo da novela de Walcyr 
Carrasco, ele será assassi-
nado por Chiclete (Sergio 
Guizé).

Em cenas que irão ao ar 
em breve, o policial apare-
cerá pesquisando casas para 
se mudar com Vivi (Paolla 
Oliveira) e fará questão de 
mostrar imagens dos imó-
veis a ela. Enquanto isso, a 

influenciadora continuará se 
preparando para fugir com o 
amante.

Nos momentos finais da 
história, o policial acabará 
comprando uma casa num lo-
cal isolado e contará a novida-
de à mulher:

- Esta será a nossa casa, 
Vivi.

- Mas não me mostrou ou-
tra?

- Aquela era muito perto da 
cidade. Agora encontrei essa. 

A Dona do Pedaço

Lee Taylor afirma que sofreu 
ameaças por Camilo

Poderemos ficar isolados. Em 
paz. Só nós dois.

- Só nós dois - dirá Vivi, me-
lancólica.

- Não está feliz, Vivi? Ou não 
quer ir comigo pra lá? - questio-
nará Camilo.

- Eu quero, sim. Eu quero. É 
tudo que sonhei - mentirá ela.

- Lá não teremos quartos sepa-
rados - afirmará ele, para o deses-
pero de Vivi.

No dia seguinte, ela surgirá 
arrumando as malas para fugir. 
A partir daí, entram as cenas se-
cretas escritas pelo autor da no-
vela. Ao que tudo indica, Camilo 
descobrirá o plano e levará Vivi 
à força para a casa. Porém, como 
ela estará usando um celular com 

rastreador dado por Chiclete, 
o rapaz conseguirá localizá-la 
e, então, terá um embate final 
com seu grande rival.

Outros desfechos também já 
foram definidos. Maria da Paz 
(Juliana Paes) e Amadeu (Mar-

cos Palmeira) terão uma filha e 
Régis (Reynaldo Gianecchini) 
se tornará evangélico. Agno 
(Malvino Salvador) e Leandro 
(Guilherme Leicam) se casarão 
e Fabiana (Nathalia Dill) voltará 
para o convento.

Lee Taylor é Camilo em 'A dona do pedaço'

Foto: Reprodução
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Já sabe onde vai assistir 
a final da Libertadores?

Foto: Geety
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F l a m e n g o 
será o Bra-
sil na final 
da Copa Li-
bertadores 
da Améri-
ca. Depois 
de 38 anos 
sem dis-

putar uma final da com-
petição, o Rubro-Negro 
comandado pelo Mister 
Jorge Jesus irá enfrentar 
o River Plate no dia 23 de 
novembro, no Peru.

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 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


