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Em vídeo publicado numa rede social,
o prefeito também comemorou ter 
obtido a liberação de R$ 36 
milhões para o custeio de
 hospitais da Zona Oeste.

Crivella diz que vai 
pagar salários de
5 mil agentes de 
saúde hoje

Volta logo, 
amigo...
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Anúncio

prefeito do Rio 
de Janeiro, Mar-
celo Crivella, 
anunciou em 
vídeo publica-
do numa rede 
social, nesta 
q u a r t a - f e i r a 

(11), ter conseguido recursos 
para pagar os salários de "to-
dos os cinco mil agentes de 
saúde das clínicas da Família 
e técnicos de enfermagem". 
De acordo com o prefeito, no 
vídeo gravado em Brasília, os 
vencimentos serão deposita-
dos na quinta-feira (12).

Entenda a crise na 
saúde do Rio

"Uma ótima notícia aqui do 
Planalto Central. Eu, o procu-
rador-geral do Município e o 
representante do Rio em Bra-
sília estamos anunciando pra 
vocês que, amanhã [quinta-
-feira (12)], vai estar na conta 
os salários de todos os cinco 
mil agentes de saúde das clí-
nicas da Família, e dos técni-

cos de enfermagem", afirmou 
Crivella.

Também segundo Crivella, 
o município obteve a libe-
ração de R$ 36 milhões para 
pagar o custeio dos hospitais 
Albert Schweitzer, em Re-
alengo, Rocha Faria, em Cam-
po Grande e Pedro II, em San-
ta Cruz, todos na Zona Oeste 
da cidade.

No vídeo, Crivella não de-
talhou como o Município ob-
teve os recursos para pagar 
os funcionários ou arcar com 
o custeio dos hospitais. 

Crise na saúde
O anúncio de Crivella em 

Brasília ocorre em um mo-
mento conturbado do Rio, 
quando funcionários da rede 
municipal de Saúde organi-
zaram uma paralisação de 
dois dias – nesta terça-feira 
(10) e nesta quarta-feira (11) 
– que está afetando parte das 
unidade.

Clínicas da Família e cen-
tros de atendimento em 

O
hospitais, por exemplo, não 
abriram. Em algumas emer-
gências, o efetivo foi reduzido 
à metade ou a um terço.

Médicos, enfermeiros e as-
sistentes relatam que estão 
há dois meses sem salários. 
Até esta terça (10), parte dos 
servidores ainda não tinha re-
cebido os salários de outubro 

e novembro, tampouco o 13º.
O movimento grev ista é 

mais um capítulo na crise 
do setor,  que transcende 
governos.

Atrasos nos pagamentos, 
profissionais de menos, en-
fermarias superlotadas, falta 
de insumos e farmácias de-
sabastecidas estão entre os 

problemas mais citados por 
pacientes e acompanhantes, 
que sofrem na peregrinação 
por atendimento.

Além disso, cerca de 22 mil 
profissionais das organiza-
ções sociais que administram 
as unidades de atendimento 
estão com os salários atrasa-
dos desde outubro.

Paulo Melo, ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) preso na operação 
Cadeia Velha, conseguiu a pro-
gressão para o regime semiaber-
to a partir de uma decisão da Jus-
tiça na última segunda-feira (9).

De acordo com a decisão do 
juiz Rafael Estrela Nóbrega, da 
Vara de Execuções Penais, Pau-
lo Melo cumpriu o período de 
pena necessário para pedir pro-

gressão de regime no dia sete 
deste mês e não apresentou fal-
tas graves no último ano.

No pedido, a defesa do ex-
-parlamentar alegou que, além 
de bom comportamento, ele 
participa de projeto de educa-
ção de jovens e adultos. A de-
cisão diz que o ex-parlamentar 
fez cursos de pintura e finali-
zou as disciplinas de ciências, 
educação física e português.

Crivella anuncia pagamento de agentes de saúde e técnicos de enfermagem

Ex-presidente da Alerj, Paulo 
Melo consegue progressão 
para regime semiaberto

 Foto: Reprodução

Ex-presidente da Alerj, Paulo Melo

Foto: Jose Lucena

Crivella diz que pagará salários de
 5 mil agentes de saúde e técnicos
 de enfermagem nesta quinta-feira
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Deputado Federal Chiquinho 
Brazão AVANTE/ RJ 
apresenta Projeto de Lei 
3859/2019 que torna 
obrigatório constar no 
passaporte a identificação 
dos portadores de autismo.

Projeto de 
Lei nº 3859 
de 2019 de 
autoria do 
D e p u t a d o 
Federal Chi-
quinho Bra-
zão em prol 

dos portadores de autismo 
já foi aprovado pela Comis-
são de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiên-
cia.  As pessoas portadoras 
do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) têm direito 
em todas as viagens aére-
as, inclusive nas interna-
cionais, a um atendimento 
prioritário e um acompa-
nhante que tem 80% de 
desconto no valor da pas-
sagem. O Projeto propõe 
reforçar a garantia dos di-
reitos das pessoas porta-
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O
doras de TEA. Constando 
a identificação no pas-
saporte facilitará o aten-
dimento e consequente-
mente todo o processo 
antes e durante a viagem.  
Apesar de ser uma grande 
conquista, muitos brasi-
leiros desconhecem esses 
direitos, e aqueles que 
conhecem vem enfrentan-
do muitas dific u l d a d e s 
n a  h o ra  d o  ate n d i m e nto 
re a l i z a d o  p e l a s  c o m p a -
n h i a s  a é re a s .  É  d e  s u m a 
i m p o r t â n c i a  d i s c u r s õ e s 
e nvo l ve n d o  a  i m p l e m e n -
t a ç ã o  d e  Po l ít i c a s  P ú b l i -
c a s  e f e t iv a s  e  e f i c i e nt e s 
p a ra  re a l i z a ç ã o  d o  exe r -
c í c i o  d a  c i d a d a n i a  t a nto 
p a ra  a s  p e s s o a s  c o m  Au -
t i s m o,  q u a nto  p a ra  s e u s 
f a m i l i a re s .

Autismo: 
Conheça
e exija seus 
direitos

Projeto de Lei



ma ação con-
junta entre a 
60ª DP (Cam-
pos Elíseos) e 
a 59ª DP (Du-
que de Caxias) 
prendeu em 
flagrante, na 

tarde desta terça-feira, nove 
milicianos que estavam em 
um churrasco de aniversário 
que acontecia no bairro Jar-
dim Primavera, no municí-
pio da Baixada Fluminense. 
Outras 12 pessoas foram de-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSJardim Primavera

U
tidas, mas acabaram liberadas 
após prestarem esclarecimen-
tos. Além das prisões, houve 
também a apreensão de três 
pistolas, um revólver e uma 
moto roubada.

Dentre os presos está Cris-
tiano Oliveira Alves dos Santos 
Junior, conhecido como Batata 
de Saracuruna, de 23 anos, e 
Solano Peixoto da Silva. Eles 
são líderes do grupo parami-
litar, que age em Saracuruna, 
Vila Urussaí e Jardim Primave-
ra, todos bairros de Caxias. Churrasco acontecia no Jardim Primavera

Nove milicianos são 
presos em churrasco 
na Baixada

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Dois policiais militares foram 
condenados a três anos de pri-
são e 60 dias-multa por fraude 
processual no caso da morte da 
engenheira Patrícia Amieiro no 
Rio de Janeiro. Outros dois po-
liciais foram absolvidos. O julga-
mento terminou na madrugada 
desta quarta-feira (11).

Embora condenados, os po-
liciais Marcos Paulo Nogueira 
Maranhão e William Luís Nas-
cimento poderão recorrer em 
liberdade. Com relação a tenta-
tiva de homicídio, o júri votou 
pela absolvição de ambos. Tam-
bém envolvidos no caso, os PMs 
Fábio Silveira Santana e Marcos 
Oliveira foram absolvidos.

Dois PMS são condenados e dois são absolvidos 
no caso da morte da engenheira Patrícia Amieiro

Receita Federal apreende 
embarcações de luxo avaliadas 
em mais de R$15 milhões

Os advogados da família 
da engenheira entraram com 
recurso.

Foram dois dias de julgamen-
to, que, somados, duraram mais 
de 20 horas. No início da madru-
gada, os sete jurados se reuniram 
e a decisão foi anunciada às 3h.

O segundo dia de julgamento 
recomeçou às 16h. O Ministério 
Público, os advogados de defe-
sa e os de acusação falaram por 
duas horas e meia cada. No pri-
meiro dia, testemunhas, bom-
beiros, peritos, o delegado res-
ponsável pelo caso na época e os 
4 PMs foram ouvidos.

Em junho de 2008, Patrícia 
Amieiro tinha saído de uma 

Foto: Reprodução

festa no Morro da Urca e seguia 
para casa, na Barra da Tijuca. Na 
saída do túnel do Joa, o carro 
dela teria sido confundido com 
o de um traficante e os policiais 
atiraram no veículo. A enge-
nheira tinha 24 anos.

Segundo a polícia, Pa-
trícia perdeu o controle do 
carro, bateu em dois postes 
e numa mureta.

O veículo foi encontrado no 
canal de Marapendi, mas o cor-
po da jovem desapareceu. Para 
a polícia e para o MP, o corpo foi 
retirado do carro, que foi jogado 
no canal pelos policiais para en-
cobrir o crime. A jovem foi decla-
rada morta em 2011.

A Receita Federal realiza nesta 
quarta-feira, no Rio e em Angra dos 
Reis, na Costa Verde, a Operação 
Prestige com o objetivo de apreen-
der embarcações de luxo avaliadas 
em mais de R$ 15 milhões e que 
se encontram em processo de ad-
missão temporária, mas constam 
como saídas de seus respectivos 
países em exportações definitivas. 
Até o momento, duas embarca-
ções já foram apreendidas.

A Delegacia Especial da Re-
ceita Federal de Comércio Ex-
terior no Rio está à frente da 
operação, que conta ainda com 
ações de fiscalização sobre ou-
tras nove embarcações, estas 
já nacionalizadas e comerciali-
zadas e que - também - foram 
importadas temporariamente, 
mediante utilização do mesmo 
procedimento fraudulento.

As treze embarcações de 
luxo, com valor total torno de 

R$40 milhões, foram impor-
tadas da França, Holanda e Ar-
gentina, todas com fruição do 
regime especial aduaneiro de 
admissão temporária.

Nas pesquisas realizadas pela 
Receita, foi constatado que as 
faturas utilizadas nas admissões 
temporárias apresentavam for-
mato diferente de outras dos 
mesmos exportadores, emitidas 
para outros importadores brasi-
leiros, fato que aponta para falsi-
dade dos documentos.

De acordo com as investiga-
ções, outro indício de irregulari-
dade observado foi o fato de te-
rem sido usadas, no processo de 
nacionalização de algumas em-
barcações, faturas com o mesmo 
número daquelas usadas no pro-
cesso de admissão temporária 
anterior da mesma embarcação, 
alterando-se somente o campo 
“forma de pagamento”.

Engenheira está desaparecida desde 2008

Operação apreende embarcações de luxo avaliadas em mais de R$15 milhões 
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em busca de informações sobre 
sua saúde. Independente de es-
tar ausente no nosso dia a dia, 
estamos orando e tendo a con-
firmação que a fé não costuma 

falhar. Para os leitores do nosso 
querido veículo de comunica-
ção, Jornal POVO, ratificamos o 
retorno do nosso amigo Rogério 
Santana. Vai dar tudo certo.

O presidente do Jornal POVO, Rogério Santana voltará em breve

 O bairro Banco de Areia, em Mesquita é 
bastante precário em condições de saúde e 
educação. Na última semana, alunos do EJA, 
Ensino e educação para jovens e adultos do 
colégio Vereador Américo dos Santos, uma 
das principais escolas do bairro, foram sur-
preendidos com a notícia de que o curso ira 
acabar. Perplexos, alunos e professores rea-
lizaram um ato público em frente à prefei-
tura na última terça feira. Comovido com a 
situação, o prefeito Jorge Miranda prometeu 
estudar o caso. “Estamos esperando”. Desa-
bafou Poliana, professora do ensino público 
municipal há mais de uma década.

Nos Bairros
Com Antonio Novinho
98199-0048

 Volta logo, amigo...

Querem acabar de 
vez com a educação

ós, da redação do 
Jornal POVO es-
tamos passando 
por um momen-
to de muita ex-
pectativa. Nosso 
presidente e 

amigo Jornalista Rogério Santa-
na está há mais de uma semana 
hospitalizado por conta de um 
descontrole em sua diabetes. 
Como o quadro se agravou, ele 
teve que ser submetido a uma 
pequena cirurgia. Dinâmico e 
inteligente, está fazendo falta 
para toda a equipe e também 
amigos nos bairros de Mesquita 
e Baixada em geral.

Esperamos, de coração seu 
completo restabelecimento. 
Volta logo, presidente. São 
inúmeros telefonemas diaria-
mente para a nossa redação 

N
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Casa do bem™, 
berço da mar-
ca de sucos do 
bem™, já tem 
p r o g r a m a ç ã o 
garantida para 
dezembro no 
Rio de Janeiro. 

As atividades que misturam 
arte, surfe, drinks, música e 
dança marcam o início do mês 
que mais combina com as férias 
e abre as atividades programa-
das para todo o verão carioca.

A agenda conta com um 
workshop de ukulele para 
quem sempre quis aprender 
a tocar um instrumento re-
laxante, no sábado do dia 14. 

Iniciantes podem conhecer o 
instrumento que faz parte de 
diversas culturas há mais de 
um século. As aulas ficam por 
conta de Vinícius Vivas, mes-
tre em música pela UERJ e um 
dos principais especialistas 
em ukulele no Brasil.

O espaço reserva uma data 
para os fãs de fotografia. Para 
guardar bons momentos é 
preciso saber como registrá-
-los e, por isso, no dia 12, o 
fotógrafo Aldo Barranco esta-
rá na casa para um workshop 
no qual vai ensinar desde as 
técnicas para uma boa foto e 
como fazer um tratamento da 
imagem no celular.

 Casa do bem™ combina programação 
com música, esporte, astrologia e arte 
para marcar as férias de dezembro

A
Programação de férias na Casa do Bem

Culturando 
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O esporte também será con-
templado na casa e terá como 
convidada a longboarder Chloe 
Calmon. Atual líder do campe-
onato mundial de longboard 

da WSL, a atleta de 22 anos fa-
lará no dia 13 da sua experiên-
cia e de passagens marcantes, 
como quando enfrentou um 
tufão na China.

E como as férias  pedem 
bons drinks,  no dia 14 a 
casa terá um workshop 
com a escola de coquetela-
ria  B ar  Skull .

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

 A proximidade do Natal e 
a correria na agenda do final 
de ano tendem a aumentar a 
sensação de estresse nessa 
época. E pensando em ajudar 
as pessoas a dar uma pau-
sa para aproveitar esse mo-
mento de forma especial – e 

ainda dar aquela ajuda com 
a clássica lista de afazeres da 
época – a cerveja Stella Artois 
anuncia o Christmas Market, 
um evento inspirado nas fei-
ras de Natal que acontecem 
na Europa, reunindo opções 
de compras natalinas com os 

melhores bares, restaurantes 
e shows musicais, oferecendo 
um ambiente ideal para dei-
xar o fim de ano mais leve e 
criar ainda mais memórias fe-
lizes nesta época.

O Christmas Market acon-
tece nos dias 14 e 15 de de-

 Stella Artois apresenta Christmas Market

dianapiresassessoria@gmail.com

DIANA PIRES

zembro, das 12 às 22 horas, 
na Rua Fernandes Guimarães, 
no Bairro de Botafogo, com 
entrada gratuita. Ao todo, são 
11 lojas, uma cafeteria, cinco 
bares e restaurantes, uma sor-
veteria e nove atrações musi-
cais na programação – a ideia 
é facilitar as compras de Natal 
e ao mesmo tempo realizar 

happy hours, amigo oculto 
e celebrações em um único 
local, com a cerveja Stella 
Artois. A estrutura do evento 
ainda contará com um pos-
to de coleta para doações de 
roupas, sapatos e brinquedos, 
que serão distribuídos para a 
ONG Atitude Social, localiza-
da no bairro de Botafogo.



F l a m e n g o 
e m b a r c a 
nesta sexta-
-feira para o 
Catar para a 
disputa do 
Mundial de 
Clubes da 
Fifa e entre 

os órgãos de segurança do 
Rio de Janeiro há uma preo-
cupação: evitar a repetição da 
confusão ocorrida quando o 
clube rubro-negro foi para a 
Lima, no Peru, onde fez a final 
da Copa Libertadores contra o 
River Plate, da Argentina.

Naquela ocasião, o ônibus 
com os jogadores teve de sair 
do CT Ninho do Urubu no 
meio da multidão e, ao chegar 
ao Aeroporto Internacional 
do Galeão também precisou 
se mover entre os torcedo-
res. Uma grade de proteção 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Focado no Mundial de Clubes, 
o Flamengo embarca para o 
Catar nesta sexta-feira 

Foto: Divulgação

O
foi derrubada como reflexo da 
aglomeração e algumas pessoas 
se feriram levemente.

Nesta sexta-feira, o percur-
so da delegação rubro-negra 
será o mesmo e, para tentar 
evitar novos tumultos, repre-
sentantes do clube e respon-
sáveis pela segurança se reu-
niram para definir o esquema 
e atuação e também deram 
orientações aos torcedores. O 
pedido é que eles se espalhem 
ao longo do trajeto e evitem 
aglomerações, principalmente 
na porta do CT e na região pró-
xima à entrada do aeroporto.

O Flamengo treina até esta 
sexta-feira no Rio de Janei-
ro e no Catar vai fazer pelo 
menos dois treinamentos, 
até como uma forma de acli-
matação. A estreia do clu-
be rubro-negro no Mundial 
será na próxima terça contra 

o vencedor da partida entre 
Al-Hilal, da Arábia Saudita, e 
Esperánce, da Tunísia.

O técnico português Jorge Je-
sus pretende escalar força máxi-
ma na partida. Ele tem todos os 
jogadores à disposição.

A preparação para a semi-
final iniciou nesta quarta, no 
Ninho. O primeiro rival do 
torneio será Al-Hilal-SAU ou 
Espérance-TUN. Jesus, na en-

trevista coletiva mais recente, 
voltou a elogiar a equipe saudi-
ta, favorita à vaga nas semi.

"Faltam poucos dias, temos 
muito tempo. A partir de quar-
ta, quando começarmos a tra-
balhar, aí sim vamos começar 
a pensar no Al-Hilal. É um ad-
versário com muita qualidade, 
uma equipe muito criativa. 
Vai ser uma semifinal muito 
disputada para os dois times, 

qualquer um dos dois tem 
possibilidades. Em termos de 
nome, história, poder pensar 
que uma equipe árabe não 
tem valor, mas não é verdade. 
Estive lá e sei os jogadores que 
estão na equipe. Apesar do fu-
tebol brasileiro não ter compa-
ração com o da Arábia Saudita, 
essa equipe é fora da curva no 
futebol de lá, por isso está na 
semi", pontuou.

Naquela ocasião, o ônibus com os jogadores teve de sair do CT Ninho do Urubu no meio da multidão
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