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Nova Iguaçu

Política

Deputado Federal 
Chiquinho Brazão
AVANTE/ RJ apresenta 
Projeto de Lei 3859/2019
que torna obrigatório 
constar no passaporte 
a identificação dos
portadores de autismo.

Autismo: 
Conheça e exija 
seus direitos

Calçadão 
terá Praça de 
Alimentação
O prefeito de Nova 
Iguaçu Rogério 
Lisboa anunciou a 
construção da Praça 
de Alimentação do 
Calçadão já para o Natal 
do ano que vem com 
direito a banheiros 
públicos e muito mais. Págs 8 e 9
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Quem Cala Consente
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Por Francisco Braga

ara esta res-
posta, com 
um jornalis-
mo levado a 
sério, entre-
vistamos com 
exclusividade 
o presidente 
Edemir Lino 

de Assis Júnior, o Juninho Assis, 
que se prontificou gentilmente 
em passar os objetivos do Novo 
PSDB para o próximo pleito polí-
tico de Itaguaí.                          

 Povo: Qual a proposta do 
PSDB de Itaguaí para as elei-
ções de 2020?

 Juninho: Como o nome 
mesmo diz, #NOVOPSDB, va-
mos apostar no “Novo”. Um 
candidato ao Executivo que 
tenha compromisso com a 
cidade, que seja empreende-
dor, administrador, e que real-
mente anseia fazer um gover-
no com excelência em nossa 
cidade. Os munícipes estão 
clamando pelo novo. Basta de 
tanta covardia no cenário polí-
tico que Itaguaí vem vivendo 
estes últimos anos. Se cami-
nharmos nas ruas, ouviremos 
as pessoas pedindo o básico 
como, saúde e emprego. 

Nossa intenção e seguindo a 
ideologia do novo, para os car-
gos do Legislativo, não teremos 
candidatos com mandato ou se 
já exerceram em algum tempo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSItaguaí

P
Povo: Qual a visão do PSDB 

em relação a atual gestão?
Juninho: Com tristeza! Es-

tamos vivendo uma situação 
caótica, e isto me incomoda 
bastante, e como itaguaiense 
percebo que precisamos tra-
balhar da melhor forma para 
mudar o caos que vivemos 
por aqui. Pois o que esperar de 
pessoas sem identidade com o 
município? Ao meu entender, 
absolutamente nada!

 Infelizmente Itaguaí hoje é 
do”vizinho”. A população tem 
que despertar para um novo 
momento. Muitos querem o 
novo, mas praticam a “velha 
política”. Temos que pensar 
diferente, sair do “pra mim” e 
pensar de forma coletiva. Vi-
vemos um desgaste público. 
A segurança pública na cidade 
tem sido destaque da deca-
dência do nosso Governo Mu-
nicipal. A crise do desemprego 
também tem sido de enorme 
preocupação minha. Acredito 
que a falta de oportunidades 
de trabalho se dá por conta da 
necessidade de incentivo para 
instalação de empresas.

Povo: Você é atualmente su-
plente de vereador. Como tem 
visto o trabalho do Legislativo?

Juninho: Muito ruim! O 
poder legislativo obteve uma 
oxigenação de 9 novos nomes, 
mas que não surtiram efeito al-
gum para o desenvolvimento 
da cidade. É de certa forma irô-

nico dizer... Temos a situação 
dos defensores  que advogam 
para o prefeito e do outro lado, 
a oposição. Além dos pré can-
didatos a prefeitura, e alguns 
contra qualquer coisa, mas nin-
guém a favor da população.

Povo: Na sua visão qual seria 
o melhor resultado das eleições 
para 2021?

Juninho: Que a população 
venha fazer jus ao poder do 
voto, dando nas urnas a estas 

autoridades (Prefeito, Vice e 
Vereadores) um basta! E que 
procurem candidatos que re-
almente tenham identidade 
e interesse em colocar nossa 
cidade no lugar de destaque 
de forma positiva. Precisamos  
atrair novas empresas e deixar 
de sufocar as que estão inves-
tindo aqui. Nossa cidade é bem 
localizada, poderíamos até 
explorar melhor o turismo. Te-
mos potencial para isso.

 Portanto, o compromisso do 
Novo PSDB é com a cidade.

Afirmo que precisamos de 
uma modificação verdadeira, 
abandonar a velha política que 
tem girado em torno do acordo 
de “cavalheiros”.

De acordo com o senso 
previsto do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) em 2019, Itaguaí 
chegará a margem de quase 
135.000 habitantes. 

Juninho Assis, novo presidente do diretório do PSDB de Itaguaí

Foto: Divulgação
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o criticar dura-
mente o atra-
so de salário 
de servido-
res públicos, 
mencionan-
do uma 
confidência 
feita pelo se-

cretário de Polícia Civil, de-
legado Marcus Vinícius Bra-
ga, de que na gestão anterior 
chegou a ficar dois meses 
sem receber vencimentos, 
como foi o caso de funcioná-
rios municipais mais recen-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPagamento
Witzel anuncia que, em 2020, 
servidores receberão metade 
do 13º no aniversário

A
temente, o governador Wil-
son Witzel anunciou que no 
ano que vem os servidores 
do estado receberão metade 
do 13º salário no dia de seus 
aniversários.

O anúncio foi feito duran-
te solenidade de lançamento 
do programa Segurança Pre-
sente no Recreio dos Ban-
deirantes, na manhã desta 
quinta-feira, na Praça Tim 
Maia, no Pontal. Antes desta 
revelação, Witzel enalteceu 
o pagamento do 13º salário 
dos servidores do Estado no 

último dia 2 e dos salários na 
sexta-feira passada.

“Eu ia guardar esse anún-
cio para o ano que vem. 
Mas vou falar esse ano mes-

mo. No ano que vem cada 
servidor público no dia de 
seu aniversário receberá 
antecipadamente metade 
do 13º salário”, disse, sendo 

ovacionado pelos presen-
tes, entre eles líderes co-
munitários das vargens do 
Recreio dos Bandeirantes e 
bairros adjacentes.

O anúncio foi feito durante solenidade de lançamento do programa Segurança Presente no Recreio dos Bandeirantes

Foto: Gustavo Goulart

Teatros, arenas, lonas e 
centros culturais espalhados, 
principalmente, pelas zonas 
Norte e Oeste do Rio, podem 
fechar suas portas por não te-
rem mais condições de arcar, 
sozinhos, com a manutenção 
dos espaços. Devido à crise 
financeira que afeta o muni-
cípio, funcionários de centro 
culturais estão sem salários 
desde setembro.

Sem repasses há quatro 
meses, gestores culturais de 

Centros culturais são afetados por crise financeira 
do Rio e podem fechar as portas

Prefeitura do Rio suspende bloqueio 
e pode retomar pagamentos de 
servidores e fornecedores

64 equipamentos munici-
pais afirmam não ter recur-
sos para suportar as dívidas 
que se acumulam.

A expectativa era de que 
a situação fosse regulari-
zada em dezembro, mas os 
gestores foram surpreen-
didos pela suspensão dos 
pagamentos a todos os for-
necedores do município e o 
cenário é o pior possível.

Isabela Souza, gestora da 
Arena Dicró, na Penha, na 

Foto: Divulgação 

Zona Norte, diz que sem repas-
ses desde setembro fica difícil 
fazer a manutenção do espaço 
e manter os funcionários.

A Prefeitura do Rio disse 
que essa decisão de suspender 
pagamentos e movimenta-
ções financeiras é temporária 
e pode ser revertida a qualquer 
momento. Mas não dá prazos 
e a incerteza quando ao pa-
gamento para manutenção e 
pagamento de funcionários 
prossegue.

Segundo a secretaria 
Municipal de Fazenda, para 
não atrasar o andamento 
do calendário, o proce-
dimento foi iniciado an-
tes mesmo da publicação 
oficial da reabertura, que 
deve ser publicada nesta 
sexta-feira (20) no Diário 
Oficial do município.

No início da tarde desta 
quinta, haverá uma reu-
nião na Câmara Municipal 
do Rio com a presença do 
secretário municipal de Fa-
zenda, que terá que prestar 
contas sobre a real situação 
da Prefeitura do Rio.

Na terça-feira (17), uma 
resolução publicada no 
Diário Oficial suspendeu 
todos os pagamentos e 
demais movimentações fi-
nanceiras do município.

A  m e d i d a  a f e to u  o  d e -
p ó s ito  d a  s e g u n d a  p a r -
c e l a  d o  1 3 º  s a l á r i o  d o s 
s e r v i d o re s ,  q u e  e s t av a 
p re v i s to  p a ra  a  p ró p r i a 
te rç a - f e i ra .  L e g a l m e nte , 
o  m u n i c í p i o  te m  até  o  d i a 
2 0  p a ra  p a g a r,  o u  s e j a , 
e s t a  s ex t a - f e i ra  ( 2 0) .

Crise fiscal
No dia 5 desse mês, foi 

comunicado que o déficit da 
Prefeitura do Rio esse ano po-
deria ser o maior desde que o 
prefeito Marcelo Crivella as-
sumiu o cargo.

Em 2019, o caixa já apare-
ce no negativo entre agosto e 
setembro.

Colapso na Saúde
Médicos, enfermeiros e 

outros profissionais contrata-
dos por organizações sociais 
(OSs) que fazem a gestão de 
unidades de saúde estão há 
dois meses sem salários. Hos-
pitais municipais estão lota-
dos, e há falta de insumos e 
medicamentos. Em meio à 
crise, pacientes vivem o dra-
ma na peregrinação por aten-
dimentos.

Na semana passada, o pre-
feito Marcelo Crivella pediu 
ajuda do governo federal, 
e o Ministério da Saúde se 
comprometeu a repassar R$ 
152 milhões em duas parce-
las: uma de R$ 76 milhões na 
quarta-feira (18) e o restante 
até 15 de janeiro.

Crise na prefeitura coloca em risco o funcionamento das arenas culturais

WWW.JORNALPOVO.ONLINE
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Capsi (Centro 
de Atenção 
Psicossocial 
Infantojuve-
nil) de Belford 
Roxo realizou 
nesta quin-
ta-feira (19-
12), na praça 

de alimentação do Carrefour, 
Centro, uma cantata de natal. O 
evento faz parte do projeto “Lou-
cos por Arte”, que está em sua se-
gunda edição. Ao todo, 150 crian-
ças e adolescentes apresentaram 
a música “Vem que está chegan-
do o Natal” e “We will rock you”. 
Além disso, trabalhos de artes 
foram expostos. Uma apresen-
tação musical autoral “amigos” 
e um dueto de um técnico com 
uma paciente fizeram parte do 
evento. A unidade funciona na 
Rua João Fernandes Neto, 920, 
Centro, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBelford Roxo
Pacientes do Capsi participam 
de Cantata de Natal

Praça Iracema Campos na 
Vila Norma é reinaugurada

O
De acordo com a diretora 

da unidade, Ângela Flores, 
os jovens estavam bastante 
animados e ansiosos para as 
apresentações. “Eles se envol-
veram tanto que tivemos uma 
música autoral. No geral, nos-
sos pacientes têm transtornos 
severos. Trabalhar com essas 
atividades de interação social 
e descobrir novos potenciais 
através das artes é maravilho-
so e faz muito efeito no quadro 
evolutivo deles”, explicou Ân-
gela. “Comemorar o Natal para 
nós é um momento de união 
e respeito com nossos pacien-
tes, pois também faz parte de 
um processo terapêutico com o 
envolvimento de profissionais 
e familiares”, completou o dire-
tor de saúde mental do municí-
pio, Paulo Patrocínio.

Rosania dos Santos, 41 anos, 
foi até o local da apresentação 
com o seu filho autista Leonan 

Após anos de abandono 
e descaso, a Praça Iracema 
Campos na Vila Norma foi 
totalmente revitalizada e en-
tregue à população.

Diversas mudanças foram 
realizadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Obras, que deixou 
a praça com nova pavimenta-
ção, paisagismo, mesas para 
jogos, bancos, área reservada 
com academia em grama sin-
tética, brinquedos cercados 
por alambrado, estaciona-
mento e uma farta iluminação, 
tornando o local lugar mais se-
guro e agradável.

O evento contou com a 
presença do prefeito de São 
João de Meriti, Dr. João, e 
de seus secretários, além de 
vereadores da cidade.

Jânio Felicíssimo, de 55 

anos, morador do bairro 
há 35 anos, esteve na inau-
guração e ficou encantado 
com a academia e as de-
mais reformas. “A praça 
não estava assim, agora 
está maravilhosa, isso é 
um patrimônio, temos que 
usar e cuidar”.

Segundo Mônica Lucas, 
37, ela precisava levar sua 
filha Nicole, 7, para brincar 
em praças de outros bairros 
e até em outro município, 
por falta de opção de lazer 
na região. “Aqui estava pre-
cisando de algo diferente 
para as crianças, a praça 
está aprovadíssima, graças 
a Deus fizeram isso”.

Já Roselene Assis, 32, 
mãe das pequenas Maraia-
ne, 7, e Kauane, 9, disse que 

Daniel dos Santos, 4, que faz 
tratamento no Capsi desde um 
ano de idade, para prestigiar 
as outras crianças e elogiou os 
funcionários da unidade. “Tem 
uma funcionária que conquis-
tou meu filho e quando ela não 
está, ele fica desesperado atrás 

dela. Os profissionais de lá sem-
pre me orientam tanto quanto 
documentação, quanto trata-
mento”, disse Rosania.

Maria da Penha Duarte, 66, 
avó do jovem também autista 
Igor Gonçalves, 19, afirmou que 
o tratamento está sendo mui-

to bom e a evolução do neto é 
notória. “Ele está no Capsi há 
dois anos e gosta muito de ir. 
Para a apresentação de natal o 
Igor estava tão ansioso que nem 
dormiu. Esses são ótimos mo-
mentos de interação”, explicou 
Maria da Penha.

Funcionários e pacientes do Capsi se confraternizaram durante a Cantata de Natal

Foto: Gustavo Goulart

antes as meninas não ti-
nham outro local para brin-
car. “Antes elas brincavam 
em casa porque não tinha 
outro lugar”.

Uma área de lazer e de 
atividade física ajuda a 
melhorar a qualidade de 
vida da população e reduz 
problemas de saúde, o que 

contribui para um envelhe-
cimento saudável.

A Praça Iracema Campos 
fica na Rua Elizário de Souza, 
s/n no bairro Vila Norma.

Diversas mudanças foram realizadas pela Secretaria Municipal de Obras

Foto: Divulgação
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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 Deficiência.  
As pessoas portadoras do 
Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA) têm direito em to-
das as viagens aéreas, inclu-
sive nas internacionais, a um 
atendimento prioritário e 
um acompanhante que tem 
80% de desconto no valor da 
passagem. O Projeto propõe 
reforçar a garantia dos direi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS

O
tos das pessoas portadoras de 
TEA. Constando a identifica-
ção no passaporte facilitará 
o atendimento e consequen-
temente todo o processo 
antes e durante a viagem.  
Apesar de ser uma grande 
conquista, muitos brasileiros 
desconhecem esses direi-
tos, e aqueles que conhecem 
vem enfrentando muitas di-
ficuldades na hora do atendi-
mento realizado pelas com-
panhias aéreas. É de suma 
importância discursões en-
volvendo a implementação 
de Políticas Públicas efeti-
vas e eficientes para reali-
zação do exercício da cida-
dania tanto para as pessoas 
com Autismo, quanto para 
seus familiares.

Autismo: 
Conheça
e exija seus 
direitos

Projeto de Lei



Rio

ábado é dia de 
Samba da Feira 
– a roda de sam-
ba que ganhou o 
respeito de artis-
tas como Bebeto, 

Belo, Maria Rita, Reinaldo, Al-
cione, Jorge Aragão, Grupo Fun-
do de Quintal, Noca da Portela e 
Diogo Nogueira. O projeto tem 
atraído famosos em busca de 
boa música e revelado novida-

des no gênero, tornando a atra-
ção uma tradição nos Armazéns 
do Engenhão, localizados na 
parte externa do Estádio Nilton 
Santos, no Engenho de Dentro.

O evento gratuito semanal já 
reuniu mais de 12 mil pessoas por 
apresentação nos galpões e sem-
pre traz grandes nomes do samba 
como convidados especiais. O 
evento começa às 17h, com o gru-
po “Seligaê”, anfitrião do evento. 

O fim de ano na quadra dos 
Acadêmicos do Salgueiro será de 
programação intensa para quem 
quer entrar 2020 em ritmo de 
Carnaval. A vermelha e branca, 
que não interromperá suas ativi-
dades, quer brindar os sambistas 
com o que há de melhor na sua 
programação. Entre ensaios de 
comunidade e ensaios de quadra, 
a grande novidade será o préré-
veillon da escola que unirá os rit-

mos mais queridos do Brasil em 
um encontro entre os blocos do 
Rio de Janeiro, a escola de samba 
e o axé music. Confira a agenda.

21 de dezembro: o samba co-
meça às 20h30 na quadra da 
escola. A entrada custa R$40 e 
a classificação é 18 anos. No co-
mando do agito, o grupo Pegada 
Brasileira abre a noite para, em 
seguida, dar lugar ao ritmo en-
volvente da Bateria Furiosa que, 

Tiee é a atração especial 
do Samba da Feira 
desta semana

Salgueiro: confira a agenda da 
escola para o final de ano

S
Diógines Tiee é um dos grandes nomes do samba e pagode do momento

Culturando 
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Para o dia 21 de dezembro, o can-
tor Tiee retorna ao galpão para 
um reencontro com os fãs. 

Diógines Tiee é um dos gran-
des nomes do samba e pagode 

do momento. Além de cantar, 
Tiee é compositor de sucessos 
como “Climatizar”, “O Som do 
Tambor” e “Casa Azul”, hits na 
voz de Ferrugem. Outras can-

ções aclamadas escritas por 
Tiee foram gravadas por Arlindo 
Cruz, Péricles, Bom Gosto, Pi-
xote, Thiaguinho, Belo e outros 
renomados do pagode. 

dianapiresassessoria@gmail.com

junto com Quinho e Emerson 
Dias, comandam a festa ao som 
dos sambas inesquecíveis da 
Academia do Samba. Venda 
de camarotes sob consulta ( 21) 
2238 9226.

28 de dezembro: os Acadê-
micos do Salgueiro prepara-
ram um verdadeiro encontro 
para celebrar o fim do ano e 
receber 2020. A bateria Fu-
riosa vai receber, no palco da 
vermelha e branca, a Chupeta 
Elétrica do Bloco Spanta Ne-
ném , além do cantor Tatau, 
ex-vocalista da banda Araketu

Foto: Divulgação

Ensaio de rua, pré-reveillon e muito samba dão o tom na Academia
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 Foto: Divulgação

A união faz a força

presidente da CDL-NI, Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Nova Iguaçu, 
Claudio Rosemberg  aproveitou a 
oportunidade para dizer que essa 
união marca o momento ímpar por 
qual passa a cidade e que a classe 
empresarial está mostrando sua 
força e seu valor. Ele afirma que são 

mais de 20 anos que os empresários estão espe-
rando por isso.  O Movimento Viva Nova Iguaçu 
está trazendo tudo de bom para a cidade. Final-
mente os projetos estão saindo do papel. Segu-
rança, Mobilidade Urbana e Ordenamento Urbano 
são pautas prioritárias do Movimento Viva Nova 
Iguaçu. Outros projetos de  grande relevância para 
a cidade como a Duplicação do Viaduto da Barros 
Júnior, Os Arcos do Centro Comercial e a Praça de 
Alimentação do Centro Comercial de Nova Igua-
çu, já anunciada pelo prefeito, marcam e norteiam 
a história da nossa querida Nova Iguaçu. E vem 
muito mais por ai....VIVA NOVA IGUAÇU.

O
O presidente da CDL de Nova Iguaçu, Claudio Rosemberg  falou da importância da união entre os setores público e privado

Presidente da CDL 
de Nova Iguaçu fala
sobre o movimento 
VIVA NOVA IGUAÇU
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entre todos os na-
tais em Nova Igua-
çu, o desse ano é, 
sem dúvida algu-
ma, o melhor. Na 
cidade já é Natal 
desde o dia 30 de 
novembro com a 
abertura oficial, no 
Calçadão da Ave-

nida Marechal Floriano, do Centro Co-
mercial. A união entre os setores pú-
blico e privado foi determinante para o 
sucesso do evento que teve a presença 
de muitas autoridades, inclusive do 
prefeito Rogério Lisboa e, claro do Pa-
pai Noel entregando a chave da cidade 
com direito a banda de música desfi-
lando pelas ruas do Centro.

O show do Coral da Prolar está, cada 
ano que passa, melhor. O empenho e 
determinação do empresário e presi-
dente da ACINI, Renato Jardim foi fun-
damental para a profissionalização do 
grupo. “Tenho comemorado há 14 anos 
com esse coral. Parabéns a todos pelo 
carinho e atenção. Principalmente ao 
meu pai Adir com 92 e aos meus filhos, 
Pedro, Lucas e Júlia. Queria enfatizar 
que nesses anos todos poucas vezes 
tivemos um prefeito conosco e, aju-
dando dessa forma é a primeira. Agra-
decendo essa parceria com o prefeito 
Rogério Lisboa, parabenizo o secretário 

de Urbanismo, Xandrinho pela dedica-
ção nessa tão importante parceria.

O grande destaque da abertura do 
Natal de Nova Iguaçu foi a atenção do 
prefeito com as pessoas que estavam 
fazendo suas compras ou simples-
mente assistindo a grande apresenta-
ção musical do Coral da Prolar. Todos 
que o chamava, ele atendia com abra-
ços, beijos e fotos. Uma verdadeira 
festa com espírito natalino de verda-
de. “Queria passar um pouquinho do 
meu sentimento, agradecendo às ins-
tituições parceiras. Sem essa união 
do Público/Privado se torna difícil re-
alizar tudo isso. Esses arcos é um pre-
sente para a cidade. Quero dizer da 
importância do Natal. Tenho muita 
fé e agradeço pela salvação da minha 
vida e da minha família.” Destacou, o 
prefeito Rogério Lisboa.

O prefeito também fez questão de 
elogiar Renato Jardim. Falou que o 
presidente da ACINI é um visionário. E 
dessa união já vai nascer o primeiro fru-
to. “Vamos dar início em pouco tempo 
à construção da nossa praça de alimen-
tação no final do Calçadão. Vamos estar 
qualificando aquela área com direito a 
banheiro público e muito conforto para 
todos. Está aqui o meu compromisso 
de entregar essa grandiosa obra para a 
população até o final do ano que vem.” 
Finalizou Rogério Lisboa.

D
 Prefeito garante construção da Praça de Alimentação no Calçadão
 Rogério Lisboa anunciou a construção da Praça de Alimentação do Calçadão já para o Natal do ano que vem com direito a banheiros públicos

Nova Iguaçu

O prefeito Rogério Lisboa e o seu líder na Câmara, Alexandre da Padaria, juntamente com todos os representantes do setor privado fizeram a união que a cidade de Nova Iguaçu tanto precisa

Presidente da ACINI 
quer melhorar a imagem 
do comércio iguaçuano

Um novo conceito de comércio de rua. Esse é o pensa-
mento do presidente da ACINI, Associação Comercial e 
Industrial de Nova Iguaçu, Renato Jardim. Uma melho-
ria completa na segurança, visual e conforto para que os 
consumidores possam ficar mais tempo fazendo suas 
compras. Na parte de mais segurança já demos o ponta-pé 
inicial com a implementação do Nova Iguaçu Presente. Vi-
sual e comodidade, temos os Arcos já nesse Natal e no ano 
que vem teremos a praça de alimentação. O compromisso 
do prefeito com a entrega desse projeto já para o ano que 
vem impulsionará mais ainda as vendas. Renato acha im-
portante campanhas de época. Carnaval, Festa Junina, Dia 
das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças etc...Por isso vem ai 
o projeto LIQUIDA. Com várias promoções. Uma semana 
completa de produtos e serviços com preços incríveis para 
a população de Nona Iguaçu e toda a Baixada.
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Câmara Mu-
nicipal de 
Nova Iguaçu 
aprovou, na 
sessão plená-
ria da noite 
de ontem (17), 
a LOA 2020 
(Lei Orça-

mentária Anual para o exercício 
financeiro da cidade no próximo 
ano) por unanimidade. O docu-
mento estima as receitas e fixa as 
despesas de todos os órgãos pú-
blicos do município. Estimada 
em R$ 1 bilhão e 600 milhões, a 
receita destinou os maiores valo-
res para as pastas da Saúde e da 
Educação: R$ 442 milhões e R$ 
381 milhões, respectivamente. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

Câmara aprova Lei 
Orçamentária 2020 
e entra em recesso

A
Com a aprovação da LOA, o Po-
der Legislativo iniciou seu reces-
so de sessões plenárias a partir de 
hoje, sendo marcada para o dia 
18 de fevereiro a próxima sessão. 
O presidente da Casa, vereador 
Felipe Rangel Garcia, Felipinho 
Ravis, fez questão de ressaltar 
que o recesso será apenas para 
a realização de sessões: “A Casa 
continua funcionando normal-
mente, dentro do horário de ex-
pediente”, frisou. Ele aproveitou 
o encerramento do período para 
desejar um ano novo de realiza-
ções e paz toda a população.

Os vereadores aprovaram, 
também, 2 mensagens do pre-
feito cujo teor confere grande 
importância social. A primeira foi 

muito comemorada pelos agen-
tes comunitários de saúde e pelos 
agentes de combate às endemias: 
agora é lei o projeto que institui 
o adicional de insalubridade de 
20% sobre seus vencimentos. A 
segunda promove incentivo à le-
galização de imóveis residenciais 
com área de construção até 120 

metros quadrados. A Secretaria 
municipal de Desenvolvimento 
Urbano será a responsável por le-
galizar as construções.

Homenagem à Vilma 
Aguazul: Falecida em 18 de 
julho deste ano e ex-vereado-
ra de Nova Iguaçu no período 
2009/2012, Vilma Aguazul foi 

homenageada pelo vereador 
Li Só Alegria com o projeto 
que muda o nome da Alame-
da São Bernardo, situada no 
bairro KM 32, para Alameda 
Vilma Aguazul. Vilma era mo-
radora da região e sua família 
ficou muito emocionada com 
a homenagem.

Presidente Felipinho conduz os trabalhos da última sessão plenária de 2019

 Foto: Divulgação



Projeto de 
Lei 3990/19 
torna obri-
gatória a 
p r e s t a ç ã o 
de contas 
dos recursos 
a p l i c a d o s 
na gestão de 

políticas públicas no atendi-
mento ao idoso. O Estatuto 
do Idoso (Lei 10.471/03) es-
tabelece que os valores ge-
rados por multas em razão 
do descumprimento da le-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLegislação

Projeto exige prestação de 
contas de recursos aplicados 
em políticas para os idosos

O
gislação sejam revertidos ao 
Fundo do Idoso, ou ao Fun-
do Municipal de Assistência 
Social, ficando vinculados ao 
atendimento ao idoso.

Pelo texto, as multas não 
recolhidas até 30 dias após o 
trânsito em julgado da deci-
são serão exigidas por meio de 
execução promovida pelo Mi-
nistério Público, e os recursos 
serão destinados proporcio-
nalmente aos estados e muni-
cípios onde foram aplicadas.

O autor da proposta, depu-

tado Juninho do Pneu (DEM-
-RJ), afirmou que a medida vai 
garantir políticas públicas de 
atendimento ao idoso, de for-
ma a combater o desrespeito 
aos seus direitos.

Tramitação
O projeto, que tramita em 

caráter conclusivo, será ana-
lisado pelas comissões de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa; de Finanças e Tributa-
ção; e de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania.

Juninho do Pneu: medida vai garantir políticas de atendimento ao idoso
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im de ano 
chegou e os 
alunos das 
Escolas Mu-
nicipais se 
despediram 
de 2019 com 
uma cantata 
natalina no 

Calçadão de Nilópolis, na últi-
ma sexta-feira (13). Quem pas-
sava pelo local não deixou de 
apreciar a apresentação. 

Alunos do Centro de Edu-
cação infantil (CEI) se jun-
taram aos alunos do projeto 
Arte Faz Parte. A cantata ini-
ciou-se com a entrada dos alu-
nos do CEI ao som de sinos e 
música “Além do Arco íris”.

Em seguida, alunas do pro-
jeto Arte Faz Parte fizeram 
uma grande apresentação 
iniciando com a música “Um 
mundo bem melhor” com solo 
de quatro vozes. Uma delas foi 
a Rebeca Milagres do Rio Bran-
co, de 15 anos. A estudante 
da escola municipal Maria da 

Os empreendedores nilopoli-
tanos tiveram a oportunidade de 
participar nessa segunda-feira, 
dia 16, de palestras sobre empre-
endedorismo e mídias digitas, 
que foram oferecidas pela Pre-
feitura de Nilópolis em parceria 
com o SEBRAE.

A Secretaria Municipal de 
Fazenda juntamente com a de 
Trabalho, Emprego e Desenvol-
vimento Econômico promove-
ram o evento, onde foi lançada 
a campanha “Invista em Nilópo-
lis”, que tem como objetivo atrair 
empresas para o Município, ofe-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNilópolis

Cantata de Natal da Educação 
emociona nilopolitanos no 
Calçadão da Mirandela

Campanha “Invista em 
Nilópolis” é lançado em 
evento para empreendedores

F
Conceição Cardoso contou sua 
experiência no projeto.

“Cantar para o público está 
sendo uma nova experiência, 
eu estou gostando. Minha pai-
xão se manifestou quando ami-
gos me chamaram para cantar 
na igreja após eu gravar um 
vídeo cantando. Na escola teve 
um show de talentos e eu venci 
como a melhor voz, então me 
convidaram para participar da 
cantata”, disse Rebeca.

Ao coro da música “Um 
mundo bem melhor”, o refrão 
“Eu e você podemos muito. 
Somos aqueles que podem 
trazer o amor ao mundo. Não 
precisa ir longe, procure ao seu 
redor. Assim a gente faz um 
mundo bem melhor”, levou 
emoção para todos que assis-
tiam a apresentação, deixando 
uma importante mensagem.

“A Prefeitura de Nilópolis, atra-
vés da Secretaria Municipal de Edu-
cação Nilopolitana, traz para vocês 
um pouco daquilo que temos feito 
durante o ano, propagar amor. Nós 

recendo aos investidores uma 
maior desburocratização.

“Essa é a segunda edição 
desse evento e a nossa ideia 
principal é a proximidade do em-
preendedor com o governo mu-
nicipal, dando a eles uma maior 
atenção e visando a melhoria do 
rendimento, assim gerando mais 
empregos na cidade”, ressaltou o 
secretário de Trabalho, Emprego 
e Desenvolvimento Econômico, 
Eduardo Amorim.

Uma das palestras realizadas 
no evento “Invista em Nilópolis” 
foi com o Sidney Mathias, con-

estamos investindo cada vez mais 
na educação para as nossas crian-
ças. Que possamos fazer do ano de 
2020 os 365 dias de amor, afeto e 
realizações”, disse a secretária de 
educação, Flávia Duarte.

Além de “Um mundo bem 
melhor”, o coral apresentou 
“Dois corações” e “Ouvir dizer”, 
finalizando com a música “Para 

não ser triste”. Após a cantata, as 
alunas de ballet clássico do Arte 
Faz Parte dançaram ao som de 
“Tá escrito”, encerrando a apre-
sentação de fim de ano.

Emocionado e registrando 
com fotos e vídeos os me-
lhores momentos, o prefeito 
Farid Abrão deixou uma men-
sagem para todos.

“O natal representa tudo aqui-
lo de bom, através do amor, da 
fraternidade e respeito. A can-
tata foi emocionante. Estamos 
olhando com muito carinho 
todas as nossas crianças. Quero 
parabenizar a Secretaria de Edu-
cação por estar fazendo um belo 
trabalho. Que 2020 seja repleto 
de tudo que há de melhor”.

 Foto: Divulgação

sultor do SEBRAE, que explicou 
mais sobre a campanha e como a 
parceira prefeitura e Sebrae vem 
ajudando os empreendedores 
locais e como podem surgir ou-
tras mais. A outra palestra foi a 
“Mídias Sociais”, onde o Glauco 
Barboza, Analista Técnico do SE-
BRAE, discutiu sobre métodos 
de crescimento para pequenos 
investidores nas mídias digitais.

“A ideia é mostrar o potencial 
que a cidade tem, e assim cons-
tituindo mais postos de traba-
lho, promovendo a inovação 
tecnológica, mais receita tribu-
tária e também mais desenvol-
vimento ao município como 
um todo. Além disso, valorizar 
o empreendedor da cidade atra-
vés de oportunidades de mais 
aprendizado”, disse a secretária 
e Fazenda, Sueli Barquette.
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ampo Grande 
é um clube 
tradicional da 
Zona Oeste 
do Rio de Ja-
neiro, funda-
do em 1940 
hoje o seu 
maior título 

é a taça de prata que equivale a 
série B do Campeonato Brasilei-
ro de 1992, com a uma nova di-
retoria o clube ressurge hoje no 
cenário de futebol carioca com 
grandes projetos para 2020, o 
presidente e Vereador Antônio 
José Papera de Azevedo conhe-
cido como Zico assumiu o clube 
no início do ano de 2019 e vem 
realizando grandes mudanças 
no clube, uma delas é no Está-
dio Ítalo Del Cima com capaci-
dade para mais de 18 mil luga-

res que já recebeu um Fla x Flu 
em 1992 quando o Maracanã 
estava interditado, o estádio 
vem passando por uma gran-
de revitalização, onde recente-
mente foi inaugurado uma loja 
dentro do clube em parceria 
com a WA Esporte fornecedo-
ra oficial do Campo Grande. O 
Espaço do Galo foi inaugurado 
com a presença de torcedores, 
sócios, patrocinadores, parcei-
ros e simpatizantes do clube, a 
camisa é confeccionada pela W 
A Sport, patrocinadora oficial 
dos uniformes dos jogadores 
que recentemente consegui-
ram o grande acesso para Serie 
B2 terceira divisão do Campe-
onato Carioca, a conquista veio 
através da vitória em cima do 
Ação na semifinais do Carioca 
no estádio Los Lários em Xe-

O atacante argentino Ger-
mán Cano, livre no merca-
do, é um dos alvos do Vasco 
para a próxima temporada. 
O experiente centroavante 
de 31 anos deixou o Inde-
pendiente Medellín no iní-
cio do mês e tem uma pro-
posta do Cruz-Maltino para 
2020. Enquanto isso, os 
torcedores do clube já tra-
taram de mostrar sua força 
nas redes sociais.

A última foto de Cano 
no Instagram, em que se 
despede do ex-clube, por 
exemplo, já tem mais de 39 
mil comentários. A grande 
maioria diz “Vasco”.

Sem contrato, Cano foi 
o principal destaque do In-

dependiente na atual tem-
porada. Ele terminou o ano 
com 35 gols em 39 jogos e 
como capitão da equipe. 
Mesmo assim, não ficará 
para 2020. Antes, ele já ha-
via passado por Pachuca, 
León, Nacional, Colón, Cha-
charita Juniors e Lanús.

Cano é um dos alvos do 
Vasco para a próxima tem-
porada. Além dele, o técni-
co Abel Braga pediu a volta 
do volante Richard, que dis-
putou o Campeonato Brasi-
leiro pelo Cruz-Maltino em 
2019. O novo treinador tem 
se reunido com a diretoria 
para definir as prioridades e 
ir ao mercado para formar o 
elenco de 2020.

Campo Grande A.C resurge 
com a nova diretoria

Com proposta, Germán Cano 
tem redes sociais invadidas 
por torcedores do Vasco

Campo Grande é um clube tradicional da Zona Oeste do Rio de Janeiro

German Cano é um dos alvos do Vasco

rem, a vitória por 2×1 que ga-
rantiu o acesso do clube assim 
continuar com o objetivo de 
colocar o Campo Grande de 
vota a elite do futebol carioca.

Outra novidade foi a aber-

Foto: Divulgação

tura do Sócio Torcedor – Sou-
+Campusca onde através do 
site os torcedores podem se 
tornar sócio do clube por um 
valor de 14,90 assim ajudar o 
Campo Grande a voltar a ser 

Grande de Novo, o Campo 
Grande volta a Campo em ju-
nho na Copa Rio onde o ven-
cedor garante vaga na série C 
do Campeonato Brasileiro ou 
na Copa do Brasil.

Foto: Divulgação/Independiente Medellín
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Quem Cala Consente
(21) 96450-8812  janiabizarellli@gmail.com

ados da Cen-
tral de Aten-
dimento à 
Mulher – Ligue 
180, serviço 
do Ministério 
da Mulher, da 
Família e dos 

Direitos Humanos, apontam 
que, entre janeiro e outubro 
deste ano, foram registradas 
3.664 denúncias de feminicí-
dio e tentativa de feminicídio 
em todo o país.

Esse número represen-
ta um aumento de 272% na 
comparação com 984 relatos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS

D
dessa natureza contabilizados 
no mesmo período de 2018.

Isso significa dizer que, nes-
te ano, o Ligue 180 recebeu, 
em média, uma denúncia de 
feminicídio ou de tentativa de 
feminicídio a cada duas horas.

De acordo com os números do 
Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, as liga-
ções telefônicas relacionadas a 
feminicídios em todo o país salta-
ram, no período, 141% (de 22 para 
53 ocorrências). Já a quantidade 
de tentativas de feminicídios 
relatadas ao Ligue 180 cresceu 
275% (de 962 para 3.611 casos).

Medidas protetivas
Entre janeiro e outubro, fo-

ram 95.050 pedidos atendidos, 
número que supera os resul-
tados dos seis anos anteriores 
que compreendem a série his-
tórica do Tribunal de Justiça.

 Denúncias de feminicídio 
e tentativas de assassinato  
triplicam em todo o Brasil

Na foto, Ana Lucia Barros, delegada da DEAM, na Rua Visconde do Rio Branco, no centro do Rio

A quantidade de 
pedidos atendidos 
até outubro deste 
ano representa um 
aumento de 25% na 
comparação com o 
mesmo período de 

2018, quando 76.316 
medidas protetivas 
foram determinadas 
nas cidades de São 
Paulo, de acordo com 
dados do Tribunal de 
Justiça de São Paulo.

Jania Bizarellli
Violência
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