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O vereador Marcel (PTB) autor da indicação 
legislativa que solicitou a implantação de uma Clinica 
da Família na Chatuba, comemora o anuncio feito 
pela prefeitura da inauguração da unidade
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Médica defende criar 
passe único em Japeri

AGORA SIM

O Passe Único serviria para 
que o morador de Japeri 
não precisasse pagar 
duas passagens por um 
determinado período de 
tempo, a mesma dinâmica 
do programa Bilhete Único

AMédica Fernanda 
Ontiveros, pré-
-candidata a pre-
feita de Japeri, na 

Baixada Fluminense, quer 
implantar no município 
o programa Passe Único 
para facilitar o acesso dos 
moradores daquela locali-
dade nos transportes pú-
blicos. Fernanda também 
quer implantar sistemas 
de cooperativas de trans-
portes alternativos para o 

fácil acesso com cidades 
vizinhas. 

Na prática, o Passe 
Único serviria para que 
o morador de Japeri não 
precisasse pagar duas 
passagens por um deter-
minado período de tem-
po, a mesma dinâmica do 
programa Bilhete Único, 
do Governo do Estado. Já 
o sistema de cooperati-
va de transporte alterna-
tivo facilitaria a vida de 

Foto: divulgação

quem mora mais distante 
do centro de Japeri, como 
por exemplo nos bairros 
Laranjal, Belo Horizonte e 
Jaceruba. 

“Bairros mais afasta-
dos como Laranjal, Belo 
Horizonte, Jaceruba e 
outros, onde as linhas de 
ônibus não chegam, po-
de-se criar cooperativas 
de transportes alternati-
vos para atender os mo-
radores. .Também preci-
samos nos conectar com 
cidades vizinhas como 
Seropédica, Itaguaí, 
Caxias, atualmente com 
o Arco Metropolitano.  
É necessária uma ação 
conjunta entre os pode-
res públicos que permi-
tam essa mobilidade que 
poderá gerar empregos, 
facilitar o acesso a Uni-
versidades, aumentar a 
capacidade de compras e 

escoamento das produ-
ções agrícolas e comer-
ciais”, disse.

Japeri é hoje conside-
rada como uma cidade 
dormitório. Quase toda a 
população do município 
trabalha em outras cida-
des e principalmente na 
Capital, tendo que percor-
rer cerca de 70 a 80km até 
chegar ao centro do Rio.  
E o que se vê em Japeri é 
uma realidade muito lon-
ge daquilo que deveria. 
Com esse alto fluxo de 
pessoas saindo do muni-
cípio, o sistema de trans-
porte público deveria ofe-
recer mais mobilidade. A 
doutora Fernanda Onti-
veros diz que isso mostra 
o que se vê é um sistema 
deficiente, e falta empe-
nho das autoridades para 
que isso mude. 

“Hoje em dia, os meios 

de transporte disponí-
veis são diversos (trens, 
metrôs, BRTs, transpor-
te alternativo), porém a 
qualidade dos serviços 
deixa muito a desejar. 
Com o aumento da po-
pulação nas cidades e 
com a necessidade cada 
vez maior de seu deslo-
camento para o traba-
lho, para estudar e até 
para o seu lazer, o que 
presenciamos é um sis-
tema deficiente e com 
pouco empenho das au-
toridades em melhorá-
-lo”, enfatizou. 

Ciclovias
A doutora Fernanda On-

tiveros também defende 
a criação de uma ciclovia 
que ligue os bairros de Ja-
peri. Assim, além de mo-
vimentar mais a localida-
de com atividades físicas 

e de lazer, também incen-
tivaria a sustentabilidade. 

“ E por que não pensar 
na construção de ciclovias 
ligando nossos bairros, 
permitindo a utilização 
de bicicletas e patinetes, 
meios de transportes de 
baixo custo, sustentáveis 
e que ainda nos permitem 
viver de forma mais sau-
dável e segura” disse

“Mesmo em tempos di-
fíceis e até inimagináveis 
como este em que esta-
mos vivendo em virtude 
da Pandemia do COVID-19 
e que infelizmente causa-
rá mudanças drásticas na 
realidade das

cidades e de seus mora-
dores, devemos nos pre-
parar e buscar possíveis 
soluções que melhorem 
nossa qualidade de vida 
e gerem desenvolvimento 
real”, completou.

Do jeito que as coisas an-
dam por aí é muito difícil ima-
ginar uma cena de um calçadão 
do Centro de uma das cidades 
de maior população do Estado 
do Rio de Janeiro completa-
mente lotado como se fosse 
véspera de Natal, mesmo com a 
medidas tomadas pelo governo 
estadual e também municipal, 
referente ao isolamento social.

Os bancos da cidade de Nova 
Iguaçu estão colaborando com 
o descontrole  desse distancia-
mento, distribuindo senhas até 
às 11 horas da manhã e quem 
chega depois disso já era. Só 

no dia seguinte e sem direito 
a reclamação. Aí começa outra 
luta. As pessoas que consegui-
ram a senha vão para o período 
de aglomeração e desordem 
por conta da administração dos 
próprios bancos.

Então, estamos vivendo em 
dois mundos diferentes. Os 
quê acreditam no poder letal 
da pandemia do Coronavírus e 
aqueles que não estão nem aí 
para todas essas mortes que 
não adianta contabilizar, pois 
muda o número a toda hora. 
Mas para os que ainda tem um 
mínimo de sensibilidade é im-

portantes o recado de se cuidar 
o máximo possível para pro-
teger as suas vidas e a vida de 
seus próximos.

Para resumir o que está  
acontecendo especificamen-
te aqui no Estado do Rio so-
mado a toda essa roubalheira 
nos recursos liberados para o 
combate ao Covid-19, É muito 
preocupante onde os hospitais 
de Campanha não conseguem 
ficar prontos e os poucos que 
tem a esperança de funcionar 
já foram avisados que não te-
rão o equipamento completo. 
Seria bom a cidade de Nova 

Iguaçu, não se desconectar 
desse perigo iminente.

Dona Cirlene, moradora do 
município, deixou seu depoi-
mento e descontentamento 
com as autoridades gravado 
nas redes sociais. “Estão fa-
zendo o povo de bobo aqui em 
Nova Iguaçu. Se o horário dos 
bancos fecharem é às 14 horas, 
temos direito sim à senha”. De-
sabafou a cliente que só saiu de 
casa por extrema necessidade, 
mas quando se deparou com o 
problema não sabe mais o que 
vai fazer. Talvez apenas esperar 
mais um pouco.

Que isolamento social é esse?
-- PERIGO À VISTA EM NOVA IGUAÇU -- 
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Hackers invadem dados pessoais 
do presidente Jair Bolsonaro

PAÍS

As informações foram colocadas 
no Pastebin, aplicação online 
normalmente utilizada para o 
compartilhamento de códigos 
de programação

Após quase dois 
anos de inativi-
dade, a conta do 
Twitter atribuída 
ao grupo de ha-

ckers Anonymous Brasil vol-
tou a vazar dados utilizando 
a rede social. Na noite desta 
segunda-feira (1), o perfil foi 
utilizado para o vazamento 
de informações pessoais de 
integrantes do governo Jair 
Bolsonaro, inclusive do pre-
sidente da República. Tive-
ram informações expostas os 
filhos de Bolsonaro, deputa-
do federal Eduardo, senador 
Flávio e vereador Carlos, a 
ministra Damares Alves e o 
ministro Abraham Weintraub. 
A ação atingiu ainda o empre-
sário Luciano Hang, proprie-
tário da rede de lojas Havan, 
e o deputado estadual por São 
Paulo Douglas Garcia.

O parlamentar respon-
deu, também na rede social. 
"Anonymous Brasil, de for-
ma criminosa, acaba de di-

vulgar todos os meus dados 
nas redes sociais. Para que 
colocar os meus familiares 
em risco? Para que divul-
gar o endereço de minha 
casa? Os lugares em que 
trabalhei? Estou indo agora 
mesmo na delegacia fazer 
um boletim de ocorrência", 
escreveu Garcia.

As informações foram colo-
cadas no Pastebin, aplicação 
online normalmente utiliza-
da para o compartilhamento 
de códigos de programação. 
Entre os dados vazados estão 
documentos como CPF, ende-
reços físicos e de email, bens 
declarados, dívidas registra-
das entre outros. De acordo 
com o portal especializado 
em tecnologia Tecmundo, 
a ação da "célula local" do 
grupo de hackers parece vir 
na esteira de movimentações 
internacionais do Anonymous 
em meio aos protestos pela 
morte do cidadão norte-ame-
ricano George Floyd.

A Caixa liberou  nesta 
terça-feira (2)  as trans-
ferências e os saques da 
segunda parcela do auxílio 
emergencial para 2,7 mi-
lhões de beneficiários nas-
cidos em março.

A liberação do saque e a 
transferência da poupança 
social da Caixa para outros 
bancos está sendo feita de 
acordo com o mês de nasci-
mento dos beneficiários. Os 
recursos estão sendo transfe-
ridos automaticamente para 
as contas indicadas.

No último sábado, foi libe-
rado o saque e a transferência 
para os beneficiários nascidos 
em janeiro. Hoje é a vez dos 
nascidos em março. Nesta 
quarta, a liberação será para 
os nascidos em abril, e assim 
por diante até o sábado, dia 
13 de junho, para os nascidos 
em dezembro, com exceção 
do domingo.

Auxílio Emergencial: Caixa libera saques e 
transferências da 2ª parcela para nascidos em março

Inep prorroga prazo 
de pagamento da 
taxa de inscrição do 
Enem até 10 de junho

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) informou nesta 
terça-feira que o prazo de 
pagamento da taxa de ins-
crição o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
foi prorrogado até 10 de 
junho. A data limite ini-
cialmente determinada 
pelo Inep era o dia 28 de 
maio. Segundo o instituto, 
300 mil candidatos ainda 
não efetuaram o paga-
mento para prestar a edi-
ção 2020 da prova.

Para garantir o paga-
mento no novo prazo, os 
estudantes terão de emitir 
um novo boleto bancário a 
partir da próxima quarta-
-feira na página do parti-
cipante no site do exame. 
O Inep informou, ainda, 
que os boletos gerados na 
data original de vencimen-
to perderam a validade. O 
órgão, vinculado ao Minis-
tério da Educação (MEC), 

justificou a decisão com 
base no "cenário de pande-
mia do coronavírus".

Em entrevista,o Inep res-
pondeu sobre a média his-
tórica de inscrições cancela-
das por falta de pagamento 
nas edições anteriores do 
Enem, mas não recebeu re-
torno até a conclusão des-
ta matéria. Oficialmente, 
ainda segundo o instituto, 
5,7 milhões de estudantes 
tiveram suas inscrições con-
firmadas após o pagamento 
do boletos.

Desde o agravamento da 
pandemia da Covid-19 no 
Brasil, o Inep e o MEC, sob 
pressão dos candidatos e do 
Congresso, já outras duas 
mudanças no cronograma 
da prova: além da própria 
data da prova, prevista para 
novembro e agora poster-
gada indefinidamente, por 
um período que pode variar 
de 30 a 60 dias, o prazo de 
inscrição também foi adia-
do em cinco dias.

A transferência dos va-
lores será feita para quem 
indicou contas para recebi-
mento em outros bancos ou 
poupança existente na Cai-
xa. Com isso, esses benefi-
ciários poderão procurar as 
instituições financeiras com 
quem têm relacionamento, 
caso queiram sacar.

Segundo a Caixa, mais de 
50 bancos participam da ope-

ração de pagamento do auxí-
lio emergencial.

Todos os beneficiários do Bol-
sa Família elegíveis para o auxí-
lio emergencial já receberam o 
crédito da segunda parcela.

A Caixa reforça que não é 
preciso madrugar nas filas. 
Todas as pessoas que chega-
rem às agências durante o 
horário de funcionamento, 
das 8h às 14h, serão atendi-

das. Elas vão receber senhas 
e, mesmo com as unidades 
fechando às 14h, o atendi-
mento continua até o último 
cliente, informou o banco.

O banco lembra ainda que 
fechou parceria com cerca 
de 1.200 prefeituras para 
reforçar a organização das 
filas e manter o distancia-
mento mínimo de dois me-
tros entre as pessoas.



POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Quarta-Feira 03 de Junho de 2020

4

Mesquita entrega kit alimentação 
para alunos da rede municipal

AGORA SIM

Segundo Jorge Miranda 
a prefeitura de Mesquita 
disponibilizará cerca de 
R$ 1 milhão mensalmente 
de seu orçamento anual para 
compra dos kits alimentação

Prefeito de Mes-
quita Jorge Mi-
randa anunciou 
através da rede 
social que a pre-

feitura realizará a partir 
desta semana a entrega de 
Kits de alimentação esco-
lar para todos os 13.871 
alunos da rede municipal 
de ensino.

Segundo Jorge Miranda 
a prefeitura de Mesquita 
disponibilizará cerca de R$ 
1 milhão mensalmente de 
seu orçamento anual para 
complementar os recursos  
recebidos pelo município 
do Programa Nacional de 
Alimentação que seriam 
insuficientes para cobrir 
essa despesa. Jorge Mi-

randa explica que por foça 
de Lei o dinheiro do PNAE 
devem ser destinados para 
compras de alimentação 
para crianças que encon-
tra-se em casa em razão 
da pandemia, mas que o 
município recebe apenas 
R$ 108 mil mensais, que 
divididos pelo número de 
alunos daria apenas R$ 
7,78  por criança e por isso 
foi necessário remanejar 
recursos para atender a 
demanda.

O prefeito também anun-
ciou que a entrega do KIT 
será mensal enquanto du-
rar o período de emergên-
cia em razão da pandemia 
do Coronavírus, o que re-
presenta um diferencial em 

Foto: divulgação

relação a outros municípios 
que realizaram apenas uma 
vez. “ Não se trata de cesta 
básica e sim de um kit ali-

mentação, cuja a sua com-
posição obedecerá a faixa 
etária, série das crianças 
e especialidades de cada 

turma, desde a educação 
infantil, ao ensino funda-
mental, incluindo, o EJA” 
disse Jorge Miranda.

As entregas seguirão 
o cronograma divulga-
do na Plataforma Educa 
Mesquita.

Prefeitura de Queimados 
distribui item de 
proteção nas filas de 
bancos e lotéricas

Prefeitura 
prorroga medidas 
restritivas no 
município até 
15 de junho

Município disponibiliza 
acolhimento psicológico 
para vítimas do coronavírus

PREVENÇÃONILÓPOLIS

BELFORD ROXO

A Prefeitura de Queimados, através da Secretaria 
Municipal de Segurança e Ordem Pública, está mo-
bilizada na luta contra o novo coronavírus. Após o 
decreto municipal da última quarta-feira (27) tornar 
obrigatório o uso de máscaras nas ruas, estabeleci-
mentos comerciais e repartições públicas, agentes da 
Semusop foram às ruas para fazer valer a obrigatorie-
dade do equipamento de proteção e garantir a máxi-
ma organização de filas e o cumprimento de todas as 
recomendações de segurança para evitar a Covid-19.

A utilização de máscaras de proteção facial não 
dispensa a necessidade de se manter o distancia-
mento social, evitar aglomerações, observar a 
etiqueta respiratória, fazer uso  de antissépticos 
à base de álcool 70% (setenta por cento) e lavar 
corretamente as mãos para evitar a disseminação 
do coronavirus. O uso de máscaras artesanais tam-
bém é permitido, desde que atenda as orientações 
constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CG-
GAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do Mi-
nistério da Saúde (www.saude.gov.br).

A Prefeitura de Belford Roxo, atra-
vés do decreto 4.900, prorrogou 
as medidas restritivas para evitar o 
avanço do Coronavírus. O município 
até o último domingo (31-05) tinha 
1.631 notificações, sendo 711 casos 
positivos, 101 óbitos, 717 pacientes 
curados e 175 em isolamento  por 
síndrome respiratória. Apenas servi-
ços essenciais, como supermercados, 
farmácias, lotéricas e lojas de ma-
teriais de construção, entre outros 
estabelecimentos poderão abrir. O 
horário de funcionamento das repar-
tições públicas municipais volta a ser 
das 8h às 17h. As medidas são válidas 
até o dia 15 de junho.

De acordo com o novo decreto, 

fica autorizado em todo o município 
de Belford Roxo o funcionamento de 
supermercados e pequenos estabele-
cimentos, tais como: lojas de conve-
niência, mercado de pequeno porte, 
açougue, aviário, padaria, lanchonete, 
hortifrúti e demais estabelecimentos 
congêneres que se destinam à ven-
da de alimentos, bebidas, materiais 
de limpeza e higiene pessoal, lojas 
de materiais de construção, oficinas 
mecânicas, borracharias e casas lo-
téricas. A determinação é que nesses 
locais seja evitado qualquer tipo de 
aglomeração. “Estamos nessa luta di-
ária para combater a doença. A Secre-
taria de Saúde já distribuiu mais de 50 
mil máscaras à população. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Nilópolis, através 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
disponibilizará um canal de aco-
lhimento psicológico, por meio de 
um telefonema, para quem perdeu 
um familiar e/ou amigo, quem es-
teve ou está contaminado pelo co-
ronavírus e para profissionais da 
saúde que estão na linha de frente.

Os agendamentos para o aten-
dimento serão realizados pelo 
telefone (21) 3039-7565 e acon-
tecerão de segunda à sexta-feira, 
de 9h às 16h. Ao marcar a data e 
horário, o cadastro será enviado 
para o psicólogo, que fará conta-
to com o inscrito pelo número de 
telefone indicado no momento 
do agendamento.

Diante do sentimento de estres-
se vivido, o intuito do acolhimento 
é amparar a pessoa que exija aten-
ção imediata por problemas gera-
dos pela pandemia do coronavírus.

Foto: Rafael Barreto/PMBR

O acolhimento psicológico é um aten-
dimento pontual focado na crise que ge-
rou a urgência. Serão seguidas as orien-

tações e normas técnicas do Ministério 
da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde 
e o Código de Ética dos Psicólogos.
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Após uma luta 
incansável do 
vereador An-
dré Amorim, 
a  Unidade de 

Pronto Atendimento de Ita-
guaí (UPA), finalmente foi 
entregue à população da-
quele município. A unidade 
desafogará as demandas do 
Hospital Francisco Xavier, o 
único de Itaguaí.

Ela estava fechada há cer-
ca de quatro anos e desde o 
último dia 25 de maio vol-
tou a receber pacientes para 
atendimento de urgência e 
emergência 24 horas.

 O vereador André Amo-
rim está há mais de três 
anos na luta para a rea-
bertura da UPA  de Itaguaí, 
fechada em 2016 por pro-
blemas estruturais e traba-
lhou firme para que tivesse 
suas obras de recuperação 
concluídas e fosse reaberta 
para atender a população. 
Durante este período ele 
fez ofícios, solicitações, 
pedidos de providências 
e denúncias encaminha-
das ao Prefeito Charlinho 
, à Secretaria Municipal 
de Saúde, ao Ministério 
Público e ao governo fe-
deral , sempre cobrando a 
abertura da unidade e foi 
justamente em razão disso 
que o Ministério da Saúde 

descobriu em agosto de 
2018 que o município con-
tinuava a receber verbas 
para o custeio como se a 
UPA estivesse funcionando 
normalmente. Na ocasião 
o repasse ao município já 
passava de R$ 5 milhões, 
valor que hoje chega a R$ 
10 milhões e que precisará 
ser devolvido caso a Pre-
feitura não aplique no fun-
cionamento da UPA. 

O Vereador também re-
alizou diversas visitas de 
inspeção às obras e proto-
colou, no Ministério Púbico 
Federal denúncias nos dias, 
tudo isso comprovado e com 
datas, segundo apurados nas 
redes sociais do Vereador:  
08/08/2018, 14/01/2019, 
04/04/2019, 07/05/2019, 
04/06/2019, 17/09/2019, 
20/12/19 última em 
11/03/20.

Mesmo com o início da 
pandemia do Coronavirus e 
com as obras já concluídas 
a prefeitura ainda demorou 
2 meses para reabrir a uni-
dade, uma vez que o prefei-
to em meio a maior crise de 
saúde enfrentada no mundo 
abandonou a cidade e os mu-
nícipes ficaram entregues 
à própria sorte no enfren-
tamento a esta doença de 
consequências devastadoras 
que já infectou  358 pessoas   

, e provocou 48 obitos na ci-
dade até o momento

Mais uma vez a atuação 
do vereador André Amo-
rim foi determinante. Ele 
ingressou como uma ação 
popular que obriga o pre-
feito a tratar de maneira 
mais eficaz os problemas 
que assolam a saúde de 
Itaguaí e dificultam ain-
da mais o combate à Co-
vid-19. Nessa ação popu-
lar, que o vereador afirma 
não ter o intuito de cassa-
ção do mandato de Charli-
nho, e sim apenas pedidos 
de providências, que cons-
tam a solicitação de rea-
bertura da UPA,  melhorias 
urgentes no Hospital São 
Francisco, funcionamen-
to dos postos de saúde do 
município e a continuidade 
do projeto do Hospital de 
Campanha no espaço do 
Centro Municipal de Espe-
cialidades (CEMES). “A UPA 
é uma grande necessidade 
da população de Itaguaí. 
Não ache você que isso é o 
dinheiro do Governo Fede-
ral, isso é o seu dinheiro, 
o meu dinheiro, o dinheiro 
de todos nós, o que nos dá 
direito a ter melhoria na 
saúde, é da  obrigação do 
Poder Público Municipal 
manter essa UPA funcio-
nando”, diz o vereador.

Valeu a pena cobrarValeu a pena cobrar
Upa de Itaguaí Upa de Itaguaí 
finalmente reaberta finalmente reaberta 

Apesar de considerar uma 
importante conquista para 
população a reabertura da 
UPA, o vereador André Amo-
rim se mantém atento e disse 
que acompanhará de perto o 
funcionamento da unidade e 
principalmente a aplicação 
do dinheiro público na uni-
dade. Ele inclusive já aponta 
duas situações que merecem 
serem vistas com atenção es-
pecial. A primeira delas foi o 

fato da unidade ter sido rei-
naugurada no dia 25/05, e a 
prefeitura ter marcado a lici-
tação para compra de móveis 
para 4 dias depois, ou seja dia 
29. Isso significa que a uni-
dade foi reaberta sem que ti-
vesse seu mobiliário comple-
to. Outra situação está ligada 
a gestão  da UPA. Agora, uma 
Organização Social assumiu 
a administração da unidade 
e vai receber mais de R$ 17 

milhões por ano. O contrato 
entrou em vigor no dia 30 de 
abril, mas a UPA só foi inau-
gurada quase um mês depois. 
“ Temos que acompanhar de 
perto esta administração 
para que o contrato seja fiel-
mente cumprido e a popula-
ção tenha um atendimento 
digno. Não podemos permitir 
o empreguismo e o desvio do 
dinheiro público. Estamos de 
olho disse, André.

Apesar da vitória vereador permanece atento

O Hospital São Francisco, o 
único de Itaguaí, está em situ-
ação de calamidade pública. 
Tetos com goteira, leitos e ba-
nheiros sujos e até mesmo ratos 
e baratas no meio de pacientes 
e funcionários são situações 
normais dentro da unidade de 
saúde. E não é só isso: Pacien-
tes com covid-19 que vão para 
o hospital são atendidos junto 
com pacientes de outras doen-
ças. Equipamentos de Proteção 
e máscaras são reaproveitadas 
por até 15 dias, dormitórios dos 
profissionais de saúde em con-
dições insalubres. Além disso, 

o servidor que estiver com os 
sintomas da covid-19 tem que 
continuar trabalhando, ofere-
cendo risco a outras pessoas.

A Câmara de vereadores de 
Itaguaí já entrou com pedidos 
de resolução para o caso inú-
meras vezes, solicitando expli-
cações da secretaria de saúde 
do município e da diretoria do 
hospital, mas nenhuma delas 
foi atendida.  

“Depois de mais de 20 
ofícios dando sugestões ao 
prefeito de como melhorar e 
buscar soluções e depois da 
Câmara Municipal convocar 

por mais de duas vezes a se-
cretária de saúde e o diretor 
do hospital e eles não compa-
recerem, eu achei que a popu-
lação não tinha mais  escolha, 
a não ser a justiça, para que a 
prefeitura e o prefeito se posi-
cionem exclusivamente nesse 
aspecto da ação popular em 
relação ao que está sendo fei-
to e o que precisa ser feito no 
combate ao coronavírus”, dis-
se o vereador André Amorim 
em vídeo pelas redes sociais 
explicando o motivo de ter 
movido a ação popular contra 
o prefeito Charlinho.

André Amorim denuncia as péssimas condições 
do Hospital São Francisco 
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AOS ILUSTRÍSSIMOS FILIADOS DO SINTRASEF/RJ
  

                        PREZADOS, 

                        COMO É DE CIÊNCIA DE TODOS, O MUNDO PASSA POR UMA PANDE-
MIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS COVID-19, DECRETADA PELA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE EM 11 DE MARÇO DE 2020. COM ISTO, O MUNDO TODO VEM 
A TOMAR MEDIDAS PARA DIMINUIR A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS.

                         APÓS A DECRETAÇÃO DA PANDEMIA, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DA 
PRÓPRIA OMS, SENDO ESTAS, EM BREVE RESUMO:

                         - ISOLAMENTO

                        - QUARENTENA

                        - REDUÇÃO DE ESCALAS OU SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ECONÔ-
MICAS, DENTRE OUTRAS.

                        COM ISTO, NO BRASIL EDITOU-SE A LEI 13.979 QUE EFETIVAMENTE 
POSSIBILITOU QUE ESTADOS E MUNICÍPIOS LEGISLASSEM, ESPECIFICAMEN-
TE E DE ACORDO COM SEUS BOLETINS DIÁRIOS DE CONTAMINAÇÃO AS MEDI-
DAS RESTRITIVAS QUE FOSSEM OPORTUNAS E NECESSÁRIAS AOS INTERES-
SES LOCAIS.

                         INFELIZMENTE, NOSSO ESTADO TEM PÉSSIMOS NÚMEROS ACER-
CA DA PROLIFERAÇÃO DO VIRUS, SENDO DESDE O PRINCÍPIO DAS NOTIFICA-
ÇÕES DE CASOS FIGURANTE ENTRE OS 3 ESTADOS COM MAIOR NÚMERO DE 
INFECTADOS E O COM 2O MAIOR NÚMERO DE MORTES, ATRÁS APENAS DE SÃO 
PAULO.

                         POSTO OS BOLETINS DIÁRIOS INDICATIVOS DE PÉSSIMO QUADRO, 
MAIS RÍGIDOS FORAM AS EDIÇÕES DAS NORMAS DE QUARENTENA E ISOLA-
MENTO SOCIAL. SEGUNDO DADOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA 
DATA DE HOJE, 18 DE MAIO, O ESTADO DO RIO CONTAVA COM 22.238 CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID, BEM COMO 2.715 MORTES. A CIDADE DO RIO DE JA-
NEIRO CONTABILIZA 10.479 CASOS E 1.092 MORTES.

                         O DECRETO RIO NO 47246 DE 12 DE MARÇO DE 2020, DETERMINOU A 
QUARENTENA E O ISOLAMENTO NO RIO DE JANEIRO, FECHANDO COMPULSO-
RIAMENTE TODOS OS ESTABELECIMENTOS ENTENDIDOS COMO NÃO-ESSEN-
CIAIS E PERMITINDO COM RESTRIÇÕES OS ESTABELECIMENTOS ESSENCIAIS 

(FARMÁCIAS, HOSPITAIS, MERCADOS, POSTOS DE GASOLINA, ETC). ASSIM, O 
SINDICATO NO ROL DE ESTABELECIMENTOS NÃO-ESSENCIAIS, CUMPRINDO 
AS EXIGÊNCIAS TRAZIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES 
ATÉ QUE AS AUTORIDADES COMPETENTES DETERMINASSEM O CONTRÁRIO.

                         INSTA SALIENTAR QUE O NÃO CUMPRIMENTO DESSAS MEDIDAS 
PODERIA SER ENTENDIDO COMO CRIME E TAMBÉM DESCUMPRIMENTO ADMI-
NISTRATIVO QUE PODERIA SUSPENDER DEFINITIVAMENTE AS ATIVIDADES DE 
NOSSO SINDICATO, CONFORME APONTAMOS:

                         O CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
(DECRETO 29.881) APÓS MODIFICAÇÕES PARA O PERÍODO DA PANDEMIA, ES-
TABELECE QUE A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NÃO É PERMITIDA. DE FOR-
MA QUE, OS CIDADÃOS EM AGLOMERAÇÃO SERÃO NOTIFICADOS PARA QUE 
DISPERSEM E, NÃO SENDO FEITO, RESPONDERÃO ADMINISTRATIVAMENTE E 
JUDICIALMENTE, PODENDO INCLUSIVE VIR A SER PRESOS, CONFORME ARTI-
GO 268 (UM MÊS A UM ANO) E 330 (15 DIAS A SEIS MESES) DO CÓDIGO PENAL. 
ESSAS PENAS PODEM SER MAJORADAS, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO 
CASO EM TELA. EM NOSSA MUNICIPALIDADE A GM-RIO FISCALIZA ESTES PRO-
CEDIMENTOS.

                         O ENTENDIMENTO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL É 
DE QUE, PELO MENOS PARA O MOMENTO ATUAL, SEJA FEITO O ISOLAMENTO E 
EVITEM-SE AGLOMERAÇÕES. E TAL ENTENDIMENTO VEM SIDO ACATADO POR 
TODAS AS ESFERAS DE PODER.

                         O SINDICATO, VISANDO A SAÚDE E INTEGRIDADE DE SEUS FILIADOS 
E PESSOAS QUE COM ELES HABITAM. O MESMO VALE PARA OS COLABORADO-
RES, CONTRATADOS E DIRETORES.

                         POSTO ISTO, A DECISÃO DE SUSPENDER O 13O CON-
GRESSO SE COADUNA COM A LEGISLAÇÃO, COSTUMES E BOM-SENSO 
DEVIDOS. NOVO CONGRESSO SERÁ REALIZADO EM DATA POSTERIOR-
MENTE ESTABELECIDA, TÃO LOGO E QUANDO TAL REUNIÃO NÃO FOR 
ILEGAL E PRINCIPALMENTE PERIGOSA A SAÚDE DE TODOS OS ENVOL-
VIDOS, CONFORME RELATADO ACIMA.

                        POR FIM, O SINDICATO SE COMPROMETE COM SUA BASE A INFOR-
MAR TÃO LOGO SEJA POSSÍVEL, UMA NOVA DATA PARA O 13O CONGRESSO. 
COM VOTOS QUE TODOS OS AMIGOS DO SINTRASEF FIQUEM BEM,

                             DIRETORIA DO SINTRASEF

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO 13° CONGRESSO.

Arco Metropolitano entregue às traças
TRANSPORTE

Faixas apagadas, placas escondidas pelo mato alto, praticamente todos postes 
apagados e outros jogados pela estrada são problemas corriqueiros enfrentados

Foto: Divulgação

Desde que foi inau-
gurado em 2014 
pelo Governo Fe-
deral através das 
obras do Progra-

ma de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), a pista não 
tem a devida atenção que 
deveria. E na altura que 
passa por Itaguaí, Região 
Metropolitana do Rio, não é 
diferente. Os usuários da via 
que passam por ali reclamam 
do atual estado do trecho.

Faixas apagadas, placas 
escondidas pelo mato alto, 
praticamente todos postes 
apagados e outros jogados 
pela estrada são problemas 
corriqueiros enfrentados por 
quem usa o Arco Metropoli-
tano. Não há manutenção 
da iluminação da estrada. E 
como se já não bastasse tudo 
isso, ainda há a insegurança. 
Não há policiamento na pis-
ta, prato cheio para os ban-
didos ao redor. Eles usam de 
diversas táticas para conse-
guirem assaltar os motoris-
tas. A mais popular é jogar 
ovos na frente dos carros 
para fazer o motorista di-
minuir a velocidade e, com 
isso, facilitar o assalto.

Pedro mora em Muriqui e 
está em Itaguaí com frequ-
ência. Ele diz que com o pas-

sar dos anos as negligências 
no arco só aumentam e que 
de todas as vezes que via-
jou por ali não viu nenhuma 
equipe de manutenção ou 
policiamento efetivo.

“As placas todas picha-
das, a gente não sabe onde 
é a faixa porque está apaga-
da. Uma vergonha. Essa pis-
ta é federal, seria bom que 
o Governo Federal tomasse 
alguma iniciativa de melho-
rar ela. Não tem polícia, não 
tem iluminação, não tem 
segurança. Tem que passar 
por aqui a noite em alta ve-
locidade, senão é assalta-
do”, conta.

Já Carlos mora em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense e vai a Itaguaí sempre 
a trabalho. Para chegar lá 
ele usa o Arco Metropoli-
tano. Ele teme pela insegu-
rança do local.

“Toda vez que eu volto eu 
já fico meio receoso. Não tem 
polícia na via. Os postes quase 
não funcionam. Prato cheio 
para a bandidagem”, diz.

A Rodovia Raphael de Al-
meida Magalhães, mais co-
nhecida como Arco Metro-
politano do Rio de Janeiro, 
foi construída no entorno da 
Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro. O objetivo era 

desviar o intenso fluxo de 
carros que atravessavam o 
Rio diminuindo os conges-
tionamentos nas principais 
vias de acesso da cidade. A 
autoestrada segue o mes-
mo percurso formado pelas 
rodovias BR-493 e parte 
da BR-116. Além disso, ela 
liga as cidades Itaboraí, 

Guapimirim, Magé, Duque 
de Caxias, Nova Iguaçu, 
Queimados, Japeri, Seropé-
dica e Itaguaí.

Após diversos atrasos e 
6 anos de obras, os 71 km 
entre Itaguaí e a BR-040 
foram inaugurados em 01 
de julho de 2014 (duplica-
ção feita pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro). 
O trecho entre a BR-040 
(Washington Luís) e a BR-
116 em Magé já era dupli-
cado desde 1980. As obras 
de responsabilidade do Go-
verno Federal (duplicação 
da BR 493/Sub trecho Ma-
gé-Manilha) foram inicia-
das somente em agosto de 

2014. Inicialmente a previ-
são de término era julho de 
2017. Mas, salvo operações 
de recapeamento e sinaliza-
ção, as obras de duplicação 
encontram-se abandonadas 
pelo Governo Federal.

O Jornal Povo tentou en-
trar em contato, mas não 
teve retorno.
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A carioca da 
gema Dammy 
A l e x a n d r i n o , 
39 anos, do 
bairro Gardê-

nia Azul, na Zona Oeste, 
é uma mulher alta, loira, 
olhar envolvente e cheia de 

atitude diante da vida. Fla-
menguista doente e querida 
por umas das maiores tor-
cidas do Brasil, ela também 
é apaixonada pelo carnaval 
carioca, a gata conquistou o 
título de Musa da maior fes-
ta popular do mundo onde 

CCulturando ulturando 
contato@jornalpovo.com.br

colaboradores: 
Anderson Lopes e Clinton Paz

todos os holofotes vão em 
sua direção na passarela 
mais cobiçada do Brasil.

 Mãe de Jennifer Alexan-
drino, 13 anos, a bela não 
esconde todo o seu amor 
pela pequena e revela um 
dos seus maiores sonhos 

que é participar do Big Bro-
ther Brasil (BBB21):

 “Quero ter visibilidade e 
ficar conhecida pelo mun-
do todo”, disse Dammy que 
também não abre mão da 
malhação e cuidados com 
o corpo: “Faço uma dieta 

balanceada sem falhar um 
dia, uma alimentação sau-
dável à base de proteínas, 
verduras, legumes, frutas, 
carne branca (carnes de 
peixes e aves) e bebo até 6 
litros de água por dia“, re-
velando um de seus maio-

res segredos para manter a 
boa forma física e lembrou 
também da importância em 
ter boas e novas parcerias: 
“Outra coisa também, estou 
aberta e flexível a novas 
propostas de trabalho como 
modelo fotográfica.

Nego do Borel anunciou 
a primeira live beneficente 
com transmissão ao vivo 
em seu canal oficial do 
YouTube, na quarta-feira, 
dia 03 de junho, às 16h. 
A live servirá para arreca-
dar fundos e doações para 
comunidades do Rio de 
janeiro e Morro do Borel, 

local onde o artista nasceu 
e cresceu, que também 
servirá como cenário da 
live show do cantor, tudo 
com as normas de higiene 
e segurança da saúde pú-
blica estabelecidos pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Intitulado 
#NegoNoBorel, o artista 

fala como será a live tão 
esperada por fãs.

 “Diante de tudo o que 
estamos vivendo no Brasil 
e no mundo, o desejo é es-
tar perto da melhor forma 
possível. Estaremos todos 
juntos, mas desta vez minha 
comunidade estará toda 
dentro de suas casas, segu-

ros, que é o que importa. 
Eu também estarei lá, mas 
desta vez num formato dife-
rente, mas ainda assim bem 
perto da minha comunidade 
que está tão carente e preci-
sando tanto de ajuda. Este 
é momento de nos unirmos 
por um bem muito maior, 
que é o coletivo”, disse ele.

Ana Clara Alves de Oliveira An-
selmo. Gravem esse nome porque o 
sonho dessa entusiasmada menina 
é ser prefeita da cidade em que mora 
na Baixada Fluminense. Mas além de 
sonhadora Ana Clara é dessas crianças 
ativas e faz acontecer. Tanto que aos 9 
anos de idade já escreveu seu primei-
ro livro, A Princesa da Sombra e o Cas-
telo do Mal e foi o maior sucesso no 
Festival Literário da Escola Municipal 
Cruzeiro do Sul, em Mesquita.

Sua mãe Jussara se orgulha do as-
pecto carinhoso de Ana, ela destaca 
também a facilidade em fazer ami-
gos. “Desde sempre ela foi assim. 
Logo cedo percebi o talento dela em 
relação à literatura. Vivia inventan-
do história de variados temas. Isso 
me impressionava bastante, a va-
riedade de idéias que tinha em sua 
cabeça. Todas muito interessantes. 
Faziam sentido e tinham também 
sempre um toque de mistério no ar”. 
Revelou, a orgulhosa mãe Jussara.

A dedicação junto com a alegria 

faz de Ana uma grande coleciona-
dora de amigos. Em sua escola, to-
dos os colegas admiram ele pelo seu 
jeito de ser. Um de seus planos para 
o seu futuro é ser prefeita de Mes-
quita, cidade onde nasceu e está 
crescendo. O hábito da leitura fez 
dela uma sonhadora, mas não per-
de o foco principal de sua vida que é 
ajudar as pessoas que precisam. Por 
isso quer ser prefeita da cidade. Ela 
vê no cargo de prefeito esse poder.

Sobre a pandemia do Corona-
vírus, Ana fala que imagina como 
deve ser o sofrimento das pessoas 
que perdem seus familiares. Por 
aqui o meu pedido a Deus é que ele 
nos dê saúde para continuarmos 
fortes. Nesse período de isolamen-
to, aproveito para escrever novos li-
vros, mas reservo um tempinho por 
dia para ficar com as pessoas que 
amo. “Na vida, acho que podemos 
ter tudo que quisermos, basta ter 
força de vontade e dedicação”. Es-
clarece, Ana Clara.

A festa vai começar! Vem aí a primeira live beneficente 
de Nego do Borel Pode chegar

Jovem escritora prepara novo livro e revela sonho de ser prefeita de sua cidade

MINGOS LOBO

Musa do Flamengo 
abusa da sua beleza 
e arrasa corações 
da torcida do 
Mengão

Desde que saiu do "Big Brother 
Brasil 20", Babu Santana vem co-
lhendo os frutos de sua participa-
ção no programa. O ator, que ultra-
passou a marca dos 7,1 milhões de 
seguidores na internet (quando en-
trou no confinamento tinha pouco 
mais de 23 mil), está aproveitando a 
nova fase e anda até posando como 
modelo. Num deles, mostrou regis-
tros de um ensaio para seus fãs e 
seguidores, e declarou que está gos-
tando curtindo ser "blogueiro".

"Pode me chamar de blogueiro, 
porque agora eu estou mesmo!", 

brincou o artista, ao posar para uma 
marca de roupas.

O "lado modelo" do ex-confi-
nado agradou admiradores anôni-
mos e famosos: "Blogueiro de res-
peito", comentou Preta Gil. "Que 
lindo, meu amor. Gatão. Amo 
muito", derreteu-se a namorada 
do ator, Tatiane Melo.

As fotos chamaram a atenção do 
ex-BBB Lucas Fernandes, que elo-
giou os registros: "estileira"; e outros 
famosos como Letícia Colin, Suzana 
Pires e Wagner Santisteban, que es-
creveu "Meu blogueiro".

Babu passa dos 7 milhões de 
seguidores na web, posa usando look e 
declara: 'pode me chamar de blogueiro'
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Após troca de secretário, Polícia Civil tem 
mudanças em cargos do primeiro escalão

REFORMULAÇÃO

O Delegado Felipe Curi, que era 
diretor do Departamento Geral 
de Polícia da Baixada (DGPB), 
passará a responder pela 
Subsecretaria de Planejamento e 
Integração Operacional (SSPIO). 

O novo secretá-
rio de Polícia 
Civil do Rio, 
Flávio Marcos 
Amaral de Bri-

to, já começou a fazer as 
primeiras mudanças na 
pasta. No boletim interno 
da corporação desta ter-
ça-feira, foram publicadas 
modificações feitas por ele 
nos cargos do primeiro es-
calão. A nomeação de Brito 
também consta no mes-
mo documento, além de 
ter saído no Diário Oficial 
do estado. Ele assumiu o 
cargo que era ocupado por 
Marcus Vinicius Braga.

O Delegado Felipe Curi, 
que era diretor do Depar-
tamento Geral de Polícia 
da Baixada (DGPB), passa-
rá a responder pela Subse-
cretaria de Planejamento 
e Integração Operacional 
(SSPIO). Já o delegado Ri-
cardo Barboza comandará 
a Subsecretaria de Gestão 
Administrativa (SSGA). As 
duas pastas são estratégi-
cas. No lugar de Curi, as-
sume o DGPB o delegado 
Geraldo Assed Estefan.

Já o Departamento 
Geral de Polícia do Inte-
rior, que era comandado 
pelo delegado Alexandre 
Ziehe, passa para as mãos 
do delegado José Pedro. 
O delegado Alan Tur-
nowski continua sendo o 
responsável pelo Depar-
tamento Geral de Polícia 
da Capital (DGPC).

Outra mudança feita por 
Britto foi no Departamento 
Geral de Polícia Especiali-
zada (DGPE), para o qual 

foi nomeado o delegado 
Pedro Henrique Brandão 
Medina. O delegado Delmir 
Gouvea era o responsável 
pelo DGPE e foi dispensado 
do cargo.

Britto também fez mu-
danças no Departamento 
Geral de Investigação à 
Corrupção, ao Crime Or-
ganizado e Lavagem de Di-
nheiro, nomeando o dele-
gado Pablo Valentim para 
comandá-lo. A delegada 
Patricia Alemany foi dis-
pensada.

O nome de Patricia che-
gou a ser apontado como 
uma indicação de depu-
tados estaduais a Wilson 
Witzel para o cargo de se-
cretária de Polícia Civil. 
As informações eram de 
que os parlamentares se 
articulavam para negociar 
a indicação em troca de 
votos contra o processo 
impeachment contra Wit-
zel. Com a repercussão do 
caso, o governador recuou 
e decidiu manter Brito, que 
já havia sido anunciado 
na semana passada como 
novo secretário, no cargo.

Brito comandou a Sub-
secretaria de Gestão Ad-
ministrativa (SSGA) en-
quanto Marcus Vinicius 
Braga era chefe, por isso 
era considerado seu su-
cessor natural. Nesta ter-
ça-feira, sua nomeação foi 
publicada no Diário Oficial 
do estado do Rio. Braga 
pediu exoneração do cargo 
no último sábado.

DESIGNA o Dr. Ricardo 
Barboza de Souza, De-
legado de Polícia, para 

Foto: divulgação

responder pela Subsecre-
taria de Gestão Adminis-
trativa - SSGA.

DESIGNA o Dr. Felipe Lo-
bato Curi, Delegado de Po-
lícia, para responder pela 
Subsecretaria de Planeja-
mento e Integração Opera-
cional - SSPIO.

DESIGNA o Dr. Daniel 
Mayr Pereira da Cos-
ta, Delegado de Polí-
cia, para responder pela 
Chefia de Gabinete.

DESIGNA o Dr. Pedro 
Henrique Brandão Medina, 
Delegado de Polícia, para 
responder pelo Departa-
mento Geral de Polícia Es-
pecializada - DGPE.

DESIGNA o Dr. Geraldo 
Assed Estefan, Delegado 
de Polícia, para respon-
der pelo Departamento 
Geral de Polícia da Bai-
xada - DGPB.

DESIGNA o Dr. Jose Pe-
dro Costa da Silva, De-
legado de Polícia, para 
responder pelo Departa-

mento Geral de Polícia do 
Interior - DGPI.

DESIGNA o Dr. Pablo 
Valentim, Delegado de 
Polícia, para responder 
pelo Departamento Geral 
de Investigação à Cor-
rupção, ao Crime Orga-
nizado e Lavagem de Di-
nheiro - DGCOR-LD.

DESIGNA a Dra. Marcia 
Cristina Xavier Lopes, De-
legado de Polícia, como 
Assessor Especial da Chefia 
de Gabinete.

DESIGNA o Dr. André 
Pieroni Ferreira, Delegado 
de Polícia, como Assessor 
Técnico Especial da Subse-
cretaria de Gestão Admi-
nistrativa - SSGA.

DISPENSA o Dr. Flavio 
Marcos Amaral de Brito, 
Delegado de Polícia, ID nº 
564.864-5, do cargo de 
Subsecretário da Subse-
cretaria de Gestão Admi-
nistrativa - SSGA.

DISPENSA o Dr. Ricardo 
Barboza de Souza, Delega-

do de Polícia, do cargo de 
Chefe de Gabinete da Che-
fia de Gabinete.

DISPENSA o Dr. Fabio 
Oliveira Barucke, Delegado 
de Polícia, do cargo de Sub-
secretário da Subsecretaria 
de Planejamento e Integra-
ção Operacional - SSPIO.

DISPENSA o Dr. Felipe 
Lobato Curi, Delegado de 
Polícia, do cargo de Diretor 
do Departamento Geral de 
Polícia da Baixada - DGPB.

DISPENSA o Dr. Daniel 
Mayr Pereira da Costa, De-
legado de Polícia,do cargo 
de Assessor Especial da As-
sessoria Especial - AESP.

DISPENSA a Dra. Pa-
tricia da Costa Araujo de 
Alemany, Delegado de 
Polícia, do cargo de Di-
retor do Departamento 
Geral de Investigação à 
Corrupção, ao Crime Or-
ganizado e Lavagem de 
Dinheiro - DGCOR-LD.

DISPENSA o Dr. Pedro 
Henrique Brandão Medi-

na, Delegado de Polícia, 
do cargo de Diretor do 4º 
Departamento de Polícia 
de Área.

DISPENSA o Dr. Delmir 
da Silva Gouvea, Delegado 
de Polícia, do cargo de Di-
retor do Departamento Ge-
ral de Polícia Especializada 
- DGPE.

DISPENSA a Dra. Mar-
cia Cristina Xavier Lo-
pes, Delegado de Polí-
cia, do cargo de Assessor 
Técnico-Especial da 
Subsecretaria de Gestão 
Administrativa - SSGA.

DISPENSA o Dr. André 
Pieroni Ferreira, Delegado 
de Polícia, do cargo de As-
sessor Especial da Chefia 
de Gabinete.

DISPENSA o Dr. Geraldo 
Assed Estefan, Delegado de 
Polícia, da Titularidade da 
5ª DP - Mem de Sá.

DISPENSA o Dr. Jose Pe-
dro Costa da Silva, Delega-
do de Polícia, da Titularida-
de da 48ª DP.

Homem estupra a ex e 
filma crime para atual 
namorado da vítima

Mulher é presa por furtar farmácia 
e dar calote em BRT na Zona Oeste

ABSURDOASSALTO

Policiais da 81ª DP (Itaipu) prenderam em 
flagrante, na manhã desta segunda-feira (01), 
no bairro Piratininga, em Niterói, Região Metro-
politana do Rio, um homem suspeito de estuprar 
a ex-namorada. Segundo relatos, o bandido fil-
mou o crime e compartilhou o ato em uma vide-
ochamada com o atual namorado da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atraída 
para a casa do criminoso para conversar amiga-
velmente, já que o homem não se conformava 
com o término do relacionamento e insistia na 
continuidade namoro.

Após tentar reatar o romance sem sucesso, 
o homem se revoltou e começou a agredir vio-
lentamente a vítima e, em seguida, a estuprou. 
Enquanto praticava o crime, o bandido ainda fez 
uma chamada de vídeo para o atual namorado 
da vítima exibindo cenas da violência sexual, 
como forma de vingança.

A vítima só conseguiu fugir do local na manhã 
dessa segunda-feira, aproveitando um descuido do 
criminoso, e foi à delegacia para denunciar o crime. 
Após o depoimento, os policiais localizaram e pren-
deram o suspeito. Ele será indiciado por estupro.

FOTO: DIVULGAÇÃO
Guardas municipais do 

programa Lixo Zero pren-
deram em flagrante, no 
domingo (31), uma mu-
lher de 24 anos que ten-
tou dar calote na estação 
do BRT Gláucio Gil, no 
Recreio dos Bandeirantes, 
Zona Oeste do Rio. Além 
de ser multada por não 
pagar a passagem, ela foi 
detida por ter furtado 111 
medicamentos da farmá-
cia Pague Menos, que fica 
próxima à estação. Entre 
os diversos produtos, ha-
via remédios para dor, fe-
bre e descongestionante.

Segundo informações, 
guardas atuavam no ser-
viço de fiscalização da 
estação quando percebe-

ram que a passageira en-
trou no ônibus sem pagar 
a tarifa. De acordo com 
eles, a mulher ficou muito 
nervosa ao ser abordada e 
acabou confessando que 
tinha furtado da farmácia 
os produtos que estavam 
em uma sacola.

Diante da confissão, os 
agentes levaram a mu-
lher até a farmácia, onde 
os fatos foram confir-
mados por um funcioná-
rio da loja, após checar 
imagem das câmeras do 
circuito interno do esta-
belecimento.

Na abordagem, a mu-
lher se apresentou com 
um nome, mas, ao chegar 
à delegacia, ela foi iden-

tificada corretamente. A ocor-
rência foi registrada na 42ª 
DP (Recreio dos Bandeirantes) 
como furto e falsidade ideoló-

gica. Ela ainda recebeu multa 
de R$ 170 reais por acessar a 
estação sem o pagamento da 
passagem no BRT.
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Perseguição implacável contra o 
deputado Max Lemos em Nova Iguaçu

AGORA SIM

O presidente re-
gional do Mo-
vimento De-
m o c r á t i c o 
Brasileiro (MDB) 

no estado do Rio, Leonardo 
Picciani, o Léo, que perdeu a 
reeleição para deputado fe-
deral em 2018, desencadeou 
uma implacável perseguição 
política, com recheio de hos-
tilidades, contra o deputado 
estadual Max Lemos, que é 
pré-candidato à prefeitura 
de Nova Iguaçu e estava na 
legenda desde 1995, por-
tanto, havia 24 anos.

Movido pelo ódio, não 
respeitando o Estatuto e o 
Programa do partido, Léo 
declarou apoio à reeleição 
do prefeito de Nova Igua-
çu, Rogério Lisboa, que é 
de outra sigla e investigado 
pela operação Lava Jato, e 
a outro adversário de Max 
no município de Queimados. 
Ele ainda tirou o

parlamentar de Comissões 
Permanentes da Assembleia 
Legislativa (Alerj) e entrou 
na justiça, alegando infide-
lidade partidária, para tomar 
o mandato do deputado.

Desmonte do MDB
A perseguição começou 

quando o MDB entrou em cri-
se com os escândalos de cor-
rupção, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa na 
política brasileira. O partido 
começou a ser desmontado, 

principalmente com a insta-
lação da Lava Jato em 17 de 
março de 2014. Em 5 anos 
houve quase 300 condena-
ções, mais de 600 réus, mais 
de 200 presos e 3 mil anos de

prisão somadas até o mo-
mento. A legenda do MDB 
foi a segunda mais castiga-
da dentre os 33 partidos no 
Brasil e a primeira em perda 
de filiados: além de verea-
dores, prefeitos, deputados, 
governadores e senadores, 
até 2019, quase 270 mil 
membros haviam se desfilia-
do do partido.

No Rio, foram presos os 
principais líderes do parti-
do: deputado Jorge Picciani, 
presidente regional, pai de 
Leonardo e presidente da 
Alerj, além dos governado-
res Sérgio Cabral, Luiz Pe-
zão e vários parlamentares. 
O partido perdeu metade 
dos diretórios no Rio e os 
que sobreviveram são todos 
com comissões provisórias – 
que podem ser dissolvidos a 
qualquer momento, de acor-
do com a vontade do presi-
dente. Preso e sem mandato, 
o mandachuva Picciani pas-
sou o bastão da presidência 
para o filho Leo continuar a 
“dinastia piccianiana”, que 
já durava quase 10 anos. 
Na eleição seguinte (2018) 
os eleitores rejeitaram a le-
genda e os filhos, Leonardo 
e Rafael Picciani (estadual) 
foram derrotados.

O ambiente de persegui-
ção e hostilidades a Max 
continuou com as declara-
ções de Leonardo Picciani 
à imprensa, dizendo que o 
deputado, apesar dos 24 
anos no partido, não seria 
candidato a prefeito pelo 
MDB nem em Nova Iguaçu e 
em nenhum lugar do esta-
do. Ao mesmo tempo, con-
firmava seu apoio à reelei-
ção do prefeito da Cidade, 
Rogério Lisboa, que é de 
outra legenda e investigado 
pela Lava Jato. A este, Léo 
entregou o partido para fa-
zer o que bem entender. Em 
abril foram indicados para 
compor a Comissão Execu-
tiva provisória do partido 
o vereador Renato Gomes 
Correa (Renato do Merca-
do), presidente; Marcos 
Aurélio Rocha da Costa, te-
soureiro; e os membros An-
tônio Rabelo, Jackson Pires 
Flor e Vanderlei Rodriguês. 
Todos aliados de Lisboa. 
Sem o nome de Max e de 
ninguém indicado por ele.

Em Queimados, onde 
Max foi prefeito reeleito 
com 93% dos votos e ele-
geu o sucessor, Leonardo 
apoia o adversário deles. A 
sua interferência também 
teria “melado” a aliança 

Vale lembrar que Max Lemos, 
mesmo com o desgaste do MDB 
em nível nacional, venceu as elei-
ções para estadual, sendo inclusive 
o mais votado do partido em Nova 
Iguaçu. Diante da crise, ainda ten-
tou mobilizar as lideranças de base 
para rediscutir, repensar e repagi-
nar os caminhos da legenda, tan-
to no Rio quanto no País. “O MDB 
precisa ser repensado. Não apenas 
no Rio, mas no Brasil. O partido é 
maior do que as pessoas. Consoli-
dou a democracia brasileira.

Capitaneado pelo Ulysses Gui-

marães, foi fundamental para o 
momento que vivemos hoje. Se 
não for repensado e realinhado, 
os grandes quadros terão dificul-
dade de continuar”, defendeu 
Max à época, mas não foi ouvido. 
A iniciativa contou com apoio em 
vários estados, inclusive em Bra-
sília (DF), através do governador 
Ibaneis Rocha.

Porém, no Rio, onde o partido 
perdeu metade dos diretórios, 
as lideranças queriam começar 
as mudanças pela destituição 
de Leonardo da presidência. Po-

rém, orientado pelo pai, criou 
apenas comissões provisórias 
onde restou o MDB. Nessa mo-
dalidade, a presidência pode 
destituir a comissão quando de-
sejar. Também pesava nas bases 
do partido, em favor da destitui-
ção, além da ditadura dos atos 
praticados por Léo, a acusação 
dando conta de que ele pediu 
propina a empreiteiros, confor-
me matéria divulgada na im-
prensa. Sem êxito na destituição 
do filho de Picciani, muitos alia-
dos se afastaram da militância.

PerseguiçãoPerseguição

que o PDT ofereceu a Max 
Lemos para ser candida-
to pelo partido a prefeito 
de Nova Iguaçu. Max, sem 
espaço dentro do MDB, 
entrou na justiça pedindo 
desfiliação, justificando, 
com farta documentação, 
a “infidelidade do parti-
do” por este não seguir as 
diretrizes estatutárias e 
programáticas.

Junto a isso, depoimen-
tos testemunhais de par-
lamentares e de membros 
do partido. A persegui-
ção se tornou ainda mais 
implacável quando o de-
putado aceitou o convite 
de dirigentes tucanos e 
ingressou no PSDB. Leo-

nardo o tirou da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Alerj e recorreu 
à justiça eleitoral para to-
mar o seu mandato.

“O jovem Leonardo, 
certamente por orienta-
ção do pai, não cumpre o 
Estatuto e nem o Progra-
ma do partido. Chegou até 
a liberar vereadores do 
MDB para disputar elei-
ções por outras legendas. 
Não pensou na infidelida-
de partidária. Agora acusa 
Max Lemos de infiel? Ou-
seja, a democracia só exis-
te na sigla do partido”, la-
menta o militante Galdino 
Ferreira Sorano, 62 anos, 
morador de Mesquita.

De fato, os vereadores Chi-
quinho Brasão (MDB-Rio) e 
Juninho do Pneu (MDB-Nova 
Iguaçu), disputaram as elei-
ções pelo Avante e DEM, res-
pectivamente. “Então porque 
não foram ameaçados pela 
agremiação, com perda de 
mandato, sob acusação de 
infidelidade partidária?” in-
daga Ubiratan Conrado de 
Moraes, 47 anos, empresário 
e morador de Nova Iguaçu. 
“Esse rapaz (Max) tinha 18 
anos, quando se filiou ao PDT. 
Em 1995, eu me lembro, veio 
para MDB, de onde nunca 
mais saiu. Como então foi in-
fiel, se permaneceu até agora 
e só saiu por perseguição polí-
tica?”, completa a indagação.

“Com a crise provocada pe-
las prisões, o deputado Piccia-
ni, que foi o “mandachuva do 
partido” por vários anos e de-
tinha todas as articulações do 
MDB no Rio, passou o bastão 
para Leonardo, que era deputa-
do federal, dando continuidade 
à dinastia política dos Piccia-
ni’,  comenta Hidelbrando José 
Figueira, 70 anos, morador 
de Nova Iguaçu e militante do 
MDB desde sua origem. “Mas 
o garoto não tem talento. Se-
guiu o pai, ao colocar o partido 

embaixo do braço e tomar de-
cisões monocráticas, sem ouvir 
lideranças. Perdeu a reeleição 
para federal e o irmão também. 

Sem poder e sem mandato, Léo 
assumiu as dores da família, 
guardando ódio no coração”, 
completa seu Hidelbrando.

Destituição de Leonardo Repercussão negativa
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Dia a dia, artilhriro se 
aproxina do seu destino 
final no Rio de Janeiro

DE VOLTA PARA O FUTURO

O técnico Jorge Jesus 
e a diretoria do Fla-
mengo fecharam 
acordo e a reno-
vação de contrato 

entre as partes foi acertada até 
junho de 2021. A assinatura 
do novo vínculo com o portu-
guês acontecerá nas próximas 
horas e será tocada por Bruno 
Macedo, representante do co-
mandante. Esta é a última bar-
reira que separa o Flamengo do 
anúncio oficial.

Ficou definido que o por-
tuguês e a sua comissão 
técnica receberão 4 milhões 
de euros (cerca de R$ 23 mi-
lhões) pelo novo vínculo. A 

proposta de congelamento 
do câmbio da moeda, que 
faria as remunerações não 
serem alteradas de acordo 
com a variação do euro, não 
foi aceita.

Os valores relaciona-
dos as premiações a serem 
recebidas também foram 
acertadas. Esta foi uma das 
principais preocupações de 
Jorge Jesus, que acredita 
que torneios como Brasi-
leirão e Libertadores não 
serão finalizados até o final 
do ano. Com isso, pediu que 
gatilhos fossem incluídos 
no contrato para protegê-lo 
desta situação.

Jorge Jesus pelo Flamengo
Jogos: 52
Vitórias: 39
Empates: 9
Derrotas: 4
Aproveitamento: 81%
O presidente Rodolfo 

Landim queria que o novo 
vínculo fosse até dezem-
bro de 2021, quando o seu 
mandato presidencial se 
encerra, mas prevaleceu 
o desejo do treinador de 
manter a porta aberta para 
clubes europeus.

Tanto que cláusulas foram 
incluídas para o caso de pro-
postas do Velho Continente 
serem apresentadas. O en-

ara quem achava que era só 
uma brincadeira, agora pode 
acreditar. Fred iniciou às 5h15 
(de Brasília) da manhã des-
ta segunda-feira o trajeto de 
bicicleta de Belo Horizonte 
rumo ao Rio de Janeiro, para 
se apresentar como novo 
reforço do Fluminense. O 
destino final é o CT Carlos 
Castilho, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste da cidade, mas 
até chegar será uma longa 
maratona. O percurso tem 
distância estimada de 600 
km. O desafio será também 
uma ação solidária: o atacante 
doará uma cesta básica para 
cada quilômetro percorrido. 
Quem quiser contribuir com 
doações, pode CLICAR AQUI.

Devido à falta de seguran-

ça do trecho inicial, onde são 
cerca de 100 km sem acosta-
mento na estrada, a saída de 
Fred e companhia de Belo 
Horizonte foi simbólica. Eles 
foram de carro até Congonhas 
e, de lá, começaram o tour.

O trajeto Belo Horizonte-
-Barra da Tijuca equivale a 
445 km e pouco mais de 24 
horas ininterruptas de bici-
cleta. Mas Fred não fará o per-
curso por rodovias. Para evi-
tar aglomeração em tempos 
de pandemia do coronavírus, 
todo o itinerário será feito por 
um caminho alternativo e 
mais longo, conhecido como 
Estrada Real. Tratam-se de ro-
tas de terra construídas para 
atividade minerária na época 
do Brasil-Colônia.

Por isso, Fred projetou na 
Live de sua apresentação no 
Fluminense que serão cerca 
de 600 km e cinco dias de 
previsão para completar o tra-
jeto. O centroavante viajará 
pedalando ao lado de Jeffer-
son Souza, seu preparador fí-
sico particular, e vai acampar 
em barraca durante as noites 
do desafio. Haverá ainda dois 
carros batedores com um 
mecânico, um fisioterapeu-
ta, um cinegrafista, e Francis 
Melo, empresário do jogador 
e idealizador do projeto. Eles 
levarão máscaras e álcool em 
gel na bagagem, seguindo as 
recomendações do Ministé-
rio da Saúde.

O nutricionista do Flu-
minense, Renato Faro, par-

Flamengo e 
Jorge Jesus 
fecham acordo 
e contrato será 
renovado até 
junho de 2021

ticipou da estruturação do 
projeto. Segundo Jefferson, 
eles estão preparados física 
e emocionalmente, além de 
auxiliados em alimentação, 
suplementação e hidratação.

– A gente está preparado 
para essa situação. É um 
desafio grande, mas a gen-
te está treinando há quatro 
meses. Tem dois meses que 
nós estamos pedalando di-
reto, de três a quatro vezes 
por semana, rodando em 
média de treinamento 200 
km por semana. Psicologi-

camente a gente também 
está bem preparado. Acho 
que é um fator importante 
para esse desafio. É um de-
safio desgastante, onde a 
gente não conhece o cami-
nho. Lógico que a gente vai 
ter uma estrutura para isso, 
mas a gente não conhece o 
caminho. A gente não sabe 
onde a gente vai poder fa-
zer força, onde vai poder 
relaxar. Então é o tempo 
todo atento em relação a 
tudo – contou Jefferson ao 
GloboEsporte.com.

– Outra coisa importan-
te é em relação à alimen-
tação, hidratação, sono... 
A gente está bem engaja-
do com a nutricionista do 
Fluminense. Ela passou 
toda suplementação. Tem 
um suporte técnico junto 
com a gente, alimentação 
já está toda certa, a hidra-
tação está engajada. E o 
principal é o sono. Se a 
gente conseguir dormir 
bem, fazer um bom reco-
ver, a gente vai conseguir 
– acrescentou.

AS PEDALADAS DO FRED

tendimento foi de que, para 
permanecer com Jesus, não 
seria possível limitá-lo. A 
falta de liberdade no merca-
do o fez não renovar com o 
Al-Hilal, da Arábia Saudita, 
por exemplo.

Como técnico do Flamen-
go, Jorge Jesus soma são 51 
jogos, com 38 vitórias, nove 
empates e apenas quatro 

derrotas — número menor 
que os títulos conquistado 
neste período (cinco, sendo 
a Taça Libertadores, o Cam-
peonato Brasileiro, a Recopa 
Sul-Americana, a Superco-
pa do Brasil e a Taça Gua-
nabara). O aproveitamento 
do português é de incríveis 
80,39%, com 118 gols mar-
cados e apenas 45 sofridos.

Marcos Braz agita redes 
sociais

No fim da tarde desta ter-
ça-feira, Marcos Braz agi-
tou as redes sociais. Em seu 
Twitter, o vice-presidente de 
futebol do Flamengo postou 
uma bandeira de Portugal, 
indicando a tão almejada 
renovação de contrato com 
Jorge Jesus.


