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Geral 
Ministro da 
Educação 
mentiu sobre
pós-doutorado 
na Alemanha

Polícia
Homem é preso 
por matar a 
vizinha

Um trabalho de resgate de animais 
que sofreram maus-tratos, há 3 
anos em São Gonçalo, uniu essas 
duas atletas flamenguistas, onde 
cada uma possui sua história e 
trajetória de vida.  

M
an

te
nh

a 
su

a 
ci

da
de

 li
m

pa
. N

ão
 jo

gu
e 

pa
pe

l n
o 

ch
ão

.O
lic

i p
on

t.

Cidades

A
ni

ve
rs

ár
io

‘Japeri 
ganhou muito 
pouco nesses 
29 anos’, 
diz Fernanda 
Ontiveros

 Foto: Divulgação
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que Escritório que Escritório 
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executou  Marielleexecutou  Marielle
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Nilópolis
Casa da Mulher apoia trabalho em rede Casa da Mulher apoia trabalho em rede 
contra a Violência Doméstica na pandemiacontra a Violência Doméstica na pandemia

ara muitas 
m u l h e r e s 
vítimas de 
violência do-
méstica ficar 
em casa tem 
sido perigoso. 
O isolamento 

social tem representado risco à 
integridade física, moral, psico-
lógica,sexual e patrimonial. Pen-
sando nisso, uma parceria entre 
a Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) de-
senvolveram a campanha Sinal 
Vermelho contra a Violência Do-
méstica, colocando as farmácias 
como agentes na comunicação 
contra a violência doméstica. 

A proposta é oferecer treina-
mento aos trabalhadores das 
farmácias para acolhimento 
das vítimas e tomada de pro-
vidências.

A Casa da Mulher Nilopoli-
tana também faz parte da rede 
de proteção à mulher e faz a 
transmissão de informações 
para o Projeto Sinal Vermelho 
neste período de pandemia. 
Se você, mulher, estiver em 
risco ou sofrendo algum tipo 
de agressão, desenhe um ❌ na 
palma da sua mão e mostre 
para qualquer atendente de 
farmácia em todas as cidades 
do Brasil e a polícia será acio-
nada imediatamente. Você 
não está sozinha!

P

Quem Cala ConsenteConsente
Jania Bizarellli

A cada dois minutos, cinco mu-
lheres são espancadas no Brasil. 
Em 80% dos casos, o responsável 
pela agressão é o próprio parceiro 
(marido, namorado ou ex) com 
quem convive diariamente, se-
gundo a pesquisa Mulheres Brasi-
leiras nos Espaços Público e Priva-
do (FPA/Sesc, 2010). Estes dados 
alarmantes podem aumentar e 
devem causar mais preocupação 
durante o período que estamos 
vivenciado, de quarentena, reco-
mendado para conter a pandemia 
do novo coronavírus. 

Segundo a neuropsicóloga Ro-

selene Espírito Santo Wagner, os 
dados apontam para o aumento 
de casos de Violência Doméstica, 
neste momento. Somente no Rio 
de Janeiro houve um aumento de 
50% de casos de violência domés-
tica durante este período de confi-
namento, que ainda está no início. 

A especialista explicou que, 
diante desse momento ímpar na 
história recente, nem mesmo aque-
les que trabalham com prevenção 
de violência de gênero estavam 
preparados para interromper o 
ritmo normal do nosso cotidiano 
para combater um inimigo micros-

cópico, a Covid-19, que fez boa 
parte da população ficar em casa 
para conter o aumento da curva 
de contágio e proteger principal-
mente os idosos e outras pessoas 
do grupo de risco da doença.

“Se por um lado nos afastamos 
voluntariamente do convívio 
social, por outro nos expomos 
a um excesso de convívio fami-
liar. Que em alguns, despertou o 
sentimento de confinamento, de 
exclusão, exacerbando a agressi-
vidade, que antes era liberada, de 
forma criativa nas relações e pro-
gramas sociais”, explicou.  

Violência contra a mulher sobe 50% com confinamento 

INFORMAÇÕES DE NOTÍCIAS DO POVO

Email: contato@jornalpovo.com.br
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s milicianos 
que fazem 
parte da 
q u a d r i l h a 
autointitu-
lada Escri-
tório do Cri-
me chegam 
a cobrar R$ 

100 mil por cada execução que 
praticam. O grupo paramilitar 
é alvo da Operação Tânatos, 
que a Polícia Civil e o Minis-
tério Público estadual (MPRJ) 
fazem nesta terça-feira.

O bando é formado por po-
liciais e ex-policiais matado-
res de aluguel e age há mais 
de 10 anos, principalmente 
na Zona Oeste. Eles são con-
tratados para executarem 
desafetos de outras organiza-
ções criminosas.

"Os valores (cobrados) são 
diversos. Dependendo de 
quem eles iriam matar, eles 

cobravam valores que podem 
chegar a mais de R$ 100 mil", 
conta o chefe do Departa-
mento Geral de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DGHPP), 
o delegado Antônio Ricardo 
Nunes.

O Escritório do Crime che-
gou a ser investigado pelas 
mortes da vereadora Marielle 
Franco (Psol) e do motorista 
Anderson Gomes, em março 
de 2018. O policial militar re-
formado Ronnie Lessa e o ex-
-PM Élcio Queiroz, acusados 
pelo duplo homicídio, tinham 
ligação com o bando.

"O Ronnie Lessa, apesar de 
ter uma certa aproximação 
com esses criminosos do Escri-
tório do Crime, nunca de fato 
teria integrado esse grupo", re-
força o delegado Daniel Rosa, 
titular da Delegacia de Homicí-
dios Capital (DHC), que partici-
pa da operação de hoje.

Delegado descarta participação 
de Escritório do Crime em 
execução de Marielle
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Material apreendido foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra 

Dois dos presos nesta 
terça, os irmãos Leonardo 
Gouvêa da Silva, conheci-
do como Mad, e Leandro 
Gouvêa da Silva, o Tonhão, 
chegaram a ser ouvidos no 
inquérito. A Polícia Civil, no 
entanto, descartou a partici-
pação deles no caso.

"Isso foi uma linha de in-
vestigação, mas se provou 
que eles não cometeram esse 
crime", diz Rosa. "O Escritório 

do Crime foi investigado, mas 
ele não foi o responsável pela 
morte da vereadora".

Um dos crimes praticados 
pelo grupo foi a morte de Mar-
celo Diotti da Mata, assassina-
do no mesmo dia de Marielle 
e Anderson, em 14 de março 
de 2018, no estacionamento 
de um restaurante na Barra 
da Tijuca. Diotti já havia sido 
preso por homicídio e explo-
ração de máquinas de caça-ní-

queis e era visto como desafe-
to pelos milicianos.

"Esse crime, no dia que a verea-
dora Marielle Franco morreu, nós 
entendemos que foi no incentivo 
de desvirtuar as nossas investiga-
ções. Nós tivemos, inicialmente, 
uma testemunha que desvirtuou 
a investigação, dificultando o iní-
cio desse trabalho, com interesses 
escusos, inclusive para tomar uma 
milícia que atua em Jacarepaguá", 
assinala Antônio Ricardo.

Com salários brutos que po-
dem chegar aos R$ 50 mil, um 
grupo de militares terá a partir 
do mês que vem um aumento de 
até R$ 1.600 nos rendimentos. 
O reajuste ocorrerá em um dos 
penduricalhos que elevam o sol-
do e beneficiará, principalmente, 
o oficialato das Forças Armadas, 
destaca o Estadão.

A medida ocorre no momento 
em que a economia sofre com o 
impacto do novo coronavírus. 
Milhões de trabalhadores da 
iniciativa privada perdem em-
pregos ou são atingidos por sus-
pensão e corte de salários e o go-
verno enfrenta dificuldades para 
manter um auxílio emergencial 
de R$ 600 aos informais. Ao 
mesmo tempo, o presidente Jair 
Bolsonaro está envolto em cri-
ses e busca reforçar sua base de 
apoio, composta por militares, 
policiais, evangélicos, ruralistas 
e, agora, políticos do Centrão.

Chamada de "adicional de 
habilitação", a benesse foi cria-
da ainda na gestão de Fernando 
Henrique Cardoso e é dada para 

Em meio à crise, presidente Bolsonaro aumenta 
salário de militares em até R$ 1.600

Ministro da Educação mentiu sobre
pós-doutorado na Alemanha

Nomeado para o Ministério 
da Educação na semana passada, 
Carlos Alberto Decotelli retirou a 
citação ao seu pós-doutorado na 
Universidade de Wuppertal, na 
Alemanha, de seu currículo. Remo-
ção acontece horas depois de a ins-
tituição negar que Decotelli tenha 
concluído qualquer programa de 
pós-doutoramento.

Após a declaração da Uni-
versidade, Decotelli atualizou 
seu currículo disponível na 
plataforma Lattes do Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-

to Científico e Tecnológico 
(CNPq). Na atualização, ele 
removeu o período de estu-
dos na Alemanha de sua for-
mação acadêmica.

A Universidade de Wuppertal, 
localizada no oeste da Alemanha, 
diz que Decotelli realizou uma 
pesquisa de três meses na ins-
tituição. Dias antes, Decotelli já 
havia realizado uma alteração se-
melhante depois que a Universi-
dade de Rosário, na Argentina, di-
zer que o ministro não recebeu o 
título de doutor pela instituição.

quem fez cursos ao longo da car-
reira. O valor era o mesmo desde 
2001. No ano passado, Bolsonaro 
autorizou o reajuste para até 73% 
sobre o soldo, em quatro etapas 
(mais informações nesta página). 
Na primeira delas, o pendurica-
lho para quem fez "curso de altos 
estudos", por exemplo, subirá a 
partir de julho de 30% para até 
42% sobre o valor do soldo. O 
aumento vale para militares da 
ativa e da reserva.

Com isso, um general de qua-
tro estrelas, topo hierárquico 
das três Forças, passará a somar 
R$ 5.600 por mês ao soldo de 
R$ 13 400. Até então, o adicio-
nal era de cerca de R$ 4.000 
mensais. Eles ainda acumulam 
outros adicionais que elevam 
o salário para, pelo menos, R$ 
29.700 - a remuneração pode 
subir, a depender da formação, 
permanência em serviço, ativi-
dades e local de trabalho

 Foto: Reprodução de vídeo

O presidente Jair Bolsonaro 

Carlos Alberto Decotelli é o novo ministro da Educação 

 Foto:Marcello Casal JrAgência Brasil

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços
Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio



m trabalho de resgate de animais que 
sofreram maus-tratos, há 3 anos em 
São Gonçalo, uniu essas duas atletas 
flamenguistas, Glauce Xavier e Bianca 
Matos, onde cada uma possui sua his-
tória e trajetória de vida.  UU
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"Conheci a Glauce em 2017 e como eu já trabalhava em ação social com 
pessoas, não foi difícil para mim acrescentar mais uma experiência, que nes-
se caso foi os animais. Pude aprender muito com ela nessa missão. Já que é 
um trabalho que ela se dedica tanto e conhece bem. Daí surgiu nossa amiza-
de", conta Bianca, ". 

De origem humilde, do interior de Campos dos Goytacazes, a musa do 
Flamengo, criadora do projeto Mutondo fazendo à diferença, Bianca, conta 
que passou por muitos problemas financeiros, onde muitas vezes, não tinha 
o que comer, mas a força de vontade fez com que ela se tornasse uma profis-
sional e hoje pudesse dar aulas, passar experiência e cuidar das pessoas que 
possuem deficiências e necessidades especiais.

"Tenho em meu projeto, alunos com problemas mentais e que todos se 
dão muito bem e eu sinto que tenho contribuído na vida deles e isso para 
mim é uma das maiores gratificações que eu poderia ter", diz ela.

Bianca conta que quando Wladimir Velozo do Carmo Chagas de 37 
anos chegou no projeto, ele não ficava em casa sozinho, tinha medo, 
não tomava banho. "Hoje ele faz tudo. Espera, sabe o horário que tem 
que entrar, aprendeu mexer no celular. São várias coisas que a gente vê 
que ajudou de alguma forma. Por isso sempre digo que um gesto muda 
a vida de uma pessoa", Fala.

O projeto que é sem fins lucrativos, busca também ajudar com alimentos, 
doações e incentivar as pessoas a terem uma vida saudável através da ali-
mentação e atividade física.

"Tento contribuir ao máximo que posso ao próximo, com arrecadações, 
por meio de minha profissão, trabalho, patrocínios. Faço ação em asilos, orfa-
natos ou famílias e pessoas que não têm condições de se manter", diz a idea-
lizadora do projeto.

"Aprendi ser assim na escola da vida. Não foi no colegial, nem na faculdade 
pois o povo só mostra quem é melhor. Não existe melhor. Existe brilho que 
ninguém lhe tira. Existe história que ninguém apaga e existe uma coisa cha-
mada caráter que poucos têm". Desabafa.

"Existe muitos preconceitos por conta do meu trabalho, por mostrar meu 
corpo com roupas fora do padrão social.  Mas uma musa também tem seus 
sentimentos, suas dores e dificuldades. Mas isso não me abala, me torna mais 
forte para seguir com meu projeto".  Completa Bianca.

As aulas tem funcionado de forma totalmente virtual por vídeo-conferên-
cia nesse período de quarentena. Mas o projeto continua distribuindo cestas 
básicas na medida que é possível.

Além de exiber o 
corpo e a beleza,  

Glauce Xavier
segue salvando  

e cuidando dos 
animais, além de 

manter seu 
projeto de treino 

e dar aula  de 
Jiu-jitsu

SOCIAL

Glauce Xavier
Profissional de educação física/graduada em artes 

marciais/ atleta de Crossfit/ 31 anos/ "minha vida é 
 resumida em esporte e vida saudável.

Amo animais/ faço parte de várias ações sociais de 
combate à maus tratos".

Lema: "tudo no tempo de Deus vem de maneira certa 
e abrangente".

Instagram: @glaucexavieer

 "Minha amizade com a Bianca mantém firme e estamos conectadas e dispostas a aprender uma com a outra", diz Glauce Xavier, à direita

Bianca Matos
Profissional de educação física/ atleta 
de fisiculturismo e de Crossfit/ Musa 
do Flamengo/ 40 anos / "minha vida é 
saudável/ trabalho com ações sociais .
Lema : "ajude seu próximo".
"Uma atitude cura muitas pessoas, 
um gesto pode curar alguém" ❌
Instagram: @bianca.matos.prof

Aprendi ser assim na 
escola da vida. Não foi 
no colegial, nem na fa-
culdade pois o povo só 
amostra quem é me-
lhor. Não existe melhor. 
Existe brilho que nin-
guém lhe tira. Existe 
história que ninguém 
apaga e existe uma coi-
sa chamada caráter que 
poucos têm". Bianca Matos

Por Renato Ferreira

Uma união que deu certo
Fazer o bem e cuidar do próximo próximo 
é o lema dessas duas gatas!

O projeto de Bianca tem dado certo.

Sinto um orgulho enorme de te-los em minha vida. 

"Uma musa 
também 

tem seus 
sentimentos, 
suas dores e 

dificuldades"

Bianca cuida também dos idosos
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O Brasil tem o segundo maior número de casos no mundo e caminha para ultrapassar o Reino Unido

 733.848 1.370.488
58.385

92.161 111.883
9.848

UE vai barrar entrada de 
brasileiros enquanto pandemia 
não estiver controlada 

aíses euro-
peus vão 
barrar a 
entrada de 
quem vive 
em locais 
em que a 
p a n d e m i a 
do novo co-
r o n a v í r u s 
não está 

controlada quando abrirem 
suas fronteiras externas, o 
que está previsto para 1º de 
julho, informou nesta quinta 
a Comissão Europeia (CE).

A lista de países que terão 
entrada permitida começará a 
ser elaborada nesta quinta; na 
prática, residentes no territó-
rio brasileiro serão impedidos 
de entrar na União Europeia 
(UE) enquanto o Brasil não 
controlar a doença.

Segundo a comissária para 
os Assuntos Internos, Ylva 

P
Johansson, a situação epide-
miológica de cada nação será 
o principal critério de decisão 
sobre quem terá acesso ao 
território europeu, e a lista 
será ampliada aos poucos.

"Como a situação da saú-
de em certos países terceiros 
permanece crítica, a Comis-
são não propõe um levanta-
mento geral da restrição de 
viagens nesta fase. A restri-
ção deve ser levantada para 
os países selecionados com 
base em um conjunto de prin-
cípios e critérios objetivos", 
afirma comunicado da UE.

O Brasil tem o segundo 
maior número de casos no 
mundo e caminha para ultra-
passar o Reino Unido e ter o 
segundo maior número de 
mortes, mostram dados de 
um consórcio formado por 
veículos jornalísticos brasi-
leiros. Além disso, a taxa de 

contágio no Brasil continua 
acima de um, o que indica 
transmissão fora de controle.

Além da situação da pan-
demia, o bloco vai avaliar 
também a capacidade de 
aplicar medidas de conten-
ção durante a viagem e me-
didas de reciprocidade (nes-
te caso, para barrar a entrada 
dos que não abrirem suas 
portas aos europeus).

A Comissão Europeia tam-
bém quer que todos os 27 paí-

ses membros e os outros qua-
tro que fazem parte da zona 
Schengen (Islândia, Noruega, 
Suíça e Liechtenstein) encer-
rem todos os controles nas 
fronteiras internas até 20 de 
junho, mas recomenda que a 
abertura seja feita já na próxi-
ma segunda (15).

A restrição à entrada de 
não europeus, que expira no 
dia 15, será prorrogada até 30 
de junho, e, segundo a comis-
sária, a abertura a viajantes 

de fora do bloco e da zona 
Schengen deveria acontecer 
apenas depois que os contro-
les internos forem retirados.

Para os países que ficarem 
fora da lista de acesso, pode 
haver exceções para familia-
res de residentes da União 
Europeia e da zona Schengen, 
estudantes internacionais e 
trabalhadores não qualifica-
dos considerados essenciais 
(como os que trabalham nas 
colheitas).

Símbolos do luxo na capi-
tal fluminense, os hotéis Co-
pacabana Palace e Fasano, na 
Zona Sul do Rio, anunciaram a 
retomada das atividades. Fe-
chado para os hóspedes des-
de o dia 10 de abril, no início 
da pandemia da covid-19, o 
Copa será reaberto no dia 10 
de agosto. Já o Fasano volta 
no dia 17 de julho.

Essa foi a primeira vez 
que o Copacabana Palace 
teve o funcionamento inter-

Hotel Copacabana Palace e Fasano 
anunciam data de reabertura

rompido desde sua inaugu-
ração, em 1923. Neste quatro 
meses fechado para os hós-
pedes, apenas dois morado-
res permaneceram no hotel: 
Andrea Natal, diretora-geral 
do Grupo Belmond do Bra-
sil, que administra o local; e 
o cantor Jorge Ben Jor, que 
reside no local há 2 anos.

O Fasano anunciou, em 
um comunicado, que a rea-
bertura será com operações 
e serviços limitados, com 

avaliação constante para que 
"hotel possa cuidar da se-
gurança e do bem-estar dos 
hóspedes, colaboradores e 
da comunidade em geral, 
com todas as práticas e pro-
tocolos de prevenção".

Segundo o plano de reto-
mada elaborado pela Prefeitu-
ra do Rio, os hotéis e hostels 
estão autorizados a retomar 
as atividades, mediante uma 
série de medidas restritivas, a 
partir desta quarta-feira. Essa foi a primeira vez que o Copacabana Palace teve o funcionamento interrompido 

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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A
cidade de Ja-
peri, na Baixa-
da Fluminen-
se, completa 
29 anos de 
e m a n c i p a -
ção. A médica 
Fernanda On-
tiveros, jape-

riense de origem e colunista 
do JORNAL POVO, concedeu 
uma entrevista onde fala do 
que precisa ser feito na ci-
dade sob seu ponto de vista. 
Fernanda fala sobre a neces-
sidade de se investir nos ser-
viços básicos e trazer mais 
geração de empregos para o 
município. Para ela, Japeri 
precisa sair do posto de ci-
dade-dormitório, reputação 
negativa construída por ges-
tões públicas que passaram 
pela cidade e deixaram esse 
legado obscuro. 

JORNAL  POVO -  O que 
a população de Japeri ga-
nhou nesses 29 anos de 
emancipação?

DRA. FERNANDA – “A 
população de Japeri ganhou 
muito pouco. Quando falamos 
de emancipação ela ganhou 
a oportunidade de ter sua in-
dependência: Política, econô-
mica, cultural, social. Enfim, 
poder traçar o seu caminho. 
Mas, infelizmente quando 
avaliamos as gestões públi-
cas que passaram pela cidade 
vemos que a cidade ganhou 
muito pouco. Ela não conse-
guiu atingir um nível mínimo 
de crescimento e desenvolvi-
mento. Mesmo após 29 anos 
de emancipação, Japeri conti-
nua sendo uma cidade-dormi-
tório, sem oportunidades com 
relação a oferta de emprego e 
renda, visto que a cidade tem 
o comércio muito pouco esti-
mulado. O comércio não con-
segue expandir, não há aber-
tura de lojas maiores. Você 
acaba vendo as pessoas irem 
consumir em comércio das ci-
dades vizinhas.  

Com relação a serviços pú-
blicos – digo em todas as esfe-
ras: Saúde, educação mobili-
dade urbana etc – você não vê 
na cidade. As pessoas acabam 
indo a cidades vizinhas para 
procurarem esses serviços bá-
sicos.

JORNAL  POVO - Tem pre-
feito que aponta como legado 
a construção do presidio em 
Japeri. O que você acha disso?

DRA. FERNANDA – “Infe-
lizmente existem grupos po-
líticos que defendem a ideia 
de que isso trouxe desenvol-
vimento para a cidade. Eu res-
peito a opinião de todos que 
pensam assim, mas na minha 
opinião foi um grande retro-
cesso.  Inclusive, quando o Es-
tado propôs a construção des-
se complexo presidiário em 
Japeri, a contrapartida era que 
o bairro que receberia esse 
complexo, que o Belo Hori-
zonte, no bairro Engenheiro 
Pedreira, a proposta, segundo 
ouvíamos muito na cidade, é 
de que aquele bairro seria um 
bairro modelo com relação a 
infraestrutura. Teria asfalto, 
construção de praças, escolas, 
creches. E não foi 
nada disso 
que nós 
v i m o s . 
O que é 
n o t a d o 
é que o 
bairro é 
visto com 
um índice 
muito grande 
de violência e 
de certa forma os 
moradores dizem que mui-
tas pessoas que não eram 
moradores dali, que vieram 
do Rio de Janeiro por terem 
um grau de parentesco com 
quem está preso, que hoje 
já chegam a um número de 
mais de 3.500 lá no presídio.  
Não vejo vantagem nenhuma 
a chegada desse complexo 
presidiário da cidade”.

JORNAL POVO -  Ainda há 
esperança de dias melhores 

para o ci-
dadão ja-
periense?

D R A . 
FERNAN-

DA – “Eu acho 
que sim. Ain-
da temos uma 
p e r s p e c t i v a 
muito grande 

de dias melho-
res para a ci-

dade. Primeiro 
porque temos um 

orçamento de R$ 265 a R$ 
270 milhões/ano.  Não é um 

orçamento insuficiente. Acho 
que com uma boa gestão que 
tenha ética, transparência, que 
crie projetos que realmente 
venham a contemplar as reais 
necessidades da população, 
acredito sim que a cidade pos-
sa acontecer e nascer de verda-
de.  Claro que ainda se precisa 
investir muito em infraestru-

tura, isso eu digo ainda com 
relação a saneamento básico. 
Precisa criar políticas que es-
timule o crescimento dos cen-
tros urbanos e principalmente 
com relação a políticas que se-
jam capazes de gerar emprego. 
A cidade tem entrada e saída 
do Arco Metropolitano, já tem 
um distrito industrial que pre-
cisa ser estimulado. Tem tudo 
para crescer sair desse posto 
de cidade-dormitório, para 
dar oportunidade à popula-
ção que sai todos os dias nos 
trens da SuperVia e volta no 
final da tarde para a noite e 
praticamente tem que buscar 
seu sustento Rio de Janeiro a 
fora, e acaba usando a renda 
fora da cidade mesmo, seja 
para fazer compras, consulta 
médica. Perde muito quali-
dade de vida por ficar muito 
tempo dentro de transportes 
públicos lotados durante ho-
ras.  Tem tudo para dar certo. 
Mas, para que isso aconteça 
precisa de uma gestão que  es-

teja realmente interessada em 
ajudar a população”.

JORNAL POVO -  O que 
pode ser feito de forma ime-
diata para melhorar a qualida-
de de vida do povo de Japeri

DRA. FERNANDA – “Acho 
que o que se tem que fazer de 
forma imediata é o básico, o ar-
roz com feijão. Colocar as con-
tas do município em dia, co-
meçar com os serviços básicos, 
que são saúde, educação. En-
fim. Melhorar a mobilidade ur-
bana, começar a tirar essa sen-
sação de abandono na cidade.  
Tem que começar com choque 
de ordem, organizando centros 
urbanos e melhorando o servi-
ço público de saúde, para que 
possa ser feito de maneira mais 
emergencial. Precisamos da 
presença do Executivo de se-
gunda a segunda, comprome-
tido em resolver os problemas 
da cidade. Isso precisa ser feito 
o quanto antes”. 

‘Japeri ganhou muito 
pouco nesses 29 anos’, 
diz Fernanda Ontiveros

Japeri 
continua 
sendo uma 
cidade 
dormitório
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oliciais Civis 
da 70ª DP 
( T a n g u á ) , 
p r e n d e r a m 
um homem 
identificado 
como Maciel 
Cunha da 
C o n c e i ç ã o , 
de 23 anos, 
por matar a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

própria vizinha enquanto rou-
bava a residência da vítima, em 
Tanguá, na Região Metropolita-
na. A mulher tinha 55 anos e o 
Maciel morava na região há cer-
ca de três meses.

De acordo com a unida-
de, o homem chegou a pres-
tar declarações na delegacia 
como testemunha do crime. 
Ele foi capturado dentro de 

casa, em cumprimento a um 
mandado de prisão expedido 
pela 1ª Vara Criminal da Co-
marca de Itaboraí. 

A Polícia Civil informou 
que Maciel já tinha diversos 
passagens por furto à resi-
dência. Ele foi conduzido à 
delegacia e confessou a auto-
ria do crime, além de detalhar 
toda a ação. 

Homem é preso por matar a vizinha
Foto:  Reprodução/Internet

Um aluno do 7º ano da es-
cola La Salle Abel chamou um 
professor de "macaco" e "go-
rila" durante uma aula virtual 
de história. Uma pessoa ligada 
à escola, que não quis se iden-
tificar, conta que o professor é 
um profissional querido pelos 
estudantes e que é a primeira 
vez que tem conhecimento 
sobre algo do tipo.

O caso aconteceu no último 
dia 18, por volta de 12h. O aluno 
utilizou a ferramenta de chat 
para falar com os colegas e pro-
fessores para proferir as ofensas 
contra o profissional. O colégio 
é um dos mais tradicionais da 
cidade de Niterói.

A Instituição emitiu um comu-
nicado informando que a direção 
do Colégio La Salle Abel tomou 
ciência do ocorrido por meio da 
coordenação pedagógica dos Anos 
Finais. Segundo a nota, a esco-
la disse manifestar seu repúdio. 
Além disso, se solidariza com o 
profissional alvo dos xingamentos.

"O Colégio La Salle Abel repu-
dia, de forma veemente, toda e 
qualquer forma de preconceito. 
Esse comportamento execrável 
compõe de maneira indelével o 
racismo estrutural que funde a 
sociedade brasileira e, portanto, 
merece atenção redobrada, ten-
do em vista os crescentes casos 

dessa modalidade de preconcei-
to no País", disse.

Segundo a direção do colégio, 
"medidas já foram tomadas e o 
caso é analisado". No entanto, a 
escola não informou se o aluno 
foi afastado, expulso ou suspen-
so da escola ou quais medidas 
foram tomadas.

Mais de 80 mil pessoas já testaram  em 
massa para Covid-19 em Duque de Caxias

Professor de escola em Niterói é vítima 
de racismo durante aula virtual

A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Ci-
vil, deu início em 06 de junho 
às ações de testagem rápida de 
Covid-19, alcançando nesta se-
gunda-feira (29/06) a marca de 
85.522 pessoas testadas no mu-
nicípio. Deste total, 76.512 (cerca 
de 90%) pessoas testaram nega-
tivo para o novo Coronavírus.

Com o apoio dos agentes 
da Defesa Civil e de volun-
tários do Processo Apell, as 
equipes da SMSDC já estive-
ram em quase 200 localida-
des, espalhadas pelos quatro 
distritos de Duque de Caxias.

Nesta terça-feira (30), as tes-
tagens acontecem das 8h às 12h, 
em oitolocalidades do terceiro 
distrito (Veja a lista abaixo).

Durante as testagens os 
pacientes sintomáticos, com 
teste rápido positivo, são enca-
minhados para o atendimento 

médico na unidade de saúde 
mais próxima, além da reco-
mendação para que cumpram 
o isolamento domiciliar.

Os testes rápidos para Co-
vid-19 devem ser feitos a partir 
do oitavo dia após o início dos 
sintomas, para que os resulta-
dos possam atingir os valores 
de sensibilidade, especificidade 
e precisão. Os grupos prioritá-
rios para serem testados são os 
profissionais de saúde, os idosos 
e pessoas com comorbidades, 
como hipertensão e diabetes, 
além dos agentes de segurança 
e pessoas com sintomas de sín-
drome gripal.

O objetivo da Prefeitura de 
Duque de Caxias é reduzir as 
subnotificações, possibilitan-
do ainda iniciar o tratamento 
medicamentoso adequado nos 
pacientes infectados, no menor 
tempo possível, o que colabora 
muito no sucesso do tratamento.

Colégio Le Salle Abel 

Foto: Divulgação

CIDADES

Imagens do projeto da construção do campus da IFRJ em Belford Roxo

P
Delegacia de Tanguá registrou a ocorrência
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Surpreendente

Q
uem assistiu o cli-
pe da animada “A 
Vida é Boa com 
Você” que mostra 
muito sol, areia 
e clima de praia 
vai se surpreen-
der com a nova 
versão da música. 

Além da canção ser apenas em 
voz e violão, trazendo uma me-
lodia mais calma e introvertida, 
o novo vídeo da canção foi gra-
vado inteiramente dentro de um 
chalé, iluminado pela fogueira 
mudando completamente o ce-
nário e, consequentemente, as 
emoções da primeira versão.

Com o intuito de apresentar 
as faixas do seu primeiro álbum 
“A Vida é Boa” de uma forma 
diferente, mais íntima e pro-
funda, Bryan Behr vem lançan-
do as canções em voz e violão, 
dando maior foco para letra por 
meio de uma melodia calma e 
serena junto a um vídeo pensa-
do exclusivamente para exaltar 
ainda mais a canção.

Além de ser a música mais 
animada do primeiro projeto, “A 
Vida é Boa com Você” também é 
uma das mais queridas de seus 
fãs que se identificam com o 
clima de romance, alegria e alto 

Instagram  e facebook: lolo_de_sousa

“A Vida é Boa com você” de 
Bryan Behr ganha versão voz 
e violão e novo clipe

astral passados no clipe. Agora, 
o cantor traz essas sensações 
para o íntimo transformando a 
canção, que antes era mais uma 
celebração do amor, em uma 
verdadeira declaração apaixo-
nada e íntima.

A l é m  d e s t a  f a i x a ,  o u -
t ra s  s e te  c a n ç õ e s  j á  g a -
n h a ra m  n ov a  v i d a  e  e s t ã o 
d i s p o n íve i s  n o  c a n a l  d o 
Yo u T u b e  d o  c a nto r.  O  p ró -
x i m o  l a n ç a m e nto  s e rá  n o 
d i a  1 º  d e  j u l h o.

Com um clima mais quente 
e sensual, o single “Selva” da 
dupla Cash Hazze já se encontra 
em todos os aplicativos de mú-
sica e ganha a voz de Fabio Coco. 
Composta pelo dono dos vocais 
e produzida pelo duo, a canção 
fala sobre o lado dos extintos 
sexuais dos seres humanos, fa-
zendo uma alusão aos extintos 
selvagens de um animal.

Cash Hazze é um duo de 
artistas independentes LGBT-
QIA+ de Araruama, no Rio de 
Janeiro, formada pelo produtor 
e DJ Dorin e MC Maykino. Tra-
balhando em seu EP de estreia 
intitulado “Baile Muito louco”, 
a dupla que, individualmente, já 
se apresentava em Paradas LGB-

TQIA+ e eventos da região, foca 
em trazer diversidade ao públi-
co do funk e do rap brasileiro.

Cantor pop com influência 
do Hip-hop, Fabio Coco conta 
com dois álbuns autorais e um 
EP de remixes e parcerias com 
cantores independentes. Numa 
sequência de shows, passando 
por várias cidades do Rio Janeiro, 
em eventos como sarais regio-
nais, boates, festivais de música 
e Paradas LGBTQIA+, conheceu 
a Cash Hazze, através daí, nasceu 
a parceria de em “Selva”.

A faixa ganhou um lyric ví-
deo produzido pela Inseto Fil-
mes, com artes de Felipe Anjo e 
animação de Vinicius Kahan, no 
canal de Fabio Coco. 

Editores: Ana Carlos, Anderson Lopes, Claudia Lúcia Monteiro e Clilton Paz

CCulturando ulturando 
MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

Cash Hazze e Fabio Coco se unem 
no single “Selva”



p r ó p r i o 
Pedro acre-
dita que 
o melhor 
ainda está 
por vir. Ele 
passa por 
um pro-
cesso de 
adaptação 
ao estilo 

do técnico português, que, por, 
exemplo, pediu ao atacante que 
jogue menos de costa para o gol 
em busca das jogadas de pivô.

- Tive boas atuações, mas, 
sinceramente, acredito que 
posso render muito mais. Te-
nho procurado me dedicar e 
buscado entender essa nova 
maneira de jogar o mais rápi-
do possível. Certeza que nesse 
processo sairei um jogador me-
lhor - afirmou Pedro.

Nesta quarta-feira, contra o 
Boavista, no Maracanã, a ten-
dência é de que ele seja utiliza-
do por Jorge Jesus no decorrer 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
do jogo para que ganhe ritmo de 
competição. Ele não entrou na vi-
tória por 3 a 0 contra o Bangu, na 
última rodada.

Confira o bate-papo 
com Pedro:

Você começou o ano com 
gols e assistências. Conseguiu 
se adaptar muito rápido ao esti-
lo de jogo do Flamengo. Espera-
va essa adaptação tão rápida? O 
que foi mais determinante?

Pedro: Sem dúvida chegar 
em um time pronto e entrosa-
do facilita o trabalho daqueles 
que iniciaram em Janeiro. Te-
nho consciência que tive boas 
atuações mas, sinceramente, 
acredito que posso render 
muito mais. Tenho me dedi-
cado muito nos treinamentos 
para evoluir em alguns as-
pectos e encaixar da melhor 
forma na maneira de jogar do 
mister. Ele tem procurado me 
dar conselhos também. Tenho 
certeza que vou evoluir, cres-

cer e ter grandes conquistas 
junto com grandes atuações 
no decorrer da temporada.

No ano passado, Jorge Jesus 
sempre falava da necessidade 
de um camisa 9, e você chegou 
para suprir essa lacuna. Mas, 
numa entrevista, ele disse que 
ainda tinha coisas para conser-
tar e que você jogava muito de 

Pedro no treino do Flamengo no Ninho

costas para o gol. Como tem 
sido esse processo com ele? O 
que ele tem contribuído para 
sua evolução como jogador?

Tem sido fantástico. Real-
mente tenho muito costume de 
fazer o pivô. Dominar a bola de 
costas e preparar para os meias 
que chegam de trás. Manter 
essa minha característica e po-

der aprender novas maneiras de 
jogar é espetacular. O mister nos 
passa muita confiança e é didá-
tico no dia a dia. Tenho procura-
do me dedicar e buscado enten-
der essa nova maneira de jogar 
o mais rápido possível. Certeza 
que nesse processo sairei um 
jogador melhor.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo
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Pedro tenta se adaptar 
ao estilo de Jorge Jesus e 
afirma: "Posso render muito mais"


