
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      

CORONAVÍRUS

A presidente do Movimento 
Quem Cala Consente, Jania 
Bizareli parabenizou o pre-
feito Jorge Miranda

Cada R$ 1 investido em saneamento significa
economia de 4 reais de gasto 
futuro com saúde 

Conselho 
Tutelar de 
Mesquita 
ganha 
nova sede
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ENTREVISTA COM PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO DE NOVA IGUAÇU

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

QUINTA-FEIRA 11
DE JUNHO DE 2020 
ANO V -Nº2405

LUIZ NOVAES:
"Vou sanear toda a 
periferia e colocar
ordem na cidade"
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Com 69 dos 70
votos, ALERJ
inicia processo de
impeachment do 
governador Witzel

Jogo virado
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Dentre as mudanças determinadas 
por Crivella estão os estacionamen-
tos funcionando apenas com um 
terço da capacidade, as praças de 
alimentação fechadas para consumo 
no local, restaurantes funcionando 
apenas por serviços de delivery, take 
away e drive thru.
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Shoppings do
Rio reabertos
a partir de hoje 
por ordem 
do prefeito 
Crivella

 Foto: Divulgação
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CORONAVÍRUS
BRASIL
VIDAS SALVAS 325.602  NUMERO DE CASOS  772.416
NUMERO DE ÓBITOS 39.680

RIO DE JANEIRO
VIDAS SALVAS 57.933 NUMERO DE CASOS 74.373
NUMERO DE ÓBITOS 7.138

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

Foto: DivulgaçãoN ú m e r o 
surpreendeu 
profissionais 
de saúde que 
atuam no 
m u n i c í p i o. 
De 600 pa-
cientes no dia 
11 de maio 
atendimento 
passou para 

50 em média. Redução de 90%. 
RJ tem 60 mil casos da doença e 
mais de 6 mil mortes.

O Polo Exclusivo de Atendi-
mento para Covid-19, em Mes-
quita, na Baixada Fluminense, 
apresentou redução de quase 
90% na procura por atendi-
mentos, como mostra os nú-
meros. A redução aconteceu 
em menos de um mês.

Inaugurado no dia 23 de março 
em parceria com a Fiocruz, o polo 
de saúde chegou a atender

600 pessoas no dia 11 de 
maio. Na época, pacientes 
graves procuravam a unida-
de em busca de atendimento. 
No entanto, esta semana os 
profissionais de saúde se sur-
preenderam com a diminui-
ção da procura .

No dia 11 de maio, Mes-
quita tinha 282 casos e 23 
mortes, segundo boletim 
da Secretaria Estadual de 

O
Saúde. No balanço da última 
semana o município tinha 67 
mortes e 545 casos.

Esta semana, o polo exclusi-
vo e um outro que também foi 
aberto na cidade em parceria 
com a Fiocruz, registraram, em 
média, 50 atendimentos por dia 
como aconteceu no início da 
pandemia em março.

Testagem da população
O prefeito de Mesquita, Jorge 

Miranda, disse que é preciso acom-
panhar a evolução da doença. Ele 
informou que está realizando tes-
tes da Covid-19 na população.

“O importante é que a gente está 
testando a população. A gente vai 
receber do governo federal 25 mil 
testes e, diante de como a cidade 
vai se comportar, a gente vai pensar 
e como vamos fazer isso no dia a 
dia”, afirmou.

Cenário, segundo Fiocruz 
e infectologista

O Estado do Rio de Janeiro re-
gistrou um aumento no número 
de casos de coronavírus.

Desde o início da pandemia mais 
de 7 mil pessoas morreram de Covid-19 
no Estado do Rio de Janeiro. São mais 
de 1,3 mil óbitos sendo investigados.

De acordo com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), nos pró-
ximos dias, os números de mortes 
registradas por dia ainda pode ser 
alto e é importante fazer mais tes-
tes para adotar medidas seguras.

“É fundamental destacar que, já 
que será feita a flexibilização, que se 
amplie muito a testagem da popula-
ção. A criação de pólos regionais para 
que a população seja testada e que 
possamos acompanhar de perto a 
evolução da doença. E caso tenha um 
aumento da incidência, que haja um 
retrocesso nestas medidas”, afirmou.

Polo de tratamento da Covid-19 em
 Mesquita,  mostra resultado positivo

Pioneira, prefeitura de Nilópolis testa 
e protege os profissionais de Saúde

A Prefeitura de Nilópolis foi 
uma das mais rápidas da Baixada 
Fluminense em reagir aos desa-
fios impostos pela pandemia da 
Covid-19. Aberto no dia 3 de abril, 
o Centro de Triagem Covid-19 já 
recebeu 8.600 pessoas com sin-
tomas gripais e indícios clássicos 
do novo coronavírus. Por dia, são 
125 atendimentos, em média. O 
Centro de Triagem fica ao lado da 
UPA JK, na rua Zezinho, ao lado 
da Igreja Batista.

A Prefeitura também tem feito 
uma campanha diária para con-
vencer a população a seguir as dire-
trizes de higiene e distanciamento 
social. Sem este esforço, o número 
de vítimas seria bem maior. Os ca-
sos positivos registrados até 10 de 
junho foram 594, equivalentes a 
0,037% dos 162.485 moradores de 
Nilópolis, segundo estimativa do 
IBGE. Os óbitos chegaram a 47, ou 
seja, 0,028% da população.

A cidade também está entre as 
pioneiras na testagem de todos 
os profissionais de Saúde, com 

testes rápidos, exames labora-
toriais (de sangue) e tomografia 
computadorizada como medida 
preventiva. Dos 1.371 funcioná-
rios da Saúde, 48 foram infecta-
dos, um índice de 3,5%.

O Centro de Triagem de Niló-
polis segue as diretrizes do Minis-
tério da Saúde e da Secretaria Es-
tadual de Saúde do Rio de Janeiro. 
Os profissionais são qualificados 
na abordagem humanizada. A 
equipe de acolhimento, formada 
por técnicos de enfermagem, faz 
a verificação da temperatura com 
termômetro infravermelho, usa a 
oximetria (concentração de oxigê-
nio circulante no sangue) e orienta 
ou entrega máscaras ao paciente.

Pacientes com temperatura 
alta e os sem febre são direciona-
dos para lugares distintos por uma 
equipe de enfermeiros. De acordo 
com a classificação, são atendidos 
pela equipe médica. A ação dos 
profissionais e técnicos do Centro 
de Triagem facilita a internação 
dos pacientes com sintomas mais 
graves da doença.

Dos 1.371 funcionários da Saúde, 48 foram infectados, um índice de 3,5%



om o apoio 
de 69 dos 
70 depu-
tados, o 
presidente 
da Assem-
bleia, An-
dré Ceci-
liano (PT), 
formalizou 

nesta quarta-feira (10) o início 
do processo de impeachment 
contra o governador Wilson 
Witzel (PSC).

A decisão, na verdade, 
cabia apenas ao próprio 
chefe do Poder Legislati-
vo. Mas ao levar o reque-
rimento ao plenário,  ele 
dá um forte recado ao Pa-
lácio Guanabara.

—  E u  p o d e r i a  m o n o -
c rat i c a m e nte  a c e it a r  u m 
d e s s e s  p e d i d o s ,  m a s  q u e -
ro  to m a r  a  d e c i s ã o  e m 
c o n j u nto  c o m  o  p l e n á r i o, 
l e m b ra n d o  q u e  i s s o  n ã o 
é  u m  p ré - j u l g a m e nto  — , 
d i s s e  C e c i l i a n o,  a o  a b r i r 
a  vo t a ç ã o.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDecisão

C
Nem mesmo quem já cerrou 

fileiras com o ex-juiz mostrou-
-se disposto a barrar o processo 
que pode enterrar suas preten-
sões políticas.

Márcio Pacheco (PSC), que 
até o dia 29 era líder do gover-
no, votou a favor da instauração 
da comissão especial que irá 
analisar a admissibilidade da 
denúncia.

Rodrigo Amorim, que desde 
o início da legislatura se com-
portava como líder informal de 
Witzel, e Alexandre Knoploch, 
que trabalhou com Márcio Pa-
checo em favor do governo, 
também marcaram o sim.

O único que não votou foi 
Rosenverg Reis (MDB). Mar-
cos Abrahão não respondeu à 
primeira chamada, mas votou 
pelo grupo de WhatsApp.

Ao todo, foram apresenta-
das 14 pedidos de afastamen-
to. O mais recente, protocola-
do hoje mesmo, é do deputado 
Renan Ferreirinha (PSB), que 

incluiu o resultado de suas 
vistorias às obras dos hospi-
tais de campanha e as críticas 
do TCE às contas estaduais de 
2019. A bancada do PSOL e os 
bolsonaristas também fizeram 
os seus.

Processo
Os partidos terão 48 horas 

para indicarem os seus repre-
sentantes para a comissão do 
impeachment, que terá outros 
dois dias para eleger o presi-
dente e o relator. O governador 
será notificado a apresentar a 
defesa em até dez sessões.

Com 69 dos 70 votos, 
Assembleia inicia
impeachment de Witzel

“O presidente já lançou e comunicou isso que, por dois meses, nós vamos estender o auxílio emergencial", afirmou Guedes

Expulsa da frente do Palácio da 
Alvorada após cobrar o presidente 
Jair Bolsonaro sobre as mortes pela 
covid-19, Cristiane Bernart é mili-
tante do Movimento Brasil Livre 
(MBL), grupo que faz atualmente 
oposição ao governo. Em conversa 
com o Broadcast Político (sistema 
de notícias em tempo real do Grupo 
Estado), ela disse que a ação foi pro-
posital e que estão previstas novas 
iniciativas como as desta quarta-
-feira para fazer pressão pelo impe-
achment de Bolsonaro. O deputado 
federal Kim Kataguiri (DEM-SP), 
um dos líderes do movimento, con-
firmou tratar-se de um ato político.

"A ideia do MBL é continuar 
questionando o presidente e fa-
zer outras ações, como o panelaço 
que será feito hoje, às 19h", disse 
Bernart. "Eu quis puxar um ato 
para que as pessoas não tenham 
medo de cobrar o presidente por 
ser o presidente. Ele é nosso fun-

cionário e tem obrigação de dar 
explicações", justificou.

Formada em Letras, Bernart 
trabalha como assessora do gabi-
nete do vereador em São Paulo 
Fernando Holiday (Patriota), tam-
bém integrante do movimento, 
mas disse que pediu licença não 
remunerada para ir até Brasília e 
que pagou pelos custos da via-
gem. Ela também diz ser atriz.

No Twitter, Cristiane compar-
tilhou foto do documento com o 
pedido de desconto do pagamento 

referente a quarta-feira, com a justi-
ficativa de que iria se ausentar para 
fazer "manifestação pública de ca-
ráter político".

Segundo ela, "todo cidadão 
deveria ter o direito de questionar 
o presidente". "Até porque aquele 
cercadinho (do Alvorada) não é 
para ser só de apoiadores. Eu que-
ro que as pessoas enxerguem em 
mim, na minha ação, um exemplo 
de coragem para também irem. Eu 
fui como cidadã e iria mais 500 ve-
zes se fosse o caso", acrescentou. 

'Fechado com Bolsonaro!', diz Mario Frias, 
no dia da exoneração de Regina Duarte

Mulher expulsa de frente do Palácio 
Alvorada é do MBL

Ex-aliados, bancada do PSL vota contra o governadorWitzel

Sondado para ocupar a Se-
cretaria Especial da Cultura 
no dia em que Regina Duarte 
anunciou que deixaria a pas-
ta, conforme notícia no mês 
passado, o apresentador Ma-
rio Frias voltou a fazer lobby 
pelo cargo. Horas após a exo-
neração Regina Duarte ser 
publicada, nesta quarta-feira 
no Diário Oficial, ele postou 
uma foto do presidente e es-
creveu: "Fechado com Bolso-
naro!". A foto trazia a seguin-

te legenda: "Já agitamos o 
país inteiro para te eleger, fa-
remos mais para te manter".

A saída da atriz foi anun-
ciada pelo presidente da Re-
pública em maio. Um dia de-
pois, Mario Frias publicou um 
vídeo no Instagram no qual 
comenta a possibilidade de 
aceitar o convite que teria re-
cebido de Bolsonaro: "Agora 
sim existe essa possibilidade 
real, mas só quem pode divul-
gar e assinar é o presidente".

Formada em Letras, Bernart trabalha como assessora do gabinete do vereador em São Paulo Fernando Holiday

 Foto: Divulgação

Mario Frias

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação
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Experiência faz a diferença
Na vida pública, iniciada na década de 1980, foi grande apoiador 

dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) e teve como 
aliado o governador Leonel de Moura Brizola. Entre os cargos já 
ocupados estão as posições privilegiadas de secretário municipal 
de Indústria e Comércio de Duque de Caxias, presidente da Codeni 
(Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu), além de ter sido 
deputado estadual por dois mandatos.

Da casa onde vive desde que nasceu, um oásis arborizado no KM 
32, bairro que fica no limite entre Nova Iguaçu e a Zona Oeste da Ca-
pital, observa que uma das maiores necessidades do município é o 
saneamento. Hoje, mais de 40% da cidade de Nova Iguaçu não tem 
ligação para tratamento de esgoto.

Saneamento básico será minha prioridade
"40% dos bairros de Nova Iguaçu não estão saneados e cerca de 

20% dos domicilios não estão ligados a rede de esgoto. Investir em 
saneamento é cuidar da saúde.

Quero dar um tratamento de choque na periferia, um gran-

de banho de obras. Cuidar da infra-estrutura urbana nos bair-
rosé  importante para todos nós. Cada R$ 1 investido em sane-
amento , significa uma economia de R$ 4 em gasto com saúde 
no momento seguinte. Isso também dá alegria às pessoas, é 
questão de dignidade", comentou.

Saúde preventiva voltada para atenção básica
Para a saúde, Novaes pensa que o primeiro passo para a me-

lhora é a atenção básica. "Muita gente sugere fazer um novo hos-
pital, mas antes disso preisamos revitalizar nossas rede existen-
tes. Antes de construir, precisamos reformar o que já temos em 
nossa rede. Temos unidades fechadas, o ideal é recolocá-las em 
funcionamento. Vamos ter atenção aos salários dos servidores 
da saúde, que precisam se sustentar de forma digna através de 
seu trabalho. Além disso, necessitamos de uma clínica de olhos 
que seja capaz de operar catarata, o que diminuiria a fila existen-
te. Também não temos fonoaudiólogo, imagine o que passa uma 
criança autista que depende desse tratamento! Essas são algu-
mas de nossas maiores necessidades", comentou.

Administração  austera e sem corrupção
 "Mas para fazer grandes obras, como essas, só com honestida-

de. O que é nosso é nosso, o que não é nosso não se mexe. O em-
presário que vai executar uma obra não tem que ter compromisso 
de subornar ninguém. Ele deve ser escolhido por sua eficiência e 
qualidade. As licitações precisam ser levadas a sério. Além disso, 
precisamos ter em vista as 
parcerias público-priva-
das. Nosso orçamento 
não é grandioso. De-
vemos atrair investi-
mentos vindos de 
fora do Brasil para 
isso se necessário, 
isso se consegue 
com um prefei-
to respeitável. O 
atual governo, 
entretanto, está 
deixando um 
saco de milhões 
em dívidas, legado 
ruim que vai ter que 
ser honrado pela cidade", co-
mentou.

Crescimento econômico
Quando o assunto é desenvolvimento econômico, o 

foco de Novaes está no pequeno empreendedor. Os came-
lôs, pensa eles, devem ser atendidos por planos de qualificação 
profissional: "Devemos ter atenção a essas pessoas. Precisamos 
pensar em forma de acesso ao crédito para que eles possam aper-
feiçoar seus serviços e produtos. A economia informal é uma for-
ça da nossa cidade. Nosso dever é auxiliar.

E as parcerias desejadas por Novaes também chegam ao gover-
no do Estado. Ele acredita que um convênio poderia trazer escolas 
técnicas à cidade: "Vinte anos atrás, no meu mandato de deputado, 

quase marquei esse gol, mas 
não deu. As condições do go-

verno não eram das melho-
res. Quero realizar isso ago-
ra. Nossos jovens precisam 
de qualificação. Escolas 
para capacitação para o 
trabalho são nossa ne-
cessidade.

Economizar 
para melhorar

Novaes também su-
gere diminuir a taxa de 
iluminação, paga por 
todos através das contas 

de energia elétrica. O mé-
todo é simples: "Podemos 

cortar muito do valor cobra-
do trocando as lâmpadas. Co-

locando LED no lugar dessas mais 
antigas, resolveríamos o problema. Elas 

são muito mais econômicas", disse.
E sobre como manter a vitalidade aos 80 anos, responde: 

"Eu não sou sonhador, acredito no trabalho e resultado. Pareço 
um menino com vontade de trabalhar. Não vou ser um prefeito pre-
guiçoso que dorme até às 10h. As pessoas percebem isso e dizem: 
'Esse homem veio fazer a diferença'. Essas pessoas tem como eu a 
esperança, lá no fundo do coração, de que o governante pode ser sé-
rio e pode conquistar a Câmara de Vereadores com dignidade, não 
com safadeza e nada por debaixo do panos", concluiu.

cidade precisa de sangue novo, embora venha de um velho". É assim que se apresenta 
Luiz Novaes, o mais experiente entre os pré-candidatos à prefeitura de Nova Iguaçu. 
Com 80 anos, não é afeito ao descanso e embarca com energia e vitalidade na missão de 
conquistar cobiçado cargo que, com o fim das coligações ficou repleto de adversários. 
Em entrevista ao presidente do JORNAL POVO Rogério Santana, Novaes falou de seu 
amor por Nova Iguaçu e principalmente sobre as ideias para aperfeiçoar o município. A 
entrevista também está disponível em vídeo, no site e redes sociais do JORNAL POVO .
O comerciante preserva clareza de propósitos e rápida concatenação de ideias, qualida-
des exibidas em entrevista na manhã da última terça-feira. "O que me move é o espírito 
de trabalhador que sempre tive na minha história. Trabalhar, investir, enfim, ver crescer, 

ver frutos no que a gente coloca a mão para executar. A gente observa que a cidade anda com marasmo. 
Essa prefeitura virá às nossas mãos por obra do destino", diz o confiante Novaes.

ELEIÇÕES 2020 - ENTREVISTA

Luiz Novaes: " Vamos sanear toda periferia de Nova Iguaçu

Sanear 
significa investir 
em saúde

Luiz Novaes ao lado do grande líder Leonel Brizola. "Construir escolas para evitar construir presídios"



diretor-ge-
ral do De-
partamento 
Geral de 
Homicídios 
e Proteção 
à Pessoa 
( D G H P P ) , 
o delegado 
Antônio Ri-
cardo Nu-

nes, disse, na manhã desta 
quarta-feira, que a Polícia 
Civil trabalha para solucionar 
os assassinatos da vereadora 
Marielle Franco (Psol) e do 
motorista Anderson Gomes 
até o fim deste ano. Nunes, 
no entanto, não confirmou a 
existência de uma motivação 
para as execuções.

"A motivação da morte 
ainda é objeto de investiga-
ção. Nossa meta é finalizar 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigação

O
até dezembro de 2020. Se ti-
ver mandante, o mandante vai 
ser apontado", avisou.

A declaração foi dada em 
coletiva de imprensa na De-
legacia de Homicídios da Ca-
pital (DHC), na Barra da Ti-
juca, na Zona Oeste do Rio, 
após a operação que pren-
deu o militar do Corpo de 
Bombeiros Maxwell Simões 
Correa, durante uma ação 
que investiga as mortes da 
vereadora de seu motorista. 
O bombeiro é suspeito de ter 
participado do sumiço das 
armas que podem ter sido 
usadas no duplo homicídio.

"Esse agente público preso 
tem participação direta nesse 
evento criminoso. Com essa 
prisão, chegamos a 65 pes-
soas presas decorrentes dos 
desmembramentos da inves-

Delegado dá prazo até o
finaldo ano para resolver 
caso Marielle

Foto:Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

tigação principal. Ainda temos 
mais alguns inquéritos em an-
damento que vão levar a outras 
prisões", apontou Nunes.

O delegado acrescentou que 
Maxwell aparentemente não 
tem renda compatível com o 
que os bens que tem.

" E l e  p o d e rá  s e r  a l vo  d e 
i n q u é r ito  s o b re  l av a ge m 
d e  d i n h e i ro,  p o s te r i o r -
m e nt e" ,  av i s o u .

Perguntado sobre a citação 
do nome do presidente Jair 
Bolsonaro por um porteiro do 
condomínio onde ele e Ronnie 

Lessa moram, o delegado afir-
mou que a família Bolsonaro 
não tem nenhuma participa-
ção nos assassinatos.

"Não temos nenhum indício 
de participação desta família. O 
porteiro caiu em alguma con-
tradição", assinalou.

Um homem foi morto a ti-
ros, na manhã desta terça-fei-
ra (9), no bairro Moquetá, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense. O assassinato acon-
teceu na porta da Maternidade 
Municipal Mariana Bulhões.

Imagens de uma câmera de 
segurança mostram que uma 
motocicleta com dois ho-
mens chega na porta da uni-
dade e as pessoas começam a 
correr. Pouco depois, um ho-
mem tropeça, cai no chão e se 

esconde atrás de uma viatura 
do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a gravação, 
um outro homem com uma 
arma atira várias vezes contra 
a vítima que está caída e corre 
em direção ao local onde a mo-
tocicleta havia parado.

A Prefeitura de Nova Igua-
çu disse que a vítima não era 
funcionário nem parente de 
pacientes da maternidade.

Policiais militares do 20º 
BPM (Mesquita) foram acio-

nados para a ocorrência. Ao 
chegar no local, o homem já 
estava morto. A área foi iso-
lada e a perícia acionada, se-
gundo a corporação.

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) está investigando o 
caso e afirmou que foi instau-
rado um inquérito para apu-
rar a morte. A polícia infor-
mou que “diligências estão 
sendo feitas e a investigação 
está em andamento”.

Homem invade sede da Rede 
Globo e faz repórter refém

Homem é morto a tiros na porta de 
maternidade em Nova Iguaçu

Um homem invadiu a sede 
da TV Globo no Jardim Botâni-
co, na Zona Sul do Rio, na tar-
de desta quarta-feira. Uma das 
repórteres da emissora, Marina 
Araújo, foi ameaçada e mantida 
refém, mas foi liberada após al-
guns minutos. Ninguém ficou 
ferido no episódio e o homem 
foi levado para a 12ª DP (Copa-
cabana), unidade que funciona 
como Central de Flagrantes da 
região. Em nota, a assessoria 
de comunicação da TV Globo 
afirmou que o homem possuía 
distúrbios mentais e seu ato 
não teve nenhuma conotação 
política. A emissora ressaltou 
que repudia com veemência 
qualquer tipo de violência.

Segundo informações apu-
radas pelo EXTRA, o homem 
ingressou no prédio pela entra-
da localizada na Rua Von Mar-
tius. Ele conseguiu pular a ca-
traca e entrou em um corredor 
por onde passava a repórter 
Marina Araújo. O homem pas-
sou a mantê-la refém, apontan-
do para ela uma faca. Ele exigia 
falar com Renata Vasconcellos, 
apresentadora do Jornal Na-
cional, e queria que tudo fosse 
televisionado. Um câmera da 
emissora chegou a ir ao local e 

filmar a cena, que foi transmi-
tida apenas internamente.

Os seguranças da TV Globo 
acionaram a polícia e PMs do 
23º BPM (Leblon) e do Bata-
lhão de Operações Especiais 
(Bope) foram ao prédio. As 
negociações foram conduzi-
das pelo comandante do 23º 
BPM, coronel Heitor Henri-
que Pereira. Por orientação 
do oficial, Renata foi ao local 
onde Marina era mantida re-
fém e o homem se rendeu, 
entregando a faca que empu-
nhava. Ele foi preso e encami-
nhado para a 12ª DP.

Homem é morto a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O homem passou a mantê-la refém, apontando para ela 

Chegada de material apreendido na DHC 

Foto: Reprodução/Redes sociais

Foto: Divulgação
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Prefeito do 
Rio, Marce-
lo Crivella 
a n u n c i o u 
a antecipa-
ção da rea-
bertura dos 
s h o p p i n g s 
para hoje, 
antes do 
p r e v i s t o 

pelo plano de retomada gra-
dual. De acordo com o pla-
nejamento para a reabertura 
econômica na cidade, os es-
tabelecimentos precisarão 
se adequar às novas restri-
ções e o funcionamento será 
com o horário reduzido de 
12h às 20h.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRetorno

O
"A vigilância sanitária solici-

tou que adiantássemos a aber-
tura dos shoppings da nossa ci-
dade, são cerca de 30. Os líderes 
desses estabelecimentos estive-
ram em reunião conosco para 
estabelecer um acordo, e todos 
eles aceitaram as regras", disse.

Dentre as mudanças deter-
minadas por Crivella estão 
os estacionamentos funcio-
nando apenas com um terço 
da capacidade, as praças de 
alimentação fechadas para 
consumo no local, restau-
rantes funcionando apenas 
por serviços de delivery, take 
away e drive thru. Além disso, 
as áreas de lazer, festa e jogos 
permanecem fechadas.

Crivella anuncia 
reabertura de shoppings
a partir de hoje

Foto:Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Conforme prevê o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, a 
missão do conselho tutelar da 
cidade é, principalmente, zelar 
pelas garantias, defesa e cumpri-
mento dos direitos das crianças 
e dos adolescentes de Mesquita. 
A nova sede fica na rua Egídio, 
1459, no Bairro Vila Emil. Para a 
secretária de Assistência Social 
do município, Erika Rangel, mui-
tas crianças vivem em posição de 
risco na cidade. “Muitos motivos 
causam essa situação. Problemas 
de Família e evasão escolar estão 
no topo das causas em que faz o 
conselho tutelar entrar em ação. 
A violência sexual aparece tam-
bém, muitas vezes por consequ-
ência ainda maior do tráfico em 
várias comunidades que fazem 
crianças refém e vítimas, depen-
dendo do grau de envolvimento 
junto à marginalidade” Explica a 
secretária Érika.

Como sempre, o prefeito Jor-
ge Miranda esteve presente e 
esclareceu o papel do chefe do 
Executivo da cidade no que diz 
respeito ao atendimento e aten-
ção às crianças. Atendeu a to-
dos e respondeu pacientemen-
te as perguntas dos jornalistas e 
tirou todas a dúvidas que a sua 
equipe de trabalho apresenta-
va. Na realidade a inauguração 

da nova sede do Conselho Tu-
telar no bairro Vila Emil é, tam-
bém para melhorar a acessibili-
dade da população aos serviços 
prestados pela aquela Casa. “O 
governo vem trabalhando des-
de o início do nosso mandato 
para facilitar a ligação entre o 
poder público e o povo da cida-
de. Estamos ampliando os ser-
viços públicos no município e, 
consequentemente melhoran-
do o relacionamento. Não pre-
cisamos excessivamente de um 
grande número de bases para 
atender a todos os munícipes. 
Precisamos mais e de qualificar 
todos esses serviços oferecidos 
pela prefeitura por intermédio 
das secretarias.” Esclareceu o 
prefeito Jorge Miranda.

Segundo a presidente do Mo-
vimento Quem Cala Consente, 
Jania Bizarelli que fez a imple-
mentação da Casa da Mulher, 
onde hoje foi inaugurada a nova 
sede do Conselho Tutelar, as pes-
soas que conduzem os serviços 
de atendimento são as maiores 
responsáveis pelo sucesso do tra-
balho. Jania também fez questão 
de lembrar todo o seu empenho 
para ajudar na criação de vários 
projetos que tinham como princi-
pal alvo o bem maior das crianças 
mesquitenses. “Parabenizo o pre-
feito Jorge Miranda pelo trabalho 
que está realizando e a atenção 
por ele estendida a todos que se 
preocupam, verdadeiramente 
com o os avanços sociais da cida-
de.” Finalizou, Jania Bizareli.

Moradores do bairro Cerâmica pedem 
melhorias em rua abandonada

Inaugurada nova sede do Conselho 
Tutelar de Mesquita Os moradores da Rua Barão 

do Rio Branco, no bairro Cerâ-
mica, em Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense, reclamam 
das péssimas condições que o 
local se encontra.

A rua só tem asfalto até uma 
certa parte, e mesmo assim 
esse asfalto já não está mais 
com a qualidade que deveria. 
O restante do trecho é repleto 
de buracos, o que dificulta a 
vida dos motoristas que pas-
sam por ali. Quando chove a 
rua fica alagada e com lama. 
Sem contar na constante falta 
d’água. Os moradores relatam 
que já chegaram a ficar quase 

uma semana inteira sem água 
em suas torneiras.

“É horrível. Aqui a gente fica 
sem água quase todo dia, temos 
que dar nosso jeito. A rua está hor-
rível, cheia de buraco e com asfalto 
pela metade. Uma vergonha”, diz a 
Mônica, que mora no local.

“Engraçado que agora é épo-
ca de eleição e eles vão começar 
a vir nas nossas portas querer 
pedir voto. Olhar para o povo 
ninguém quer. Só querem nos 
usar para entrar lá e usar o nos-
so dinheiro. Essa rua aqui é uma 
vergonha, precisa mudar essa si-
tuação”, diz a Andreia, que tam-
bém mora na localidade.

A presidente do Movimento Quem Cala Consente, Jania Bizareli parabenizou o prefeito

A rua só tem asfalto até uma certa parte

Dentre as mudanças determinadas por Crivella estão os estacionamentos funcionando apenas com um terço da capacidade

Foto: Renato Ferreira

Foto: Divulgação
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frase de 
Lao Tse 
pode, per-
feitamen-
te, resumir 
a vida de 
Luiz No-
vaes. Des-
de de seu 
p r i m e i r o 
e m p re go, 

como auxiliar de serviços ge-
rais da Casa Cruz, até a posição 
de comerciante, Novaes jamais 
temeu dar o primeiro passo.

No começo da década de 
1960, a família Novaes, então 
liderada por Henrique Nova-
es, pai de Luiz Novaes, iniciou 
um pequeno negócio no bair-
ro KM 32, em Nova Iguaçu. 
Começava ali, um dos exem-
plos mais sólidos de empre-
endedorismo da cidade.

Com o passar dos anos, Hen-
rique sente a necessidade da 
região ter um representante na 
política, dada a falta de atenção 
do poder público com o KM 32 
e arredores. Daí, já nos anos de 
1980, após a provocação do avô, 
Luiz Henrique Novaes, filho de 
Luiz, ingressa na política, com-
pondo as fileiras do PDT, lidera-
do por Leonel Brizola.

Em 1988, Luiz Henrique foi 
eleito vereador da cidade de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLuiz Novaes

A
Nova Iguaçu. Chamava a aten-
ção pela disposição em atuar 
pelos mais desfavorecidos. Isso 
explica o fato de ter sido o ve-
reador mais votado da história 
da cidade, além de ser eleito 
presidente da câmara, no seu 
primeiro mandato. Cumpria-se 
a profecia do vovô Henrique: 
Luiz Henrique é um político 
nato, dizia ele para seu filho 
Luiz. Dito e feito.

Em 1989, uma tragédia se 
abateu sobre a família Novaes e 
a cidade. Luiz Henrique Novaes, 
que estava no começo de uma 
bela caminhada na política, 
querido pela população igua-
çuana por seu mandato atuante 
e sua postura ética, foi brutal-
mente assassinado. Ele tinha 
apenas 25 anos.

Qual dor é pior do que a de 
enterrar um filho? Talvez não 
tenhamos resposta. O fato é 
que, para alguém que vive em 
função da família, como Luiz 
Novaes, é uma dor dilacerante.

Mas o homem da Baixada 
é resistente. Novaes era então 
um comerciante de 50 anos, 
bem sucedido, que não preci-
sava provar mais nada a nin-
guém. Continuar a luta de seu 
filho, tirado dele de forma tão 
brutal, era a sua grande moti-
vação a partir dali.

Com a ajuda de amigos e se-
guidores de seu filho, Luiz Nova-
es decidiu ingressar na política.

Foi eleito deputado estadu-
al ainda em 1989, reeleito em 
1994. Na pauta, durante os 8 
anos de mandato, estavam a 
luta por obras de infraestru-
tura para o KM 32 e a Baixada 
Fluminense, a busca incansá-
vel pelo aumento da rede de 
educação na região, sendo um 
inestimável colaborador na 
expansão dos CIEPS, projeto 

Toda caminhada começa 
com o primeiro passo

de Brizola e Darcy Ribeiro, pre-
miado no mundo todo. Além 
disso, a fiscalização do funcio-
namento dos serviços públicos, 
como hospitais e outro órgãos, 
era prioridade do seu mandato. 
Luiz Novaes se afasta da polí-
tica em 1998, entendendo que 
seu papel como parlamentar já 
havia sido cumprido.

Por que voltar a política? Seria 
uma pergunta cabível a ser feita 
para alguém que está há 20 anos 
afastado da vida pública.

E a resposta está ao redor de 
todos. A cidade de Nova Iguaçu 
sofre com a pior crise de gestão 
e moral de sua história. Além 
disso, a população iguaçuana pa-
dece e não se sente representada 
politicamente, dada a falta de 
moralidade e ética no compor-
tamento de nossos governantes.

Por isso, Luiz Novaes nova-
mente oferece o seu nome, sua 
história e credibilidade para, 
mais uma vez, dar voz ao povo 
de Nova Iguaçu.

Foto: Divulgação

O Ministério Público Eleitoral 
(MPE) enviou um ofício ao Con-
gresso Nacional defendendo a ma-
nutenção das datas das eleições 
municipais de outubro. A mudança 
é discutida em função da pandemia 
do novo coronavírus.

Pelas regras constitucionais, nes-
te ano, o primeiro turno da disputa 
deve ocorrer no dia 4 de outubro, e 
o segundo turno em 25 de outubro.

Segundo o vice-procurador-ge-
ral Eleitoral, Renato Brill de Góes, 
a adoção de um protocolo e a re-
dução do número de casos da Co-
vid-19, de acordo com estudos es-
tatísticos, permitem a manutenção 
do calendário eleitoral.

Para Góes, caso o adiamento 

seja inevitável, a melhor alterna-
tiva é realizar as votações em 25 
de outubro (1º turno) e 15 de no-
vembro (2º turno).

O documento foi encaminhado 
ao presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre, e ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia.

Nesta segunda-feira (8), o presi-
dente do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), Luis Roberto Barroso, e o 
vice, Edson Fachin, apresentaram 
aos presidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), avaliação 
de especialistas que recomendam 
o adiamento. Maia e Alcolumbre 
também já se manifestaram favora-
velmente ao adiamento.

Um dos argumentos do Minis-
tério Público pela manutenção das 
datas é que adiar as eleições poderia 
impactar na fiscalização do pleito. 
O vice-procurador-geral Eleitoral 
defende ainda que os mandatos em 
curso não sejam prorrogados.

O MPE afirma considerar funda-
mental assegurar um prazo razoá-
vel entre a votação e a diplomação 
dos eleitos para que seja exercido o 
dever público "de defesa da lisura 
e da legitimidade do processo elei-
toral, por meio do ajuizamento de 
eventuais ações judiciais”.

No ofício, o procurador cita es-
tudo realizado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
em parceria com a Universidade 

Ministério Público defende manter em outubro 
datas das eleições municipais

de Bordeaux, na França. De acordo 
com o levantamento, os números 
de casos da Covid-19 devem se es-
tabilizar no fim de julho.

“Nesse contexto, entende-se 
que a curva preditiva de tais pes-
quisas permite sejam mantidas as 
datas estabelecidas no art. 29, II, da 
Constituição Federal para a realiza-
ção das eleições, afastando-se a hi-
pótese de seu adiamento”, afirma.

Góes cita ainda que a Coreia do 

Sul realizou, em 15 de abril, já em 
meio à pandemia, as eleições par-
lamentares previstas para aquela 
data. Na oportunidade, 66,2% da 
população compareceram às ur-
nas, configurando a mais alta taxa 
de participação desde 1992.

Outro ponto citado pelo vice-
-procurador é que ao menos nove 
países, entre eles, Estados Unidos, 
Espanha e Chile realizarão elei-
ções em 2020.

 MP afirma considerar fundamental assegurar um prazo razoável entre a votação e a diplomação

Foto: Divulgação


