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Mais um serviço foi disponi-
bilizado de forma gratuita em 
Mesquita. Nesta quarta-feira, 6 
de agosto, iniciamos o Projeto 
“Jiu-Jitsu para todos”, visando 
o treinamento esportivo de jo-
vens entre 7 e 17 anos. A prin-
cípio, as aulas acontecerão no 
Tênis Clube de Mesquita na rua 
Arthur Oliveira Vechi, 260, mas 
nossa intenção é expandir para 
outros núcleos desportivos, 
instalados na Escola de Artes 
da Chatuba e na Praça PEC, em 
Santo Elias.

Mesmo parados durante 

a quarentena gerada pela co-
vid-19, não desisti de trabalhar 
com minha equipe para que 
pudéssemos oferecer ativida-
des para os jovens de nossa 
cidade. Sendo assim, quando 
decidimos voltar as atividades, 
colocamos em ação um plano 
antigo. O atual projeto tem a in-
tenção, principalmente, de trei-
nar grandes atletas de alto ren-
dimento em nosso município.

Esta é uma ideia que tive 
após muitos encontros com 
mesquitenses, que necessita-
vam de ajuda financeira para 

Jiu-jitsu Para Todos marca 
início de projeto de alto 
rendimento em mesquita

A iniciativa foi implementada durante o governo de Jorge Miranda e visa o incentivo da 

seguirem no esporte, uma área 
de tanto potencial em Mesquita. 
O projeto, liderado por Alexandre 
Silva - mestre sétimo grau em Jiu-
-Jitsu – conta com mais seis pro-
fessores, atendendo alunos toda 
Segunda, Quarta e Sexta, nos tur-
nos da manhã, tarde e noite.

Como estamos lidando com 
uma nova fase de pandemia, as 
aulas seguirão regras específicas 
de segurança. As turmas serão de 
30 alunos, trabalhando nas pri-
meiras duas semanas com aulas 
individualizadas, passando de-
pois para as duplas fixas.

Nossa ideia, enquanto gestão, 
é receber cerca de 800 atletas. As 
inscrições já podem ser feitas no 
próprio Tênis Clube, de 9h às 17h. 
É necessário que o responsável 

Foto: Divulgação

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQualificação Foto: Divulgação

médica Fer-
nanda Onti-
veros, partici-
pou de uma 
Live feita 
pelo Sindica-
to Estadual 
dos Profissio-
nais da Edu-
cação (SEPE) 
de Japeri, na 

Baixada Fluminense. Na ocasião, 
ela, que é pré-candidata a prefeita 
da cidade, falou sobre os desafios 
que a educação da região enfren-
ta atualmente. 

Fernanda Ontiveros citou os 
principais pontos que precisam 
de mudança urgente na educa-
ção de Japeri, como a implanta-
ção de mais creches na cidade. 
Hoje, Japeri conta com apenas 4 
creches municipais, para uma ci-
dade de 108.768 habitantes.

“Temos um déficit muito 
grande para esse segmento. Esta-
mos falando de uma população 
de mais de 110 mil habitantes e 
apenas quatro creches no mu-
nicípio: Uma em São Jorge, no 
Alecrim, no Delamare e em Santa 
Amélia. A do Delamare, inclusi-

A
ve, está até com dificuldades de 
funcionamento. Uma outra cre-
che seria inaugurada em Japeri, 
no início desse governo, mas 
isso não aconteceu por causa de 
falta de transparência. Eu acredi-
to que temos hoje em relação a 
educação infantil, devíamos ter 
o dobro de creche que temos na 
cidade”, disse.

Japeri tem índices baixíssimos 
no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb). A ci-
dade até mostrou um resultado 
positivo em 2018, onde mos-
trou uma franca recuperação, 
mas a realidade hoje é diferente. 
A doutora Fernanda Ontiveros 
também falou sobre essa baixa 
e trouxe como um exemplo de 
que dá para melhorar, a cidade de 
Brejo Santo, que fica no interior 
do Ceará. Brejo Santo apresenta-
va o mesmo quadro na educação 
que Japeri tem hoje. Entretanto, 
o esforço da gestão local levou 
a educação para outro patamar, 
fazendo a cidade subir índice do 
Ideb. Para ela, esse é o exemplo 
que Japeri deve seguir para con-
seguir de fato mudar o quadro da 
educação.

“Lá em Brejo Santo eu pude 
constatar que a educação pú-
blica é muito boa quando eu vi 
filhos de prefeito, vereadores, 
secretários, empresários, dos 
agricultores e dos assalariados 
estudando em escola público. 
Isso pra mim foi um marco mui-
to importante. Eu acho que po-
demos fazer isso em Japeri, ob-
servando esse modelo”, disse.

Fernanda também falou sobre 
importância da valorização do 
profissional da educação na rede 
pública de Japeri e o apoio aos an-
tigos e novos na área.

“A maior valorização do 
profissional da educação é 

na qualificação. E essa qua-
lificação nós fazemos com 
parcerias. É importante tra-
zer parceria com instituições 
como o Senac, universidades. 

Em Japeri estamos próximos 
de uma universidade federal 
a poucos minutos da cidade, 
que é a universidade Rural de 
Seropédica”, disse. 

Médica Fernanda Ontiveros 
participa de Live com o SEPE Japeri 
e fala sobre os desafios da educação

Fernanda Ontiveros vê na qualificação a saída para  melhorar a  produção na cidade

acompanhe o aluno à ser matri-
culado, portando comprovante 
de residência, CPF e identida-
de do responsável e do aluno. 

Assim, criamos oportunidades 
através da força do esporte, dire-
cionando nossos jovens durante 
a infância.
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ministro Fé-
lix Fischer, 
do Superior 
T r i b u n a l 
de Justiça 
(STJ), afir-
mou em 
decisão que 
F a b r í c i o 
Q u e i r o z , 
ex-assessor 

do senador Flavio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), não com-
provou ter a saúde debilitada e 
tentou destruir provas. Diante 
disso, Fischer entendeu que a 
"única medida apropriada" é a 
prisão preventiva.

Nesta quinta-feira (13), Fis-
cher revogou a prisão domici-
liar de Queiroz e mandou o ex-
-assessor de Flavio Bolsonaro 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDesmascarado

O
voltar para a cadeia. A decisão 
também vale para a mulher de 
Queiroz, Márcia de Aguiar.

Mais cedo, nesta sexta (14), 
Queiroz saiu de casa na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro para 
fazer exame médico (veja no 
vídeo mais abaixo). No início da 
tarde, ele retornou para casa.

Fabrício Queiroz é alvo de 
investigação sobre o suposto 
esquema de "rachadinhas" 
na Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) quando 
Flavio Bolsonaro era deputa-
do estadual. Os dois negam as 
acusações.

Saúde de Queiroz
Ao analisar a situação de 

Fabrício Queiroz, Félix Fis-
cher argumentou que, em-

Q u e i roz  n ã o  c o m p rovo u 
s aú d e  d e b i l it a d a  e  te nto u 
'a rdu a m e nte'  d e st r u i r  p rova s

Foto: Reprodução

Queiróz volta para a prisão depois de ficar em casa por uns dias

O prefeito do Rio, Marce-
lo Crivella, inaugurou, junto 
com o presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, nesta 
sexta-feira, a Escola Cívico-
-Militar Carioca, primeira do 
município. A unidade, no Ro-
cha, Zona Norte, terá 560 alu-
nos do 6° ao 9° ano do Ensino 
Fundamental, com idades en-
tre 11 e 14 anos, em média.

Os dois vêm se aproximan-
do há meses - o mandatário 
carioca busca o apoio presi-
dencial na sua tentativa de 
reeleição em novembro. Na 
inauguração, os dois trocaram 
acenos. Bolsonaro não falou 
com a imprensa.

O presidente chegou ao lo-
cal por volta das 9h10 ao lado 
de Crivella e do vereador cario-
ca Carlos Bolsonaro, seu filho 
"02", que se filiou neste ano ao 
partido do prefeito. Também 
estavam presentes os minis-
tros Milton Ribeiro, da Edu-
cação, Ricardo Salles, do Meio 
Ambiente, e Augusto Heleno, 
do Gabinete de Segurança Ins-
titucional, além de deputados 
bolsonaristas.

Ao comemorar a entre-

ga da obra da escola, Bolso-
naro falou que quer formar 
bons profissionais, não "um 
bom militante político". Ele 
fez ainda uma crítica ao que 
considera um predomínio 
de programas sociais. "Que-
remos resgatar os pobres, e 
não é só através de programa 
social, que em grande parte 
não resgata. É dando conhe-
cimento", disse. "Programas 
sociais são bem-vindos, mas 
o que liberta o homem e a 
mulher é o conhecimento."

Bolsonaro recebeu de Cri-
vella a medalha Zenóbio da 
Costa, uma honraria da Guar-
da Municipal do Rio. Quando 
o prefeito começou a discur-
sar, um homem vizinho ao 
prédio, também por meio de 
um microfone, o chamou de 
Judas. "Crivella, você é um 
Judas. A praia é do povo; a 
praia é do carioca, Crivella." 
O mesmo homem colocou 
uma música pró-Bolsonaro, 
do falecido MC Reaça, para 
tocar na caixa de som.

No inquérito em que inves-
tiga a suposta contratação de 
funcionários fantasmas no ga-
binete do vereador Carlos Bol-
sonaro (Republicanos), filho 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem-partido), o Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro (MPRJ) 
encontrou indícios da prática 
já no primeiro mandato dele 
na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, a partir de 2001.

No relatório, o MPRJ afirma 
ainda que “há indícios, ao me-
nos em tese, do crime de pe-
culato na contratação de ser-
vidores de Carlos Bolsonaro”. 

A Subprocuradoria-Geral de 
Justiça aceitou o pedido dos 
promotores e decidiu abrir um 
procedimento investigatório 
criminal.

Pelo menos oito pessoas já 
foram ouvidas pelos promo-
tores desde julho do ano pas-
sado. Entre os investigados, há 
funcionários que não apare-
ciam na Câmara em meses. Al-
guns deles nem sequer tinham 
crachá de servidor.

Outros estudavam ou ti-
nham outro emprego enquan-
to estavam nomeados no gabi-
nete do vereador.

Crivella e Bolsonaro inauguram Escola 
Cívico-Militar na zona norte do Rio

Foto: Divulgação

bora haja informações sobre 
o quadro de saúde do ex-as-
sessor de Flavio Bolsonaro, os 
dados referem-se ao passado, e 
não ao momento atual.

"A documentação não dá 
conta de que o paciente atu-
almente enfrenta estado de 
saúde extremamente debili-
tado e de que eventual trata-

mento de saúde não poderia 
ser realizado na penitenci-
ária ou respectivo hospital 
de custódia. Situação como 
um todo que, de qualquer 
forma, deveria ter sido de-
batida na origem, soberana 
na análise de fatos e provas, 
sob pena de indevida su-
pressão de instância".

Na decisão do dia 9 de 
julho,  que concedeu a pri-
são domicil iar  a  Queiroz e 
à  mulher,  o  presidente do 
STJ,  João Otáv io de Noro -
nha,  af irmou que as condi-
ções pessoais  e  de saúde do 
ex-assessor não recomen-
davam que ele permane-
cesse na cadeia.

MP investiga suposta contratação 
de funcionários fantasmas desde o 
1º mandato por Carlos Bolsonaro

Presidente Bolsonaro e prefeito Marcelo Crivella inauguram escola cívico-militar 

Foto: Divulgação

Carlos Bolsonaro investigado pela contratação de fantasmas
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Polícia Civil 
faz na ma-
nhã desta 
sexta-feira 
uma opera-
ção contra 
uma quadri-
lha de este-
lionatários 
que aplicava 
golpes em 

idosos com a venda de falsos 
títulos de clubes de viagens. 
Além disso, ações de empresas 
sem validade também eram 
vendidas às vítimas. Na opera-
ção Logro Fácil, policiais da De-
legacia de Defraudações tentam 
cumprir 11 mandados de prisão 
e 16 de busca e apreensão con-
tra o bando. Até as 7h40, quatro 
suspeitos já haviam sido presos.

Além dos mandados de pri-
são, a Justiça determinou medi-
das restritivas de direito contra 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDireto para a cadeia

A
cinco integrantes do grupo. Eles 
não serão presos, mas terão que 
se apresentar em juízo sempre.

De acordo com as investiga-
ções, uma vítima chegou a de-
sembolsar R$ 3 milhões para a 
quadrilha por títulos que não 
existiam. Os criminosos usa-
vam sites de empresas como 
Pargos Club, Motel Clube do 
Brasil, Igloo In e Mares do Sul 
Hotéis Club como isca para as 
vítimas, muitas delas com mais 
de 70 anos de idade.

Segundo a Polícia Civil, os 
bandidos conseguiam os cadas-
tros das vítimas — sempre ido-
sos — em clubes de viagens. Os 
acusados então afirmavam que 
as pessoas teriam o direito de um 
reembolso a cada ano não usado 
no clube. Entretanto, para rece-
ber esse benefício, a vítima era 
ludibriada a pagar R$ 8 mil.

Os investigadores afirmam 

Polícia desbarata quadrilha que
dava golpes em idosos com venda
de falsos títulos de clubes de viagens

Foto: Divulgação Polícia Civil

Detido na operação contra quadrilha que aplica golpes em idosos

que, no primeiro contato às ví-
timas, um integrante da quadri-
lha informava a quantidade de 
supostos títulos a que o proprie-
tário tinha direito e, se ela tinha 
interesse em vendê-los. Diziam 
ainda que eles seriam colocados 
em um classificado interno. Em 
seguida, um segundo membro 
do bando entrava em ação e se 
passava como o comprador das 
cartelas, iniciando as negocia-
ções. Para a farsa dar certo, os 

criminosos pediam os docu-
mentos das vítimas.

O golpe prosseguia com pedidos 
de registro em cartórios e pagamen-
tos de impostos e seguros. Para cada 
etapa, o grupo exigia quantias de 
dinheiro. Vítimas de todo o Brasil 
caíram no golpe dos falsos títulos.

Segundo a Delegacia de De-
fraudações, os estelionatários 
colocavam no ar sites desses clu-
bes de viagens com telefones dos 
membros da organização crimi-

nosa. O objetivo era, caso a vítima 
tentasse comprovar a história, que 
ela ligasse para outro integrante 
da quadrilha, que sempre confir-
mava a versão. Algumas vítimas 
foram enganadas por anos.

O golpe do falso título, para a 
Polícia Civil, acontece desde 2011. 
Alguns dos investigados têm 
passagens por estelionato desde 
2003. Uma mulher que faz parte 
do bando tem mais de 100 passa-
gens pelo crime de estelionato.

Casal suspeito de assassinar trans

A associação de distribui-
dores de energia elétrica ( 
Abradee ) está prestes a en-
trar no cadastro positivo. O 
acordo para que o histórico de 
pagamentos das faturas seja 
disponibilizado está marcado 
para ser assinado nesta terça-
-feira, dia 18 de agosto entre 
a abradee e a Associação Na-
cional dos Bureaus de Crédito 
(ANBC). Assim, os dados das 
contas de energia pagos em dia 
passam a ser usados na análise 
de concessão de empréstimos 
e produtos financeiros.

O cadastro positivo come-

çou a funcionar em janeiro, 
mas coletando apenas infor-
mações do sistema bancário. 
Depois, as companhias de 
telefonia aderiram em julho. 
Da celebração do acordo até 
a entrada de todos os tados 
no sistema pode demorar al-
guns meses.

Entenda o cadastro positivo
O Banco Central (BC) au-

torizou quatro bureaus de 
crédito a operar com o cadas-
tro: Boa Vista Serviços, Quod 
Gestora de Inteligência de 
Crédito, Serasa e SPC Brasil/
Confederação Nacional de Di-

Conta de luz vai entrar na 
análise de crédito pelo 
cadastro positivo

O cadastro positivo começou a funcionar em janeiro, mas coletando apenas informações do sistema bancário.

rigentes Lojistas (CNDL). Com 
os dados, eles poderão calcu-
lar o score de crédito de cada 
participante — uma nota de 
crédito que dirá se a pessoa é 

Foto: Divulgação

uma boa pagadora ou não. Esse 
dado pode ser usado por empre-
sas para a análise de crédito.

Segundo a regulação do Ban-
co Central, somente poderão ser 

compartilhadas informações 
sobre crédito. Nenhum tipo de 
informação pessoal, como o 
que foi comprado e onde, pode-
rá ser usada.
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Cada um no seu quadrado

s t i m a - s e 
que 30% 
dos lares 
b r a s i l e i r o s 
não têm 
acesso à 
internet, e 
que 40% 
dos estu-
dantes de 
escolas pú-

blicas não têm computado-
res ou tablets. Devido ao es-
tado de calamidade na saúde 
pública, as aulas presenciais 
nas escolas e universidades 
foras suspensas; tento um 
impacto em cerca de 53 mi-
lhões de estudantes. E para 
que o calendário estudantil 
não fosse completamente 
prejudicado e paralisado, 
as aulas online se tornaram 
fundamentais.  A internet 
se tornou primordial para a 
educação. 

E
O Deputado Federal Chi-

quinho Brazão, acredita que 
passou a ser uma ferramenta 
facilitadora  nesse momento 
de isolamento e distancia-
mento social. 

Agora com a flexibiliza-
ção das atividades, é pre-
ciso pensar em como pro-
porcionar uma educação de 
qualidade e igualitária; pois 
sabemos que nem toda po-
pulação tem acesso a uma 
internet de adequada. 

De acordo com o Centro 
Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Socie-
dade da Informação (Cetic), 
cerca 30% dos lares brasi-
leiros não têm acesso à in-
ternet e que 40% dos estu-
dantes de escolas públicas 
não têm computadores ou 
tablets. Diante dessa reali-
dade do Deputado Federal 
Chiquinho Brazão apresen-

tou um Projeto de Lei na 
Câmara Federal, para que as 
empresas provedoras de in-
ternet; em parceria com ór-
gãos competentes, ofereçam 
gratuitamente a seus clien-
tes o pacote básico mínimo 
de 5GB por mês, enquanto 
perdurar o estado de calami-
dade pública decorrente da 
pandemia de Covid-19. 

“Atualmente, a sociedade 
tem se organizado cada vez 
mais por meio da internet, 
utilizando a tecnologia a 
seu favor. Se antes a rede era 
usada apenas para o entrete-
nimento e a diversão, hoje 
organiza protestos, cober-
turas de conflitos, guerras, 
política, assuntos polêmicos, 
conflitos étnicos, manifes-
tações, encontros sociais e 
amorosos, relacionamento 
e informação de todo tipo”, 
afirma ainda do Deputado.

Deputado Federal Chiquinho Brazão, AVANTE-RJ
Propõe assegurar acesso gratuito 
à internet para estudantes
enquanto durar a pandemia 

PROJETO DE LEI Nº 2691/2020
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  Jornal POVO entrevistou o professor Tarciso em 
Paracambi. Ele é ex-prefeito de dois mandatos 
e tentará o terceiro para concluir o trabalho que 
tem como objetivo transformar a cidade num 
lugar perfeito para viver.

JORNAL POVO – O que te motiva a ser no-
vamente pré-candidato a prefeito da cidade de 

Paracambi?
PROFESSOR TARCISO – A vida. A vida é fundamental. 

Quando atingimos uma idade mais avançada, olhamos para trás 
e vemos o quanto deixamos de fazer. Apesar de ter feito muito 
pela cidade nos dois mandatos, como por exemplo repaginar 
vários bairros como o de Guarajuba com obras de saneamento 
básico e infraestrutura com asfalto, calçada, água limpa, etc... Eu 
costumo dizer que aqui em Paracambi, onde as pessoas vão es-
tão pisando em uma obra do nosso governo. Nesses oito anos 
nós fizemos muita coisa e realizamos muitos sonhos, mas sem-
pre fica algo que ainda não foi resolvido.

JORNAL POVO  - E o que ainda não foi resolvido?
PROFESSOR TARCISO – Colocar mais empresas no distrito 

industrial. Lá é a fomentação de empresas. Fui o primeiro pre-
feito a pegar a cidade com todas as fábricas fechadas. Criamos o 
distrito industrial e lá colocamos 13 empresas que estavam ge-
rando em torno de R$ 4 milhões por mês de contribuição em 
impostos. Nesse período depois do nosso governo, não foi colo-
cada mais nenhuma empresa e gerando empregos para a popu-
lação. Isso sem contar na ajuda nas áreas de saúde e educação, 
que dá para fazer muito mais.

JORNAL POVO -  Na área da saúde, qual foi ou quais foram 
os principais avanços no período em que você esteve na gestão 
municipal?

PROFESSOR TARCISO -  O primeiro avanço do meu gover-
no foi o atendimento pontual e com o máximo de comodidade. 
Por exemplo, a mulher que fosse fazer um exame preventivo 
tinha a certeza de que iria se consultar na unidade de saúde por 
uma outra mulher, o homem a mesma coisa, se fosse fazer um 
exame de próstata, tinha a certeza de que seria um médico que 
iria atende-lo. Eu trouxe também um mamógrafo que veio da 
Alemanha de alta tecnologia, raio-x digital, não faltava ambulân-
cia e muito menos remédios.  Os exames eram regulares a bom, 
atendíamos Japeri, Seropédica, Queimados, Paulo de Fronten e 
até mesmo Miguel Pereira. Era algo maravilhoso.  

JORNAL POVO -  E para o futuro da saúde. Quais são 
os planos?

PROFESSOR TARCISO - Manter a relação do Progra-
ma de Saúde Familiar (PSF). Ele é fundamental dentro 
desse processo. Quando o PSF funciona bem, consegui-
mos mapear todo o município e detectar o que precisa ser 
feito. Lembrando sempre que a função do município é for-
necer a saúde básica ao cidadão. E o segredo para entregar 

uma boa saúde básica é alimentando e fazendo com que 
todos os munícipes estejam assistidos pelo PSF. Investir 
em saúde preventiva para mim é a prioridade.

JORNAL POVO -  Voltando a falar da geração de empregos, 
o que você acha que deve ser feito dentro da cidade para prepa-
rar o jovem local, para o mercado de trabalho?

PROFESSOR TARCISO -   Aqui nós temos uma IFRJ  e 
uma CEFET. Na IFRJ foram criados cursos de mecânica e de 
elétrica, esse último técnico. E aqui do lado de Paracambi nós 
temos a Universidade Rural, onde temos cursos técnicos de 
agronomia, turismo, agropecuária. Cursos técnicos federais. 
Quando fui prefeito, procurei saber e vi que não tinha nenhum 
aluno da rede municipal de ensino de Paracambi nesses cur-
sos. Precisamos de fato pensar em todos e concordo com isso, 
mas também é preciso olhar para quem necessita estar inseri-
do nesses cursos. E esses são os jovens que são da nossa rede 
municipal de ensino. Mediante a isso eu criei um pré-técnico 
dentro da escola municipal. A garotada quando chegava na 
sétima série, que hoje é oitavo ano, faziam prova para institui-
ções que antigamente não passava ninguém. Na época desse 
projeto, se você olhasse 140 vagas nesses cursos, pelo menos 
70 eram ocupadas por estudantes de escola pública de Para-
cambi.   Hoje muitos deles trabalham nas indústrias aqui do 
município, alguns estão na Petrobrás. São profissionais técni-
cos que podem até ajudar seus familiares a ingressarem na fa-
culdade. No ensino fundamental, Paracambi está em primeiro 
lugar, em segundo está o Rio. Outra coisa também é criarmos 
cursos profissionalizantes. Isso dá alternativa de outros modos 

da pessoa trabalhar, se estiver ruim na área dele e vai trabalhar 
de garçom, por exemplo, cabeleireiro.

JORNAL POVO - Durante o seu mandato você levou a Para-
cambi o Sine, que foi uma ótima ferramenta de possibilidade de 
melhorar a mão de obra. Por quê isso foi tão importante?.  

PROFESSOR TARCISO – O Sine deu a oportunidade do 
cidadão ter a sua carteira de trabalho e assegurar seus direitos 
trabalhistas como o seguro desemprego. E mais do que isso: Ele 
intermediou os trabalhadores com as indústrias.

JORNAL POVO – Quais são as principais falhas que a atual 
gestão comete e que atrapalham no crescimento do município?

PROFESSOR TARCISO – O desenvolvimento econômico é 
fundamental no meio do processo. Uma cidade que não tem em-
prego não vai para frente. Vai todo mundo embora e vira cidade 
dormitório. E se nada quanto a isso for feito, o tempo passa e ela 
deixa de ser cidade e se torna um simples bairro. Quando eu en-
trei na prefeitura só tinha um mercado aqui na cidade e hoje nós 
temos quatro. Cada mercado desse gera mais de 160 empregos. 
Olha quantos empregos o setor terciário produz. Criou-se comér-
cio e isso ajudou no desenvolvimento. Quando chegamos quase 
não tinham lojas aqui. Só existia um hotel, que é o Hotel Ribeiro. 
Hoje nós temos três hotéis em Paracambi. Isso é sinal de que o de-
senvolvimento está acontecendo. Empresas de grande porte não 
entram em qualquer lugar. Com relação a infraestrutura, volto a 
dizer que foram 387 ruas asfaltadas, colocamos no Costa, praça 
com grama sintética e academia popular, além de brinquedos 
para as crianças e na Cascata também coloquei praça com grama 
sintética. Aonde eu não podia colocar grama sintética eu fazia a 
academia com a presença de nutricionistas e professores de edu-
cação física para cuidar dos idosos que iam lá se exercitar.  Cria-
mos um ginásio poliesportivo com tudo que tem direito.

JORNAL POVO – Você foi prefeito de Paracambi pelo PT e 
agora vem como pré-candidato pelo PDT. O que o levou a essa 
troca de legenda?

PROFESSOR TARCISO – Espaço. Eu já estava para sair do 
PT. Eu que fundei o PT aqui na cidade. Também não estou aqui 
para falar mal do partido só porque não faço mais parte dele, 
aprendi muita coisa lá dentro. Mas chega uma hora que não dá 
mais, as relações ficam desgastadas. E isso é natural da vida. 
Eu só não saí do PT antes porque eu acredito que o manda-
to é do partido. Fiquei lá do dia 31 de dezembro de 2016 até 
quando eu saí do mandato.

JORNAL POVO – Quais são os mecanismos que você 
adotaria hoje para garantir o máximo de transparência para 
que não sejam mais inventadas mentiras do seu governo?

PROFESSOR TARCISO -  Na política, cabe-se tudo. 
Ela vive muito mais de mentiras do que de verdades.  Em 
2016 por exemplo, houve a verba da repatriação, na época 
do governo Temer. Esse dinheiro veio no valor de R$ 1 mi-
lhão e 300 reais, destinados ao pagamento dos servidores. 

Entretanto, esse dinheiro chegou no dia 30 de dezembro 
de 2016, meu último dia de mandato. E mesmo assim, 
grande parte dos servidores já haviam recebido, como os 
da saúde.  E nesse dia era feriado bancário. Dia 1 de janeiro, 
foi num domingo. E no dia 2 eu já não estava mais na pre-
feitura. As pessoas vivem me perguntando por que eu não 
paguei depois e eu sempre explico essa situação. Eu, com 
certeza pagaria se houvesse a oportunidade. Eu jamais faria 
isso de propósito com os trabalhadores da cidade, cidade que 
tanto fiz para deixar o mais próximo de perfeita.

 JORNAL POVO – Voltando a ser prefeito, o que a popula-
ção pode esperar de você nesse terceiro?

PROFESSOR TARCISO – Muito trabalho, porque sabem 
que sou trabalhador. Muita vontade de levar para todos, aqui-
lo que eles sonham. Todo político tenta levar o melhor para 
o povo. Mas tem uns que não conseguem por falta de ar-
ticulação. Se você não articular, não consegue distribuir 
a verba como deve ser distribuída.  Quero trazer mais 
empregos, melhorar o sistema de educação, fazer 
mais melhorias nos bairros e colocar mais asfal-
tos e projetos sociais. O governo tem que ser 
técnico para funcionar bem. E é isso que 
eu quero fazer. Voltando ao passa-
do, entendo o presente e com-
parando os dois, teremos 
um futuro melhor.

O
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la não gosta da 
minha filha. 
Toda vez que a 
vê vira as cos-
tas. Dá para ver 
que ela destrata 
a Adrielle”. Es-
sas são as pala-
vras da Fabiana 

Oliveira dos Santos Menezes, 32 
anos. A filha dela, Adrielle Oliveira 
dos Santos Machado, de 10 anos, 
sofreu discriminação de uma pro-
fessora onde estuda, a Escola Mu-
nicipal Teresinha Hermida, que 
fica no distrito de Tinguá, em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense. 
Adrielle, que é portadora de para-
lisia cerebral espástica, chegou a 
perder o ano letivo por conta dos 
constantes atos de preconceito 
que sofreu dessa professora.       

Fabiana contou ao JORNAL 
POVO que a professora, identificada 
por ela como Sônia, já tratou Adriel-
le de maneira indevida desde o pri-
meiro dia de aula dela na escola em 
2018. A professora teria olhado para 
a menina e dito a mãe dela que não 
daria aula para uma criança que usa-
va cadeira de rodas, porque ela tem 
problemas de coluna e não iria ter 
como locomover Adrielle quando 
precisasse. Fabiana diz, no entanto, 
que todos na unidade de ensino 
ajudam sua filha com suas necessi-
dades, e que a professora é a única 
que se opõe a isso.

“Desde que Adrielle foi estudar 
lá, ela faz isso. Quando minha filha 
vai à escola todos a ajudam com a 
cadeira de rodas, tratam ela com o 
maior carinho e respeito. A Sônia 
não gosta da Adrielle e não escon-
de isso nem dela mesma. Nunca 
fizemos nada a ela para tratar mi-
nha filha assim”, diz Fabiana.

Ainda de acordo com Fabiana, 
Adrielle ficou desanimada de ir à 
escola por conta das diversas ve-
zes que foi tratada dessa maneira 
pela professora e repetiu de ano. O 
caso chegou a ser levado ao Con-
selho Tutelar, mas nada aconte-
ceu e a professora continua dando 
aula na unidade de ensino.

“Levamos o caso para o Con-
selho Tutelar, mas não adiantou 
nada. Ela continua dando aula 
lá, como se nada estivesse acon-
tecido. E minha filha fica com 
tudo isso na cabeça, sabendo 
que tem uma professora, que 
deveria ser exemplo, agindo 
com ela de forma preconceituo-
sa. E o pior é que nenhuma au-
toridade faz nada”, diz Fabiana.  

Única aluna a não 
receber cesta básica por 

conta da pandemia
Com a pandemia do novo co-

ronavírus, a escola onde Adriel-
le estuda está distribuindo 
cestas básicas para às famílias 
dos alunos. Entretanto, Fabia-

E
na conta que ela é a única aluna 
que não está recebendo o bene-
fício e que seu nome sequer está 
na lista de cadastrados. Fabiana 
diz que essa cesta básica ajuda-
ria muito nesse período, uma 
vez que ela está desempregada 
e que os recursos do seu espo-
so não cobrem todos os gastos 
da família. Ela procurou saber o 
motivo de não estar na lista dos 
contemplados, mas conta que 
até hoje nada foi feito.

“Já procurei saber o motivo, 
mas ninguém me dá uma res-
posta. Somos a única família 
que não está recebendo a ces-

ta básica da escola, o nome da 
Adrielle nem está na lista. E se-
ria mais do que necessário, prin-
cipalmente nesse período que 
estamos vivendo”, diz Fabiana.

Tratamento parado e
 cadeira de rodas quebrada
Adrielle fazia seu tratamento 

na AACD de Nova Iguaçu. Em 
2018, a prefeitura assumiu a ges-
tão da instituição. Foi quando as 
dificuldades com o tratamento 
começaram. Ela não faz mais as 
fisioterapias na frequência que 
fazia e os equipamentos que 
ela usa no dia-a-dia, como an-

dadores e a cinta estabilizadora 
precisam ser trocados. Fabiana 
até tentou consertar a cadeira de 
rodas da filha no local, mas ela 
diz que ao chegar lá foi cobrada 
uma taxa de R$ 50 reais.

“Fui uma vez lá para con-
sertar a cadeira dela, que 
está com a roda quebrada, e 
chegando lá eles me cobra-
ram uma taxa de R$ 50 reais. 
Fiquei sem entender, por-
que lá agora público e eles 
cobram para fazer essas coi-
sas. Não tive como resolver, 
a cadeira ainda está ruim”, 
relata Fabiana. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInjustificável

Criança portadora de paralisia
cerebral sofre discriminação de 
professora na escola  que estuda

"

Adrielle e  Fabiana: discriminação por parte da professora

Foto: Gabriel de Paiva



a l e m ã o 
Klaus Ber-
no Fischer, 
de 73 anos, 
suspeito de 
manter um 
estúdio para 
produção de 
pornografia 
infantil em 
Santíssimo, 

Zona Oeste do Rio, foi preso na 
noite desta quinta-feira. Em en-
trevista ao DIA, o delegado Luis 
Maurício Armond, da 35ª DP 
(Campo Grande), falou sobre o 
caso e afirmou que nunca viu 
nada parecido durante os 20 
anos que trabalha na polícia. 

Armond afirmou que na-
quela região do bairro da Zona 
Oeste há uma mata, do outro 
lado da Avenida Santa Cruz, 
e alguns imóveis são constru-
ídos sem registros. Segundo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSImpressionante

O
ele, Klaus construiu o imóvel, 
no qual não há documentos 
da compra do terreno, em uma 
área em cima de um morro, 
dentro dessa mata. O delegado 
afirmou que por fora a constru-
ção é comum e bem simples.

"Quando você entra na casa 
tem uma cozinha, um banheiro 
e ai acaba a normalidade. Tem 
uma sala pintada todo de fosco, 
para evitar reflexos, vidros lacra-
dos, têm jogos de luzes. E dentro 
dessa área tem um cômodo prin-
cipal com instrumentos de infor-
mática. Com HDs, diversos com-
putadores", afirmou o delegado.

Um cofre foi achado pelos 
agentes com mais HDs e ma-
teriais de pornografia infantil. 
Armand também falou que no 
local havia paredes falsas, que es-
condiam diversos tipos de mate-
riais. Além dos equipamentos de 
informática, foram encontrados 

Delegado se choca com grau 
de sadismo de alemão dono de 
estúdio de pornografia infantil

Foto: Reprodução

Estúdio de pornografia infantil em Santíssimo, na Zona Oeste

Um policial militar foi balea-
do, na manhã desta sexta-feira, 
no acesso da pista sentido Zona 
Oeste da Avenida Brasil, desci-
da do Elevado da Perimetral na 
altura do bairro Caju. Segundo 
informações da Polícia Militar, 
criminosos estavam em um ou-
tro veículo e atiraram contra o 
carro do PM em uma tentativa 
de roubo.

Policiais militares do 
4ºBPM (São Cristóvão) foram 
acionados para a ocorrência. 
No local, os agentes confir-
maram que a pessoa baleada 
era um policial. 

Ele foi socorrido por uma 
equipe do Batalhão de Polícia 
de Choque que passava na via 
e encaminhado para Hospital 
Municipal Souza Aguiar. O PM 

baleado foi transferido em se-
guida ao Hospital Central da Po-
lícia Militar, onde recebe aten-
dimento médico e apresenta 
estado estável.

Segundo a PM, até o mo-
mento, não houve prisões re-
lacionadas ao fato e a ocorrên-
cia está em andamento e será 
encaminhada para a 17ª DP 
(São Cristóvão).

O pai de santo Douglas 
José Gonçalves e sua esposa, 
Natasha Oliveira, suspeitos 
de assassinar a trans Vick 
Santos, de 22 anos, passaram 
a noite em um motel em So-
rocaba, São Paulo, após co-
meterem o crime. 

A vítima foi encontrada car-
bonizada no dia 28 de maio, no 
meio de uma estrada na área 
rural de Itu, em São Paulo, onde 

o crime foi cometido. Douglas 
confessou o crime e está pre-
so com sua esposa, que nega a 
participação, mas que teria uma 
pensão e supostamente geren-
cia uma rede de trans e travestis 
em um bairro nobre.

O assassinato teria sido mo-
tivado por uma briga por causa 
de dívidas, e a defesa de Dou-
glas alega legítima defesa. O 
caso corre sob sigilo da Justiça.

PM é baleado em tentativa de roubo na 
descida do Elevado da Perimetral

Foto: Reprodução

diversos produtos sexuais, como 
vibradores, alargadores anais, 
amarras, óleos e remédios estimu-
lantes. No espaço também havia 
uma roldana para pendurar as víti-
mas. Bisnagas de milho e bananas 
foram encontradas.

O local também continha cená-
rios, que contavam com objetos 
infantis, como gangorras, balan-
ço, simuladores de festas. Foram 
encontradas diversas fantasias, 
perucas, que eram utilizadas com 

objetivo de sensualização, roupas, 
acessórios em geral e aparelhos de 
barbear para depilar os pelos pu-
bianos das vítimas, para aparenta-
rem serem ainda mais jovens nos 
vídeos gravados por Klaus.

Um dos cômodos usados 
para a gravação dos vídeos era 
um banheiro que possui um 
chuveiro duplo, um dos cená-
rios onde as vítimas praticavam 
os atos sexuais. Klaus também 
abusava sexualmente de algu-

mas crianças, contudo o princi-
pal foco eram os vídeos.

O delegado ressaltou que 
nunca viu nada parecido em 
todo seu tempo na Polícia Civil. 
E contou que os agentes tam-
bém ficaram impressionados 
com o que foi encontrado.

"Era uma coisa bizarra. Nunca 
vi isso em 20 anos de polícia. Já 
presenciei muitos casos de abuso 
infantil, mas não com esse requin-
te de sadismo", afirmou.

Pai de santo e esposa matam trans 
e depois passam a noite em motel

PM é baleado em tentativa de roubo no Elevado da Perimetral
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Casal suspeito de assassinar trans
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Casos e mortes por coronavírus 
no Brasil continuam acelerados

Brasil tem 
1 0 5 . 7 9 1 
mortes por 
coronavírus 
c o n f i r m a -
das até as 
13h desta 
sexta-feira 
(14), segun-
do levan-
t a m e n t o 

do consórcio de veículos de 
imprensa a partir de dados das 
secretarias estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de 
quinta-feira (13), 8 estados e o 
DF atualizaram seus dados: CE, 
GO, MG, MS, PE, PI, RN e RR.

Veja os números 
consolidados:

105.791 mortes confirmadas

O
3.238.216 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publicou 

a primeira atualização do dia 
com 105.615 mortes e 3.230.436 
casos.

Na quinta-feira (13), às 20h, o 
balanço indicou: 105.564 mor-
tes, 1.301 em 24 horas. Com isso, 
a média móvel de novas mortes 
no Brasil nos últimos 7 dias foi 
de 989 óbitos, uma variação de 
-4% em relação aos dados regis-
trados em 14 dias.

Sobre os infectados, 
eram 3.229.621 brasileiros 
com o novo coronavírus, 
59.147 confirmados no últi-
mo período. A média móvel 
de casos foi de 44.580 por 
dia, uma variação de -2% 
em relação aos casos regis-
trados em 14 dias.

Progressão até 13 de agosto
No total, 5 estados apresenta-

ram alta de mortes: SC, MG, MS, 
AM e TO.

Em relação a quarta (12), DF 
e AP deixaram de ter a média de 
mortes subindo e, hoje, estão 
em estabilidade.

Estados
Subindo: SC, MG, MS, AM 

e TO.
Em estabilidade, ou seja, o 

número de mortes não caiu 
nem subiu significativamente: 
PR, RS, ES, SP, DF, GO, MT, AP, 
PA, RO, BA, PB, PI e SE.

Em queda: RJ, AC, RR, AL, CE, 
MA , PE e RN.

Essa comparação leva em 
conta a média de mortes nos 
últimos 7 dias até a publica-
ção deste balanço em relação 
à média registrada duas se-
manas atrás.

Petrópolis, na Região Serrana 
do Rio, tiveram ações de testagem 
rápida para Covid-19 nesta sexta e 
continua no sábado e domingo. 
De acordo com a Prefeitura, os 
testes estão sendo disponibiliza-
dos em 4 pontos neste fim de se-
mana e o número é ilimitado.

Nesta sexta (14), a testagem 
está acontecendo na Praça do 
Alto da Serra e na Praça de No-
gueira. No sábado (15), a testagem 
será realizada na Praça Dom Pe-
dro, no Centro e no bairro Mosela 
e não é necessário agendamento. 
Nos dois dias, a testagem é feita 
das 9h às 16h..

Já no domingo (16), a testagem 
é das 9h às 13h e vai acontecer na 
Feira do Alto da Serra.

De acordo com a Prefeitura, 
os locais selecionados para tes-

tagem foram escolhidos pelo 
critério de maior circulação di-
ária de pessoas.

Não é necessário o agenda-
mento para participar dessas 
ações, apenas a apresentação do 
CPF e o resultado fica pronto em 
15 minutos.

Segundo o município, 50 mil 
testes rápidos adquiridos pela 
Prefeitura foram entregues na úl-
tima semana à secretaria de Saú-
de do município.

Os 50 mil testes custaram R$ 1 
milhão.

Outros locais de testagem
Além destes pontos móveis, 

neste sábado (15) também terá 
testagem nas UBS's, no Centro 
de Saúde e no sistema drive-thru 
em Petrópolis.

Nas Unidades Básicas de Saú-

Testagem rápida para Covid-19 segue 
em diversos pontos de Petrópolis

Testagem rápida para Covid-19 segue em diversos pontos de Petrópolis, Rj

de de Araras, Quitandinha e Ita-
marati são 100 vagas disponíveis. 
No Centro de Saúde, são 500 va-
gas disponíveis; e o sistema dri-
ve-thru será realizado no pátio da 
Escola São Judas Tadeu, na Mose-
la, com 500 vagas disponíveis.

Para participar dessas ações é 
necessário o agendamento atra-
vés do site da Prefeitura. É neces-
sário cadastro com nome, endere-
ço, CPF e telefone. As inscrições já 
estão abertas.

O horário de testagem nestes 
pontos é das 9h às 16h.

O resultado será disponibiliza-
do na mesma página de cadastro 
4 dias úteis após a testagem;

Durante a semana, a Prefeitura 
disponibiliza 30 vagas por dia em 
cada Unidade Básica de Saúde (de 
segunda a sexta, das 9 h às 16h).

Já o Centro de Saúde traba-
lha com 3º turno ( das 17 h às 
20 h) com 100 testagens diá-

Foto: Divulgação/Prefeitura de Petrópolis

Mortes e mais mortes são contabilizadas todos os dias no Brasil

rias disponíveis de segunda a 
sexta para pessoas que traba-
lham durante o dia.

Balanço de testagens
O município testou 4.790 

pessoas desde a última sexta (7) , 
data de início de testagem dos 50 
mil kits recebidos.

Destes 142 resultaram positivo 

para o novo coronavírus. Segun-
do o governo municipal, esses 
pacientes foram encaminhados 
para pontos de apoio da cidade e 
isolamento social.

A testagem é importante 
para que a Secretaria de Saúde 
mantenha o mapeamento e o 
monitoramento de casos de Co-
vid-19 no município.



Foto: Divulgação
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Capa da Sexy revela
dieta para manter a boa
 forma: "Muito sexo é o
meu preparo físico!" 

Priscila Kimura

riscila Kimura, es-
tampou a capa 
da Revista Sexy, 
eleita Musa por 
7 (sete) vezes,  
revela que para 
manter a boa 
forma não há 

nada melhor que praticar sexo 
diariamente. A beldade diz que 
não passa vontade na hora de 
se alimentar, come tudo o que 
sente vontade, pratica poucos 
exercícios físicos e não abre 
mão de fazer muito sexo, pelo 
menos 3 (três) vezes ao dia! 
"Eu, literalmente, não passo 
necessidade! Como tudo o que 
quero mesmo! E depois é só 
manter a boa forma, a cada re-
feição fazer um sexo bem gos-
toso como sobremesa, e pron-
to! Meu corpinho fica em dia!" 
A Musa diz que vontade é o que 
ela não passa!

                    Para manter a boa forma não há 
nada melhor que praticar sexo diariamente. 
Não passo vontade na hora de me alimentar, 
como tudo o que sinto vontade e pratico 
poucos exercícios. físicos@
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Priscila Kimura
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol Foto: Créditos: Thiago Ribeiro/AGIF

or conta da 
pandemia do 
coronavírus, 
que paralisou 
as atividades 
do futebol 
por mais de 
três meses 
no país, o 
Campeonato 
Brasileiro de 
2020 aconte-

cerá até o dia 24 de fevereiro de 
2021. É a primeira vez na era dos 
pontos corridos que a principal 
competição nacional ultrapassa 
as festas de fim de ano e invade a 
folia de Carnaval.

Desde a Taça Brasil de 1959, 
primeiro torneio nacional do fu-
tebol brasileiro, em seis oportu-
nidades o campeonato começou 
em um ano e terminou em outro. 
Curiosamente, em todas elas, 
não levava o nome ‘Campeonato 
Brasileiro’. Em 1973, 1977, 1986, 

P
1987, 1988 e 2000, a disputa foi 
até o ano posterior.

A mudança do calendário traz 
uma série de outras alterações 
que deixam as equipes partici-
pantes do Brasileirão em alerta. 
Em meio à pandemia, com pre-
ocupações que vão além do lado 
esportivo, e jogos marcados para 
dezembro e janeiro, período ha-
bitual de férias, como fica o lado 
psicológico dos jogadores?

- O importante é que a gente ten-
te deixar claro para os atletas que, 
por ser um ano atípico, tudo que 
acontecer durante a temporada 
serão situações inusitadas e dife-
rentes. Eu tenho contato com eles 
todos os dias. Eu quero saber pelo 
que eles estão passando, se estão 
conseguindo se adaptar. A parte 
cognitiva de um atleta é tão impor-
tante quanto a parte física. As duas 
juntas vão trazer desempenho.

- A preocupação do atleta 
vai além de treinar e de fazer 

um bom jogo. Ele está viajan-
do em condições adversas, pe-
gando avião, indo para estados 
diferentes, com pessoas dife-
rentes, não sabe se estão con-
taminadas. A carga fica muito 
maior para ele poder dar conta 
de tantas situações. Com isso, a 

atenção do atleta fica drenada - 
ressalta o psicólogo.

No calendário atual, as ro-
dadas 27 e 28 estão marcadas 
para os fins de semana dos dias 
27/12/2020 e 02/01/2021, por 
exemplo. No início deste mês de 
agosto, A Confederação Brasilei-

ra de Futebol (CBF) e a Fenapaf 
(Federação Nacional dos Atletas 
Profissionais de Futebol) fize-
ram um acordo para diminuir o 
tempo entre um jogo e outro do 
mesmo time para 48 horas, du-
rante a temporada 2020. O prazo 
mínimo era de 66h.

Jogos até o Carnaval e 'ameaça 
europeia' preoculpam atletas
 no Brasileirão 2020

Jogo do Flamengo e Santos travaram duelo pela liderança do Brasileirão no Maracanã

ESPORTES


