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Pela primeira vez na história, Bel-
ford Roxo tem um pré-candidato 
com esse perfil. Consciente de sua 
ideologia política, ele foi escolhido 
por unanimidade pelos membros 
dos diretórios do PCdoB, em nível 
estadual e nacional.



POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA2

INFOPOVO LTDA
TEL: 3589- 5684             96445-2041TEL: 3589- 5684             96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

Estado do Rio de Janeiro

EDITORA: Diana Pires
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
DIRETOR DE MARKETING: Antônio Novinho

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

Sábado 21 a Segunda  23 de Março de  2020

Em tempo de crise mun-
dial e pânico generalizado 
em razão da Pandemia do 
Coronavirus, onde a as auto-
ridades atestam a deficiência 
do nosso sistema de saúde, a 
medica Fernanda Ontiveros 
falou de suas propostas para 
a saúde na cidade de Jape-
ri, cuja a população já sofre 
com a completa ineficiência 
e falta de Assistência.

Fernanda Ontiveros con-
versou sobre suas ideias 
com um grupo de lideranças 
evangélicas, realizada na se-
mana passada onde defen-
deu a abertura a construção 
de uma Unidade de Pronto 
Atendimento 24horas, a 
transformação da policlínica 

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Roberto 
Barroso, suspendeu os efeitos do 
decreto que cassou os mandatos 
prefeito Carlo Busatto Júnior, o 
Charlinho, e de seu vice-prefeito 
Abeilard Goulart de Souza Filho, 
o Abeilardinho. De acordo com 
a liminar deferida pelo ministro, 
estão suspensos os efeitos do De-
creto Legislativo nº 001/2020, 
editado pela Câmara Municipal de 
Itaguaí, no dia 5, até o julgamen-
to do mérito desta reclamação 

feita pelo Abeilardinho. Ainda de 
acordo com a liminar, será notifi-
cada a autoridade reclamada para 
prestar as informações. Charlinho 
e Abeilardinho reassumem a Pre-
feitura de Itaguaí até o julgamento 
do mérito da ação.

Tanto Charlinho quanto Abelar-
dinho foram cassados após sessão 
Especial de Julgamento do parecer 
final da Comissão Especial Proces-
sante (CEP 004/2019), na Câmara 
Municipal de Itaguaí (CMI), sob acu-
sação de nepotismo.

A Suplente de deputada Federal e Pre candi-
data do PSL a Prefeitura de Nova Iguaçu Raquel 
Stasiaki , participou na manha de domingo da 
manifestação realizada na cidade em apoio ao 
Presidente Jair Bolsonaro  e conversou com 
a esquipe do jornal POVO um pouco sobre as 
eleições municipais que se avizinham. Raquel 
demostrou animo e muita disposição para en-
frentar a disputa em Nova Iguaçu e falou um 
pouco de suas ideias, dentre elas a redução da 
maquina a administrativa com a diminuição 
de cargos comissionados que acabam funcio-
nando como manutenção de estrutura politi-
ca e cabide de empregos .

A Líder do Movimento Quem Cala Consen-
te Jania Bizarelli que nas ultimas eleições foi a 
terceira mulher mais votada do município de 
Mesquita ainda não decidiu se vai disputar as 
eleições deste ano, mas seu nome tem circulado 
entre os nomes fortes para o pleito de outubro.

Em 2016 ela obteve 1142 votos no partido 
Solidariedade que deseja que ela concorra nova-
mente “ Fico muito feliz com a permanência da 
Jania no Solidariedade e espero que ele se torne 
representante das mulheres mesquitense como 
vereadora de nossa bancada na Câmara da cida-
de” disse o deputado Federal Áureo, Presidente 
do Solidariedade no Estado do Rio de Janeiro

Correndo por fora o Partido dos Trabalhado-
res (PT) de André Taffarel também já formalizou 
um convite e espera a resposta.” A Jania é uma 
companheira de luta e representa as mulheres 
trabalhadores de nosso município. Já fizemos o 
convite e esperamos que ela aceite” disse Taffa-
rel ex vereador e líder do PT em Mesquita

Jania Bizarelli está conversando com familia-
res, amigos e simpatizantes de sua luta sobre en-
trar ou não nessa disputa e disse que até o fim da 
semana anuncia sua decisão e casa seja positiva 
informa o partido que pretende concorrer “Es-
tou muito feliz com os convites e com a mani-
festação dos amigos. E uma decisão complicado, 
em um período que enfrento grandes dificulda-
des em razão de problemas de saúde da minha 
filha e meu marido que me afastaram das ruas. 
Tenho compromisso com a luta das mulheres, 
crianças e idosos e tudo isso esta sendo levado 
em consideração nesta tomada de decisão.

PARA TODOS

para atendimento especia-
lizado, com clinica medica, 
pediatria e a abertura de um 
Centro Cirúrgico.

Fernanda também disse 
que uma solução imediata 
deve ser dada para falta de 
maternidade na cidade e 
caso seja prefeita da cidade, 
trabalharia para uma solu-
ção da situação nos primei-
ros seis meses de gestão “ 
A construção da maternida-
de municipal tem que ser 
a meta da nova gestão para 
os próximos 04 anos. Mas 
logo nos seis primeiros me-
ses uma solução precisa ser 
dada, para que volte a nascer 
japeirenses, e isso iremos fa-
zer” disse Fernanda.

Medica defende a construção de 
unidade 24horas e abertura de 
maternidade em Japeri

STF determina retorno de 
Charlinho à prefeitura de Itaguai

Pré-candidata do PSL em 
Nova Iguaçu quer redução da
máquina e o fim das mordomias

PT ou Solidariedade? 
Jania Bizarelli decide se 
entra ou não na disputa 
em Mesquita
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s trabalhado-
res afetados 
pelo novo co-
ronavírus te-
rão os primei-
ros 15 dias de 
auxílio-doen-
ça bancados 
pelo governo, 
a n u n c i o u 
hoje o secre-

tário especial de Previdência 
e Trabalho, Bruno Bianco. O 
governo, porém, não divulgou 
estimativas de quanto isso 
custará aos cofres públicos. 
Via de regra, esse primeiro pe-
ríodo de afastamento é banca-
do pelas empresas. Bianco res-
saltou que o valor do benefício 
será limitado ao teto do INSS

Os pedidos de auxílio-do-
ença em caso de trabalhadores 
afetados pelo novo corona-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCrise

O
vírus entrarão na fila de pedi-
dos de benefício do INSS, hoje 
com 1,8 milhão de processos 
pendentes. "Não vai ter um 
tratamento diferenciado em 
relação à concessão, entra (na 
fila) como qualquer outra in-
capacidade, a diferença vai ser 
em relação à parte fiscal (pois 
os primeiros 15 dias serão pagos 
pelo INSS)", disse o presidente 
do INSS, Leonardo Rolim.

Apesar disso, ele ressaltou 
que o órgão está adotando 
medidas para facilitar e ace-
lerar os processos. Uma delas 
é a possibilidade de receber 
atestados por meio do apli-
cativo Meu INSS. "Na práti-
ca, todos os benefícios serão 
concedidos mais rapidamen-
te, já que não haverá perícia 
presencial", disse Bianco

Segundo Rolim, o sistema 

ainda não está totalmente pron-
to, mas estará disponível "muito 
em breve", e sua implementa-
ção vai depender da aprovação 
da lei.

Além disso, eles terão um 
adiantamento de R$ 200 até a 
concessão definitiva.

Governo vai pagar 15 dias para 
empresa quando empregado 
tiver coronavírus

Foto: Divulgação

O governo, porém, não divulgou estimativas de quanto isso custará aos cofres públicos

A medida acabou sendo 
anunciada hoje antes mesmo 
de ela estar pronta. Mas, segun-
do Bianco, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, "já deu o ok" 
para que ela seja feita. O secretá-
rio-executivo do Ministério da 
Economia, Marcelo Guaranys, 

afirmou que a iniciativa foi dis-
cutida hoje pela manhã

Bianco disse ainda que a 
concessão de benefícios para o 
trabalhador rural, caso ele seja 
atingido pela doença, não muda 
em nada, desde que ele seja se-
gurado da Previdência Social.

Um projeto de lei enviado 
nesta quarta-feira (dia 18) à 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) prevê 
o abono de faltas de servido-
res, funcionários de empre-
sas públicas e terceirizados 
da administração estadual 
em decorrência do coronaví-
rus. O texto autoriza ainda o 

trabalho remoto sem altera-
ção da jornada diária ou dos 
rendimentos mensais.

"O período de tempo em 
que o servidor, o funcionário 
público e o funcionário ter-
ceirizado estiverem em iso-
lamento ou quarentena será 
considerado de efetivo exer-
cício, com faltas abonadas de 

modo a não sofrer perda dos 
rendimentos ou de direitos e 
benefícios inerentes ao cargo 
ou função que exerce ou ocu-
pa", determina o projeto.

A autoria é dos deputa-
dos Flávio Serafini, Eliomar 
Coelho, Renata Souza, Dani 
Monteiro e Mônica Francis-
co, do PSOL.

Firjan SESI Honório Gurgel é cedida à Prefeitura 
do Rio para o combate ao coronavírus

Projeto de lei garante abono de faltas e 
trabalho remoto para servidores do Rio A Firjan cedeu à Prefeitura do Rio 

de Janeiro por um ano a unidade Fir-
jan SESI Honório Gurgel para ajudar 
no combate ao coronavírus. O local 
tem 31 mil metros quadrados e está 
em uma área de grande densidade 
populacional com alto índice de vul-
nerabilidade social.

A unidade poderia ser usada, 
por exemplo, como um ponto para 
ações de diagnóstico e atendimen-
tos rápidos de forma contribuir 
para evitar o colapso das unidades 
de saúde. Atualmente tem amplos 
espaços ao ar livre e aptos a receber 
grande fluxos de pessoas.

 “O momento é de unirmos esfor-
ços para conter o avanço do corona-

vírus e pensar em alternativas para 
ampliar o atendimento à população 
mais vulnerável. A unidade Honório 
Gurgel está à disposição das autori-
dades municipais de saúde. É papel 
da Firjan SESI cuidar da saúde do tra-
balhador dentro e fora da indústria e 
de seu bem-estar, por isso queremos 
contribuir de forma efetiva para frear 
a pandemia aqui no Rio de Janeiro. A 
prioridade agora é salvar vidas”, enfa-
tizou o presidente da Firjan, Eduardo 
Eugenio Gouvêa Vieira.

O espaço foi cedido em regime de 
cessão não onerosa. Toda a operação 
de atendimento e saúde ficarão a car-
go da prefeitura, que vai definir como 
será o funcionamento.

Alerj: o projeto foi apresentado no dia 18

Foto: Thiago Lontra

EDITAL DA CONVENÇÃO DO PATRIOTA 
ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO

A presidente do PATRIOTA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atri-
buições legais e em conformidade com as disposições do Estatuto do PATRIOTA, 
vem CONVOCAR os convencionais aptos para participarem, deliberarem e vota-
rem na CONVENÇÃO ESTADUAL DO PATRIOTA DO RIO DE JANEIRO,  a ser realiza-
da no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2020, na cidade do Rio de Janeiro, no 

endereço localizado na Rua Dr Satamini, 212, Tijuca, com início às 09h e encerra-
mento às 11h, em atenção à seguinte ORDEM DO DIA:

1) Eleição e Posse do órgão definitivo de direção do PATRIOTA Estadual e dos 
membros do respectivo Diretório;

2) Eleição e Posse da Comissão Executiva Estadual, dos Membros do Conselho 
Fiscal Estadual, do Conselho de Ética Estadual, do Conselho Político Estadual, do 
Presidente de Honra Estadual e dos Delegados Estaduais do PATRIOTA Estadual;

3) Outros assuntos de ordem legal e estatutária.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2020
ELIANE SANTOS DA CUNHA

PRESIDENTE ESTADUAL DO PATRIOTA 51 - RJ
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Secretaria 
de Estado 
de Saúde 
divulgou, na 
tarde desta 
sexta-feira 
(20), que o 
Rio de Janei-
ro tem 109 
casos con-
firmados do 
novo coro-

navírus, sendo 65 casos somente 
na capital fluminense.

Nesta quinta-feira (19), o go-
verno do RJ confirmou duas 
mortes por coronavírus.

A primeira vítima é uma empre-
gada doméstica de 63 anos. Ela ti-
nha diabete e hipertensão. A patroa 
dela estava com a doença e havia 
voltado de uma viagem à Itália.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAtualização

A
Moradora de Miguel Pereira, 

a mulher teve os primeiros sin-
tomas neste domingo (15). Ela 
foi a uma unidade de saúde do 
município nesta segunda-feira 
(16) e o seu quadro de saúde 
piorou na terça-feira (17), quan-
do ela morreu.

A segunda vítima é um ho-
mem de 69 anos que era hiper-
tenso e diabético. Ele morreu 
nesta terça-feira (17) em Niterói, 
onde morava. O resultado do 
primeiro exame dele para coro-
navírus saiu nesta manhã.

O idoso apresentou os pri-
meiros sintomas, como febre, 
tosse e mialgia nesta quarta-fei-
ra (11). De acordo com o hospital 
em que ele estava internado, ele 
teve contato com o enteado que 
viajou para o exterior.

RJ registra 109 casos do novo 
coronavírus, diz Secretaria 
de Estado de Saúde

Foto: Marcos Serra Lima/ G1

Quarta-feira, 18 de março/ 17h: Ciclistas pedalam de máscaras na orla de Copacabana

 O secretário estadual de 
Transportes do Rio, Delmo Pi-
nho, anunciou, na manhã desta 
sexta-feira, o fechamento de 
oito estações da SuperVia, além 
da suspensão de duas linhas da 
CCR Barcas. A decisão vale a par-
tir deste sábado.

O anúncio foi feito em entre-
vista do secretário à "TV Globo". 
As estações da SuperVia que se-
rão fechadas são as de Olinda e 
Presidente Juscelino, do ramal 
Japeri; Coelho da Rocha, Agosti-
nho Porto e Vila Rosali, do ramal 
Belford Roxo; e Campos Elísios, 
Corte 8 e Jardim Primavera, do  
ramal Saracuruna.

Delmo Pinho disse que o 
acesso será liberado apenas 
para trabalhadores de setores 
essenciais, como Saúde, Segu-
rança, Imprensa, de abasteci-
mento de gêneros alimentícios 
e empresas de transporte, que 
vão receber um passe especial 
para embarcar nas estações. 
"A relação oficial dessas cate-
gorias está sendo finalizada", 

disse a Secretaria Estadual de 
Transportes, através de nota.

"Para controlar o acesso, ha-
verá pontos de controle em 18 
estações (14 da SuperVia, 3 do 
MetrôRio e 1 da CCR Barcas). 
Nesses locais, haverá funcio-
nários das Concessionárias 
que, com o apoio da Polícia Mi-
litar, farão a triagem dos usuá-
rios. Inicialmente, o embarque 
ocorrerá por meio da apresen-
tação da carteira de trabalho/
funcional ou do crachá que 
identifique o setor de atuação".

O medida faz parte de uma 
série de medidas restritivas 
para conter a propagação do 
novo coronavírus no municí-
pio do Rio, contidas no decreto 
publicado no início da noite 
desta quinta-feira.

Em nota, a SuperVia disse 
pela manhã que não ainda sido 
informada da decisão divulga-
da pelo secretário. "A SuperVia, 
desde o início da contingência 
para enfrentar o Coronavírus, 
tem tomado medidas e apoia 

as decisões do Estado para mi-
tigar riscos de contaminação. A 
concessionária está se prepa-
rando para cumprir o decreto 
de ontem, fazendo os ajustes 
que forem necessários, a partir 
da publicação da portaria hoje 
que o regulamentará".
A CCR Barcas não se pronunciou. 

BRT na Barra também com 
suspenso na Barra

A prefeitura também anunciou 
que vai suspender, temporaria-
mente, a partir deste sábado, a liga-
ção do BRT entre os terminais Alvo-
rada e Jardim Oceânico, na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A medida foi adotada para 
evitar grandes aglomerações 
de pessoas na ligação entre os 
ônibus articulados e o metrô 
da Barra. No decreto anun-
ciando a mudança, publicado 
no Diário Oficial do Municí-
pio de hoje, a prefeitura ale-
ga que a ligação entre os dois 
tipos de transporte está "de-
mandando o sistema BRT".

Estações de trens da SuperVia 
são fechadas e linhas das Barcas 
suspensas a partir de sábado

Estações da SuperVia serão fechadas a partir de sábado

Foto: Reginaldo Pimenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE 
COOPERATIVA, APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DE INTEGRANTES, 
FIXAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS, GRATIFICAÇÃO E CÉDULA DE 

PRESENÇA DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL
Ficam convocados, conforme art. 15 da Lei nº 5.764/71, todos os interessados, 
para a realização da Assembléia Geral de Constituição da Cooperativa de Consu-
mo dos Proprietários de Veículos e Transportadores de Cargas e Passageiros do 
Rio de Janeiro – QUALIAUTO, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Direto-
ria e demais assuntos a realizar-se no próximo dia 03/04/2020 na Rua Visconde de 
Inhaúma, nº 134, Sala 1518, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20091-005. A convo-
cação dar-se-á às 08:00hs em primeira convocação, e às 08:30hs em segunda com 
qualquer número de presentes, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar so-
bre: 1º) Constituição da Cooperativa; 2º) Leitura e aprovação do Estatuto Social; 
3º) Eleição dos integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal; 4º) Fixação do valor 
dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal; 5º) Demais assuntos. O presente Edital de Convocação será 
publicado em jornal de circulação local.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2020.
Ivanilton Silva Campos

Convocante
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o dia 03 de 
Julho de 
2019, o ve-
reador Pebo 
P ì n h e i r o 
entrou com 
um pedido 
de providên-
cia em cará-
ter emergen-

cial, para que fosse asfaltada uma 
extensão da Rua da Serra, que 
inicia do número 778 ao 1101, e 
prontamente o prefeito pediu 
algumas imagens dessa rua para 
que fosse tomada as devidas 
providências, e realmente o pre-
feito enxergou a necessidade da 
população da Rua da Serra.

“Essa obra estava programa-
da para iniciar semana passada, 
porém tivemos aquele aconte-
cimento causado pela força da 
natureza, que foram as fortes 
chuvas e essa obra foi adiada”. 
Esclareceu o vereador

O s moradores da Rua da Ser-
ra, pediram e foram atendidos 
mais uma vez, e agora a popula-
ção não vai mais pisar na lama, 
a Rua da Serra, na subida dos 
sítios vai ser asfaltada, sendo 
mais um pedido do vereador.

Dando dignidade a população 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

N
da Rua da Serra, Ele agradece ao 
Prefeito Jorge Miranda.

“É muito gratificante ver o bri-
lho nos olhos de moradores aqui 
da Rua da Serra, local conheci-
do como Rua do sítio, que está 
ganhando pavimentação, local 
que foi muito danificado com as 
fortes chuvas, que castigava esse 
local”. Vereador Finalizou Pebo.

Pebo Pinheiro também agra-
deceu toda sua equipe por avaliar 
e fazer as medições do local para 
tomar as providências cabíveis 
por considerar a urgência do as-
sunto e também gostaria de agra-
decer ao Prefeito Jorge Miranda e 
a toda secretaria de obras.

Vereador Pebo consegue 
obras para para a 
Rua da Serra

 Foto: Divulgação

O s moradores da Rua da Serra, pediram e foram atendidos mais uma vez

A Prefeitura de Belford Roxo 
publicou nesta quinta-feira 
(19/03) o Decreto 4.860 que insti-
tui situação de emergência visan-
do o enfrentamento da propaga-
ção decorrente do Coronavírus 
(Covid 19). O município editou 
ainda o Decreto 4.861, que dispõe 
sobre a intervenção (na modalida-
de de requisição) da Casa de Saú-
de e Maternidade Nossa Senhora 
da Glória. O objetivo é aumentar 
o atendimento para pacientes de 
Coronavírus. O município conta 
hoje com 208 leitos, sendo 181 clí-
nicos e 27 de UTIs.

Os 208 leitos estarão disponí-
veis no Hospital Municipal (bair-
ro Piam), Hospital Fluminense 
(Areia Branca), UPA do Bairro Bom 

Pastor, UPA do Lote XV e Casa 
de Saúde e Maternidade Nossa 
Senhora da Glória (Centro).

“É com o olhar de responsa-
bilidade, comprometimento e 
sensibilidade que digo que es-
tamos enfrentando uma crise 
mundial, e queremos dizer à 
população de Belford Roxo que 
estamos organizados e nos pre-
parando para dar a assistência 
necessária para que todos os ci-
dadãos tenham o melhor aten-
dimento possível”, concluiu o 
prefeito Wagner dos Santos Car-
neiro, o Waguinho.

O prefeito pediu para que os 
moradores não transitem pelas 
praças e ruas da cidade e infor-
mou que os agentes de seguran-

Prefeito de Belford Roxo decreta 
situação de emergência para 
combater o coronavírus

 Prefeitura de Belford Roxo publicou nesta quinta-feira (19/03) o Decreto 4.860 que institui situação de emergência

Foto: Divulgação

ça do município estão circulando 
pelas ruas e orientando os mora-
dores sobre a importância de evitar 
aglomerações.

O médico Ricardo Fried desta-
cou que o município criou mais 
leitos para os pacientes de coro-
navírus sejam socorridos o mais 
rápido possível. O cirurgião-geral 

Ediandro Valente enfatizou que o 
coronavírus é uma realidade gra-
ve e preocupante. “A população 
precisa saber  que não existe um 
sintoma clássico da doença. São 
sintomas de gripe. Nossa orienta-
ção é que só procurem as unida-
des de saúde quando estiver com 
febre alta e falta de ar”, concluiu. 

“A população não precisa fazer 
aglomeração nas unidades de saú-
de. Tivemos 13 casos suspeitos de 
coronavírus. Quatro foram descar-
tados e 9 aguardam análise con-
firmatória”, emendou o secretário 
municipal de Saúde, Christian 
Vieira, ao lado da chefe de gabine-
te do prefeito, Renata Almeida.



POLÍTICA

IN
FO

Sábado 21 a Segunda  23 de Março de  2020

6 POLÍTICA

EntrevistaEntrevistaEspecial Eleições 2020
Com
Rogerio Sant'Ana

Linha DiretaLinha Direta

ASSIS
Em 2020, Belford Roxo completa 
30 anos de emancipação e tem 
Assis Freitas como pré-candidato 
a prefeito da cidade

PRÉ -CANDIDATO

QUEM É ASSIS?
Francisco de Assis Freitas veio da Paraíba para o Rio de 

Janeiro em 1972, direto para Belford Roxo, onde foi aluno 
do Colégio São Simão no Lote XV. Aos 60 anos, tem orgulho 
de ter construído sua família. Esposa, filhos e netos e, prin-
cipalmente escrever sua história se dedicando a uma luta 
intensa junto a sociedade civil, criando movimentos em de-
fesa de moradia, saúde e educação para todos. Pela primeira 
vez na história, Belford Roxo tem um pré-candidato com 
esse perfil. Consciente de sua ideologia política, Assis viu no 
PCdoB o partido que casa perfeito com seus pensamentos 
e por entender seu compromisso com o povo, ingressou no 
início de 2019 em mais essa luta, representando a verdadei-
ra esquerda com objetivo fixo no projeto da construção de 
uma cidade melhor para todos. É bom lembrar que ele foi 
escolhido por unanimidade pelos membros dos diretórios 
do PCdoB, em nível estadual e nacional, para ser o pré-can-
didato a prefeito da cidade de Belford Roxo.

SUA HISTÓRIA
Em 1979, Assis firmou uma parceria muito importante 

para sua vida, no que diz respeito a luta diária por melhores 
condições de vida para as populações menos favorecidas e 
em defesa dos direitos dos trabalhadores em geral. Luiz Iná-
cio da Silva, mais conhecido como Lula, já era um referen-
cial nas lideranças sindicais e passou para o Assis toda a sua 
experiência. Sendo assim, fundaram a Articulação Nacional 
dos Movimentos populares e Sociais – AMAMPS. Juntos, 
criaram a Central Única dos Trabalhadores – CUT e o PT – 
Partido dos Trabalhadores, que depois conduziu seu amigo 
Lula à presidência da República e onde Assis permaneceu 
por quatro décadas.

GRANDES CONQUISTAS
Nessa época, a cidade de Belford Roxo ainda pertencia a 

Nova Iguaçu, e foi então que Assis mostrou seu compromis-
so  e dedicação às causas sociais. Juntamente com os seus 
companheiros de luta fundou o MAB, Movimento Amigos 
dos Bairros, que era o caminho mais curto para conseguirem 
as melhorias no saneamento básico, transporte, moradias, 
reforma agrária e na educação - área que ele aponta como 
fundamental para o futuro do nosso povo. Mas Assis e seus 
companheiros de luta queriam muito mais. Com união e 
força de todos conseguiu a implantação  da Delegacia de 

Mulheres – DEAM, e também  foi um dos fundadores e 
diretor da FAMERJ - Federação de Associações de Morado-
res do Estado do Rio de Janeiro. Outro objetivo surgiu em 
sua vida: ajudar na maior conquista daquele povo que era 
conseguir a emancipação de Belford Roxo, para que tudo 
acontecesse de uma forma mais rápida. Em 1993, vitorio-
so em mais uma luta, Assis, junto com a associação dos 
moradores, mais uma vez mostrando a força do povo or-
ganizado, fez surgir a Fundação da FEMAB, Federação de 
Associações de Moradores de Belford Roxo, abrindo assim 
uma porta para novas realizações.

PREOCUPAÇÕES E 
PRIORIDADES

Com o reconhecimento e apoio das associações de 
moradores e movimentos sociais de base, Assis perce-
beu que era chegada hora de atender os principais in-
teresses do povo de Belford Roxo. Outras preocupações 
dele eram com a saúde e a educação. Fez parte da co-
missão que levou para a cidade a Unidade Mista do lote 
XV e a escola conhecida como “Lele” para os bairros do 
Wona e Parque Amorim. Para combater as  enchentes, 
Assis, como membro do Comitê de Saneamento Básico 
da Baixada, implantou a luta em busca da colocação das 
bombas do Parque Amorin  no Lote XV, capaz de mini-
mizar os danos que as fortes chuvas causavam. Com 
sua força política e social já era possível ajudar não só os 

moradores, mas em alguns casos, também em municí-
pios vizinhos na Baixada Fluminense.

DENTRO DO PODER
Já como membro da Comissão de Assessoria repre-

sentando os movimentos sociais junto ao gabinete  do 
presidente Lula, Assis sentiu-se mais forte para colocar 
em prática a luta e as reivindicações do povo em sua luta 
histórica, como os Programas Minha Casa Minha Vida e 
do Bolsa Família, beneficiando milhões de brasileiros até 
os dias de hoje. Assis foi escolhido para ser o presidente do 
Diretório Municipal do PT em Belford Roxo na gestão de 
2014 a 2017. Membro do movimento Fé e Política das co-
munidades eclesiásticas de base da teologia da libertação, 
Assis, sempre com a ajuda dos movimentos organizados, 
obteve mais uma grande vitória ao trazer para a cidade o 
Instituto Federal de Educação implantado em conjunto 
com a secretaria de Ciências e Tecnologia, em frente ao 
39º Batalhão da Polícia Militar, que teve como secretária a 
camarada Dilseia, com isso proporcionando a implemen-
tação de vários cursos técnicos de nível superior, atenden-
do alunos de Belford Roxo, Baixada Fluminense e região 
metropolitana. Hoje, Assis faz uma análise crítica quando 
se refere às obras e ao saneamento básico. Ele faz questão 
de lembrar do seu projeto de revitalização e duplicação da 
Avenida Joaquim da Costa Lima e do Centro da cidade e 
bairros. O projeto está pronto, mas se encontra parado por 
falta de capacidade dos governantes.
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lá, caro leitor, 
espero que 
até aqui es-
tejam todos 
b e m . M u i -
tas pessoas 
estão com 
dúvida com 
relação à 

precisar trabalhar na iminência do 
novo Corona vírus.

O Ministério da saúde re-
comendou que as pessoas fi-
quem em casa e evitem ao má-
ximo aglomerações por meio 
da Lei 13.979/20.

Relação de
trabalho com 
o novo vírus 
na área

O

Thamyris de F.F.Cunha
214338-E OAB/RJ

Isolamento e quarentena são 
umas das medidas adotadas.

Pessoas com suspeita ou infec-
tadas com o novo corona vírus, 
terão as faltas no trabalho justifi-
cadas. Portanto, caso seu empre-
gador te obrigue a ir trabalhar ou 
te demita, você poderá correr atrás 
de seus direitos trabalhistas. 

O que pode acontecer caso 
você fique doente? 

Passando de 15 dias você en-
tra em Benefício de aulíxio do-
ença pelo INSS. 

Como a situação inspira 
cuidados, é possível que os 
empregadores dêem Férias  
coletivas.

Como funcionam as férias 
coletivas? É concedido à todos 
os empregados do mesmo setor 
na empresa. Essas férias, não 
podem ser inferior a 10 dias.

É preciso avisara com 15 dias 
de antecipação aos órgãos lo-
cais do Ministério do trabalho e 
aos sindicatos da categoria. 

O cenário é de muita incerte-
za e sem precedentes para o Di-
reito, não sabemos por quanto 
tempo a Pandemia se perdura-
rá e nem como a economia do 
país se sustentará.

Vamos fazer a nossa parte e 
seguir as recomendações.

Fiquem com Deus.
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partir da próxima semana, o Jor-
nal Povo passará a ter como colu-
nista o empresário e ator Rodrigo 
Oliver. Fique por dentro de tudo 
que rola no mundo das celebrida-
des e os bastidores dos famosos 
toda semana, na edição impressa 
e também no online. 

Vitória Pontes

Rodrigo Oliver faz sucesso e 
se transforma em uma das per-
sonalidades mais importantes 
do interior do Rio janeiro. Cria-
dor da marca Golden Star é ami-
go de diversos famosos.

Rodrigo Oliver, famoso no 
Rio de Janeiro por suas festas de 
aniversário, nas quais sempre 
reuniu inúmeros famosos, está 
brilhando e se tornou uma das 
celebridades mais influentes do 
interior do estado.

Criador da marca Golden Star, 
inicialmente criada para batizar 
suas festas, realizadas na cidade 
de Itaperuna, no Rio, Rodrigo 
agora usa o nome em sua grife, 
que vem sendo um sucesso.

“Fiquei conhecido pelas che-
gadas triunfais que fazia, já che-
guei com um ônibus todo adesi-
vado com meu rosto, de cavalo, 
de limousine, de helicóptero, mi-
nhas chegadas às festas sempre 

foram um evento à parte. Agora 
estou focando em minha grife, a 
Golden Star, que está sendo um 
sucesso de público e critica, com 
uma loja glamourosa em Itape-
runa, explica Rodrigo.

Amigo querido de diversos 
famosos, Rodrigo acabou indo 
parar na TV, onde trabalhou na 
minissérie “Milagres”, da Rede 
Record.

“Por conta da festa, que reali-
zei por 14 anos, conheci muitas 
personalidades, muitos artistas 
e muitos famosos. Fiz amizade 
com diversos deles, entre eles 
um produtor que me levou para 
a TV. Foi uma experiência mara-
vilhosa, que espero repetir em 
breve”, afirma o empresário.

O sucesso de Rodrigo foi 
tanto, que a Acadêmicos da Ro-
cinha convidou o ator e empre-
sário para ser um de seus desta-
ques no carnaval de 2016.

Com planos importantes 
para o futuro, Rodrigo está sem-

Rodrigo Oliver  é o novo 
colunista do Jornal Povo

A
Rodrigo Oliver

pre nas manchetes dos principais 
sites do Rio, como o Jornal Extra e 
Fuxico, por exemplo.

Vaidoso, Rodrigo tem mostra-
do sua rotina de treinos, com os 
seus stories em suas redes sociais. 
Além disso, por conta de sua no-
toriedade, vem sendo convidado 
para apoiar causas importantes, 
como também sendo garoto pro-
paganda de diversas marcas e em 

empresas renomadas no merca-
do, entre elas o Espaço Laser.

Hoje, Rodrigo vive uma reali-
zação em seu lado empresarial 
com sua própria produção, e re-
centemente vem recebendo di-
versos convites na cidade de Bú-
zios para promover uma gama 
de eventos, empresas, hotéis e 
pousadas; onde têm recebido di-
versos artistas como seus convi-

dados para passar dias incríveis 
em sua companhia entre outros 
empreendimentos também na 
cidade. O empresário acaba de 
assinar um contrato com as Lo-
jas Hering, de Campos dos Goy-
tacazes, para ser o mais novo ga-
roto propaganda.

Rodrigo Oliver diz: “me sinto 
feliz e realizado com tudo que está 
acontecendo e sou muito grato”.

NOSSAS AGENDAS DE 2021 A 2023 
JÁ ESTÃO ABERTAS

ETERNIZANDO EMOÇÕES

GLASS
P A L A C E
F e s t a s & E v e n t o s

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 74 - CENTRO - NOVA IGUAÇU
97966-10102767-6072 
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