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Brasil entra em acordo 
mundial de vacinas contra 
coronavírus, informa OMS

Brasil apre-
sentou uma 
m a n i f e s t a -
ção oficial 
de interes-
se em par-
ticipar do 
p r o g r a m a 
de finan-
c i a m e n t o 
c h a m a d o 

'COVAX Facility', mecanismo 
projetado para garantir aces-
so rápido e equitativo global 
às vacinas contra a Covid-19, 
informou a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) nesta 
quarta-feira (15).

Além do governo brasileiro, 

O
outros 74 países submeteram 
um pedido oficial para acelerar 
o acesso ao imunizador contra 
o novo coronavírus. No entan-
to, a OMS destacou que todos 
custearão as vacinas com seus 
próprios orçamentos de finan-
ças públicas.

Outros 90 países de baixa 
renda poderão ser apoiados por 
meio de doações voluntárias ao 
Compromisso de Mercado Avan-
çado (AMC) da Gavi. Juntos, es-
ses governos representam mais 
de 60% da população mundial.

— O COVAX é a única solução 
verdadeiramente global para a 
pandemia da Covid-19. Mesmo 
para os países que conseguem ga-

A Prefeitura de Belford Roxo 
prorrogou até o dia 31 de julho 
flexibilização do funcionamen-
to do comércio, mas mantém 
proibida a realização de eventos 
que causem aglomerações. Fica 
autorizado o funcionamento de 
serviços de promoção à saúde, 
tais como academias, centros 
de ginástica, estúdios de perso-
nal training, estúdios de pilates, 
centros de treinamento funcio-

nal, centros de treinamento de 
crossfit, centros de treinamento 
de lutas e estabelecimentos si-
milares, que poderão funcionar 
com práticas individuais se-
guindo alguns cuidados. O co-
mércio em geral também pode 
funcionar, cumprido também 
algumas normas.

De acordo com o decreto, 
ficam suspensas as seguintes 
atividades:

- Realização de evento e de 
qualquer atividade com a pre-
sença de público, ainda que pre-
viamente autorizadas, que envol-
vam aglomeração de pessoas, tais 
como: evento desportivo, show, 
salão de festa, casa de festa, even-
to científico, comício, carreata, 
passeata e afins; atividades cole-
tivas de cinema, teatro e afins;  as 
aulas, sem prejuízo da manuten-
ção do calendário recomendado 

Medidas restritivas e flexibilização são
prorrogadas até 31 de julho em Belford Roxo 

Brasil entra em acordo mundial de vacinas, aponta ONU 
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rantir seus próprios acordos com 
os fabricantes de vacinas, esse 
mecanismo representa, por meio 
de seu portfólio de líder mundial 
de candidatos a vacinas, um meio 

de se reduzir os riscos associados 
a candidatos individuais que não 
demonstrem eficácia — , afirmou 
Seth Berkley, presidente da Gavi, a 
Aliança para Vacinas.

O GLOBO procurou o Minis-
tério da Saúde e o Itamaraty 
para obter mais detalhes sobre o 
acordo, mas ainda não recebeu 
respostas.

74.445

pelo Ministério da Educação, nas 
unidades da rede pública e priva-
da de ensino, inclusive nas unida-
des de ensino superior, conforme 
regulamentação por ato expedi-

do pelo secretário de Educação 
do Município de Belford Roxo; o 
transporte de passageiros por apli-
cativo, no que tange ao transporte 
de mais de 01 (um) passageiro.
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Professor Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação

Milton Ribeiro toma posse como 
quarto ministro da Educação 
no governo Bolsonaro

pastor e pro-
fessor Milton 
Ribeiro to-
mou posse 
nesta quin-
ta-feira (16) 
como novo 
ministro da 
E d u c a ç ã o . 
Ribeiro é o 
quarto mi-

nistro da Educação no gover-
no Bolsonaro e foi anunciado 
como novo chefe da pasta na 
sexta-feira (10), por meio de 
uma rede social.

A cerimônia aconteceu no Pa-
lácio do Planalto, e o presidente 
Jair Bolsonaro, que está com co-
ronavírus, participou por video-
conferência. Os ministros Braga 

O
Netto (Casa Civil) e Jorge Oliveira 
(Secretaria-Geral) participaram 
do ato no Planalto.

O novo ministro tem 62 anos, 
nasceu em Santos (SP), é teólogo 
e advogado, com doutorado em 
Educação. Ele também é pastor 
da Igreja Presbiteriana.

No discurso de posse, disse 
que buscará ter "grande diálogo" 
com "acadêmicos e educadores" 
e afirmou ter "compromisso" 
com o Estado laico.

Antes de Ribeiro, comanda-
ram o Ministério da Educação 
(MEC) no governo Bolsonaro:

Carlos Alberto Decotelli (26 
de junho a 1º de julho 2020): 
o ministro chegou a ser no-
meado, mas não tomou posse. 
Deixou o cargo em razão de di-

O auxílio emergencial, car-
ro-chefe das iniciativas do 
governo federal no combate 
à pandemia do novo coro-
navírus (Sars-Cov-2), pago 
a trabalhadores informais, 
inscritos no Cadastro Único, 
beneficiários do Bolsa Famí-
lia, contribuintes individu-
ais, desempregados que não 
recebem seguro-desemprego 
e famílias de baixa renda afe-
tadas pela crise, tem até esta 
quinta-feira (16) pagamentos 
divididos em quatro lotes, 
três parcelas e dois grupos 
majoritários: os que são e os 
que não são do Bolsa Família. 
Em meio a tantas datas, se 
confundir é comum. Por isso, 
dividimos cada lote e cada 
parcela com os respectivos 
estágios atuais e datas.

Pago a mais de um terço 
dos brasileiros, superando 
os 60 milhões de beneficiá-
rios, o auxílio emergencial, 
ou simplesmente auxílio de 
R$ 600 (valor da parcela, ex-
ceto para mulheres chefes de 
família que recebem cota du-
pla, de R$ 1.200) é considera-
do essencial para minimizar 
os efeitos da crise econômica 

no Brasil, que tem seus efei-
tos imediatos, como o au-
mento do desemprego, mas 
ainda deve prejudicar o País 
em um futuro próximo.

Para os trabalhadores 
inscritos no Cadastro Úni-
co, base de dados do gover-
no, o auxílio veio automati-
camente, sem necessidade 
de um cadastro específico, 
assim como acontece para 
os beneficiários do Bolsa 
Família, programa de trans-
ferência de renda.

Os calendários desses gru-

Principais índices de criminalidade do
estado caíram no primeiro semestre do ano

Quatro lotes, sete parcelas, novas datas: como 
está o calendário do auxílio emergencial?

Todos os principais índices de 
criminalidade do Estado do Rio 
apresentaram queda no primei-
ro semestre deste ano, na com-
paração com o mesmo período 
de 2019. Os homicídios dolosos 
tiveram redução de 9,2%, indo 
de 2.090 no ano passado para 
1.898 no primeiro semestre de 
2020. Foi o acumulado mais bai-
xo para o semestre desde o início 
da série histórica, em 1991. Man-
tida a média de janeiro a junho, 
o ano fechará com menos de 
3.800 homicídios, menor núme-
ro da história no estado.

Impacto da pandemia
Houve também redução nas 

mortes em confronto no pri-
meiro semestre, com o índice 
caindo 12,4% e voltando ao pa-
tamar de 2018, sinalizando que 
o recorde de autos de resistên-
cia registrado no ano passado 
não deverá ser superado, se for 
mantida a média do primeiro 
semestre.

A pandemia do coronavírus 
teve impacto expressivo tanto 
nos crimes contra a vida quanto 
naqueles contra o patrimônio. 
Como afirma o próprio ISP, "Os 
indicadores podem apresentar 

queda por causa do distancia-
mento social, que ajudou na 
redução da criminalidade, e da 
diminuição dos registros das 
ocorrências, resultando em sub-
notificações". Os principais índi-
ces de roubo — pedestre, veículo, 
carga, comércio, em ônibus — ti-
veram quedas acima de 30% no 
semestre. Os assaltos em ônibus 
e a pedestre despencaram 43%.

Crimes financeiros foram me-
nos impactados pela pandemia. 
Um exemplo é o roubo de caixa 
eletrônico, que teve um cres-
cimento de 56,5% no primeiro 
semestre de 2020, na compa-
ração com o mesmo período de 
2019. Os roubos após saque — as 
chamadas saidinhas de banco 
— tiveram queda de 14%, uma 
redução modesta se comparada 
aos outros tipos de roubo.

Trimestre da pandemia
Analisando-se apenas os três 

meses do primeiro semestre 
nos quais as restrições de circu-
lação e o distanciamento social 
estiveram plenamente em vigor, 
a queda nos índices foi ainda 
maior, mostrando que foi o perí-
odo de quarentena a puxar para 
baixo as taxas de criminalidade.

Aplicativo da Caixa para auxílio emergencial 

Foto: Agência Brasil

pos, porém, são separados. 
Enquanto quem é do Bolsa 
Família recebe nas datas re-
gulares do programa, sempre 
nos dez últimos dias úteis de 
cada mês, os inscritos no Ca-
dÚnico recebem junto com 
os primeiros que se inscre-
veram no auxílio por meio 
do aplicativo Caixa / Auxílio 
Emergencial ou pelo site, fa-
zendo parte do chamado pri-
meiro lote, cujo calendário 
de cada parcela depende da 
programação da Caixa Eco-
nômica Federal.
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versas polêmicas envolvendo 
o currículo dele;

Abraham Weintraub (abril de 
2019 a junho de 2020): perma-
neceu 14 meses no cargo. Deixou 
a função em meio a polêmicas 

como o inquérito que apura cri-
me de racismo e o crime e o in-
quérito que apura ameaças a mi-
nistros do STF.

Ricardo Vélez Rodríguez (ja-
neiro a abril de 2019): seguidor 

de Olavo de Carvalho, ficou no 
cargo 3 meses e 1 semana, uma 
das gestões mais curtas desde 
1985. Vélez caiu após uma dis-
puta entre as alas ideológica e 
militar dentro do MEC.
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O governador segue no caminho da Justiça

Justiça nega pedido de 
suspensão de impeachment 
de Wilson Witzel

tribunal de 
Justiça do 
Rio (TJRJ) 
negou o 
pedido de 
s u s p e n s ã o 
de impeach-
ment feito 
pelo gover-
nador Wilson 
Witzel para a 
Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj).

Ao fazer o pedido, os advoga-
dos elencaram uma série de deci-
sões do processo de afastamento 
do governador que, segundo eles, 
ferem a lei. Após ouvir a Alerj, 
o desembargador Elton Carva-
lho Leme rejeitou todas elas. O 
pedido de impeachment contra 
Witzel foi aberto na Assembleia 

O
Legislativa no dia 10 de junho 
a partir de denúncia apresenta-
da pelo deputados Luiz Paulo e 
Lucinha, ambos do PSDB. Eles 
defendem que o governador co-
meteu crimes de responsabilida-
de. Atualmente, processo está na 
fase de defesa de Witzel.

Dentre as supostas irregulari-
dades apresentadas pelo advo-
gado do governador ao pedir o 
mandado de segurança, estão:

Competência exclusiva da 
União para legislar sobre crime 
de responsabilidade. Falta de 
eleição direta para a formação da 
comissão especial. 

Presença de 18 deputados (1/4 
dos deputados) na comissão e 
não os 25 atuais.

 Não garantia do contraditório, 
da ampla defesa e do devido pro-
cesso legal. 

A cidade do Rio entra nessa 
sexta-feira (17) na Fase 4 de sua 
reabertura econômica após as 
medidas contra o novo corona-
vírus. As pré-escolas e turmas 
de 1º e 2º ano que inicialmen-
te estavam previstas para rea-
brir nesta etapa permanecerão 
fechadas, confirmou o prefeito 
Marcelo Crivella (Republica-
nos). Um decreto municipal 
já havia sido publicado nesse 
sentido, estendendo o fecha-
mento até 3 de agosto.

“As curvas estão dentro do 
previsto. Porém, nós estamos 
avaliando que, nessa situação 
de transporte e de segurança, 
nós precisamos adiar um pou-
quinho. Tivemos um número 
crescente de multas, o que não 
gostamos, e estamos ouvindo 
a opinião pública: 60% das 
pessoas que ouvimos acham 
prematuro abrir as escolas”, 
disse Crivella.

Já os pontos turísticos 
voltam a abrir com 1/3 da ca-
pacidade e distanciamento 
mínimo de 4 m² por pessoa. 
Apesar da liberação da prefei-
tura, alguns espaços seguem 
fechados até a primeira quin-
zena de agosto, como é o caso 

do Pão de Açúcar, do Corcova-
do, do Aquario e do RioStar.

Nestes casos, a reabertu-
ra será unificada com outros 
equipamentos turísticos da 
cidade, com o objetivo de re-
tomar as atividades de forma 
conjunta e segura, visando o 
bem-estar e a preservação da 
saúde de todos os visitantes e 
funcionários. Uma campanha 
com descontos para os cario-
cas deve ser divulgada em bre-
ve, segundo a prefeitura.

Nos clubes, as piscinas 
estarão abertas apenas para 

Bolsonaro diz que cloroquina “não tem 
comprovação” e “não recomenda” uso

Crivella mantém escolas fechadas, mas libera esportes 
coletivos na praia e pontos turísticos na Fase 4

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) amenizou o discur-
so fervoroso que vinha fazendo 
em defesa da hidroxicloroquina.

Durante transmissão ao 
vivo do Palácio da Alvorada no 
fim da tarde dessa quarta-fei-
ra (15/7), o chefe do Executivo 
chegou a destacar o fato de não 
haver comprovação científica 
de que o medicamento seja efi-
ciente no combate à Covid-19. 
Bolsonaro disse, também, que 
não faz campanha para o remé-
dio e disse não recomendá-lo.

“Eu não recomendo nada, eu 
recomendo que você procure 
seu médico e converse com ele. O 
meu, no caso, médico militar, foi 
recomendado hidroxicloroqui-
na”, disse o presidente antes de 
anunciar que ainda está infecta-
do com o novo coronavírus.

Bolsonaro afirmou que se sen-
tiu melhor após tomar o fármaco. 
Segundo o capitão reformado 
do Exército, ele teve febre de 38 
graus, cansaço e dores muscu-
lares antes da começar o uso da 
hidroxicloroquina.

“Coincidência ou não, sabe-
mos que não tem nenhuma 
comprovação científica, mas deu 
certo comigo. No mais, não existe 

nenhum medicamento ainda no 
mundo que tenha comprovação 
científica constatada. Então, é 
uma situação de observação, que 
deu certo comigo, deu certo com 
muita gente. Muitos médicos 
dizem que a hidroxicloroquina 
funciona. Não estou fazendo ne-
nhuma campanha para o medi-
camento, afinal de contas, o custo 
é baratíssimo e, talvez, por causa 
disso, que tem muitas pessoas 
contra. E outras, parece, por ques-
tões ideológicas, parece”, acusou.

No total, o presidente da Re-
pública já foi submetido a cinco 
exames que apontaram ou não 
a presença do vírus. Os três pri-
meiros, feitos no retorno dele de 
uma viagem aos Estados Unidos, 
deram negativos. Recentemente, 
dois foram positivos.

Bolsonaro tem 65 anos e faz 
parte da faixa etária considerada 
por especialistas como grupo de 
risco da Covid-19.

Com o resultado positivo, Bol-
sonaro deve continuar isolado no 
Palácio da Alvorada, residência 
oficial da Presidência, até que es-
teja apto a retornar ao Palácio do 
Planalto. A previsão é que o presi-
dente seja submetido a um novo 
exame na próxima semana.

Crivella anuncia Fase 4 de retomada econômica no Rio

Foto: Henrique Coelho/G1 Rio

natação, não para lazer. Já 
os jogos de vôlei e futevôlei 
podem ocorrer nas quadras 
na praia de segunda a sexta, 
mas seguem proibidos nos 
finais de semana.

O estacionamento na Orla 
também está autorizado a 
funcionar.

“As medidas de uso da 
máscara, afastamento social 
e uso de álcool gel têm feito 
com que as curvas caiam, de 
uma maneira vertiginosa. 
Isso nos deixa muito feliz”, 
disse Crivella.
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Os preferidos na opinião do povo

Professor Lucas sai na frente Professor Lucas sai na frente 
na sucessão em Seropédicana sucessão em Seropédica

Alan Bombeiro quer dar Alan Bombeiro quer dar 
continuidade ao trabalhocontinuidade ao trabalho
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PARA TODOS

população de Itaguaí,  que vivencia pela se-
gunda vez esse ano a cassação do mandato 
do prefeito Charlinho e de seu vice Abelar-
dinho,  por práticas de má gestão e desvios 
na aplicação do dinheiro público, já come-
ça a virar a página desse fatídico obscuro 
capítulo da história da cidade e olhar para 

frente na tentativa de eleger um novo nome para a cadeira 
do executivo que consiga dar novos rumos à região.

E com as eleições se aproximando, os nomes que entra-
rão na disputa pela prefeitura de Itaguaí começam a apare-
cer. Até o momento são muitos postulantes, pelo menos 
dez se apresentaram. Desses dez, alguns nomes já são ve-
lhos conhecidos que tentam de alguma maneira retornar 
ao poder. Entretanto, a tendência para Itaguaí de acordo 
com seu eleitorado é promover uma radical mudança. E 
nesse cenário o nome que vem se destacando é o do ve-
reador André Amorim. A reportagem do JORNAL POVO 
apurou que Amorim lidera em todas as pesquisas, além de 
sondagens e enquetes sobre a preferência dos eleitores da 
cidade. Se as eleições fossem hoje, o parlamentar ganharia 
com folga, ficando cerca de 20% a frente do segundo colo-
cado.  A liderança de André Amorim e o aumento de sua 
popularidade no município está associado ao fato de ele ser 
a principal liderança de oposição aos desmandos do pre-
feito Charlinho, no qual foi o autor de diversas denúncias 
encaminhadas ao Ministério Público, a maioria delas rela-
cionada a saúde da cidade, uma vez que o único hospital 
de Itaguaí hoje funciona aos pedaços, e a UPA reinaugurada 
há pouco mais de um mês já começou a funcionar com in-
dícios de fraudes de licitação. Todas as denúncias feitas por 
André Amorim junto a Câmara de Vereadores de Itaguaí 
acabaram no afastamento do atual prefeito.

Outro nome bem avaliado na cidade é o ex-deputado fe-
deral Alexandre Valle, que iniciou na política pelas mãos do 
prefeito Charlinho,  tendo inclusive disputado a prefeitura 
com seu apoio. Valle é visto como um bom gestor, apesar de 
sua experiência administrativa em Itaguaí ter sido apenas 
no mandato de Charlinho quando foi secretário munici-
pal. Apesar de bem avaliado, o ex-deputado apresenta altos 
índices de rejeição, algo que pode ser associado a distância 
que manteve de Itaguaí enquanto exercia o mandato de 
deputado federal e de sua proximidade com o governador 

A

Mudança

Wilson Witzel, onde até recentemente ocupou cargos por 
indicação direta do governador.

Saiba quem está na disputa
O JORNAL POVO vai iniciar uma série de entrevistas 

com os pré-candidatos à prefeitura de Itaguaí, com o obje-
tivo de mostrar ao leitor informações a respeito de ideias, 
projetos e trajetórias de todos os que se propuseram a 
ocupar a gestão da cidade. Por hora, segue os nomes des-
ses pré-candidatos:

André Amorim - Nascido em Itaguaí. Advogado há 
20 anos. 3 vezes pós-graduado. Empresário local e verea-
dor sempre atuante no combate à corrupção ao prefeito 
Charlinho.

 
Alexandre Valle

 - Oriundo de Mangaratiba. Foi secretário municipal de 
Charlinho durante 16 anos. É ex-deputado federal. Perdeu 
as eleições de 2012, 2016 e 2018. No governo Witzel, ele 
ocupou o cargo de presidente do Ipem, além de ser sócio 
da empresa Marvale.

Aramis Brito - Pastor evangélico. Foi secretário de 
assistência social em Itaguaí no Governo do Wesley e é su-
plente de deputado estadual, tendo exercido o cargo por 
pouco mais de 1 ano.

Alex Magrão - Oriundo do Recreio dos Bandeirantes, 
conhecido como dono da empresa CarSelect (embora não 
se tenha conhecimento que seja sócio de nenhuma empre-
sa em Itaguaí). Fixou domicílio eleitoral em Itaguaí há pouco 
mais de 1 ano pretendendo disputar a próxima eleição. 

Agenor Teixeira – Ex-empresário do ramo de terrapla-
nagem, tendo vendido sua empresa em 2019 alegando que 
iria se dedicar à política. Sua ex-empresa, a Terraplan, teve 
seu maior desempenho no governo Luciano Mota, tendo 
contratos de mais de R$ 20 milhões na prefeitura.

Abelardinho 

Vereador por 16 anos, vice-prefeito do Charlinho. Com a 
cassação na Câmara, fica inelegível. 

Beto do Posto ou Beto Sem Camisa - Sócio na Empresa 
Brasil 2000 junto com suas duas irmãs que administram 
sua Empresa.

Vereador André Amorim 
lidera a preferência popular lidera a preferência popular 
para ser prefeito de Itaguaí para ser prefeito de Itaguaí 
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Donizete - Empresário do ramo logístico.

Luciano Mota 
– Ex-prefeito em Ita-
guaí. Foi cassado em 
2015 pela Câmara de 
Vereadores.  Não se 
conhece qualquer 
atividade laborativa 
que ele pratique.

Waldemar - Vereador. Sócio de empresa de fabri-
cação e beneficiamento de Cal. Policial Civil. Sempre foi 
oposição ao governo Charlinho.

Wesley Pereira - 
Funcionário do Banco 
do Brasil, militante du-
rante anos do PT, parti-
do pelo qual foi eleito 
vice-prefeito de Luciano 
Mota, em 2012. Assumiu 
a prefeitura com a cassa-
ção de Luciano. Perdeu a 
eleição de 2018 para de-
putado estadual.

"“Não roubar, não deixar rou-
bar, pôr na cadeia quem roube, eis 
o primeiro mandamento da moral 
pública." Essa frase de Ulisses Gui-
marães, norteia o pensamento po-
lítico do jovem vereador de Itaguaí 
André Amorim que se destacou em 
seu mandato pelo trabalho incan-
sável no combate à corrupção e os 
desmandos cometidos pelo prefeito 
Carlos Bussato ( Charlinho) cassado 
pela segunda vez na semana passa-
da por cometer atos de improbidade 
administrativa em sua gestão.

Parlamentar atuante, André 
Amorim foi quem lutou pela rea-
bertura da UPA que estava fechada 
desde 2016 e mesmo assim recebia 
recursos do governo federal como 
se estivesse funcionando normal-
mente.  Denunciou ao Ministério 
Público obras fantasmas ou contra-
tos fraudulentos formados entre a 
prefeitura e diversas empresas, al-
gumas delas de parentes do prefei-

to para onde escorria milhões dos 
cofres públicos municipais.

Cobrou que os recursos da taxa 
de iluminação pública fossem apli-
cados na cidade, que se encontrava 
totalmente às escuras enquanto o 
dinheiro era guardado para que fos-
se aplicado em outras 'PRIORIDA-
DES'. Apontou o cabide de empre-
gos na prefeitura com a contratação 
de parentes do prefeito e do vice pre-
feito para exercer altos cargos. E até 
entrou na Justiça para obrigar o pre-
feito a exercer sua função para qual 
foi eleito, uma vez que Charlinho 
resolveu desaparecer da cidade em 
meio a Pandemia do Coronavius.

André Amorim acha que a ci-
dade de Itaguaí precisa mudar de 
rumo e, de fato eleger um bom 
prefeito que tenha as qualidades 
necessárias para uma vida política 
sadia (honestidade no exercício de 
cargo público; transparência nas ati-
vidades públicas; separação com-

pleta entre os recursos públicos e os 
interesses da família, dos amigos, 
de empresas e do partido.

Avaliado como político sério, 
competente e compromissado com 
mudanças , André Amorim teve sua 
pré-candidatura a prefeito lançada 
por um grupo de lideranças comu-
nitárias, políticas, religiosas e em-
presariais que lutam pelo que define 
como salvação da cidade e resolveu 
aceitar o desafio. 

Quem é André Amorim

Aninha Sagário - Esposa 
do Vereador Noel da SOS e filha 
do ex-prefeito Sagário.



altam quatro 
meses para as 
eleições e o 
ambiente de 
disputa toma 
forma a cada 
dia nas cidades. 
Em Seropédica, 

na Baixada Fluminense, não é 
diferente. Os pré-candidatos 
a prefeito da cidade já come-
çaram a aparecer e expor suas 
ideias para a população. E um 
desses pré-candidatos é o ve-
reador Professor Lucas (PSC), 
que conversou com o JORNAL 
POVO sobre entrar na disputa 
pela cadeira do poder executivo 
da cidade. Ele, que está em seu 
segundo mandato no legislati-
vo, é o único vereador de oposi-
ção, entre 10 parlamentares, do 
atual prefeito de Seropédi-
ca, Anabal (PDT), 
que tenta re-
eleição. E 
apesar de 
ser oposi-
tor, Lucas 
já conta 
com apoio 
de pelo me-
nos 50% de 
apoio da Câma-
ra de Vereadores. 
Há outros pré-candidatos na 
cidade, mas, o vereador se tor-
nou o mais forte contra Anabal.

Em 2017 ele usou a tribuna 
da Câmara para falar que, se 
acontecesse algo relacionado 
a sua vida ou viesse à tona al-
guma ameaça contra ele e sua 
família, que o responsável seria 
o prefeito Anabal. Foi autor de 
uma moção de repúdio contra 
a primeira-dama e secretária de 
educação de cultura e esportes, 
que disse certa vez que os ser-
vidores da educação de Seropé-
dica tinham que ir trabalhar de 
jegue. Além disso, ele faz cons-
tantes denúncias de irregulari-
dades em contratos no Ministé-
rio Público, além de protocolar 
pedidos de CPI e ter bom diálo-
go com os servidores públicos.

É membro da Primeira Igreja 
Batista de Seropédica, atua no 
magistério desde 2003 e é pro-
fessor concursado na rede esta-
dual de ensino.

Como servidor público, o 
pré-candidato preza pela valori-
zação da classe e tem isso como 
uma de suas principais ideias de 
governo. Sua luta ainda como 
vereador é conseguir com que 
o prefeito pague o plano de car-
gos e salários da educação, que 
já foi aprovado pela Câmara de 
Vereadores.

“A Câmara já aprovou, a jus-
tiça já determinou e o prefei-
to não quer pagar. Essa é uma 
guerra que travamos aqui, para 
que seja valorizado o trabalho 

dos servi-
dores da 
educação 
e que se 
c u m p r a 

esse pla-
no de cargos. 

E isso não é 
valido só para 
os servidores 
da educação, 

outros servi-
dores de várias 

categorias tam-
bém merecem esse plano. 

Outra coisa que precisa ser 
resolvida são os dissídios, que 

há muito tempo o prefeito tam-
bém não paga”, disse.

Outro fator que ele pretende 
dar mais atenção caso seja elei-
to é a geração de empregos em 
Seropédica. O pré-candidato 
afirma que, embora a cidade 
tenha uma boa localização 
para chegada de empresas e 
novos comércios, o que acon-
tece é o oposto. Não há gera-
ção de novos empregos na re-
gião e ele atribui isso à falta de 
diálogo com o setor por parte 
da atual gestão.

“Nós hoje somos cortados 
pelas principais rodovias do 
Rio de Janeiro: Dutra, Rio-São 
Paulo, Arco Metropolitano, Reta 
de Piranema, estamos a 10 mi-
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Professor Lucas sai 
na frente na sucessão 
em Seropédica

F

Peço que a 
população 
não tenha 
medo da 
opressão

nutos do Porto de Itaguaí. Qual-
quer empresa, desde que tenha 
um governo capaz de exercer 
um diálogo, vem para a cidade. 
Mas repito: Desde que tenha um 
prefeito capaz de exercer o diá-
logo. Isso acaba incentivando. 
Localização geográfica privile-
giada nós já temos”, enfatizou.  

Com relação à saúde, ele fala 
da precariedade que está o se-
tor em Seropédica. Falta aten-
dimento informatizado, não há 
serviços de atendimento 24h e 
esse atraso acaba refletindo na 
população, principalmente em 
tempos de pandemia.

“É um absurdo o que ve-
mos na saúde de Seropédica. 
Não temos um atendimento 
informatizado, as pessoas 
precisam chegar de madru-
gada na fila de um posto de 
saúde para conseguir ser 
atendido. Não temos servi-
ços de pediatria e ortopedia 
atendendo da maneira que 
deveria. Em pleno século 21, 
no meio de uma pandemia 
tão difícil que estamos pas-
sando, a saúde de Seropédica 
deixa a desejar em diversos 
aspectos”, disse.  

O vereador concluiu pedindo 
para que a população de Seropé-
dica não tenha medo da opres-
são e que esse é o momento da 
cidade se libertar.

“Peço para que população não 
tenha medo da opressão que assola 
a cidade. Esse é o momento de se 
libertar. O povo de Seropédica pode 
contar comigo e com a minha leal-
dade e compromisso. Com certeza, 
não vou desperdiçar a oportunida-
de que a mim foi dada”, completa...

  Conheça outros candidatos:

MARTINAZZO (PSDB)

Recém filiado ao PSDB por con-
vite de Paulo Marinho, o ex-prefei-
to Alcir Martinazzo já circula pelas 
ruas de Seropédica como pré-can-
didato. Sua carta de apresentação é 
uma certidão de quitação eleitoral 
do TSE, o que lhe garante a plenitu-
de de seus direitos políticos.

ANABAL (PDT)

Candidato natural a reeleição o 
atual prefeito Anabal Barbosa, dis-
putará o quarto mandato. É solda-
do bombeiro militar, foi vereador 
de Itaguaí (1993 à 1996), primeiro 
prefeito eleito de Seropédica (1996 
à 2004) e único político do mu-
nicípio eleito deputado estadual 
(2006-2010). Disputou os pleitos 
de 2008 e 2012, sendo derrotado 
e retornou a gestão do município 
nas eleições de 2016.

Ainda indefinidos
Já nomes conhecidos da ci-

dade como o deputado estadual 
Fábio Silva (DEM), Luciano da 
Rede Construir, o ex-deputado 
Wilson Bezerra (MDB) e Dr. Renê 
Vigne se articulam nos bastido-
res, mas até agora não anuncia-
ram candidatura ou apoio a al-
gum pré-candidato.
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Alan bombeiroAlan bombeiro
O que é bom     tem que continuar 

Alan Bombeiro acredita na força do trabalho para buscar, junto 
à população a sua reeleição e assim continuar seus projetos para 
impulsionar, principalmente a àrea do turismo pós-pandemia

PREFEITO

A
população de Mangaratiba tem 
falado bem da gestão do prefeito 
Alan Bombeiro (PSDB). Com ape-
nas dois anos eleito, ele tem colo-
cado a cidade em patamar de me-
lhoras e dado bom exemplo para 
outros municípios vizinhos.

Alan Bombeiro entrou para fi-
car em definitivo depois de quatro 

meses fatídicos em Mangaratiba. Foram cinco meses 
de troca de prefeito. O antecessor de Alan saiu em 
junho de 2018 depois de ficar inelegível pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

E desde que assumiu a prefeitura da cidade, Man-
garatiba não é mais a mesma. A região tem sido 
motivo de orgulho para os moradores e os serviços 
passaram a ser reconhecidos pela eficiência, como 
exemplo a classe de servidores públicos da Educa-
ção, Esporte e Lazer que recebeu recentemente os 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) para 

trabalharem em meio a pandemia da Covid-19, as-
sim como outros setores da cidade também vem re-
cebendo atenção dos protocolos de segurança para a 
contenção da doença.

Outro exemplo de mudanças em Mangaratiba é 
a infraestrutura e mobilidade urbana do município. 
No início dessa semana, o prefeito Alan Bombeiro, 
juntamente com o secretário estadual de infraestru-
tura e obras, Bruno Kazuhiro, vistoriaram diversas 
localidades que foram contemplados com obras de 
pavimentação. Essas obras estão sendo realizadas 
nas ruas Cambachirra e a Rua Vinte e Oito, em Muri-
qui, e outras quatro vias de Nova Mangaratiba.

Alan Bombeiro também levou, na mesma ocasião, 
a equipe da secretaria de infraestrutura no Hospital 
Municipal Victor Breves, onde as obras já estão em 
fase final. E não para por aí: A prefeitura já se prepara 
para seguir com as obras de pavimentação na Estra-
da das Cachoeiras, na Fazenda Santa Barbara e a Rua 
Jasmim, em Nova Mangaratiba.

“Nossa gente aqui de Mangaratiba está bem sa-
tisfeita com o trabalho do nosso prefeito. Foi um 
troca troca de prefeito um tempo atrás, e agora o 
Alan chegou fazer a mudança. Sem exagero: Nosso 
município está bem cuidado”, disse a dona Júlia, 
que mora na rua Jasmim.  

“Tudo melhorou aqui. Ver as nossas ruas sendo 
asfaltadas, pavimentadas com tudo direitinho. 
No que depender de mim, com certeza o Alan vai 
ser reeleito esse ano”, disse o seu Moisés, mora-
dor da rua Vinte e Oito, em Muriqui. A popula-
ção de Mangaratiba tem falado bem da gestão do 
prefeito Alan Bombeiro (PSDB). Com apenas dois 
anos eleito, ele tem colocado a cidade em pata-
mar de melhoras e dado bom exemplo para ou-
tros municípios vizinhos.

E os sinais da boa gestão são
percebidos pela população
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDeu ruim Foto: Divulgação Polícia Civil

Camila Paredes é presa, acusada de vender relógios falsificados

Neta do bicheiro Raul Capitão 
é presa em flagrante por
 contrabando

amila de 
Mello Men-
donça Pa-
redes, neta 
do bicheiro 
Raul Corrêa 
de Melo, o 
Raul Capi-
tão — morto 
de parada 
cardíaca aos 

88 anos em abril de 1997 — foi 
presa no fim da manhã des-
ta quarta-feira, em flagrante, 
por agentes da Polícia Civil, 
acusada de vender relógios 
falsificados em uma loja que 
fica na Praça Monte Castelo, 
ao lado Camelódromo da Uru-
guaiana, no Centro do Rio.

Segundo a Delegacia de 

C
Repressão aos Crimes Con-
tra a Propriedade Imaterial 
(DRCPIM), os investigado-
res receberam uma denún-
cia de que em uma loja na 
região havia uma grande 
quantidade de produtos pi-
ratas estocados, que eram 
vendidos. Quando chega-
ram ao estabelecimento na 
Praça Monte Castelo, a Polí-
cia Civil encontrou Camila e 
cerca de 50 mil relógios fal-
sificados para venda.

— Fizemos uma perícia e 
foi avaliado que o material, se 
revendido todo, daria um lu-
cro de R$ 5 milhões — contou 
o delegado Mauricio Demé-
trio Afonso Alves, responsá-
vel pela prisão.

O sargento da Polícia Militar 
Daniel Deglmann, de 43 anos, con-
denado em março a nove anos de 
prisão, em regime fechado, por 
sequestro, cárcere privado, tortura 
e violência contra a mulher, ain-
da é investigado por dois crimes: 
coação e roubo. Desde outubro, 
ele ficou detido preventivamente 
na Unidade Prisional da PM, em 
Niterói. A prisão, no entanto, não 
o impediu de enviar recados a co-
legas de farda para que a vítima e 
testemunhas fossem ameaçadas 
— com medo, algumas delas até se 
mudaram do estado.

Um segundo inquérito, ainda 
em andamento na Delegacia de 
Atendimento à Mulher (Deam) de 
Duque de Caxias, apura as acusa-
ções contra o sargento de coação 
de testemunhas e do roubo dos 
pertences da vítima que estavam 
na casa onde ocorreu o crime.

— A condenação dele trouxe 
uma tranquilidade para a víti-
ma e para as testemunhas. Por 
isso, sempre digo: é importante 
fazer o boletim de ocorrência. 
Se essa vítima não tivesse fei-
to um registro, hoje ela estaria 
morta — alertou a responsável 
pelo inquérito que levou o sar-
gento para a cadeia, a delegada 

Fernanda Fernandes, titular da 
Deam de Duque de Caxias.

Deglmann manteve por 13 dias 
sua então companheira, uma jo-
vem de 23 anos, trancada na casa 
onde os dois viviam no Parque 
Pauliceia, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. Durante 
todo o tempo que ficou em cárce-

DDSD localiza depósito de combustível 
furtado em Duque de Caxias

Sargento condenado por tortura é acusado de ameaçar 
testemunhas de dentro da Unidade Prisional da PM

Agentes da Delegacia de 
Defesa dos Serviços Dele-
gados (DDSD) durante ação 
fiscalizatória,  identificaram 
um depósito clandestino em 
Campos Elíseos, município 
de Duque de Caxias. No local 
era realizado o furto de parte 
do combustível óleo diesel 
transportado em uma car-
reta bitrem. Na ação, foram 
recuperados 45 mil litros de 
óleo diesel e um homem foi 
preso pela prática do crime 
de furto qualificado.

N o  d e p ó s ito  f o ra m  e n -
c o nt ra d o s  q u at ro  t a n q u e s 
c o m  c a p a c i d a d e  p a ra  1 5 
m i l  l it ro s  c a d a ,  a l é m  d e 
d ive r s o s  b a l d e s ,  t u d o  p a ra 
re a l i z a ç ã o  d a  p rát i c a  c o -
n h e c i d a  c o m o  " b i c a"  o u 
" b a l d i n h o" .  O  e s q u e m a 
c o n s i s te  e m  m o to r i s t a s  d e 
t ra n s p o r te s  d e  c o m b u s -
t íve l  s u b t ra í re m  p a r te  d a 
c a rg a ,   a d u l te ra n d o  o  l a c re 
d e  s e g u ra n ç a  e  re c o l h e n -
d o  q u a nt i d a d e s  f ra c i o n a -
d a s  d o  c o m b u s t íve l .

O sargento Daniel Deglmann está na PM desde 2001

Anderson Gomes da Silva foi preso momentos depois do crime

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Além dos relógios falsificados, 
a Polícia Civil ainda encontrou no 
espaço máquinas caça-níqueis.

— Ela foi autuada em fla-
grante pelos crimes de contra-
bando, exploração de jogo de 
azar e receptação qualificada. 
Se essas penas forem soma-
das, ela pode ficar até 15 anos 
na cadeia — afirmou Demétrio.

re privado, a vítima foi espancada 
e dopada para não conseguir pe-
dir socorro. O crime aconteceu 
em outubro do ano passado.

— Estou aliviada e muito feliz, 
porque as ameaças pararam. Hoje, 
tenho certeza de que a justiça foi 
feita — disse a vítima, ao comentar 
a condenação do ex-companheiro.

Acusação de tentativa de 
fraudar herança de idosa

Em 2015, Camilla e mais três 
primos foram denunciados 
pelo Ministério Público do Rio 
após tentarem se tornar bene-
ficiários do espólio de Eglanti-
na Monteiro de Lima, que fale-
ceu sem herdeiros, deixando 
uma herança milionária.

Os quatro, segundo o MP, 
usaram documentos falsos 
para ajuizarem, em março 
de 2013, uma ação de execu-
ção de testamento, junto ao 
Juízo da 6ª Vara de Órfãos 
e Sucessões da Comarca da 
Capital, na qual se apresen-
tavam como beneficiários do 
espólio de Eglantina.

POLÍCIA



Carioca da gema

O
Foto: Divulgação

Mc Máscara do 
hit "O Flamen-
go é Seleção" 
contendo o 
refrão "Vapo 
Vapo" come-
mora a vitória 
do campeona-
to estadual do 
flamengo .

Marcos Dos Santos, conhe-
cido como Mc MÁSCARA, de 
27 anos e é natural do Rio De 
Janeiro,Máscara lançou junto 
com o Dj Paulista o hit "O Fla-
mengo é Seleção" contendo o 
refrão "Vapo Vapo" que vira-
lizou e até hoje é falado após 

cada gol ou vitória do mengão, 
seu time de coração.

O carioca iniciou no funk 
como Dj em 2007, com o de-
sejo de transmitir alegria ao 
público, montou um estúdio 
em casa com o pouco que ti-
nha e começou a estudar e 
produzir algumas de suas pró-
prias composições,procuran-
do fazer o funk do bem , mos-
tar que o funk e para animar , 
com ajuda de amigos, evoluiu 
e devido a sua voz diferen-
ciada rapidamente foi notado 
por grandes nomes do funk 
nacional, como Dj Tchaca, Dj 
Junior Da Provi e Dennis Dj.

MC MÁSCARA 
MC CAMPEÃO !

Em 2019 lançou "Sequência 
Do Peito" que virou hit de car-
naval, com participação de Jojo 
Todynho e produção do Dj Bata-
ta. Ainda em 2019.

Em 2020, Mc Mascara, Dj 
Covina e Dennis DJ domi-
naram por meses o topo dos 
paradas musicais com o hit 
"Aquecimento Da Gaiola-
gem. Atualmente Mc Masca-
ra esta se organizando pra 
lançar dois clipes em agos-
to, "O Flamengo É Seleção" 
e "Vou Empurra" (com par-
ticipação do Youtuber Gui 
Polêmico).

Quem quiser ficar por den-
tro de todos os lançamentos e 
acompanhar a sua carreira é só 
segui ele no @mcmascaraoficial 
(Instagram/ Twitter/ Tik Tok).

Por Mingos Lobo e Anderson 
Lopes

CCulturando ulturando 

GA
TA
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O

Amanda Marra, 26 
anos, sou médica. Meu 
maior objetivo no mo-
mento é investir em mi-
nha formação na área da 
dermatologia. O trabalho 
como modelo começou 
durante a faculdade de 
medicina quando pro-
curava uma forma de ter 
uma renda extra, então 
trabalhava como modelo 
fotográfica e fazia alguns 
desfiles. Posto no meu 
dia-a-dia dicas de beleza 
em meu Instagram e no 
meu canal do Youtube. 
Sou uma menina mulher, 
determinada nos meus 
objetivos e muito aben-
çoada por Deus, com 
uma família iluminada e 
amigos maravilhosos!  

Amanda Amanda Marra

A Passista e coreógrafa Nilse 
Fran assume presidência da Esco-
la Rosas de Ouro e tentará verean-
ça do município do Rio de Janeiro.

 A nossa intrépida Nilce 
fran, a Passista mais famosa do 
mundo do samba formadora de 
rainha, com trajetória nas mais 
importantes agremiações do 
Rio de Janeiro e hoje é respon-
sável pelo celeiro de talentos 
ala de passistas e da comissão 
de harmonia da Portela.

Nilse assumiu a missão de 
ser Presidente da escola de 
samba Rosa de Ouro fundada 
em 1970, originária de uma ala 
de passos marcados por, Wa-
nderley Francisco, Candeia e 
Waldir 59. escola que começou 
como bloco e passou a escola 
de samba em 2004, a agremia-
ção desfila hoje no chamado 
grupo especial da intendente 
Magalhães. com muita luta e 
ajuda da nossa querida Portela.

 A passista trabalha com mãos 
de ferro a presidência executi-

va, essa nossa querida amiga 
do nosso jornal se lança agora 
numa nova empreitada na sua 
escola que completa bodas de 
ouro (50 anos) de uma história 
cheia de bons momentos, a Ro-
sas de Ouro, que vem para o car-
naval com o enredo " Coroaci A 
terra do sol”.

Nilse Fran além dos seus traba-
lhos com ala de passista da Porte-
la e as aulas em seus Workshops 
internacionais de samba" tentará 
a candidatura da vida pública na 
vereança do município do Rio .

Por Ana Carlos e Mingos 
Lobo

Nilse Fran a passista mais famosa do mundo do samba, assume 
presidência de escola e ainda tentará carreira pública

Foto: Divulgação

Os candidatos têm até sexta-feira (17) para realizarem suas  inscrições
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SBT apostou 
alto na trans-
missão da final 
do Carioca en-
tre Flamengo e 
Fluminense e 
ganhou a recom-
pensa. A emisso-

ra superou a Globo na audiência 
em alguns momentos do jogo e 
impôs a primeira derrota do "Jor-
nal Nacional" em mais de cinco 
anos. Na média, as duas empata-
ram na cidade do Rio de Janeiro, 
registrando 26 pontos cada.

Segundo o "UOL", o SBT atin-
giu a liderança em alguns mo-
mentos do primeiro tempo da 
partida, chegando a registrar 27 

pontos no Ibope na cidade do 
Rio de Janeiro, contra cerca de 25 
pontos da Globo, que exibia o te-
lejornal em horário nobre.

Na média, entretanto, houve 
um empate entre as emissoras, 
com os dois canais registrando 
26 pontos durante a totalidade 
da transmissão. O SBT, no Rio, 
chegou a computar um pico de 
34 pontos no segundo tempo, 
próximo ao fim da partida.

Com acordo feito no fim da 
última sexta-feira, o canal teve 
que se movimentar com rapidez 
para garantir a transmissão. Téo 
José chegou por um acordo com 
a Fox Sports para narrar a parti-
da, enquanto os ex-jogadores 
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Flamengo x Fluminense faz 
SBT superar a Globo no Rio 
e bater o 'Jornal Nacional'

Carlos Alberto e Athirson acer-
taram na última terça-feira para 
serem os comentaristas do jogo.

O Flamengo bateu o Flu-
minense por 1 a 0 no segun-
do jogo do Campeonato Ca-

rioca e sagrou-se campeão 
da competição pelo segundo 
ano seguido.

 Fotos: Divulgação

FINAL CAMPEONATO CARIOCA - Flamengo X Fluminense no Maracana. Rafinha.

O
Landim conta com permanência de Jorge Jesus no 
Flamengo: "Segunda-feira, estará treinando o time"

Rodolfo Landim, presidente do 
Flamengo, foi perguntado e falou 
sobre o futuro de Jorge Jesus. Na 
mira do Benfica, de Portugal, o 
treinador rubro-negro é esperado 
para comandar o time na reapre-
sentação marcada para a próxima 
semana no Ninho do Urubu.

Ao revelar ter conversado com 
o Mister ainda no vestiário do Ma-
racanã, logo após a conquista do 
título do Carioca, Landim negou 
ter havido qualquer comunicado 
sobre interesse ou proposta de 
outro clube. O presidente, aliás, se 
confundiu ao afirmar que a reapre-
sentação será na segunda-feira. Ela 
ocorrerá mesmo na terça.

- Segunda-feira, ele está trei-
nando o time. É isso que está mar-
cado. Todo mundo está liberado 

hoje (quarta-feira) e todo mun-
do treina na segunda-feira. Nós 
estamos contando com ele lá na 
segunda-feira, foi o que eu falei 
agora com ele no vestiário. Todo 
mundo tem direito, né, ganha-
ram um título. Vamos dar uns 
dias de folga - disse o dirigente.

Com a insistência dos repórte-
res sobre o tema, Landim deu um 
pouco mais de detalhes.

- Não (houve reunião com Je-
sus). Só falamos sobre quando 
vamos começar a treinar de novo, 
como seria a volta. Foi falado de dar 
a folga e se reapresentar. De vez em 
quando, falo com ele. Ele trabalha 
no Flamengo e eu sou presidente 
do clube, né? Ele não passou nada 
(sobre proposta de outro time), cla-
ro que não - afirmou o dirigente.

Foto: André Durão

Jogadores do Flamengo festejam com Jesus o título do Carioca
Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio


