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Quando tomei à frente das 
políticas do município, enxer-
guei a necessidade de focar no 
setor de saúde. Até 2017, as uni-
dades que não foram fechadas 
pelo Ministério Público, não 
davam dignidade e nem aten-
dimento adequado ao mes-
quitense. Desde então, investi 
em um novo modelo de aco-
lhimento, focado na atenção 
básica, e na especialização dos 
serviços que já existiam.

Agora, com 6 clínicas da 
família em funcionamento,, 
o munícipe tem acesso a exa-
mes gratuitos, testes, vacinas 
e tratamento individualizado. 
Afinal, em nossas clínicas, eles 
têm uma equipe para chamar 
de sua, passando sempre pelo 
mesmo médico em todas as 
consultas, garantindo que o 
profissional entenda o históri-
co do paciente.

Clínicas da Família de Mes-
quita são, hoje, referência no 
Estado do Rio de Janeiro

Isso, nos ajudou a descen-
tralizar serviços, ampliando as 
possibilidades, deixando para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSaúde

Policlínica apenas os serviços es-
pecializados e realização de exa-
mes. Lá, o mesquitense encontra 
desde um laboratório de próteses 
dentárias, até questões mais com-
plicadas, como exames de video-
laringoscopia. Sem encarar filas 
grandes.

Além disso, reabri as farmácias 
municipais, que estavam fecha-
das devido a má administração de 
outros governos. Hoje, elas refor-
çam o trabalho das farmácias das 
Clínicas da Família e impedem 
que o mesquitense sofra com a 
falta de remédios. Afinal, pelo 
município são fornecidos mais de 
240 tipos de remédios diferentes. 
Quero continuar com esse tra-
balho, garantindo novas inaugu-
rações e dando continuidade ao 
trabalho feito pela saúde de Mes-
quita. Para as Clínicas da Família, 
já considero 4 novas aberturas, 
considerando Rocha Sobrinho, 
Cosmorama, Banco de Areia e 
BNH. Tenho planos, também, de 
implementar uma nova Policlí-
nica, dessa vez em Cosmorama. 
Não podemos deixar a cidade re-
tornar aos tempos antigos.

Clínicas da Família oferecem 
novas possibilidades

FALA PREFEITO

a n d i d a t o 
a prefeito 
pelo Parti-
do Repu-
blicanos10, 
Alex Ma-
grão, vai 
usar de 
i n o v a ç ã o 
para reali-

zar o comício de lançamento 
da sua campanha nessas elei-
ções. Devido ao decreto es-
tadual que proíbe a aglome-

Candidato a prefeito em Itaguaí, Alex Magrão  realiza comício 
Inovador de lançamento da sua campanha sem aglomeração

ração de pessoas em eventos 
políticos, ele fará um comício 
em formato Drive-In, onde as 
pessoas poderão assistir den-
tro de seus próprios carros 
com toda a segurança e como-
didade. Será o primeiro Comí-
cio apresentado dessa forma 
no Brasil! 

Está tudo sendo prepara-
do com muito cuidado e ca-
pricho, a fim de proporcio-
nar um evento de qualidade 
a seus eleitores e especta-

dores. Ele acontecerá nes-
ta quinta-feira, dia 08/10, 
ás 19hs, e será realizado no 
bairro de Piranema, onde o 
Alex Magrão e seu candida-
to a vice-prefeito, Wladimir 
Quintanilha, residem. Eles 
estimam receber mais de 
100 carros no local.

Para mais informações, 
acessem as redes sociais do 
candidato

- Instagram: alexmagrao_10
- Facebook: Alex Magrão

O
Alex Magrão e seu candidato a vice-prefeito, Wladimir Quintanilha

Foto: Divulgação
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ma gran-
de quan-
tidade de 
dinheiro 
em es-
pécie foi 
apreendi-
da, na ma-
nhã desta 
quarta-fei-
ra (7), na 

casa de um funcionário da 
Petrobras, alvo da 76ªfase da 
Lava Jato. Os quatro manda-
dos da operação foram cum-
pridos no Rio de Janeiro.

Em outro local, os agen-
tes apreenderam malas com 
mais dinheiro. Até o mo-
mento, não foi informado se 
a quantia pertence ou não 
ao funcionário da Petrobras 
que tinha valores em espé-
cie em sua casa. A quantia 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOperação

U
ainda está sendo contabiliza-
da pela Polícia Federal.

A ação foi batizada de Sem 
Limites III e investiga crimes de 
corrupção passiva, organização 
criminosa e lavagem de dinheiro 
na área comercial da Petrobras, 
especialmente no comércio de 
bunker, como é conhecido o pro-
duto escuro usado como com-
bustível de navio.

A suspeita é que funcioná-
rios e ex-funcionários da esta-
tal estejam envolvidos no es-
quema que movimentou cerca 
de R$ 45 milhões em propinas 
entre 2009 e 2018.

Ainda conforme o MPF, há vá-
rias provas de que os investiga-
dos promoviam um verdadeiro 
rodízio no fechamento de opera-
ções com as empresas do setor e 
que estas também pagavam van-
tagens indevidas.

PF apreende dinheiro em espécie 
na casa de funcionário da Petrobras 
durante ação da Lava Jato no Rio

Foto: Reprodução

Polícia apreende dinheiro em espécie na casa de alvo da Operação Lava Jato no Rio

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, negou nesta 
quarta-feira a possibilidade de 
prorrogar a concessão do auxílio 
emergencial para 2021. Guedes 
garantiu que o plano emergen-
cial criado por conta da pande-
mia de Covid-19 irá até dezembro 
deste ano, sem extensão.

— Tem um plano emergencial 
e o decreto de calamidade que 
vão até o fim do ano. E no fim de 
dezembro acabou tudo isso — 
disse Guedes.

O decreto de calamidade pú-
blica e o chamado Orçamento de 
Guerra permitiram uma série de 
ações emergenciais e o aumento 
de gastos públicos neste ano, até 
31 de dezembro, o que deve fazer 
o rombo nas contas federais atin-
gir R$ 900 bilhões em 2020.

Com a proximidade do fim do 
ano e as incertezas sobre 2021, 
há dúvidas sobre se o governo 
poderia prorrogar o estado de ca-
lamidade pública, o Orçamento 
de Guerra e estender o pagamen-
to do auxílio emergencial para o 
próximo ano.

Essa incerteza cresceu com 
a demora para se chegar a uma 

Guedes descarta estender auxílio emergencial para 2021 Previdência e INSS alegam dificuldades 
para implementar teleperícia

solução para o Renda Cidadã. 
O programa social está sendo 
desenhado como substituto do 
Bolsa Família e há um receio, 
no governo e no Congresso, de 
se chegar a janeiro de 2021 sem 
programa de transferência de 
renda para os mais vulneráveis 
atingidos pela crise.

— O ministro da economia está 
descredenciando qualquer infor-
mação de que vai prorrogar o au-
xílio — disse Guedes.

A solução para o novo pro-
grama social do governo que 
vem sendo costurada entre 
parlamentares, governo e 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), passará pelo corte de 

gastos. Segundo fontes envol-
vidas nas discussões, está na 
mira os salários acima do teto 
do funcionalismo de servido-
res públicos dos três Poderes.

O auxílio emergencial foi 
inicialmente proposto pelo 
governo para durar três meses, 
com parcelas mensais de R$ 
200. O Congresso, em seguida, 
estabeleceu um valor de R$ 
600, após negociações com o 
Palácio do Planalto.

Com o avanço da crise, o prazo 
do pagamento de R$ 600 aumen-
tou para cinco meses. Depois, o 
pagamento do auxílio foi estendi-
do até dezembro deste ano, mas 
com pagamento de R$ 300.

A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho e o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) alegaram ao Tri-
bunal de Contas da União di-
ficuldades para implementar 
a teleperícia durante a pande-
mia do novo coronavírus. Os 
entraves foram relatados em 
um protocolo entregue nesta 
segunda-feira (5), conforme 
era cobrado em documento 
emitido no último dia 25, pelo 
ministro e relator do processo 
Bruno Dantas. De acordo com 
ele, era preciso minimizar os 
transtornos da paralisação das 
perícias presenciais para a po-
pulação mais vulnerável.

As partes se reuniram 
para discutir o assunto tam-
bém nesta segunda-feira. 
Segundo o INSS, na ocasião, 
foram apresentadas solu-
ções alternativas para me-
lhor atender a população. 
As estratégias, no entanto, 
não foram divulgadas.

A decisão tomada anterior-
mente pelo ministro Bruno 

Dantas levava em conta que 
"ações judiciais relativas aos 
benefícios previdenciários 
por incapacidade e de presta-
ção continuada estavam pa-
ralisadas em virtude da não 
realização de perícias" por 
um longo período, por con-
ta das medidas preventivas 
adotadas para a prevenção do 
contágio pelo novo corona-
vírus, e que mesmo "após o 
restabelecimento do atendi-
mento presencial em alguns 
juízos, dados mais recentes 
indicam a existência de cerca 
de 200 mil processos parali-
sados por conta da ausência 
de perícias".

Lembrava ainda que uma 
resolução autorizou a realiza-
ção de perícia por meio eletrô-
nico, sem contato físico entre 
perito e periciando, enquanto 
perdurarem os efeitos da crise 
ocasionada pela pandemia do 
novo Coronavírus. E conside-
ra também que "não é possí-
vel o retorno de 100% das pe-
rícias presenciais".

Em nota, a Petrobras disse 
que colabora com as investiga-
ções da Lava Jato desde 2014, e 
atua como coautora do Minis-
tério Público Federal e da União 
em 21 ações de improbidade 
administrativa em andamento 
e ser assistente de acusação em 
71 ações penais relacionadas a 
atos investigados pela Lava Jato. 
"Cabe salientar que a Petrobras já 
recebeu mais de R$ 4,6 bilhões, a 
título de ressarcimento, incluin-
do valores que foram repatriados 

da Suíça por autoridades públi-
cas brasileiras", diz a nota.

Como funcionava o esquema
De acordo com os delatores, 

funcionários da Petrobras que 
eram responsáveis pelas nego-
ciações de compra e venda de 
bunker e diesel marítimo rece-
biam vantagens indevidas para 
favorecer empresas de combus-
tíveis. A compra era destinada 
ao abastecimento dos navios a 
serviço da Petrobras em portos 
estrangeiros.

As comissões eram geradas a 
partir da celebração das operações 
comerciais, e os executivos reali-
zavam os pagamentos dos funcio-
nários públicos com auxílio de um 
operador financeiro. Para isso, eles 
celebravam contratos fictícios para 
geração de recursos em espécie.

Um dos ex-funcionários da 
estatal, conforme as investi-
gações, foi o responsável pelas 
negociações de combustíveis 
marítimos que abasteciam no 
porto de Singapura.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista à imprensa, ao lado do presidente Jair Bolsonaro 

Foto: Jorge William



POLÍTICAESPECIAL

Quinta-Feira 08 de Setembro de 2020

4
Quinta-Feira 08 de Setembro de 2020

POLÍTICA ESPECIAL 5

Quem será o próximo prefeito?Quem será o próximo prefeito?
ncerrado o período 
de registro de can-
didaturas para  pre-
feito e vereadores e 
iniciada a campanha 
para as eleições que 
acontecerão no dia 
15 de novembro, a ci-
dade de Japeri apre-
senta uma situação 

no mínimo curiosa: Quase todos os can-
didatos já disputaram ou exerceram o 
cargo de prefeito. A única novidade na 
disputa é a médica Fernanda Ontiveros, 
que lidera uma frente política que pro-
mete TRANSFORMAR, MORALIZAR e 
HUMANIZAR, a administração públi-
ca de Japeri, cidade que nos últimos 
anos ocupa um, dos últimos lugares 
no ranking do desenvolvimento, sendo 
considerada a mais pobre do Estado.

Além de estreante na disputa pela 
prefeitura , Fernanda Ontiverios tam-
bém é a única mulher  no páreo majori-
tário. Todos os outros são homens e ne-
nhum contemplou uma mulher como 
vice em suas chapas.

A eleição em Japeri chama atenção 
de todo o Estado no Rio de Janeiro, pois 
estão concorrendo dois ex-prefeitos que 
estão proibidos pela Justiça de entrar no 
prédio da prefeitura. São eles Carlos Mo-
raes Costa afastado do mandato e inves-
tigado por crime de associação ao tráfico 
e Ivaldo Barbosa (Timor), processado 
por improbidade administrativa.

Quem também tenta voltar é o ex- 
prefeito Bruno Silva, que deixou o gover-
no amargando altos índices de rejeição

-TIMOR- Processado por 
improbidade administrativa

Gestão de Timor foi pautada 
por uma série de outros escân-
dalos. Em 2013, o Tribunal de 
Contas do Rio de Janeiro o con-
denou por fraudes na compra e 
distribuição de merenda escolar. 
Na época ele teve que devolver 
quase R$ 3 milhões aos cofres 
públicos. Além disso, em seu úl-
timo mandato, Timor também 
é acusado de desviar mais de 
R$ 2 milhões que seriam para a 
construção de uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) em 
Engenheiro Pedreira.

A obra, que começou em 
2012, era para ter sido entre-
gue à população em 2014, 
mas ainda está praticamente 
no esqueleto da construção.   
No início do mês de setembro 

deste ano, a prefeitura teve 
que devolver R$ 1,8 milhões 
ao Governo Federal.

-CARLOS MORAES- Preso por 
associação ao tráfico em 2018

O atual prefeito eleito de Ja-
peri, Carlos Moraes, que já está 
em seu terceiro mandato, foi 
preso por associação ao tráfico 
de drogas. Em investigação con-
junta, o Ministério Público do 
Rio e a Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense (DHBF) 
afirmam que uma das maiores 
facções criminosas do estado se 
instalou na Prefeitura de Japeri. 
Na casa do prefeito, a polícia en-
controu munição e uma pistola 
sem registro. Em janeiro deste 
ano, Moraes foi condenado por 
posse ilegal de arma de fogo de 
uso restrito, mas essa pena foi 

convertida em pagamento de 
multa de R$ 5 mil e prestação de 
serviço à comunidade. Apesar 
da soltura, outubro do ano pas-
sado, Moraes não poderá reto-
mar as atividades como prefei-
to e deverá ficar afastado tanto 
da sede do Executivo de Japeri 
quanto da Câmara Municipal, 
uma vez que foi expressamente 
proibida a frequência ou mesmo 
o acesso a esses locais.

 
-CESAR MELO-Acusado de 

superfaturamento na compra 
de respiradores sucateados

 Com o afastamento de Car-
los Moraes da prefeitura, quem 
assumiu foi o seu vice, Cesar 
Melo, que tenta reeleição. Em 
junho deste ano, sua gestão 
protagonizou um triste episó-
dio na história da cidade em 

tempos de pandemia do novo 
coronavírus. A prefeitura de-
cidiu construir um hospital de 
campanha (que sequer foi inau-
gurado) e comprou respirado-
res sucateados de uma empresa 
fantasma, com contrato no va-
lor de R$ 1,8 milhão, onde não 
foi especificada a quantidade 
dos equipamentos adquiridos.

Esses respiradores com pre-
ços exorbitantes de até R$ 70 
mil cada, custam um valor mui-
to inferior, até por serem anti-
gos: R$ 2.200. O preço pago pela 
prefeitura é 35 vezes maior.  

 
HÉLDER PEDRO, vereador 

de segundo mandato pelo 
PSC, partido do governador 
Wilson Witzel, afastado do 
cargo por ser acusado de parti-
cipar de esquema de corrupção 

que desviou verba da saúde no 
Estado em plena pandemia do 
novo coronavírus; e pastor Eve-
raldo, presidente da legenda e 
também envolvido no mesmo 
esquema que Witzel. Policial 
Militar, ele foi oposição ferre-
nha de Timor quando era pre-
feito e o único dos 11 vereado-
res da cidade que é oposição 
ao atual prefeito em exercício, 
César Melo. Mas apesar de ser 
do antigo partido do presiden-
te Jair Bolsonaro, Hélder tem 
o apoio do deputado estadual 
André Ceciliano, do PT, tam-
bém investigado pelo Ministé-
rio Público Federal pelo siste-
ma de corrupção que investiga 
os desvios de verba da saúde 
do Estado. Ceciliano também 
é investigado no esquema das 
rachadinas do governo da AlerJ.

Concorrendo pela primei-
ra vez à prefeitura  de Japeri, 
Doutora Fernanda Ontiveros 
jamais exerceu cargo público 
na cidade. Ela representa um 
movimento integrado por 
partidos e movimentos da 
sociedade que defende a ver-
dadeira renovação política 
no município, uma vez que 
Japeri está mergulhada em 
uma série de problemáticas, 
herança deixada pelos seus 
antigos administradores. 

Doutora Fernanda Ontive-
ros é filha do também médi-
co Dr. Carlos Ontiveros, pio-
neiro da saúde em Japeri que 
construiu duas casas de saú-
de na região, uma no centro 
e outra no bairro Engenheiro 
Pedreira, essa última local em 
que Fernanda Nasceu.  Por 
ser o único nome novo na 
disputa, Doutora Fernanda é 
vista como uma oportunida-
de de renovação na política 
japeriense. Seu modo sim-
ples e gentil de ser conquis-

tou cada cidadão da cidade 
que ela acredita ser próspera 
pela força do povo que nela 
habita e trabalha, ponto prin-
cipal nos seus projetos de 
mudança para Japeri: fazer 
com que ela deixe de ser uma 
cidade dormitório e se trans-
forme numa nova potência 
da indústria e comércio da 
região para todos os cidadãos 
japerienses.

 Doutora Fernada Ontive-
ros não gosta de comentar 
as administrações passadas, 
mas faz questão de enfatizar 
que Japeri, tendo um orça-
mento anual, girando em 
média de 250 milhões não 
pode ser considerada uma 
cidade pobre e sim, sub-de-
senvolvida. Isso se dá pela 
incapacidade administrati-
va dos governos anteriores 
e se destaca ainda o fato de 
lembrar que não houve o 
investimento correto desse 
dinheiro nesses 29 anos de 
emancipação.

O Ministério Publico Eleitoral pe-
diu a impugnação das candidaturas 
de três ex prefeitos que pretendem 
disputar a eleição em Japeri. Trata-se 
de  Carlos Moraes Costa, Ivaldo Bar-
bosa , o ( Timor) e Bruno Silva, todos 
três com condenações judiciais ou 
no Tribunal de Contas por irregulari-
dades cometidas em seus mandatos .

Segundo o Promotor de Justi-
ça do MP Pedro Simão, todos estão 

incursos na lei da ficha limpa e não 
podem disputar as eleições de 2020. 
Nas irregularidades listadas  pelo pro-
motor , constantes nos processos de 
condenação judicial ou administra-
tiva dos três candidatos , observa-se 
que na qualidade de gestor, os três  
cometeram faltas graves e que, em 
tese, configuram ato doloso de im-
probidade administrativa.

Consta contra o prefeito afasta-

do e candidato do PSDB Carlos Mo-
ares Costa  que o Ministério Público 
Federal propôs Ação Civil Pública 
em que culminou na condenação 
do Carlos Moraes  por ato doloso 
de improbidade administrativa que 
causou lesão ao patrimônio públi-
co, acarretando a suspensão dos di-
reitos políticos por 03 anos, tendo 
esta decisão sido confirmada por 
Órgão Colegiado. A referida conde-

nação enseja a inelegibilidade pre-
vista no art. 1°, I, alínea “L”, da LC n. 
64/90, com redação dada pela LC 
n. 135/2010, Contra o candidato do 
PRB Ivaldo Barbosa , o Timor, ve-
rifica-se que no bojo do Processo 
TCE-RJ 217.742-4/12 foi proferido 
VOTO pela irregularidade das con-
tas em desfavor do pretenso can-
didato no exercício do mandato de 
Prefeito do Município de Japeri no 

exercício de 2011, em decisão de-
finitiva. OU seja com as contas re-
provadas  por órgão  colegiado em 
razão de diversas irregularidades, 
o impede de ser candidato.

Por fim o Promotor aponta que o 
candidato do PL Bruno Silva teve   de-
cisão por órgão colegiado (TRF da 2ª 
Região)  confirmando a condenação 
criminal prolatada pela 1ª Vara Fede-
ralCriminal do Rio de Janeiro.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEleições 2020 - Japeri

Disputa tem dois candidatos que estão  proibidos pela Justiça de entrar na sede da Prefeitura

Conheça alguns dos principais candidatos à prefeitura de Japeri

Ministério Público pede impugnação de Timor, Carlos Moraes e Bruno Silva

E

Doutora Fernanda Ontiveros 
A novidade na disputaA novidade na disputa
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P o l í c i a 
i n v e s t i g a 
se políti-
cos e au-
t o r i d a d e s 
e s t a r i a m 
e n v o l v i -
dos no 
e s q u e m a 
criminoso 
m o n t a d o 

pela narcomilícia que loteou 
o bairro de Madureira, na 
Zona Norte do Rio. Os crimi-
nosos extorquem dinheiro 
de qualquer comerciante do 
bairro, de camelôs a sho-
pping, além de atuarem con-
tra a repressão da desordem 
urbana na região.

Segundo investigadores, 
pessoas ligadas à região admi-
nistrativa também podem es-
tar participando do esquema, 
que lucra até R$ 90 mil por se-
mana com as extorsões. Nes-
ta quarta-feira, um dia após a 
operação da Polícia Civil apre-
ender 12 toneladas de produ-
tos contrabandeados, as ruas 
do bairro estão com dezenas 
de barracas de camelôs, e não 
há fiscalização.

Investigação da Delega-
cia de Repressão aos Cri-
mes Contra a Propriedade 
Imaterial (DRCPIM) aponta 
que o miliciano Genivaldo 
Pereira das Neves, conheci-
do como Popeye — que pas-
sou a ter controle do bairro 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigação

A
após a morte do subtenen-
te da PM Marcos Vieira de 
Souza, o Falcon, presidente 
da Portela — tornou-se res-
ponsável pelo contato entre 
agentes públicos, autorida-
des do estado e do muni-
cípio para criar e manter o 
esquema de extorsões. Se-
gundo a DRCPIM, guardas 
municipais e policias mili-
tares corruptos que parti-
cipariam do esquema estão 
sendo investigados.

Durante a Operação Bru-
tus, em que a Polícia Civil 
cumpriu 43 mandados de 
busca e apreensão contra 
envolvidos neste esquema, 
os investigadores estive-
ram na sede da Prefeitura do 
Rio, na Secretaria municipal 

de Fazenda, no Gabinete de 
Controle Urbano, além da 
sede da Guarda Municipal e 
no comando da Região Ad-
ministrativa de Madureira.

Segundo as investigações, 
comerciantes legais e ilegais 
eram obrigados a pagar de R$ 
100 a R$ 15 mil por semana. 
Os que não pagavam eram 
mortos.

— Qualquer coisa que esti-
vesse pela rua eles cobravam 
— afirma o delegado Mauricio 
Demétrio Afonso Alves, titu-
lar da DRCPIM.

No "QG do bando", na loca-
lidade conhecida como Cam-
po do Falcon, os investigado-
res encontraram documentos, 
rádios transmissores e mate-
rial de campanha.

Documentos apreendidos em operação podem ligar políticos 
e autoridades à narcomilícia que controla Madureira

Foto: Fabiano Rocha

Polícia apreendeu 12 toneladas de produtos contrabandeados

Um fiscal ambiental foi 
assassinado na manhã desta 
quarta-feira, no bairro Nova 
Belém, em Japeri, Baixada 
Fluminense. Cezar Marendaz 
era funcionário da Prefeitura 
de Japeri e dirigia um carro 
da fiscalização ambiental no 
momento do crime. Ele era co-
nhecido na região como Cezar 
do ferro-velho. No para-bri-
sa do veículo, há pelo menos 
sete marcas de tiros. Os vidros 
do carona e do banco de trás 
também ficaram destruídos 
com o impacto.

Fiscal ambiental é morto a tiros em Japeri

Previdência e INSS alegam dificuldades 
para implementar teleperícia

A Polícia Militar informou 
que, na manhã desta quarta-
-feira, policiais do 24ºBPM 
(Queimados) foram acionados 
para verificar ocorrência de 
disparos de arma de fogo na RJ 
125, atura de Japeri. A Delega-
cia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) foi acio-
nada. A ocorrência segue em 
andamento.

A Prefeitura de Japeri in-
formou que aguarda o parecer 
da Polícia Civil sobre o caso e, 
desde já, se põe à disposição 
para dar suporte à família.

Prestes a completar 20 anos 
de criação, a Escola de Gestão 
Socioeducativa (ESGSE) Paulo 
Freire, do Degase, tornou-se o 
primeiro órgão do sistema so-
cioeducativo brasileiro a ofere-
cer palestras on-line para pro-
porcionar aulas de capacitação 
à distância aos servidores. Uma 
vontade antiga que a pandemia 
do novo coronavírus tornou 
possível a partir das recomen-
dações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para que cursos 
e aulas presenciais fossem sus-
pensos em todo o país.

Assim, funcionários que mo-
ram no Sul e Norte fluminenses, 
Região Serrana e interior pude-
ram participar sem precisar se 
deslocar até a Ilha do Governa-
dor, no Rio, onde fica a ESGSE. 
Como resultado, até agora há 
mais de 4 mil visualizações das 
12 palestras, que resultaram em 
700 alunos certificados. De acor-
do com a diretora da Escola, Livia 
Vidal, num primeiro momento 
foram convidadas para palestrar 
as grandes coordenações do De-
partamento: saúde, assistência 
social, segurança, educação e 
tecnologia da informação.

“Depois, começamos a con-
vidar outras divisões do ór-
gão. E é importante lembrar 
que ao preencher o formulário 
de inscrição, os próprios parti-
cipantes inscritos sugeriam os 
próximos temas das palestras, 
que são realizadas ao vivo 
através do canal da Escola de 
Gestão no Youtube, com dura-
ção entre 1 e 2 horas, e intera-
ção via chat”, salientou Livia 
Vidal, doutoranda em Educa-
ção pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF).

 O diretor-geral do Degase, 
Márcio Rocha, considerou a ini-
ciativa da Escola de Gestão algo 
histórico no sistema socioedu-
cativo e também uma forma de 
disseminar o conhecimento. 

“Ações que visem à formação 
e à qualificação dos servidores 
do Degase são sempre bem-vin-
das. Queremos beneficiar tam-
bém os funcionários que moram 
e trabalham fora da cidade do 
Rio de Janeiro”, salientou.

A palestra inaugural foi em 
maio, sobre saúde e socioeduca-
ção frente à covid-19, com a coor-
denadora de saúde do Degase, a 
psicóloga Christiane Zeitoune, 
mestre em Psicologia Clínica e 
doutora em Teoria Psicanalítica; 
a celebração dos 30 anos do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) mereceu duas aulas, em 
julho e em agosto. Integrantes da 
organização internacional Médi-
cos Sem Fronteiras ministraram 
uma aula apenas para agentes 
de segurança socioeducativos 
sobre saúde mental em tempos 
de pandemia. O foco eram o au-
tocuidado e o cuidado do outro. 

Em outra ação inédita, a ESG-
SE convidou o professor Rodrigo 
Millone para ministrar um curso 
de idiomas aos interessados, que 
começou em agosto e irá até no-
vembro, sempre às terças e quin-
tas-feiras. Os alunos puderam 
optar entre aulas de italiano ou 
inglês para iniciantes, e aulas de 
conversação na língua inglesa.  
Para receberem a certificação em 
qualquer uma das palestras já ofe-
recidas, os participantes devem 
preencher um formulário de ava-
liação, com algumas perguntas 
relacionadas ao tema da palestra, 
enviadas ao final da transmissão.Vítima estava dentro do veículo na hora do crime 

Foto: Reprodução
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Beleza, experiência 
e competência
CONHEÇA O PROJETO E A HISTÓRIA CONHEÇA O PROJETO E A HISTÓRIA 
DE PAULA CARDOSO, QUE COM DE PAULA CARDOSO, QUE COM 
MUITO SUCESSO, INSPIRA E MUITO SUCESSO, INSPIRA E 
INCENTIVA MENINAS COM INCENTIVA MENINAS COM 
SUA TRAJETÓRIA DE VIDASUA TRAJETÓRIA DE VIDA

UFC 224 Rio de Janeiro (Luck Rockhold, 
ex campeão peso médio do UFC) Bruce Buffer “ its time “ ufc 224 Rio de Janeiro UFC São Paulo - Augusto Sakai -Peso pesado do UFC 

UFC 190 ( Rio de 
Janeiro, Dana white 
presidente do UFC) 

Paula Cardoso, 
Miss Rio de 

Janeiro de Las 
Américas
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om apenas 
25 anos, Pau-
la Cardoso é 
empresária, 
formada em 
Análises Clí-
nicas, miss 
e apaixona-
da por UFC. 

Acumula 6 títulos, Miss Simpa-
tia Nova Iguaçu 2017, Miss Mes-
quita 2018, Miss Nilópolis 2019, 
Miss Popularidade Rio de Janeiro 
2019, Miss Rio de Janeiro de Las 
Américas 2019 e Miss elegância 
Brasil 2019 em seu currículo e 
faz parte de um dos maiores Fã 
clubes de MMA, “Louucos “.

Paula coleciona vários even-
tos e não perde um.

"Minha paixão vem de 
muito tempo. Quando ainda 
criança, praticava judô e logo 
em seguida migrei para o Jiu 
jitsu, influenciada pelos meus 
ídolos, onde minha paixão au-
mentou", comenta.

A jovem tem fotos com várias 
celebridades do MMA, nacional 
e internacional.

Atualmente, Paula, que é co-
ordenadora do concurso Miss 
Rio de Janeiro de Las Américas, 
segue ajudando meninas a reali-
zarem o sonho de se tornar miss.

As campeãs das categorias 
Adulto e Teen, Irão disputar em 
Curitiba a etapa nacional, que será 
realizado em fevereiro de 2021.

Hoje Paula está usando sua 
experiência para incentivar 
meninas a conquistarem o tão 
sonhado título, provando que 
uma verdadeira miss é feita 
por essência, inteligência e 
não apenas por beleza.  
Contato do Miss Rio de 
Janeiro de Las Américas:
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RENATO FERREIRA

CCulturando ulturando 
fn_renato@hotmail.com        98956-1099

@missrjdelasamericas
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exatamen-
te um mês 
da votação 
de 7 de no-
vembro, o 
processo 
e l e ito ra l 
do Vasco 
g a n h o u 
corpo. Até 
esta terça-

-feira, dez chapas foram inscritas. 
O prazo acaba nesta quarta. A 
eleição será direta pela primeira 
vez desde 1921, e quem vencer 
entre os sócios comandará o clu-
be no triênio 2021-2023.

Metade dos dez nomes ha-
via anunciado a pré-candida-
tura. Outros cinco surgiram 
como surpresa nas últimas 
horas. Para inscrever uma cha-
pa é simples. Basta reunir três 
sócios elegíveis. No entanto, 
manter a candidatura até 7 de 
novembro é mais complicado. 
Dez dias antes da votação, o 
candidato precisa apresentar 
uma lista com 150 sócios que 
estejam há pelo menos cinco 
anos no clube.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFalta um mês:

A
Com alianças compostas e 

nomes definidos, o ge apresen-
ta os candidatos à presidência. 
Alguns são mais conhecidos da 
políticas vascaína. Três já parti-
ciparam de outros pleitos, caso 
do atual presidente Alexandre 
Campello, além de Jorge Salga-
do e Julio Brant. Os demais con-
correm pela primeira vez.

Atual presidente, Alexandre 
Campello tenta a reeleição. Mé-
dico, 60 anos, ele está à frente 
do clube desde 2018, quando 
foi eleito pelo Conselho após 
romper com Julio Brant na vés-
pera do pleito. Tem como lema 
a continuação do trabalho e de 
projetos como o Nosso CT e o 
CT de Caxias, a reforma de São 
Januário, o programa de sócios-
-torcedores, entre outros.

A chapa “Rumo Certo” é forma-
da pelos grupos Unidade Vasco, 
Movimento Time da Virada, Cru-
zada Vascaína e Avante Gigante. 
Entre os apoiadores está o ex-vice 
de futebol Fred Lopes, que deixou 
a gestão após desavenças com 
Campello e era pré-candidato, mas 
decidiu se unir ao atual presidente.

10 chapas estão inscritas 
para eleição direta do 
Vasco; veja candidatos

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Alexandre Campello tenta a reeleição

Empresário do mercado fi-
nanceiro, 73 anos, Jorge Salgado 
vai concorrer pela segunda vez. 
Em 1997, ele foi oposição a Antô-
nio Soares Calçada, mas acabou 
derrotado. Salgado foi vice-presi-
dente geral do Vasco entre 1987 
e 1989 e diretor da CBF, entre 
1989 e 1990. O candidato prevê 
um investimento de mais R$ 100 
milhões no futebol do clube nos 
próximos três anos.

A chapa “Mais Vasco” é formada 
pelos grupos Ao Vasco Tudo, Con-
fraria, Desenvolve Vasco, PetroVas-
co, Resgata Vasco e Vasco do Povo.

Executivo formado em comuni-
cação, Júlio Brant, 43 anos, tentará 
pela terceira vez a presidência do 
Vasco. Em 2017, ele foi o mais vo-
tado pelos sócios nas urnas, mas 

perdeu a votação para o ex-aliado 
Alexandre Campello no Conselho 
Deliberativo. Ele tem como lema 
“trazer o Vasco para o século XXI”, 
com profissionalização e gestão.

A chapa “Sempre Vasco” é for-
mada pelos grupos Expresso, Guar-
diões da Colina, Vascão Gigante, 
Vascomed, Sempre Vasco e Raízes.

Advogado marítimo, 51 anos, 
Leven Siano ficou conhecido por 
representar Edmundo, quando 
o ex-atacante era jogador. Foi o 
primeiro a oficializar a pré-can-
didatura. Usa o bordão “Vai dar 
Vasco”, tem o projeto Somamos 
e promete soluções rápidas para 
a crise financeira do clube. Tem 
a pretensão de alcançar US$ 400 
milhões (R$ 2,2 bilhões) em re-
ceitas em seis anos. Chegou a 

anunciar o acerto com Yaya Tou-
ré, mas o contrato foi encerrado 
após alguns dias.

A chapa "Somamos" é formada 
pelos grupos Templários do Almi-
rante, Malta, Tradição, Camisas Ne-
gras, Arquiba Vasco, Orgulho Vasca-
íno, Vascarranca, Vira Vasco.

Formado em direito e em ges-
tão esportiva, escritor, historiador 
e professor, Sérgio Frias, 50 anos, 
foi o último a lançar candidatura, 
na semana passada, após a desis-
tência de Luis Manuel Fernandes. 
Apoiador do ex-presidente Eurico 
Miranda, morto em 2018, ele será 
o candidato do grupo Casaca. Foi 
vice-presidente do Conselho De-
liberativo, entre 2015 e 2017, du-
rante o último mandato de Eurico 
à frente do Vasco.


