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Cidades

Mesquita abre
novo Pólo de
Atendimento

Jania Bizareli trata na coluna 
Quem Cala Consente de uma 
reivindicação antiga dos mo-
radores do bairro

BNH precisa  
de uma creche 
pública que 
funcione 
12 horas por dia 

Governo mantêm 
população em 
sofrimento

Mesquita: Nova IguaçuCoronavírus
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De acordo com a decisão da juíza Eli-
zabeth Maria Saad, da Comarca de 
Duque de Caxias, a suspensão vale até 
que a prefeitura apresente "laudo téc-
nico contrário às evidências.

O prefeito Jorge Miranda e o presidente da Comissão de
Saúde da Câmara, vereador Marcel realizaram visita 
técnica no novo Pólo exclusivo para pacientes suspeitos 
de Covid-19 na Vila Olímpica no Cosmorama.

Ba
ix

ad
a

Justiça 
suspende 
decreto que 
permite 
funcionamento 
do comércio em 
Duque de Caxias

 Foto: Divulgação
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ENTREVISTA COM PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO DE NOVA IGUAÇU

Cornélio Ribeiro 
quer um novo quer um novo 
Hospital  Geral  naHospital  Geral  na
Estrada  de  Madureira Estrada  de  Madureira 
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A médica Fernanda Ontiveros e a deputada estadual enfermeira Rejane promo-
vem uma live na próxima quinta feira dia 28 as 20hs onde debaterão o tema “ O 
sistema de Saúde Pública durante a pandemia”.Fernanda Ontiveros tem alertado a 
necessidade do fortalecimento do sistema de saúde publica nos municípios e tem 
apontado as dificuldades encontradas pela população em todp estado e em espe-
cial em sua cidade de Japeri de encontrar atendimento médico nesta pandemia. 
A medica disse que que o diagnóstico mais precoce pode proporcionar a realização 
de um tratamento e que isso não vem acontecendo pois as cidades não estão devida-
mente preparadas na atenção básica e muito menos para o atendimento hospitalar. 
 A deputada enfermeira Rejane vai falar dos desafios e dificuldades enfrentadas 
pelos profissionais de saúde durante a pandemia com as péssimas condições de 
trabalho que tem como ponto alto a falta dos equipamentos de Proteção individu-
al o o atraso de salario em diversas cidades

LIVE O SISTEMA DE SAÚDE NOS 
TEMPOS DE PANDEMIA

Em tempos de pandemia do 
Coronavírus e as graves con-
sequências tanto no que diz 
respeito as milhares de mortes 
como também a grave crise fi-
nanceira que tomou conta de 
toda economia mundial, autori-
dades da política e do setor pri-
vado de Nova Iguaçu se reúnem 
hoje para discutir temas perti-
nentes ao assunto num café com 
o vereador Alexandre da Padaria. 
A LIVE contará com a presença 
do Presidente da CDL de Nova 
Iguaçu, Claudio Rosemberg e o 
empresário Leno Aguiar. Com o 
tema : O comércio durante e pós 
pandemia, o vereador pretende 
buscar um entendimento junto 

ao setor privado das soluções 
possíveis para minimizar ao má-
ximo os efeitos dessa devastado-
ra pandemia do Coronavírus.

Para o presidente da CDL de 
Nova Iguaçu, Claudio Rosemberg, 
esses encontros são fundamen-
tais para um recomeço organi-
zado do comércio da cidade. “Já 
estão sendo estudadas diversas 
planilhas de atividades setoriais, 
onde os principais critérios são os 
de essencialidade.

Como ainda estamos na fase 
de estudos do impacto de risco a 
novos contágios em relação aos se-
tores econômicos, é de bom alvitre 
que aguardemos a posição final da 
Prefeitura.” Destacou o presidente.

Setor público e privado, 
juntos contra a crise

EntrevistaEntrevista
Especial Eleições 2020

Com
Rogerio Sant'Ana

Linha DiretaLinha Direta

2



Terça-Feira 26 de Maio de 2020

POLÍTICA

IN
FOPOLÍCIA 3

pós uma 
r e u n i ã o 
tensa e 
com mui-
tas críticas 
feitas pelo 
g o v e r n a -
dor Wil-
son Wit-
zel (PSC), 
na última 

sexta-feira no Palácio Gua-
nabara, ficou decidido com 
os secretários das polícias 
Militar e Civil, que opera-
ções em comunidades do 
Rio – durante a pandemia 
do novo coronavírus – não 
poderão ser realizadas, ou 
pelo menos terão quer ser 
evitadas, quando aconte-
cer ações sociais nas fave-
las. O objetivo é que evitar 
que, durante trocas de tiros, 
inocentes sejam mortos. O 
acordo foi selado entre o go-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPara tudo

A
verno do estado e entidades 
e órgãos de direitos humanos 
após ações da Polícia Militar 
e da Polícia Civil que resulta-
ram em mortes de jovens.

A ordem se deu após duas 
ações da PM – uma na Cida-
de de Deus, na Zona Oeste, e 
uma no Morro da Providên-
cia, no Centro do Rio, duran-
te entregas de cestas básicas 
para pessoas carentes – re-
sultarem nas mortes de dois 
jovens: João Vitor Gomes da 
Rocha, de 18 anos e Rodrigo 
Cerqueira da Conceição, de 
19. Em outra operação inte-
grada entre a Civil e a Polícia 
Federal, foi morto o adoles-
cente João Pedro Matos Pin-
to, 14, no Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo.

Em relação a João Vitor, 
conhecido como Pastel, a 
Polícia Civil diz que ele era 
integrante de uma quadri-

lha que roubava carros, na 
Barra da Tijuca e era inves-
tigado por uma tentativa de 
homicídio, que aconteceu 
durante uma troca de tiros. 
Ainda segundo a Civil, João 
trocou tiros com a PM antes 
de ser alvejado.

Segundo fontes do go-
verno, a repercussão ne-
gativa dessas operações 
teria irritado Witzel.  A 

Operações das Polícias Civil e 
Militar serão suspensas durante
a pandemia de Covid-19

 Foto: Divulgação/Governo do Estado

Witzel conversa, por videoconferência, com representantes de organzações de defesa dos direitos humanos

instrução já foi passada 
pelo governador a Marcus 
Vinicius Braga, secretário 
da Polícia Civ il  e ao coronel 
Rogério Figueiredo, da PM.

“Acho que podemos reali-
zar essa integração para que 
a gente possa criar maior co-
municação e evitar que, no 
momento de uma necessi-
dade de operação, de busca 
e apreensão ou ação de in-

teligência das polícias, haja 
pessoas prestando serviços 
humanitários nesses locais”, 
afirmou Witzel, em uma vi-
deoconferência com defen-
sores de direitos humanos. O 
governador se referiu a uma 
ação da Polícia Militar em 
que houve intensa troca de 
tiros em meio à distribuição 
de cestas básicas para mora-
dores da Cidade de Deus.

O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ) e a 
Polícia Civil fazem uma operação, 
nesta segunda-feira, contra orga-
nização criminosa que praticava 
crimes em licitatação e lavagem 
de dinheiro, possivelmente en-
volvendo funcionários públicos 
da Fundação Municipal de Educa-
ção de Niterói (FMEN) e represen-
tantes de empresas com contratos 
assinados durante a pandemia de 
Covid-19. Estão sendo cumpridos 
mandados de busca e apreensão 
em endereços de sete pessoas 
físicas e três pessoas jurídicas 
investigadas. Segundo o Grupo 
de Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado (Gaeco/
MPRJ), os contratos estão liga-
dos à aquisição de álcool em gel 
e sabonete líquido, ao custo to-
tal de R$ 300 mil.

A Vara Criminal Especializada 
da Capital expediu mandados de 
busca e apreensão nos endere-
ços dos alvos e bloqueio de con-
tas bancárias dos investigados, 
além de suspender pagamento 
de qualquer prestação suposta-
mente devida pelo município às 
empresas investigadas.

A investigação é feita pelo De-
partamento Geral de Combate à 
Corrupção, ao Crime Organizado e 
à Lavagem de Dinheiro (DGCOR/
PCERJ), após a operação Mãos Lim-
pas, realizada pela Secretaria da 
Receita Estadual nos dias 18 e 27 de 
março. As diligências têm apoio da 
Coordenadoria de Segurança e Inte-
ligência (CSI/MPRJ).

Após analisarem documentos, 
promotores encontraram indícios 
de que a empresa investigada não 
comprou produtos para fins de 
revenda nem insumos para pro-
duzi-los, apesar de uma das notas 
fiscais analisadas ser da venda de 
10 mil unidades de álcool em gel e 
de sabonete líquido para a Funda-
ção Pública Municipal de Educação 
de Niterói (FMEN). Uma diligência 

no almoxarifado da Fundação ve-
rificou que não houve registro de 
entrada desses insumos.

Segundo o MP, em razão do 
Covid-19, uma resolução da Anvi-
sa autorizou excepcionalmente a 
fabricação e comercialização, por 
empresas fabricantes de medica-
mentos saneantes e cosméticos 
regularizadas, de preparações an-
tissépticas ou sanitizantes sem sua 
prévia autorização. Como a em-
presa investigada não se enquadra 
nessa categoria, no entanto, não 
poderia sequer ter comercializado 
álcool em gel para a FMEN.

A investigação também buscará 
identificar outras contratações irre-
gulares entre o município e as pes-
soas físicas e jurídicas apontadas no 
inquérito, no valor de R$ 1,6 milhão.

João Pedro acalmou mãe durante 
tiroteio: 'Estou dentro de casa. Calma'

MPRJ e Polícia Civil fazem operação contra fraudes 
em licitação para compra de álcool em gel em Niterói

João Pedro Mattos Pinto, de 14 
anos, morto a tiro no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do Rio, enquan-
to estava em casa no último dia 18, 
tranquilizou a mãe momentos an-
tes de ser baleado. Na última conver-
sa que teve com o filho, Rafaela Ma-
tos enviou áudio preocupada com 
o adolescente. Ela estava em uma 
casa perto da que o filho estava. As 
mensagens foram divulgadas pelo 
programa 'Fantástico', da TV Globo.

 "João Pedro", diz a mãe no áudio.
"Fala", escreve o menino 

em resposta.
"Seu tio está aí com vocês? Só 

está você e Nathan? Esse tiroteio é 
aí, não é? Já estou nervosa já", diz 
Rafaela.

"Meu tio está vindo", ele 
responde.

"O pai está lá no quiosque, esse 
tiroteio é aí mesmo perto de onde 
vocês estão?", diz a mãe.

"Estou dentro de casa. Calma", 
diz o menino.

A mãe de João Pedro conta que 
chorou de nervosismo com a ope-
ração. "Ninguém atendia. Aí fiquei 
nervosa, chorando porque não ti-
nha notícia de ninguém".

Áudio para os tios
"Tia, tia, tia...", chama ele no áudio.
"Ô, João, fica calmo pelo 

amor de Deus. Olha só. Não me 
saia daí de dentro. Se a polícia 
chamar alguém, você... vocês 
atendem de boa. Pelo amor de 
Deus", responde a tia Denise.

João Pedro também ligou para 
o pai, mas o tio Nadilton atendeu e 
pediu para ele ficar dentro da casa. 
"Estou aqui, pelo amor de Deus", 
respondeu João Pedro.

Os sobreviventes contaram aos 
familiares que os policiais arromba-
ram o portão e entraram no quintal 
jogando granadas e atirando.

“Quando chegamos na casa, do 
lado de fora, os cinco adolescen-
tes estavam sentados no chão. 
Mais ou menos de 10 a 15 policiais 
cercando eles, tudo de fuzil. Meu 
sobrinho olhou pra mim: "João..." 
Eu falei: "O que aconteceu com 
João?". "João foi baleado". Come-
cei a ficar desesperado, perguntar 
para o policial o que aconteceu. 
Ele nada de falar", disse o pai.

Os policiais, segundo o pai, disse-
ram que João tinha sido resgatado de 
helicóptero. "A resposta dele foi essa: 
socorremos ele, estava com vida".

A Vara Criminal Especializada da Capital expediu mandados de busca e apreensão nos endereços

Foto: Reprodução / TV Globo
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Cada empresa enviará um Técnico em Segurança do Trabalho a fim de ministrar a palestra

Por Renato Ferreira
contato@jornalpovo.com.br

abemos do 
contraste que 
é a Cidade de 
Nova Iguaçu, 
onde os pri-
vilégios são 
levados para 

o centro, que concentram 
as classes de maior poder 
aquisitivo  e, a maioria dos 
bairros, se mantêm num 
estado lamentável pois em 
muitos pontos, com uma si-
tuação desumana, por con-
ta da irresponsabilidade e 
desprezo que as autorida-
des encaram a situação. 

Ruas como Tietê, Farroupilha, 
ultramar e Elaine Ivantes, no bair-
ro Jardim Nova Era, são o retrato 
do abandono e falta de respeito 
com os moradores ou as pessoas 

que passam por lá. Essas ruas que 
são próximas a antiga Estrada de 
Madureira, atual Abílio Augusto 
Távora, não possuem saneamen-
to básico, ficando difícil de andar 

a pé e de veículos, ainda mais em 
dias de chuva, onde a lama toma 
conta e os buracos ficam maiores.

Seu José Nunes que é agricul-
tor, morador da rua Tietê, desde 

PARA TODOS

Indiferença

Governo de Nova Iguaçu 
mantêm população em sofrimento

S

O desenvolvimento tem 
sido apenas para uma 
parte da população desde 
sempre. E o prefeito atual 
insiste em manter e privi-
legiar a classe que ele está 
apegado, média e alta. 

Todos sabem que olhar 
também para os locais com 
pessoas de baixo rendi-
mento, por meio das obras, 
como saneamento e in-
fraestrutura, buscando 
o crescimento geral e co-
letivo, faz com que negó-
cios surjam, dando espa-
ço para novos empregos 
e assim a credibilidade do 
município aumenta, po-
dendo também influenciar 
outras cidades.

De um lado, o centro do outro, o interior

Falta de 
saneamento 
básico  leva 

moradores da 
Rua Tietê, no 
bairro Jardim 

Nova Era ao 
desespero

Parte do 
centro da 

cidade 
tem se 

desenvolvido 

1980, hoje têm 82 anos, conta 
que os buracos o dificultam de 
caminhar. "Ninguém vem aqui, 
os governantes só aparecem em 
época de eleição. O IPTU che-
ga mas o saneamento não. Têm 
vizinhos cadeirantes que para 
sairem, é preciso arriscar e com-
prometer a própria saúde, pois 
os carros não sobem e têm que 
descer na cadeira de rodas. Isso 
é um absurdo, cadê o prefeito da 
cidade Rogério Lisboa?". Diz ele.

O Jornal Povo também en-
trevistou Sérgio Rodriguês da 
Silva, profissional liberal, mo-
rador da rua Elaine onde con-
tou que mora no bairro há 46 
anos e sempre sofreu com os 
buracos, lama além da água de 
esgoto que sempre fica expos-
ta. "Aqui é um lixo, moramos 
praticamente na beira da estra-

da, perto do shopping novo de 
Nova Iguaçu, e em pleno sécu-
lo 21, temos umas ruas de barro 
que quando chove, a água des-
ce igual cachoeira". Conta.

Diversas ruas estão na mesma 
situação, onde o povo precisa 
urgentemente de socorro e não 
deveriam pagar pela má adminis-
tração deste governo atual.

Além da falta de saneamento 
nos bairros, existem outras difi-
culdades como o trânsito. Que até 
antes da pandemia, a população 
enfrentava grandes problemas.  

"Hélio Machado, contador, mo-
rador de Miguel Couto, trabalha 
próximo a Universidade Unig e 
o novo shopping e sofre todos os 
dias para chegar na empresa por 
conta do trânsito ruim. "É uma 
vergonha levar até duas horas 
para chegar no meu trabalho", fala. 

É difícil transitar a pé ou de carro pela rua Elaine Ivantes, moradores
 reclamam da falta de saneamento e pedem urgentemente socorro 

A rua Tietê é um retrato da indiferença que o governo local tem para com o povo.
No local moram pessoas idosas e que pussuem deficiência física e correm risco ao 

passar por aqui. População clama por asfalto e saneamento básico

Nova                Iguaçu
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Mesquita: 
Bairro do BNH  
também precisa 
de uma creche

om um poten-
cial avançado 
para o comér-
cio o bairro 
necessita ur-
gente de uma 
creche com o 
horário esten-

dido para que às mães possam 
trabalhar e, assim gerar mais 
renda para ajudar ainda mais o 
desenvolvimento econômico

Uma reivindicação anti-
ga e uma luta que temos a 
alguns anos e pela implanta-
ção de creches públicas com 
funcionamento mínimo de 
12 horas em todos os bairros 
da cidade de Mesquita. Reco-
nhecemos os avanços na ges-
tão do prefeito Jorge Miranda 
com o aumento do número de 
vagas em creche e até abertu-
ra de novas unidades, como 
por  exemplo a creche Ariano 
Suassuna, na Coréia, mas en-
tretanto existem bairros im-
portantes e que precisam ser 
contemplados.

Há muitos anos venho fa-
lando da necessidade de aber-
tura de uma creche pública no 

bairro do BNH. Parece que os 
sucessivos governos ainda 
não enxergaram essa necessi-
dade.  Acontece que ela é mui-
to grande e com o passar dos 
anos só aumenta.

O BNH é um bairro popu-
loso , economicamente ativo 
e com milhares de famílias, e 
com uma grande população  
infantil em idade de creche. 

Centenas de mulheres che-
fiam famílias ou dividem a 
responsabilidade do manter 
a casa com seus maridos e por 
isso necessitam trabalhar.

Nosso município de Mes-
quita ainda é uma cidade dor-
mitório, onde a maioria dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
precisam se deslocar para a 
capital onde estão seus empre-

gos  e ficam doze horas ou mais 
fora da cidade diariamente.

A oferta de creches gra-
tuitas e de qualidade tem 
tudo a ver com o desenvol-
vimento profissional, social 
e econômico de nossa cida-
de. A falta de local para dei-
xar as crianças atrapalha, ou 
até impede, que trabalhado-
res com filhos pequenos — 

majoritariamente mulheres, 
pois são elas as que mais se 
responsabilizam pela prole. 
É preciso ter creche públi-
ca de qualidade para todos. 
Assim, as crianças se desen-
volvem melhor e as mães 
continuam suas trajetórias 
profissionais. Todo mundo 
sai ganhando com mais mu-
lheres trabalhando.

C

Quem Cala ConsenteConsente
Jania Bizarellli

CONCESSÃO DE LICENÇA

STOP ENERGIA E PETRÓLEO LTDA. CNPJ: 
32.697.395/0001-10, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, 
através do processo n°26/510.388/2018, a LI-
CENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÂO, LMI n. 
002029/2020 com validade de 48 meses, venci-
mento em 05/05/2024, para Posto de Revenda de 
Combustíveis Líquidos com Lavagem, sem GNV, 
na Estrada Vereador Alceu de Carvalho n° 1020 - 
Vargem Grande - Rio de Janeiro - RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA

11.457.742/0001-67

CSA RESÍDUOS LTDA, CNPJ 11.457.742/0001-67, torna público que recebeu da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento - SMMAA a LICENÇA DE OPERAÇÃO n. 
017/2020, emitida em 27 de março de 2020. Esta licença é válida até 27 de março de 2025. Autoriza a 
empresa para a atividade de armazenamento temporário de resíduos perigosos Classe I, não perigosos 
classe II, pneus inservíveis, resíduo de serviço de saúde (B), comercialização de materiais recicláveis 
metálicos e não metálicos, tratamento de efluentes oleosos, descaracterização (perfuração, trituração 
e prensagem de embalagens), garageamento, lavagem, lubrificação e manutenção de frota própria, em 
uma A.T.C de 778m2, localizado na Estrada Velha do Pilar, n 2440, Quadra 17, Lote 09, Chácara Rio 
Petrópolis, 2o Distrito de Município de Duque de Caxias/RJ, referente ao  processo n. 019/000456/2019.
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Cornélio Ribeiro: 

Jornal POVO  – Após 14 anos de afastamento da vida 
pública, o que lhe motivou a retornar e se lançar candida-
to à prefeitura de Nova Iguaçu?

Cornélio Ribeiro -  O Sonho e o amor: Sonho transfor-
mar o lugar que vivo há 63 anos, em uma cidade moderna,  
acolhedora,  educadora, inclusiva e justa. Com a prestação 
de serviço público eficiente e de qualidade que atenda 
dignamente a população.  E o Amor que tenho pelo povo 
e por essa terra que me proporcionou muita felicidade e 
que vive hoje uma situação de completo abandono. 

Jornal POVO  - O que te leva a acreditar que poderá sair  
vitorioso de um pleito que promete ser muito disputado?

Cornélio Ribeiro – O meu nome limpo, a minha tra-
jetória política e empresarial e meu compromisso com a 
população. Não estou em busca de enriquecer. Não tolero 
corrupção e desvios. Tudo me diferencia dos adversários. 
Por isso acredito na vitória. 

Jornal POVO – Você foi vereador, deputado estadual , 
federal e secretário de Estado e se mantém um político fi-
cha limpa. Qual o segredo ou fórmula para isso? 

Cornélio Ribeiro - Ser bom caráter. O caráter 
é uma característica presente em todos os seres 
humanos. Formar uma pessoa com bom caráter é 
imprescindível.  A honestidade é um dos valores 
mais importantes na formação da personalidade e 
do caráter e a base de tudo isso é a estrutura fami-
liar. Aprendi com meus pais, que eram semi-anal-
fabetos a valorizar o trabalho honesto e de não se 
apropriar daquilo que não lhe pertence, pois essa 
virtude está diretamente relacionada ao modo 
como o indivíduo pensa, sente e reage nas mais 
diferentes situações da vida.

Jornal POVO –Qual é o perfil de candidato que você 
acha que o eleitor iguaçuano espera?

A má
gestão é a 
irmã gêmea 
da corrupção

Cornélio Ribeiro – Gestor responsável. Honesto e tra-
balhador. A cidade de Nova Iguaçu vem sendo mal ad-
ministrada nos últimos 20 anos. O dinheiro público mal 
aplicado e poucas realizações. A população espera um po-
lítico que tenha capacidade gerencial, competência para 
arrecadar e aplicar o dinheiro público e honestidade na 
sua aplicação.

A má gestão é irmã gêmea da corrupção e a corrupção 
é o câncer que mata cada dia a administração pública e 
promove o caos. O prefeito da 
cidade tem que ser um grande 
gerente, competente e com 
capacidade de aplicar o di-
nheiro no que for necessá-
rio e prioritário para po-
pulação sem permitir que 
haja desvios. 

Jornal POVO – Como 
recuperar economica-
mente as cidades após a 
Pandemia do Coronavírus?

Cornélio Ribeiro - As cidades já vêm so-
frendo com problemas econômicos desde o ano 
de 2013. O quadro que se vislumbra pós pandemia é 
devastador. O que precisaremos é de entendimento e 
união. Primeiro defendo que os gestores dos municípios 
da Baixada Fluminense, que representam uma população 
de mais de 4 milhões de habitantes adotem ações conjun-
tas de recuperação, através de parcerias públicas e forta-
lecimento das atividades empresarias comum. Segundo 
uma boa articulação com o governo federal, único capaz 
de socorrer e salvar as cidades. 

Jornal POVO-  O que o atual prefeito do município dei-
xou a desejar em sua administração?

Cornélio Ribeiro -  Como já falei os erros não são 
apenas do atual prefeito e sim das administrações que 
se sucederam nos últimos 20 anos. Faltou um plano 
de gestão para cidade com metas a serem alcançadas. 

Também faltou um projeto de 
desenvolvimento com foco no 
crescimento econômico e so-
cial. Nestes 20 anos, a única 
obra pública feita na cidade foi 
a construção de um viaduto  
que se arrastou pela gestão de 
dois prefeitos e só foi conclu-
ída com aplicação do dinhei-
ro do Estadual. A maior falha 
do atual prefeito, foi ter se re-
velado um gestor fraco, com 

pouca capacidade gerencial e 
que por omissão permitiu que 

houvesse desvio de finalidades 
em sua administração

Jornal POVO  – O que considera prioritário a ser fei-
to pela nova administração pública em Nova Iguaçu?

Cornélio Ribeiro - Precisamos ter metas a serem 
atingidas. Mas a primeira delas é equilibrar as con-
tas públicas para melhorar o caixa que garantirão os 
investimentos. Isso passa por enxugar a máquina 
pública, cortando cargos, revendo todos os contra-
tos, buscando economizar e agindo com muito rigor 
no combate à  corrupção. 

Jornal POVO – E obras e realizações?

Cornélio Ribeiro - Quero construir a cidade admi-
nistrativa e um novo hospital. Na cidade administra-
tiva a ser erguida na área do Aeroclube, concentra-
remos toda gestão dos serviços públicos da cidade, 
ou seja: Prefeitura, Câmara, Secretarias Municipais 
e órgãos do judiciário. Tambem pretendo construir 
um  novo hospital geral com característica regional e 
capaz de desafogar o hospital da Posse, cujo a capa-
cidade de atendimento à população já está superada. 
Outro projeto que tenho em mente, cuja execução 
é mais complexa e que depende de uma articulação 
estadual e federal e conseguir a unificação de Nova 
Iguaçu, que hoje é uma cidade dividida pela linha 
férrea, e que cada lado tem características sócio eco-
nômicas diferenciadas. A construção de um mergu-
lhão, pelo menos na região central, proporcionaria a 
unificação da cidade. Também teremos um plano de 
desenvolvimento dos bairros, através de saneamen-
to, urbanização e melhoria dos serviços públicos de 
saúde, educação e assistência social. 

Jornal POVO – O que a população deve esperar de 
Cornélio Ribeiro Prefeito?

Cornélio Ribeiro - Um prefeito dedicado 24 horas 
para cumprir os projetos e metas que apresentaremos à 
população durante a campanha. Um gestor zeloso com 
o dinheiro público que garanta a aplicação certa de cada 
centavo arrecadado na cidade. Um homem público que 
vai manter o entendimento permanente com os governos 
federal e estadual, e com os prefeitos vizinhos para garan-
tir a execução de projetos para a população.

empresário, ex-vereador, deputado estadual, federal e secretário de Estado, Cornélio 
Ribeiro, após se afastar por decisão própria da vida pública por mais de 14 anos resol-
veu retornar às atividades políticas e aceitou o desafio de ser pré-candidato a prefeito de 
Nova Iguaçu.

Ficha limpa, Cornélio Ribeiro jamais teve seu nome envolvido em escândalos ou des-
vio de conduta durante todo tempo que esteve na política. Empresário bem sucedido e 
morador de Nova Iguaçu há 63 anos, Cornélio destaca o seu amor à cidade e a seu povo 
como principal motivo para o seu retorno.

O pré-candidato disse que o município precisa de um bom gestor, honesto e compro-
metido com o desenvolvimento. Ele pretende fazer uma administração austera com foco no combate a 
corrupção e na correta aplicação do dinheiro público. Ele a aponta o gerenciamento da cidade o seu princi-
pal problema dos últimos 20 anos e polemiza ao afirmar que a “a má gestão é a irmã gêmea da corrupção”.

Desenvolvimentista, Cornélio Ribeiro anuncia a construção da cidade administrativa, concentrando 
prefeitura, câmara de vereadores, secretarias, Cornélio Ribeiro defende ainda a construção de um novo 
hospital Geral em Nova Iguaçu a ser construído na Estrada de Madureira

“Voltei à política“Voltei à política
por amor a minha cidadepor amor a minha cidade””  
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Pólo ajuda a salvar vidas 

MesquitaMesquita

láudio An-
drade mora 
na rua da 
Serra, em 
M e s q u i t a , 
na Baixa-
da Flumi-
nense, e foi 
i n f e c t a d o 

com a covid-19. Ele diz que 
o contágio aconteceu no car-
naval.  “Acredito que eu fui 
contaminado no carnaval, 
em Copacabana, enquanto eu 
trabalhava. Foi aí que eu tive 
acesso a Covid”, conta.

Ele é um dos mais de 9 mil 
pacientes que passaram pelo 
Pólo de atendimento a pesso-
as suspeitas de contaminação 
pelo  Coronavírus, localizado 
no bairro Santa Terezinha, em 
Mesquita.

Iniciativa pioneira no Es-
tado, o Pólo faz parte das 
medidas de enfrentamento 
ao Covid-19, elaborado em 
fevereiro pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, de Mesqui-
ta, Fundação Oswaldo Cruz ( 
Fiocruz) e Secretaria de Esta-
do de Saúde, que tem como 
principal o fortalecimento da 
rede de atenção básica através 
da ampliação do horário de 
atendimento das Clínicas da 
Família  e abertura de até três 
pólos para atuar na detecção 
prévia  e início de tratamento 
do Covid-19. 

Quem procura o Pólo em 
Mesquita é imediatamente 
atendido pela enfermagem , 
que faz a classificação de ris-
co. A doença se apresenta na 
forma leve ou grave e a classi-
ficação é feita de acordo com 
a manifestação dos sintomas.

Depois da classificação o 
paciente é encaminhado para 
o médico para a consulta. De 
acordo com os sintomas, o pa-
ciente pode ser medicado ou 
encaminhado  imediatamen-
te para exames de imagem 

C

(ultrassonografia ou raio X), 
capaz de identificar em pou-
cos minutos se existe lesão 
no pulmão.

Nos casos mais leves, o 
paciente é medicado e en-
caminhado para casa com 
orientação de permanecer 
em isolamento de durante 14 
dias e são acompanhados por 
uma equipe de vigilância epi-
demiólogica, que liga para o 
paciente e o trata à distância.

Também é realizado no 
Pólo a coleta de material 
para o exame PCR, que deve 
ser feito sempre entre o 3º 
e 8ª dia do surgimento dos 
sintomas. O material coleta-
do é enviado para o Estado 
que fornece o resultado. In-
felizmente a precisão dada 
pelo Estado é de 72 horas, 
mas os resultados demoram 
até 20 dias.

É justamente nessa fase 
que o trabalho do Pólo pode 
salvar vidas. Uma vez de-

tectado através de exame de 
imagem uma lesão pneumá-
tica no pulmão, o tratamento 
pode ser feito previamente 
com antibióticos ou mesmo 

encaminhado para uma in-
ternação hospitalar.  “O diag-
nóstico quanto mais precoce 
da doença aumenta as chan-
ces de tratamento de cura 

e esse é o grande papel que 
cumpre este pólo.” Disse Tia-
go Wendel , coordenador do 
Pólo e integrante da equipe 
da FIOCRUZ.
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Nova unidade no CosmoramaNova unidade no Cosmorama

Prefeito Jor-
ge Miranda e 
o Presidente 
da Comissão 
de Saude 
da Câmara 
M u n i c i p a l 
v e r e a d o r 
Marcel rea-

lizaram no último sábado dia 
23 de maio, uma visita técnica 
as instalações do novo polo de 
atendimento a pacientes sus-
peitas de COVID , instalado na 
Vila Olímpica do municio no 
bairro de Cosmorama;

O  primeiro  pólo já realizou 
mais de 9 mil consultas desde 
que foi inaugurado. Se não esti-
vesse pronto, as unidades bási-
cas de saúde de Mesquita já esta-
riam superlotadas, fazendo com 
o sistema da região entrasse em 
Colapso.Essa primeira o foi pro-
jetada para atender 250 pacien-
tes por dia, mas esses números 
já chegavam a 400 e, em razão 
disso a prefeitura seguindo o pla-
nejamento feito no inicio do  ano 
entregou a população o Polo do 
Cosmorama

“ Demos um novo passo no 
combate ao Coronavírus. Inau-
guramos o segundo Polo de 

O
Atendimento para pessoas com 
suspeita de Covid-19, na Vila 
Olímpica Municipal.

O Polo conta com uma ótima 
estrutura, ambiente climatiza-
do, insumos, medicamentos, 
equipamentos de última gera-
ção, testes rápidos e profissio-
nais capacitados devidamente 
protegidos por EPIs” disse o ve-
reador Marcel 

Segundo o Presidente da 
Comissão de Saúde a  atenção 
básica está ganhando mais um 
reforço e ampliando a capacida-
de de atendimento no munici-
pio “ Com a abertura deste Polo 
garantiremos o monitoramento 
de mais de 600 mesquitenses, 
diariamente. Evitando a procu-
ra por hospitais e emergências, 
e desafogando Estado  para cui-
dar de pacientes com casos mais 
graves, que precisam de leitos de 
UTI – Cumprindo com seu papel 
na linha de cuidados da saúde 
pública. A iniciativa também 
contribui para evitar contami-
nação de pessoas que precisem 
buscar unidades de saúde em 
função de outros problemas. "Se 
esses pacientes estão dentro das 
nossas unidades onde pessoas 
com doenças crônicas, crianças, 

gestantes, pode acontecer  uma 
contaminação cruzada. E a gente 
sabe que esse tipo de paciente, 
os crônicos, tem mais risco de 

serem contaminados” comen-
tou  o vereador Marcel 

“ Quero parabenizar o prefeito 
Jorge Miranda e toda sua equipe 

pela iniciativa e por cuidar do nos-
so povo! Mesquita mais uma vez 
sai na frente na luta contra o coro-
navirus” concluiu o parlamentar.

MesquitaMesquita



Baixada Foto: Divulgação

Justiça do 
Rio de Ja-
neiro sus-
pendeu, no 
início da 
tarde desta 
s e g u n d a -
-feira, 25, 
o decreto 

municipal que permite a rea-
bertura do comércio na cidade 
da Baixada Fluminense. De 
acordo com a decisão da juíza 
Elizabeth Maria Saad, da Co-
marca de Duque de Caxias, a 
suspensão vale até que a pre-
feitura apresente "laudo téc-
nico contrário às evidências 
científicas postas nacional e 
internacionalmente demos-
trando à população que o ato 
municipal não implica em 
risco à saúde pública e maior 
impacto social, no prazo de 

48 horas". A multa fixada pela 
Justiça é de R$ 10 mil por dia, 
a ser imposta pessoalmente 
ao prefeito Washington Reis.

A decisão judicial cabe re-
curso e foi tomada depois de 
uma ação civil pública impe-
trada pela Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro. 

No documento judicial 
(Processo No 0014993-
82.2020.8.19.0021), a magis-
trada determina que o Poder 
Executivo "se abstenha de 
expedir qualquer ato adminis-
trativo, inclusive normativo, 
que contrarie as medidas de 
enfrentamento da propagação 
decorrente do novo coronaví-
rus (COVID-19) previstas nas 
recomendações da Organiza-
ção Mundial de Saúde, na le-
gislação nacional e no Decreto 
Estadual nº 47.006/2020, sem 

Justiça suspende decreto que 
permite funcionamento do
comércio em Duque de Caxias
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Movimentação em primeiro dia de reabertura de comércio em Caxias

apresentação de laudo técnico 
favorável ao abrandamento das 
medidas de isolamento social, 
observada apenas a autoriza-
ção acima deferida para fun-
cionamento de casas lotéricas 
e lojas de material de constru-
ção". O texto deixa claro ainda 
que a prefeitura "não promova 
a flexibilização de medidas de 
restrição previstas no Decreto 

Municipal nº 7.587/20", edita-
do na última sexta-feira, 22.

Entenda o novo decreto 
municipal

A Prefeitura de Duque de Caxias 
adotou a partir desta segunda-feira, 
25, um novo protocolo para circu-
lação de pessoas no município. As 
atividades comerciais da cidade 
poderam voltar a funcionar, desde 

que sigam normas de higienização 
contra o novo coronavírus. Os co-
merciantes devem seguir uma sé-
rie de determinações, entre elas, 
exigir dos clientes o uso de pro-
teção facial e fornecer os equi-
pamentos aos funcionários, dis-
ponibilizar álcool em gel, além 
de limitar o atendimento ao pú-
blico a 30% (trinta por cento) da 
capacidade de lotação.

O plano de flexibilização 
de reabertura do comércio, 
gradual e setorial proposto 
pelas entidades do comér-
cio foi enviado ao governo 
municipal da cidade de Nova 
Iguaçu há cerca de um mês. 
O plano é uma tese genérica, 
onde as entidades comer-
ciais  fazem uma proposta de 
uma flexibilização setorial 
gradual, assumindo níveis e 
critérios máximos na preven-
ção ao contágio, respeitando 
um TAC (Termo de Ajuste de 
Conduta) com critérios de 
prevenção.

A prefeitura de Nova Igua-
çu, através da Secretaria de 
Segurança Municipal, des-
de o dia 5 de abril está es-
tudando a possibilidade de 
implantação aos moldes do 
que já foi feito no pólo de 
auto peças e mecânicas da 
Av. Nilo Peçanha. Segundo o 
presidente da CDL de Nova 
Iguaçu, Claudio Ropsem-
berg, já estão sendo estu-
dadas diversas planilhas de 

Nova Iguaçu tem planejamento para 
a reabertura do comércio

O sonho dos empresários da cidade de Nova Iguaçu é ver, de novo o Centro Comercial da cidade desse jeito

atividades setoriais, onde os 
principais critérios são as or-
dens de necessidades. “Como 
ainda estamos na fase de es-
tudos do impacto de risco a 
novos contágios em relação 
aos setores econômicos, é de 
bom alvitre que aguardemos 
a posição final da Prefeitura.” 
Esclareceu, o presidente.

Com a abertura do hospital 
de campanha do Estado em 
Nova Iguaçu e, consequente 
aumento expressivo no nú-
mero de leitos disponíveis 
para os pacientes, será divul-

Foto: Divulgação

gado pela prefeitura todo o 
cronograma de reabertura do 
programa de flexibilização 
setorial e gradual de abertura 
nesta semana ainda.

O planejamento já foi leva-
do ao prefeito, e até amanhã 
será apreciado pelas institui-
ções representativas do co-
mércio da cidade. Após isto 
seguirá para publicação de 
todo o cronograma de aber-
tura com datas específicas 
para cada setor econômico 
que passará a vigorar a partir 
de 01 de junho de 2020.
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Solidariedade Foto: Divulgação

radicionais 
no Rio de 
Janeiro, Bis-
coito Globo 
e Cerveja 
A nt a r c t i c a 
fazem parte 
da vida e do 
coração dos 

cariocas. Com as praias interdi-
tadas em virtude do Covid-19, 
a fábrica do biscoito teve sua 
produção reduzida nos últi-
mos meses. A fim de ajudar a 
população a matar a saudade 
desse ícone da cidade, An-
tarctica realizou uma parceria 
com a empresa para compra 
do produto, que será vendido 
pelo aplicativo Zé Delivery, 
em kit da cerveja e do biscoi-

to, com lucro 100% revertido 
para complemento de renda 
dos ambulantes.

E como vai funcionar? A 
partir de terça-feira, dia 26, 
pacotes de biscoito Globo 
individuais e em kits promo-
cionais com Cerveja Antarc-
tica serão vendidos pelo Zé 
Delivery, maior app de entre-
gas de bebidas do Brasil, em 
diversos pontos da cidade. O 
biscoito terá valor de venda 
unitária de R$2 e as pessoas 
também poderão comprar o 
kit Coisa Boa, com 3 pacotes 
de biscoito e 6 latas de cerve-
ja de 350ml por R$23,34.

“Não chegamos a parar to-
talmente nossa produção, mas 
tivemos uma redução. A redu-

Antarctica realiza parceria com
Biscoito Globo e reverte venda 
do produto para os ambulantes
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Com as praias interditadas em virtude do Covid-19, a fábrica do biscoito teve sua produção reduzida nos últimos meses

ção também tem por objetivo 
resguardar todos os nossos fun-
cionários, que se mantêm em-
pregados e recebendo em dia.  
Esse apoio de Antarctica vai nos 
ajudar e a todos os cariocas a 
matar a saudade”, diz Francisco 
Torrão, sócio da fábrica.

Tanto o valor do lucro do 
biscoito quanto de Antarctica 
serão doados aos ambulan-
tes, que receberão o crédito 
via Ame Digital. A Ame tem o 
cadastro dos autônomos das 
praias cariocas, que desde ja-
neiro realizavam vendas pelo 

aplicativo. Durante a pande-
mia, criou um botão que per-
mite a doação de qualquer 
valor para esses ambulantes. 
Facilitando assim, de maneira 
ágil e segura, a transferência 
dos valores arrecadados com 
as vendas do Zé Delivery.

CCulturando ulturando 
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Em tempos de pandemia, 
a  Drogaria  Venancio vem 
buscando formas de aju-
dar aqueles que mais ne-
cessitam. Em parceria  com 
o projeto Mesa Brasil ,  do 
S esc RJ,  a  rede mobilizou 
26 lojas para receber doa-
ções de alimentos,  itens de 
higiene e l impeza. 

Todas as arrecadações se-
rão doadas para a campanha 
#MesaSemFome, que faz par-
te do programa Mesa Brasil, 
que visa a combater o des-
perdício e a fome, atenden-
do centenas de instituições. 
Farmácias, supermercados 
e condomínios estão parti-
cipando da campanha. Além 
disso, artistas, esportistas e 
formadores de opinião di-
vulgarão o projeto em suas 
redes sociais.

Abaixo a lista com as 26 lo-
jas da Drogaria Venancio que 

Drogaria Venancio, em parceria com o
Sesc RJ, arrecada doações de alimentos
e materiais de higiene em lojas da rede

são pontos de coleta: 
· Barra da Tijuca: Av. Ayr-

ton Senna, 2541 / Bloco A
· Barra da Tijuca: Av. das 

Américas, 10.495
· Barra da Tijuca: Av. Em-

baixador Abelardo Bueno, 
3050

· Barra da Tijuca: Av. Mare-
chal Henrique Lott, 333

· Barra da Tijuca: Av. Ole-
gário Maciel, 188

· Bonsucesso: Praça das 
Nações, 292

· Botafogo: Rua Voluntá-
rios da Pátria, 128

· Centro: Av. Nilo Peçanha, 
248 / Lj 252

· Centro: Av. Presidente 
Vargas, 435

· Centro de Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Thibau, 47

· Copacabana: Av. Nossa 
Senhora de Copacabana, 791

· Flamengo: Rua Marquês 
de Abrantes, 88

· Freguesia: Estrada de Ja-
carepaguá, 7823

· Gávea: Rua Marques de 
São Vicente, 52 / Lj H

· Icaraí: Dr. Paulo César, 2 
(Niterói)

· Ipanema: Rua Visconde 
de Pirajá, 477

· Jardim Botânico: Rua 
Jardim Botânico, 726 / Lj A 
e B

· Madureira: Estrada do 
Portela, 17 / Lj A

· Méier: Rua Dias da Cruz, 
110

· Méier: Rua Dias da Cruz, 
336

· Recreio dos Bandeiran-
tes: Av. das Américas, 13.400

· Taquara: Rua Apiacás, 
372

· Tijuca: Av. Maracanã, 834
· Tijuca: Conde de Bonfim, 

340
· Vila Isabel: Av. 28 de Se-

tembro, 304
· Vila Isabel: Av. Professor 

Manuel de Abreu, 693
Para mais informações: 

w w w. s e s c r i o. o r g . b r/m e s a -
-brasil/mesa-sem-fome

Foto: Divulgação



Flamengo rei-
niciou nesta se-
gunda-feira os 
treinamentos no 
Ninho do Urubu. 
Após o fim de se-
mana de folga, o 
elenco retomou 

as atividades no centro de treina-
mento com uma nova bateria de 
exames de Covid-19. O clube infor-
mou que todos os jogadores e fun-
cionários testaram negativo.

Esta é a segunda semana de 
atividades no centro de treina-
mento. Após mais de 60 dias de 
quarentena, os jogadores retor-
naram aos trabalhos na última se-
gunda-feira também com exames 

e, de terça a sexta-feira, realizaram 
treinos com bola sob a orientação 
de Jorge Jesus.

Nesta segunda-feira, o prefei-
to Marcelo Crivella disse que os 
clubes estão liberados para fisio-
terapia com bola, mas os treinos 
coletivos estão vetados:

Crivella agradece a clubes e 
diz que Botafogo e Fluminense 
aceitaram volta. Flu nega

- Não vamos relaxar as me-
didas de afastamento social. Na-
quela reunião que tivemos no 
sábado com o conselho científico, 
foi quase consenso que devemos 
esperar mais um período para o 
retorno. O futebol esperava voltar 
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Flamengo reinicia treinamentos
 com novos exames e informa que 
todos testaram negativo para Covid-19

hoje (segunda) os treinos, rachão. 
Pedimos para junho e foi aceito. 
Pode ser que alguém com o drone 
verifique o jogador correndo com 
a bola. É fisioterapia com bola, está 
autorizada. Pedimos também que 

os jogos voltassem em julho, sem 
torcida. Eles pediram para verificar 
a curva em meados de junho. Há 
expectativa de nossos especialis-
tas que estejamos quase em zero 
- disse Crivella.

Apesar do posicionamen-
to a respeito dos treinamen-
tos, ainda não há definição 
sobre a volta das partidas 
para conclusão do Campeo-
nato Carioca.

 Fotos: Divulgação

 O clube informou que todos os jogadores e funcionários testaram negativo

P


