
Aliada da família 
Cozzolino é morta 
menos de 12 horas 
após acusar vereador 
de ameaça

Conheça o projeto 
e a história de 
Paula Cardoso que  
inspira meninas com 
sua trajetória de vida

Polícia Sucesso

Violência

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

R$1

jornalpovo.com.br

Pág 12

Pág 4

OS MELHORES JOGADORES DO BRASILEIRÃO

Eles querem voltar
ao poder em Piraí

PARA TODOSPARA TODOS

RETA FINAL
Aprovada 
cessão de prédio 
para hospital 
oftalmológico

Rogério Lisboa alcança 
62% da preferência 
do eleitorado e pode 
garantir vitória 
no 1º turno

Nova Iguaçu

Pág 10

JORNAL
Palavra
do editor
Antonio No-

Pág 3

Com alta aprovação 
e reeleição 
encaminhada, 
Jorge Miranda quer
 eleger vereadores

Mesquita
Pág 2

SÁBADO 31 DE OUTUBRO A  
SEGUNDA 02 DE NOVEMBRO 
DE 2020 ANO V -Nº2577

ACUSADOS DE DESVIAR QUASE 1 BILHÃO DE REAIS DA SAÚDE DO ESTADO, NA FARRA 
DA COMPRA DOS RESPIRADORES QUEREM, AGORA DOMINAR A CIDADE DE PIRAÍ

Pág 8

Pág 5

Pág 11

Págs 6 e 7

SENADOR ROMÁRIO vai a Japeri 
levar seu apoio a candidata 
FERNANDA ONTIVEROS



POLÍTICAPOLÍTICA2

INFOPOVO LTDA
TEL: 3589- 5684             96445-2041TEL: 3589- 5684             96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

Estado do Rio de Janeiro

EDITORA: Diana Pires
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
DIRETOR DE MARKETING: Antônio Novinho

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

Sábado 31 de Outubro a Segunda 02 de Novembro de 2020

prefeito de 
M e s q u i t a , 
na Baixada 
Fluminense, 
Jorge Miran-
da, está com 
alta populari-
dade em sua 
cidade. Tran-
quilo para 
reeleição, ele 

assimilou muito bem essa difícil 
arte de administrar e governar um 
município com 200 mil pessoas. 
Empresário de sucesso da área de 
telecomunicações, Jorge Miranda 
usou toda a sua experiência para 
equilibrar as despesas e receitas 
do seu município.

Para sua primeira eleição, 
ele contou com a vontade de 
mudança de mais da metade 
de toda a população da cidade 
de Mesquita que estava com-
pletamente desorientada e sem 
rumo. Nos erros do prefeito an-
terior ele aprendeu como não 
devia conduzir um cargo de 
mandatário e chefe do Executi-

vo. Colocou todas as contas em 
dia e, principalmente os salários 
dos funcionários da prefeitura.

Agora, o prefeito Jorge Miranda 
planeja fazer um governo ainda 
melhor. Para isso, ele precisa de 
uma bancada com maioria abso-
luta para ter a aprovação de seus 
projetos pelo legislativo muni-
cipal. Também não será difícil, 
pois os candidatos a vereador que 
caminham ao seu lado e contam 
com seu apoio tem um grande po-
tencial e muitos deles já tem tra-
balho e comprometimento com o 
povo de Mesquita.

Nas ruas, Jorge Miranda pode 
mensurar o bom trabalho que 
tem realizado à frente do seu 
povo. Por onde passa em suas 
caminhadas a recepção é caloro-
sa e verdaira, tanto por ele como 
também pelos seus candidatos 
a vereador. "Esse aqui é o meu 
time para continuar crescendo e 
conquistando vitórias para nossa 
tão querida cidade de Mesquita." 
Destacou o entusiasmado prefei-
to de Mesquita, Jorge Miranda.

O
O prefeito Jorge com a candidata Jania Bizarelli do Solidariedade

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEleições 2020

O presidente da câmara, Sancler Nininho está bem na fita com o prefeitoO vereador Marcel também é um forte aliado do prefeitoO prefeito Jorge Miranda com o candidato Bruno Lucena 

Com alta aprovação e reeleição 
encaminhada, Jorge Miranda 
quer eleger vereadores
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campanha 
nacional de 
vacinação 
contra a 
poliomie-
lite ainda 
p r e c i s a 
i m u n i z a r 
6,3 mi-
lhões de 
c r i a n ç a s , 

de acordo com balanço do 
Ministério da Saúde divul-
gado nesta sexta-feira (29). 
O número equivale a 56% do 
público-alvo.

Apesar de a mobilização 
nacional terminar nesta 
sexta-feira, os estados têm 
liberdade para ampliar o 
prazo da campanha contra a 
paralisia infantil. Ao menos 
6 estados já informaram que 
vão estender a vacinação: 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFalta muito

A
Pernambuco, São Paulo, Para-
ná, Sergipe, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.

Lançada no dia 5, a cam-
panha tem o objetivo de va-
cinar cerca de 11 milhões de 
crianças de 1 até 5 anos de 
idade incompletos.

No primeiro ano de vida, a 
criança deve receber três doses 
da vacina contra a pólio (aos 2, 4 
e 6 meses). Depois, precisam do 
reforço aos 15 meses e 4 anos. 
Aplicada na forma oral, cada 
dose é composta por duas goti-
nhas do imunizante.

A poliomielite é uma do-
ença infectocontagiosa grave 
que afeta o sistema nervoso, 
podendo provocar paralisia 
permanente ou transitória dos 
membros inferiores. Não existe 
tratamento e a única forma de 
prevenção é a vacinação.

Campanha contra a poliomielite 
ainda precisa vacinar 6 milhões 
de crianças para bater a meta

Foto: Reprodução

Os estados  tem liberdade para decidir sobre o limite das datas de vacinação

"Digam a meus filhos que 
amo eles": estas foram as úl-
timas palavras pronunciadas 
pela brasileira Simone Barreto 
Silva, de 44 anos, antes de fa-
lecer na quinta-feira no ataque 
com uma faca cometido em 
uma igreja de Nice.

Simone, mãe de três fi-
lhos e nascida em Salvador 
(Bahia), é uma das três víti-
mas fatais de um tunisiano de 
21 anos que atacou na quarta-
-feira os fiéis que rezavam na 
basílica Notre-Dame de Nice, 
sudeste da França.

"Ela estava lá rezando, entrou 
esse cara que detesta cristãos. 
A gente fala em 'cristofobia'. Ele 
esfaqueou essa senhora lá den-
tro. A gente lamenta a morte das 
três pessoas", declarou o presi-
dente do Brasil, Jair Bolsonaro, 
em sua transmissão semanal 
pelo Facebook.

A vítima ficou gravemente 
ferida no ataque, mas conse-
guiu fugir para um restauran-
te ao lado da igreja, informa-
ram fontes policiais.

"Ela atravessou a rua, coberta 

'Digam a meus filhos que amo eles', as últimas palavras 
da brasileira vítima de ataque na França

Hospital Federal de Bonsucesso 
será reaberto para atendimentos 
na próxima terça-feira

de sangue (...). Ainda conseguia 
falar, afirmava que havia alguém 
dentro (da igreja)", afirmou 
Brahim Jelloule, dono do estabe-
lecimento, à rádio France Info.

O irmão de Jelloule e um fun-
cionário do restaurante tentaram 
entrar na igreja, mas viram o 
agressor, armado com uma faca.

De acordo com Brahim Jellou-
le, Simone faleceu uma hora e 
meia depois do ataque.

"Digam a meus filhos que eu 
amo eles", teria conseguido dizer 
pouco antes de morrer, segundo 
depoimentos de testemunhas 
divulgados pelo canal BFMTV.

De acordo com a emissora, 

Simone Barreto Silva trabalhava 
como cuidadora de idosos, mas 
sua paixão era a cozinha. Ela so-
nhava com abrir um restaurante 
de comida brasileira nesta cida-
de da Costa Azul francesa, onde 
morava há muitos anos.

O governo brasileiro publi-
cou um comunicado oficial, 
no qual expressou "seu firme 
repúdio a toda e qualquer for-
ma de terrorismo, independen-
temente de sua motivação", e 
manifestou "em especial sua 
solidariedade aos cristãos e 
pessoas de outras confissões 
que sofrem perseguição e vio-
lência em razão de sua crença".

O Hospital Federal de Bonsuces-
so será reaberto para atendimentos 
na próxima semana. Diretores do 
hospital fizeram uma reunião na 
manhã desta sexta-feira, e funcio-
nários foram avisados de que a 
retomada dos atendimentos será 
feita gradativamente, a partir da 
próxima terça-feira (3), nos pré-
dios que não foram atingidos pelo 
incêndio. O HFB está fechado há 
quatro dias, desde um incêndio 
que deixou três vítimas fatais.

Os setores que voltarão a rece-
ber pacientes são o ambulatório, 
no prédio 6; o prédio 5, onde os 
exames são realizados; o prédio 
4, do setor administrativo; e o pré-
dio 3, que cuida dos doentes de 
transplantes renais, doenças au-
toimunes e problemas do fígado. O 
prédio 2 - maternidade - ainda será 
reavaliado. Parte das cirurgias, que 
aconteciam no prédio 1, local do 
incêndio, serão realocadas para o 
Hospital Federal da Lagoa.

Na manhã desta sexta-feira, fun-
cionários do hospital fizeram uma 
manifestação pela reabertura dos 

setores que não foram atingidos 
pelo incêndio. O protesto chegou a 
invadir a unidade e a Polícia Militar 
foi acionada. 

"Para nós, enfermeiros, não 
tem Natal, nem Ano Novo. A gente 
presta serviço de assistência, luta-
mos pelo serviço público e pela res-
ponsabilidade sanitária que temos 
pela população", comentou Isabel 
Cristina, que trabalha na ortopedia. 
"A gente quer o laudo da Defesa 
civil que diga que é seguro o fun-
cionamento, e a gente quer a per-
manência do serviço à população". 

Sarampo: baixa
 procura pela vacina

O Ministério da Saúde está 
ainda promovendo uma mobi-
lização nacional para imunizar 
a população de 20 a 49 anos 
contra o sarampo. De acor-
do com o ministério, dados 
preliminares das secretarias 
estaduais de saúde apontam 
que, desde março até 29 de 

outubro, foram vacinadas 11,7 
milhões de pessoas nessa fai-
xa etária, o que corresponde a 
13% do público-alvo.

Vacinas gratuitas
 contra 20 doenças

Além da pólio e do sarampo, 
a campanha nacional também 
oferece todas as outras vacinas 
do Calendário Nacional de Imu-

nização, que protegem contra 
cerca de 20 doenças.

Crianças menores de 1 ano e 
com 5 anos ou mais e adolescen-
tes de até 15 anos também po-
dem ser imunizados, conforme 
as doses previstas no calendário.

Todas as vacinas são ofereci-
das de forma gratuita, nos postos 
de saúde, pelo SUS (Sistema Úni-
co de Saúde).

Simone Barreto Silva tinha 44 anos e foi uma das vítimas do atentado terrorista à basílica de Nice, na França

Foto: Divulgação
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ma aliada 
do clã Coz-
zolino - fa-
mília que 
p e r m a n e -
ceu à frente 
da Prefeitu-
ra de Magé, 
na Baixada 
F l u m i -
nense, por 

quase duas décadas - foi morta a 
tiros na manhã desta sexta-feira, 
menos de 12 horas após prestar 
depoimento na Polícia Federal. 
Renata Castro, de 38 anos, disse 
que estava sendo ameaçada pelo 
vereador Clevinho Vidal (PC-
doB), segundo fontes do Extra.

Renata estava em casa, no 
bairro Fragoso, quando foi morta 
com ao menos 15 tiros. A Delega-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVingança?

U
cia de Homicídos da Baixada Flu-
minense (DHBF) diz que "todos 
os procedimentos para a elucida-
ção da autoria estão sendo adota-
dos". A DHBF está investigando 
o caso com o auxílio da 65ª DP 
(Magé), delegacia da área onde 
ocorreu o crime.

O Extra entrou em contato 
com Clevinho Vidal, mas ainda 
não obteve resposta.

A princípio, o caso vai ficar a 
cargo da DH Baixada (homicídio 
é crime federal), mas a PF está 
mandando uma equipe à Magé 
para avaliar se o caso teve cono-
tação política.

Em um vídeo publicado na 
tarde de ontem, Renata aparece 
na frente da PF e acusa Clevinho 
de ameaça e coação.

"Não adianta me ameaçarem 

de morte. Hoje teve dois cida-
dãos que foram, né Clevinho, 
você foi hoje ao prédio me ame-
açar, me coagir. Estou esperan-
do. Não tenho medo de você", 
disse no vídeo.

Renata trabalhava na campa-
nha do candidato a vereador poli-
cial militar Pablo Vasconcelos.

Os Cozzolino tentam recu-
perar o poder com a candida-
tura a prefeito do deputado 
estadual Renato Cozzolino 
(PP), sobrinho da ex-deputada 
estadual e ex-prefeita Núbia, 
afastada do último cargo em 
seu segundo mandato por im-
probidade administrativa.

Renata Castro ficou conheci-
da em Magé por críticas contra a 
atual administração, do prefeito 
Rafael Tubarão.

Aliada da família Cozzolino é morta menos 
de 12 horas após acusar vereador de ameaça

Foto: Reprodução

Renata Castro gravou um vídeo em que afirma que estava sendo ameaçada

Priscila Belfort desapareceu em 2004 

O ex-diretor do Hospital Pe-
dro II Antônio Carlos da Silva 
Pires, de 65 anos, é suspeito de 
matar a ex-mulher, a psicóloga 
Roseneia Gomes Machado, de 
61 anos, na tarde de quinta-fei-
ra, dia 29, dentro de um carro 
estacionado em um shopping 
no bairro de Campo Grande, 
na Zona Oeste do Rio. Após 
atirar em Roseneia, o clínico 
geral tirou a própria vida. O ca-
sal teve uma união de 30 anos, 
mas se separou há dois meses, 
após ela pedir o divórcio.

O médico estava inconfor-
mado com a separação e pro-
curou Rose para tentar uma 
reconciliação. Testemunhas 
disseram que o casal discutiu 
no estacionamento do esta-
belecimento na Estrada da 
Cachamorra, e, em seguida, 
tiros foram ouvidos. A sus-
peita é que ele tenha cometi-
do feminicídio.

A delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) as-
sumiu o caso e disse que 
as investigações estão em 

andamento para apurar as 
circunstâncias do crime. 
A perícia foi realizada no 
local e testemunhas estão 
sendo ouvidas.

De acordo com a Polícia 
Militar, policiais do 40º Bata-
lhão (Campo Grande) foram 
até o local para verificar uma 
ocorrência de disparos de 
arma de fogo e encontraram 
um homem e uma mulher 
mortos dentro do veículo. A 
área foi isolada e a perícia foi 
acionada.

Ex-diretor do Hospital Pedro II é suspeito 
de feminicídio contra a ex-mulher 

Família de Priscila Belfort desmente 
boato de que ela teria sido encontrada

A família de Priscila Belfort 
desmentiu o boato de que ela te-
ria sido encontrada. O rumor foi 
compartilhado nas redes sociais 
nesta semana após um internau-
ta postar a foto de uma mulher 
que se parecia com a irmã do 
lutador Vitor Belfort, desapareci-
da desde 2004. Segundo Jovita, 
mãe de Priscila, ela conversou 
com o autor da imagem, e cons-
tatou que a mulher não era sua 
filha. A idade foi um fator deter-
minante para a conclusão.

"Há quatro dias entrei em con-
tato com o autor da foto. A foto 
foi tirada em Cotia (SP). O autor 
da foto foi muito sincero. A moça 
tomou um suco e conversou um 
pouco, meio desencontrada, mas 
foi logo embora e ainda não retor-
nou ao local. Realmente ela lem-
bra um pouco, mas tem muitos 
pontos diferentes da Priscila. Eu 
e minha família conversamos, 
analisamos e infelizmente temos 
a certeza de que não é Priscila. Até 
porque hoje Priscila tem 45 anos, 
indo para 46 anos, e a moça não 

tem esta idade", explicou Jovita 
em postagem no Instagram.

Ativista pela causa dos desapa-
recidos, Jovita agradeceu a "aten-
ção, o carinho e a força" de todos 
que a procuraram para divulgar a 
informação. Ela alertou quais os 
procedimentos devem ser segui-
dos no caso de encontrar alguém 
na mesma situação que a mulher 
da foto.

"Outra família está a procura 
dela. O que fazer nesses casos: 
chamar a polícia ou levar até uma 
delegacia para registrar impres-
sões digitais e saber se a pessoa 
é considerada desaparecida. Há 
dois anos aconteceu a mesma 
coisa em Santos e a moça que 
pensaram que poderia ser a Pris-
cila foi levada para uma delegacia. 
Lá foi identificada e voltou para a 
família", ressaltou.

A polícia trabalha com a hipó-
tese de que Priscila teria sido se-
questrada e morta por traficantes 
no Morro da Providência, no Cen-
tro do Rio. O corpo, porém, nunca 
foi encontrado.

O médico Antônio Carlos da Silva Pires, de 65 anos, é suspeito de matar a ex-mulher

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução/Instagram
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s e n a d o r 
e ex-jo-
gador de 
f u t e b o l 
Ro m á r i o 
( P O D E -
MOS) es-
teve nesta 
quarta-fei-
ra (29),  
em Japeri, 

na baixada Fluminense, numa 
caminhada  com a candidata 
a prefeita da  cidade,  doutora 
Fernanda Ontiveros (PDT).  Na 
ocasião,  Romário afirmou o seu 
apoio a candidatura ao executi-
vo de Fernanda e e falou de fu-
turos de futuras parcerias para 
crescimento do município.

Em seu discurso,  Romário 
disse que as portas de seu ga-
binete sempre estarão abertas 
para Fernanda em sua gestão. 
Além disso também falou da 
importância de uma materni-
dade na cidade, uma vez que 
a única maternidade de Jape-
ri encontra-se fechada há 10 
anos em virtude do descaso 
do poder público local. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRumo à vitória

O
“Vamos juntos nessa luta. 

Pode ter certeza, doutora 
Fernanda, que o meu gabi-
nete estará sempre de portas 
abertas pra você e toda a sua 
equipe durante a sua gestão. 
Estarei sempre a disposição 
pela renovação dessa cidade”, 
disse Romário. 

Fernanda Ontiveros,  que é a 
única novidade nas candidatu-
ras a prefeitura de Japeri, tem 
arrastado multidões durante 
suas caminhadas pelas ruas do 
município. Ela agradeceu ao 
apoio de Romário e disse que 
em sua gestão como prefeita, a 
cidade deixará de ser conheci-
da como a 'cidade do nada'.

“Japeri está a poucos dias 
de sair do posto de cidade do 
nada. Nossa cidade não é po-
bre. Temos orçamento para 
fazer muita coisa, o que falta 
é uma gestão comprometida. 
Quero agradecer ao senador 
Romário, que se uniu a nós 
nesse propósito de renovação. 
Tenho certeza de que juntos 
faremos muito pela nossa gen-
te”, disse Fernanda.

Senador e ex-jogador de futebol Romário vai a Japeri afirmar 
seu apoio a candidata a prefeita Fernanda Ontiveros

Foto: Reprodução

A candidata Fernanda Ontiveros caminhou ao lado do senador Romário nas ruas de Engenheiro Pedreira
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEleições 2020

Acusados de desviar quase 1 bilhão de reais da Saúde do Estado, na farra da compra dos respiradores querem, agora dominar a cidadede Piraí

pesar de preso, o Presidente do PSC Pastor Everaldo 
aposta na eleição de prefeitos em algumas cidades 
do Estado para manter o seu poderio politico. Para 
isso, ele vem através de emissários procurando refor-
çar a campanha de alguns candidatos de seu partido. 

Uma destas cidades é Pirai no sul do Estado, 
onde tem com o aliado o Depu-

tado Gustavo Tutuca e seu 
pai e candidato a Pre-

feito Artur Henrique 
Tutuca.

O grupo políti-
co envolvido em 
um dos maiores 
e mais vergonho-
sos escândalos de 
corrupção com 
dinheiro público, 
que o foi o des-
vio de dinheiro 

destinado a compra de respiradores para atender 
a população durante a pandemia do Coronaví-
rus em nosso estado, está querendo voltar a go-
vernar a cidade de Pirai através da eleição do ex 
prefeito Artur Henrique Tutuca, pai do Deputa-
do Gustavo Tutuca que foi primeiro a nomear  o  
ex-subsecretário executivo de Estado de Saúde, 
Gabriel Neves, preso na operação Mercadores do 
Caos por operar os desvios milionários, para um 
cargo público. Gabriel foi Procurador Geral do 
município na Gestão de Tutuca, além de ser fiel 
escudeiro de seu filho deputado.

Gabriel Neves  foi chefe de Gabinete do 
deputado estadual Gustavo Tutuca (MDB) 
e subsecretário de Estado de Ciência, Tec-
nologia e Desenvolvimento Social, na ges-
tão de Gustavo Tutuca, que ao sair indicou 
Gabriel para ocupar o cargo de secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvi-
mento Social no governo .

A família Tutuca vem se revezando no poder em 
Pirai a algum tempo, Tutuca foi prefeito de Pirai três 
vezes . O reinado foi interrompido há 8 anos pelo 
atual prefeito Luiz Antônio , que foi eleito em 2012 e 
reeleito em 2016 Agora eles se rearticularam e cons-
truíram uma frente partidária para vencer as elei-
ções. A Coligação é integrada por 11 partidos (PSC, PL, 
Solidariedade, Democratas, PSL, MDB, Patriota, Re-
publicanos, Democracia Cristã, PSDB e Cidadania).

Aproveitando  da articulação do do deputado Tu-
tuca na Alerj, se aproximaram do ex governador Wil-
son Witzel e fizeram indicações de pessoas ligadas 
ao grupo politico familiar  para cargos importantes 
na estrutura do Estado, dentre eles Gabriel Neves.

Acostumados a fazer composições que facili-
tem a chegada ao poder, Artur Henrique Tutuca 
saiu do MDB onde sempre militou e ingressou 
no PSC de Witzel e Everaldo atendendo uma 
exigência para ter o apoio total da dupla nas 
eleições  municipais desse ano.

A

Eles querem voltar ao poder em Piraí

Ex-prefeito de Piraí, Artur Henrique Tutuca

Deputado estadual, Gustavo Tutuca Ex-subsecretário de Saúde de Witzel, Gabriel Neves Pastor Everaldo, Ex presidente do PSC Ex Governador Wilson Witzel

Com 183 anos, fundada em 17 de outubro de 1837, 
Piraí é um município do Sul Fluminense, no interior 
do Estado do Rio de Janeiro. Localizado a 89 km da 
capital. Sua população estimada em  30 mil habitan-
tes. Possui uma área de 504,6 km², correspondentes 
a 8,1% da área da Região Médio Paraíba. É subdividi-
do nos distritos de Piraí (sede), Vila Monumento (2º 
distrito), Arrozal (3º distrito) e Santanésia (4º dis-
trito). O município tem uma localização geográfica 
estratégica, entre  Rio de Janeiro e São Paulo, numa 
extensão de 42 km de Rodovia Presidente Dutra. 
Piraí tem como principais atividades econômicas: 
agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, 
produção e distribuição de eletricidade, construção 
civil, comércio e prestação de serviços.

SAIBA  MAIS 
SOBRE A CIDADE
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O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa trabalhou firme em dois momentos da pandemia  com parceria no comércio e respeito às regras

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu
Rogério Lisboa alcança 62% da 
preferência do eleitorado e pode 
garantir vitória no 1º turno

m resposta ao excelente trabalho realizado no 
auge da pandemia do Coronavírus, tanto na 
questão do comércio como na área de saúde, o 
prefeito Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu alcan-
çou o índice de 62% na preferência do eleito-
rado iguaçuano. Agora, ele planeja um futuro 
melhor para toda a população com projetos de 
recuperação nas receitas e um aumento con-
siderável no atendimento à sociedade com a 
reabertura do Hospital Iguassú e a ampliação 
de toda a rede de saúde do município.

As providências e decisões acertadas conseguiram impedir 
uma explosão da pandemia. Hoje o prefeito busca novas políti-
cas para geração de  vagas de trabalho e para que os comerciantes 
prejudicados possam retomar suas atividades. Campanhas de 
vendas para ajudar na recuperação do comércio já estão sendo 
implementas em parceria com a prefeitura.

"Precisamos criar dois distritos industriais. Vamos gerar centenas 
de empregos. É preciso um programa de turismo, que irá começar 
nos primeiros três meses. Aí voltamos a necessidade de dar segu-
rança e requalificação aos bairros o que deve gerar novas vagas. O 
mesmo no Centro, entre a rodoviária e a Praça Santos D+umont. Se-
ria importante e de grande relevância criar uma linha de crédito para 
investimentos, é preciso também baixar temporariamente os impos-
tos do comércio e isentar de alvarás.

E
Na cidade, foram seguidas 

as orientações do Ministério 
da Saúde e da Secretaria Es-
tadual de Saúde. O prefeito 
diz ter a convicção de que 
se não fechasse algumas 
unidades teria colapsado o 
sistema de saúde de Nova 
Iguaçu. Só ficou a Posse e 
chegou um ponto que não 
havia mais lugar para pa-
cientes. Quando liberaram a 
reabertura, houve aumento 
de casos. "Eu posso afirmar 
que não houve falta de assis-
tência em Nova Iguaçu. Sim, 
tivemos óbitos, é lamentá-
vel e triste, mas não houve 
desassistência. Ampliamos 
com contêineres a Posse e 
funcionou. Além disso, é 
preciso separar a confusão. 
Teve hospital de campanha 
do estado que foi um desas-
tre, o de Nova Iguaçu não 
abriu, o que foi uma covar-
dia". Desabafou, o prefeito.

O hospital da Posse tem 
administração dividida en-
tre os governos municipal, 
estadual e federal e costu-
ma sofrer com falta de es-
trutura e superlotação. Há 
planos para novas unidades 
e também reativar o Hos-
pital Iguaçu. Infelizmen-
te os municípios do nosso 
entorno recebem para fa-
zer urgência e emergência 
e não fazem, por exemplo, 
Queimados e Belford Roxo. 
O único da região é o da Pos-
se, que recebe todo esse flu-
xo, e com isso vive sempre 
superlotado. É preciso que 
o governo do estado entre 
nesse jogo. Pretendemos 
reformar o Hospital Iguaçu, 
que irá receber a operação 
da maternidade Mariana 
Bulhões, que por sua vez, 
se o estado não fizer nada, 
vamos usar como uma reta-
guarda do hospital da Posse.

Trabalho na pandemia
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S e c r e -
taria de 
E s p o r t e 
e Lazer 
de Bel-
ford Roxo 
(SEMEL) 
tem sido 
a grande 
r e f e r ê n -

cia entre os municípios da 
Baixada Fluminense quando 
o assunto é esporte. Ao longo 
dos últimos quatro anos, a 
SEMEL realiza e disponibi-
liza uma série de atividades 
gratuitas para a população 
local. A Vila Olímpica foi en-
tregue aos belforroxenses to-
talmente reformada e remo-
delada com novos campos e 
pista de caminhada e corrida.

O Programa de Esporte 
e Lazer da Cidade (Pelc) de 
Belford Roxo é um dos des-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEducação física

A
taques da SEMEL. A iniciativa 
proporciona gratuitamente 
atividades esportivas e de la-
zer, espalhado por 40 núcleos 
em todo o município. Tudo 
acompanhado por profissio-
nais de educação física habi-
litados para todas as idades. A 
Vila Olímpica possui cerca de 
três mil pessoas inscritas nos 
projetos. Os núcleos já benefi-
ciaram mais de 16 mil pessoas.

Outra novidade é o Com-
plexo Esportivo de Areia que 
ajuda a melhorar o condicio-
namento físico através de trei-
namento funcional, além da 
prática do vôlei. Inaugurado 
recentemente, a unidade conta 
com quadras de areia, em um 
grande espaço com vestiários, 
arquibancadas e quiosques. 
As duas práticas esportivas 
gratuitas contam com acom-
panhamento e treinamentos 

Secretaria de Esporte e 
Lazer de Belford Roxo 
se destaca na Baixada

Foto: Reprodução

A Vila Olímpica foi toda reformada. A pista de caminhada ganhou novo piso e iluminação

ministrados por profissionais 
de educação física da SEMEL. 
No local, ainda podem ser pra-
ticados em ambientes fechados 
badminton e a luta muay thai. 
O Complexo Esportivo de Areia 
fica na Avenida Bob Kennedy, 
s/n, Nova Piam, ao lado da Casa 
de Cultura de Belford Roxo.

A Vila Olímpica de Belford 
Roxo é uma fábrica de talen-
tos para o esporte nacional. 

No centro esportivo, no bairro 
Nova Piam, surgiram campe-
ões, como a ginasta Hannah 
Fonseca e o fundista Thiago 
Rosário, ambos da seleção 
brasileira. Entre as atividades 
esportivas disponibilizadas 
de forma gratuitas estão fute-
bol, danças, lutas, ginásticas, 
xadrez, artesanato e música, 
jump, fitdance, funcional, fut-
sal e outras. As modalidades 

movimentam os três turnos 
dos núcleos (manhã, tarde e 
noite). Os interessados podem 
se inscrever no núcleo de sua 
escolha munidos de identida-
de, CPF, comprovante de resi-
dência e preencher uma ficha 
no local. Para mais informações, 
basta procurar a Vila Olímpica 
de Belford Roxo, na Rua Lecilio, 
s/n, bairro Nova Piam, ou no te-
lefone 2761-7275. 

Devido à pandemia da Co-
vid-19, a Vila Olímpica Barna-
bé dos Santos, no bairro Vila 
Pacaembu, manteve seus 
portões fechados para o pú-
blico geral. Com a nova fase 
de flexibilização, publicada 
pela Prefeitura de Queima-
dos, o equipamento públi-
co será reaberto na próxima 
terça-feira (3) conforme as 
recomendações da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

A reabertura vai acontecer 
de forma gradativa, seguindo 
critérios de segurança e saú-
de adotados pela prefeitura. 
A Vila Olímpica passará a fun-
cionar em dois turnos: das 6h 
às 10h e das 17h às 21h. Outra 
novidade será a volta das au-
las de ginástica para adultos. A 
atividade irá acontecer nas se-
gundas, quartas e sextas, das 
8h às 9h e das 19h às 20h.

De acordo com o secretá-
rio da Pasta, Thales Sobrinho, 
a entrada nas dependência 
da Vila para a prática de ati-
vidades físicas deverão ocor-
rer com algumas limitações. 
“Adotamos diversas medidas 
de proteção para reabrir o 
espaço, visando a saúde dos 
usuários. É obrigatório o uso 
de máscara - principalmen-
te durante as atividades - e 
manter uma distância de no 
mínimo 2 metros entre as 
pessoas”, explicou o gestor.

Para prevenir a saúde dos 
alunos, as aulas (exceto a gi-
nástica) continuarão suspen-
sas e só iniciarão de acordo 
com autorização e recomen-
dações da Secretaria Munici-
pal de Saúde. O objetivo prin-
cipal é manter a segurança das 
crianças, que são a maior parte 
dos alunos matriculados.

Vila Olímpica de Queimados será 
reaberta ao público na terça-feira

Espaço, que foi fechado devido à pandemia, funcionará em dois turnos e irá adotar novas medidas de proteção

Foto: Divulgação

Confira as novas regras de 
funcionamento:

- Só será permitida a per-
manência de 80 pessoas por 
horário;

- Caminhadas terão tempo 
máximo de 50 minutos;

- Entrada e saída serão feitas 
por portões diferentes;

-  Cada frequentador de-
verá usar seu próprio kit 
de higiene contendo itens 
como máscara,  toalha e 
garrafa de água;

- O uso dos aparelhos de gi-
nástica está proibido;

- A utilização dos chuveiros 
está proibida;

- Não será permitido o uso 
dos bebedouros, exceto para 
abastecer garrafas.
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Assembleia 
L e g i s l at i -
va (Alerj) 
a p r o v o u 
em redação 
final, nesta 
quinta-fei-
ra (29/10), 
o proje-
to de lei 
3 . 1 4 0/ 2 0, 

que autoriza a implantação de 
uma unidade especializada em 
oftalmologia no Palácio 23 de 
Julho, o prédio anexo ao Palácio 
Tiradentes. A medida, de autoria 
de Rosenverg Reis (MDB) em par-
ceria com o presidente André Ce-
ciliano (PT), e o deputado Marcio 
Canella (MDB), seguiu para san-
ção do governador em exercício, 
Claudio Castro (PSC), que tem 15 
dias para sancioná-la ou vetá-la.

A instalação do Hospital do 
Olho poderia ocorrer após a mu-
dança dos gabinetes dos deputa-
dos para a nova sede, o Edifício 
Lúcio Costa, também conhecido 

Com o retorno do deputa-
do Sérgio Fernandes (PDT) à 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj), vai avançar a tramitação 
do projeto de lei 545/2019, que 
prevê a distribuição de ingressos 
de eventos esportivos e culturais 
para alunos e professores da rede 
pública de Educação de todo o 
estado.

De acordo com a proposta, 
empresas beneficiadas com in-
centivos fiscais por convênio 
de ICMS poderão disponibili-
zar tíquetes para os respectivos 
eventos, na proporção corres-
pondente a 10% do valor total do 
benefício fiscal recebido.

"As empresas recebem incen-
tivos fiscais, necessários para 
manter aquecida a cadeia pro-
dutiva da arte. Em contrapartida, 
doariam ingressos para que pro-
fessores e alunos da rede pública 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLiberado

A
como Banerjão, localizado no 
cruzamento da Avenida Nilo Pe-
çanha com a Rua México, no Cen-
tro do Rio.

Ao declarar voto, Rosenverg 
Reis lamentou que a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) te-
nha tornado o projeto autorizati-
vo com a justificativa de que não 
seria competência do legislativo, 
já que o prédio pertence à União.

"A população precisa de um 
aparelho público como Hospital 

do Olho, e nada mais justo que 
esse prédio seja devolvido às 
pessoas. Conversei com o Cláu-
dio Castro, que achou o projeto 
ótimo. Mas, com essa autoriza-
ção, como o Estado vai adquirir 
o prédio da União? Mas vou ao 
presidente da República buscar 
essa cessão e entregar nas mãos 
do governador. Esse hospital é 
crucial para evitar que pessoas 
fiquem cegas", argumentou Ro-
senverg Reis.

Aprovada cessão de prédio anexo para 
instalação de hospital oftalmológico

Alunos e professores de escolas públicas poderão ganhar 
ingressos para eventos esportivos e culturais

Foto: Fabiano Rocha

O deputado Rosenverg Reis é o autor do projeto

participem dos eventos. É uma 
oportunidade ímpar para ambos, 
e uma forma de enriquecer a for-
mação das crianças e jovens", de-
fende Sérgio Fernandes.

A distribuição dos ingressos 
deverá seguir a proporção de 
70% para os estudantes da Secre-
taria de Educação e da Faetec e 
os outros 30% para profissionais 
da educação lotados nas escolas. 

Os ingressos, divididos entre as 
unidades, seriam entregues por 
sorteio entre os interessados.

O projeto de lei recebeu duas 
emendas e aguarda nova avalia-
ção na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). Para agilizar 
o processo, o autor pedirá regi-
me de urgência para a proposta 
entrar na pauta de votação o 
quanto antes.

O deputado Sérgio Fernandes está de volta aos trabalhos
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Foto: Divulgação

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

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

Paula Cardoso, 
Miss Rio de 

Janeiro de Las 
Américas

CCulturando ulturando 
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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 Sim-
patia Nova Iguaçu 2017, Miss 
Mesquita 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 vá-
rias celebridades do MMA na-
cional e internacional.

Hoje, Paula, que é coor-
denadora do concurso Miss 
Rio de Janeiro de Las Amé-
ricas, segue ajudando me-

ninas a realizarem o sonho 
de se tornar Miss.

As campeãs das categorias 
Adulto e Teen, Irão disputar 
em Curitiba a etapa nacional, 
que será realizado em feve-
reiro 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.
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RENATO FERREIRA
fn_renato@hotmail.com          98956-1099
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p a r t i d a 
e n t r e 
F l a m e n -
go e São 
Paulo, no 
p r óx i m o 
domingo, 
às 16h, no 
Maracanã, 
pela 19ª 
rodada do 

Campeonato Brasileiro, coloca-
rá frente a frente os dois jogado-
res mais eficientes do Brasil em 
2020 na relação gol por minu-
tos em campo.

Brenner, do São Paulo, e Pe-
dro, do Flamengo, são líder e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOs melhores

A
vice-líder, respectivamente, no 
quesito. O atacante do Tricolor 
paulista tem 13 gols na temporada 
e precisa de 89 minutos para fazer 
um gol. O flamenguista, por sua 
vez, tem 17 gols e precisa de 100 
minutos para marcar.

Quem mais se aproxima da du-
pla é Zé Love. O atacante do Brasi-
liense tem 14 gols no ano e precisa 
de 106 minutos em campo para 
fazer um gol.

Brenner, 20 anos, e Pedro, 23 
anos, vivem momentos muito pa-
recidos na temporada. Os jovens 
atacantes se tornaram os pilares de 
suas equipes e comandam o setor 
ofensivo mesmo com a pouca idade.

Flamengo x São Paulo: Pedro e 
Brenner são os jogadores mais 
eficientes do Brasil; veja lista

Foto: Editoria de arte

Pedro, do Flamengo, e Brenner, do São Paulo

Nos últimos dez jogos da du-
pla, eles mantêm uma boa média 
de gols. O jogador do São Paulo fez 
nove gols no período. Já o atacan-
te do Flamengo deixou sua marca 
em oito ocasiões.

Outra semelhança entre os jo-
gadores diz respeito à condição de 
titular. Tanto Brenner quanto Pe-
dro não iniciaram a temporada na 
equipe principal e conquistaram a 
condição recentemente.

O são-paulino, por exemplo, 
passou a ser nome certo na escala-
ção de Fernando Diniz há sete par-
tidas. Antes disso, ele entrava no 
segundo tempo como a esperança 
de um gol salvador, geralmente. E 
correspondia.

Já Pedro conquistou de vez 
a vaga no ataque titular do Fla-
mengo há 11 jogos, após a lesão no 
tornozelo de Gabigol. No Campe-
onato Carioca, ele recebeu opor-

tunidades como titular e também 
correspondeu.

No domingo, Brenner e Pedro 
esperam aumentar suas médias de 
gols por minuto para ajudar suas 
equipes na briga pela liderança do 
Brasileirão. Com 35 pontos, o Fla-
mengo é o vice-líder, empatado 
com o líder Internacional (perde no 
saldo de gols: 15 a 11). O São Paulo 
é o quinto, com 27 pontos ganhos, 
mas com três jogos a menos.

e chamo Izabella 
Chagas, tenho 23 

anos,  moro em Du-
que de Caxias  no Rio 

de Janeiro. Sou forma-
da em Educação Física 

e pós graduanda em 
Reabilitação de lesões, também traba-

lho na área da dança como coreógrafa, 
instrutora de FitDance e Zumba e dan-
çarina. Faço algumas participações em 
clipes e  ensaios fotográficos como mo-
delo também. Sou uma mulher deter-
minada, batalhadora e muito perfeccio-
nista, pois sempre corro atrás dos meus 
sonhos e objetivos.
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