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Titula Rio é aprovado na Alerj e milhares de famílias 
podem ser beneficiadas no estado do Rio

amílias do Estado do Rio de 
Janeiro, que querem con-
quistar o tão sonhado título 
de suas propriedades e/ou 
escrituras têm motivos de 
sobra para comemorar. A As-
sembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (ALERJ) 
aprovou, nesta quarta-fei-
ra (19), o Projeto de Lei Nº 
3825/2021, que cria o Titu-
la Rio, programa que tem 
como objetivo aumentar a 

capacidade operacional dos 
procedimentos de titulação 
e regularização fundiária de 
áreas rurais e urbanas passí-
veis de titulação. O PL  é de 
autoria dos deputados esta-
duais Max Lemos (PSDB) e 
André Ceciliano (PT) e segui-
rá para sanção ou veto do go-
vernador Claudio Castro.

O Titula Rio será executado 
diretamente pelo Instituto de 
Terras e Cartografia do Esta-
do do Rio de Janeiro (ITERJ). 
De acordo com dados da au-
tarquia, vinculada à Secre-
taria de Estado das Cidades, 
no momento cerca de 47 mil 
imóveis em todo o Estado do 
Rio de Janeiro já estão mape-
ados para receberem regula-
rização fundiária. Segundo os 
autores do Programa, a esti-
mativa é a entrega de 100 mil 

títulos de propriedade nos 
próximos dois anos.

De acordo com o PL, para 
executar o programa, o Iterj 
contará com a parceria do Nú-
cleo Municipal de Regulariza-
ção Fundiária (NMRF). Entre 
outras funções, caberá ao Ins-
tituto formular e normatizar 
as diretrizes do Programa, de-
finindo etapas gradativas de 
titulação até a plena consolida-
ção da propriedade imobiliária.  
Terão prioridade nos procedi-
mentos de titulação e regula-
rização fundiária, a famílias de 
baixa renda, a famílias que ha-
bitem áreas de interesse social, 
aos conjuntos habitacionais da 
CEHAB e a famílias que resi-
dam em territórios de favela e 
demais áreas populares.

Todos os municípios do Es-
tado, com questões de regula-

F
rização fundiária pendentes, 
poderão participar do Titula 
Rio. “A titulação fundiária é 
importante demais, pois além 
de regularizar toda a situação, 
abre caminhos para novos in-
vestimentos. Esse é um proje-
to que tem um alcance social 
enorme. Assim que o governa-

dor sancionar, começa um pro-
grama que irá melhorar muito 
a vida das pessoas e fazer jus-
tiça com aqueles cidadãos que 
vivem há décadas num imóvel 
e nunca tiveram a oportuni-
dade de ter um documento e 
chamar de seu”, concluiu o de-
putado Max Lemos.

A Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) poderá conceder 
a Medalha Tiradentes “post 
mortem” ao inspetor da Polícia 
Civil André Leonardo de Mello 
Frias, que foi morto com um 
tiro na cabeça durante opera-
ção no Jacarezinho, Zona Nor-
te, no início do mês. A proposta 
da maior honraria do estado ao 
agente foi feita pelo deputado 
Anderson Moraes (PSL), com 
publicação no Diário Oficial de 
quarta-feira (12/05).

No texto, o parlamentar ressal-

ta a trajetória ilibada do servidor 
dentro da corporação, com honra 
à farda e defesa da sociedade.

“Nada ameniza a dor da famí-
lia, mas a entrega da maior hon-
raria do estado ao policial André 
Leonardo é uma forma de ho-
menagear esse herói e, de forma 
indireta, tantos outros  policiais 
que morrem defendendo a po-
pulação”, afirma o deputado An-
derson Moraes.

O inspetor tinha 48 anos, era 
casado e tinha um enteado de 
10 anos. Filho único, ele deixou 

a mãe, que precisa de cuidados 
médicos por causa de um AVC.

Para ajudar a família do poli-
cial, amigos de profissão inicia-
ram uma campanha na internet 
para arrecadar dinheiro e doa-
ções. Diante da mobilização, o 
deputado Felippe Poubel (PSL) 
pediu ao governador Cláudio 
Castro (PSC) que André Leonar-
do recebesse uma promoção 
póstuma por bravura. Nesta ter-
ça-feira, a Polícia Civil confirmou 
que o pedido foi aceito e o poli-
cial foi promovido.

Policial morto no Jacarezinho pode receber Medalha Tiradentes póstuma
As pessoas que tiverem 

interesse em ajudar na “va-
quinha online” para a famí-
lia do policial morto podem 

contribuir com transferências 
de qualquer valor para a con-
ta corrente 28153-4 (agência 
9291 - Banco Itaú).



Quinta-Feira 20 de Maio de 2021

POLÍTICAGERAL 3

Comer na área externa de 
um restaurante, visitar um 
museu ou ir ao cinema: os 
franceses recuperaram nesta 
quarta-feira parte da liberdade 
perdida, um alívio após mais 
de seis meses de medidas es-
tritas para conter a propagação 
da Covid-19 no país.

Com mais de 108 mil mor-
tes, a França é um dos países 
europeus mais afetados pelo 
coronavírus, mas a situação de 
saúde melhorou após meses 
de restrições e da aceleração da 
campanha de vacinação.

Embora tenha feito um ape-
lo para que os franceses per-
maneçam "atentos" diante das 
"variantes" do coronavírus, o 
porta-voz do governo, Gabriel 
Attal, se mostrou otimista sobre 
o retorno a uma "vida cada vez 
mais normal", com a retomada 
"progressiva e prudente" da ati-
vidade econômica.

A série de reaberturas marca 
a segunda etapa do plano de 
quatro fases anunciado no fim 
de abril por Emmanuel Macron. 
O plano deve prosseguir em 9 
de junho com a reabertura das 
áreas internas de cafés e restau-
rantes, capacidades maiores e 
o toque de recolher a partir de 
23h, que deve acabar comple-

Franceses retornam a cafés e museus após seis meses, 
em nova flexibilização das restrições anti-Covid

Foto: SARAH MEYSSONNIER

' N ã o  t e m  c o m o  s e  p r o t e g e r ,  n ã o  h á  l u g a r 
s e g u r o ' :  m o r a d o r e s  d e  G a z a  r e l a t a 

A trabalhadora humanitária 
Rasha N. Abushaban, de 35 anos, 
mora no oeste da Cidade de Gaza 
com seus pais e outros parentes. Ela 
viveu as três guerras travadas entre 
o Hamas e Israel, em 2009, 2012 e 
2014, além de inúmeros outros con-
frontos. Mesmo assim, Abushaban, 
que morou fora do enclave apenas 
em 2018 — enquanto fazia um mes-
trado na Universidade de Birmin-
gham, na Inglaterra, graças a uma 
bolsa — afirma que o atual conflito 
"é ainda mais difícil". Ao GLOBO, 
durante bombardeios que já duram 
dez dias e mataram mais de 200 
palestinos em Gaza, ela narra uma 
rotina de tensão, recebendo notí-
cias de conhecidos mortos, noites 
em claro e com uma incerteza sobre 
o que pode acontecer com ela e sua 
família. Leia seu depoimento:

"Gaza tem 360 quilômetros 
quadrados, com 2 milhões de pes-

soas, uma das maiores densidades 
populacionais do mundo. A maio-
ria dos prédios aqui é mais vertical, 
são muitos edifícios com várias 
famílias.

Quando os bombardeios mi-
ram prédios residenciais, alguns 
não muito longe de onde moro, 
isso significa que dezenas de fa-
mílias estão deslocadas agora. São 
prédios de 11, 15 andares, e elas têm 
que ir para casas de parentes ou 
abrigos. Mas em Gaza não há abri-
gos, então precisaram abrir escolas 
para acomodar essas pessoas.

O corte de eletricidade é mais 
frequente. Normalmente, esta é a 
vida normal em Gaza. Temos cer-
ca de oito horas com energia e oito 
horas sem nos dias normais, mas 
agora o corte é maior, porque eles 
estão mirando nas usinas de eletri-
cidade. E isso afeta o fornecimento 
dos geradores dos hospitais.

tamente em 30 de junho, caso a 
situação permita.

Apesar da chuva e da tem-
peratura abaixo da média para 
o mês de maio, os cafés, bares 
e restaurantes voltaram a abrir 
suas áreas externas, com limita-
ção de seis pessoas por mesa e 
capacidade reduzida a 50%.

Um dos primeiros a aprovei-
tar a oportunidade foi o presi-
dente Emmanuel Macron, que 
tomou um café com o primei-
ro-ministro, Jean Castex, em 
um estabelecimento próximo 
ao Palácio do Eliseu. Este café 
é "um pequeno momento de 
liberdade recuperada, fruto de 
nossos esforços coletivos", disse 
o chefe de Estado.

Sem a grande cobertura da 
imprensa, mas sem dúvida mais 
agradável, foi o café da manhã de 

Jean, um aposentado parisiense 
que aproveitou um café com leite 
acompanhado de um croissant 
na área externa de uma cafeteria.

— Esperava com ansiedade 
por este dia! Antes do fechamen-
to, eu vinha todas as manhãs, 
tomava um ou dois cafés e lia o 
jornal, era meu ritual antes de 
começar o dia — declarou à AFP 
o morador do bairro histórico de 
Saint-Germain, que prometeu 
"não baixar a guarda", apesar de 
ter recebido as duas doses da va-
cina Pfizer/BioNTech.

Nem todos os estabeleci-
mentos abriram as portas nesta 
quarta-feira. Alguns pretendem 
aguardar até a terceira fase da 
flexibilização, prevista para 9 de 
junho, para retomar as ativida-
des, pois consideram que não é 
rentável retornar antes.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais Tristeza Foto: Divulgação/PMERJ

ma das qua-
tro pessoas 
a t i n g i d a s 
por uma 
m o t o r i s t a 
que perdeu 
o controle 
do carro e 
invadiu um 
restaurante 

em Copacabana, na Zona Sul 
do Rio, no início da tarde de 
domingo, morreu no aciden-
te. Manuel Roque, de 79 anos, 
chegou a ser levado para o Hos-
pital Municipal Miguel Couto, 
na Gávea, mas já chegou sem 
vida à unidade, informou a 
Secretaria municipal de Saúde 
(SMS). O acidente ocorreu por 
volta de 12h25. 

Além de Manuel, a SMS in-
formou ainda que Maria Anto-

U
nia E. de Carvalho, de 73 anos, 
também foi levada para o mes-
mo hospital. Ela sofreu uma 
lesão na perna e está sendo 
avaliada pela equipe de cirur-
gia. A  mulher também lesio-
nou a idosa identificada como 
Iracir D. Rosa, de 69 anos, que 
sofreu ferimentos leves, que 
foi atendida e liberada ainda 
no local. A quarta vítima não 
precisou de nenhum atendi-
mento médico. 

De acordo com a Polícia 
Militar, agentes do 19º BPM 
(Copacabana) foram aciona-
dos para a Avenida Atlântica, 
para checar uma ocorrência 
de acidente de trânsito. No 
local, os PMs apuraram que o 
motorista perdeu o controle 
da direção enquanto estacio-
nava o carro e acabou subindo 

Morre idoso atingido 
por carro que invadiu 
restaurante em Copacabana

Policiais militares do 19º BPM (Copacabana) foram acionados necessário o atropelamento que ocorreu na Avenida Atlântica

na calçada. O veículo invadiu 
o restaurante e atropelou qua-
tro pessoas. 

A 12ª DP (Copacabana) in-
formou que as investigações 

estão em andamento para 
apurar as circunstâncias do 
acidente. A motorista, que não 
teve a identidade revelada, 
foi encaminhada para exame 

de alcoolemia. A Polícia Civil 
informou ainda que testemu-
nhas estão sendo chamadas 
para prestar depoimentos so-
bre o caso.

Clientes brindam no terraço de um café em Montmartre em Paris

Palestinos andam pelos destroços de prédio destruído após ataque israelense

 Foto: MAHMUD HAMS
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No pedido de autoriza-
ção para medidas de busca 
e apreensão contra o mi-
nistro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, a Polícia 
Federal apontou a atuação 
de um agente da Agência 
Brasileira de Informação 
(Abin) para interferir na 
área de inteligência de fis-
calização do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama).

De acordo com a repre-
sentação da Polícia Federal 
levada ao ministro Alexan-
dre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
autorizou as medidas contra 
Salles e servidores públicos 
do ministério do Meio Am-
biente, o agente da Abin An-
dré Heleno Azevedo Silveira 
teria agido para "obstaculi-
zar eventual investigação da 
Polícia Federal".

Silveira, segundo os re-
latos da Polícia Federal, foi 
nomeado por Salles para a 
função de coordenador de 
Inteligência de Fiscalização 
em 20 de agosto de 2020 e 
agiu na remoção do fiscal 
ambiental Carlos Egberto 
Rodrigues Júnior — que esta-
ria em "contato direto com a 
Polícia Federal".

PF diz que Salles nomeou agente da Abin 
para interferir na fiscalização do Ibama

O Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles 

Claudio Castro, Governador do Rio de Janeiro 

Foto: Adriano Machado/Reuters

Foto: Pablo Jacob

Cláudio Castro desiste do DEM 
e vai se filiar ao PL de olho no futuro

Após não prosperar em nego-
ciações com o Democratas (DEM), 
o governador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro, está decidido a se 
filiar ao Partido Liberal (PL). Com 
foco na tentativa de se reeleger 
em 2022, Castro deixará o Partido 
Social Cristão (PSC) após quase 
20 anos na sigla — por meio da 
legenda, elegeu-se a vice-gover-
nador na chapa de Wilson Witzel, 
retirado definitivamente do Palá-
cio Guanabara por um processo 
de impeachment em abril.

A migração deve ser acer-
tada hoje em Brasília, durante 
um encontro entre o governa-
dor e a Executiva Nacional do 
PL. O ex-deputado Valdemar 
Costa Neto, condenado no 
escândalo do mensalão, é o 
principal cacique da legenda. 
A escolha pelo partido ocorre 

após duas semanas de conver-
sas com o presidente nacional 
do DEM, ACM Neto, em uma 
ofensiva da legenda para repor 
a “debandada” de lideranças 
fluminenses como o prefeito 
da capital, Eduardo Paes, agora 
no PSD, e o deputado federal 
Rodrigo Maia, cujo futuro par-
tidário é indefinido.

Há um mês, em entrevista ao 
GLOBO, Castro já havia informado 
que definiria em maio para qual 
partido seguiria. A saída do PSC 
visa afastá-lo das imagens de cor-
religionários como Witzel e o pas-
tor Everaldo Dias Pereira, associa-
dos a escândalos de corrupção. No 
caso do líder religioso, há ainda o 
peso de anos de influência política 
sobre a Cedae, estatal que a gestão 
de Castro concedeu parcialmente 
à iniciativa privada.

A Polícia Federal narra 
que, segundo depoimentos 
de servidores do Ibama, Jú-
nior foi removido pelo agen-
te da Abin para a área de 
licenciamento, sem prévia 
comunicação, já que, com 
a mudança ele "perderia as 
prerrogativas de fiscal am-
biental federal, dentre elas 
as credenciais de acesso aos 
sistemas informatizados".

A atuação de André Hele-
no Silveira para a remoção 

do fiscal ambiental aconte-
ceu em conjunto com o Co-
ordenador de Operações de 
Fiscalização do Ibama, Leslie 
Jardim Tavares, e com o Di-
retor de Proteção Ambiental 
do órgão, Olímpio Ferreira 
Magalhães. Os três foram 
afastados dos cargos pela 
decisão do ministro do STF, 
sigilo bancário e fiscal que-
brados, além de terem sido 
alvo de mandados de busca e 
apreensão.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDesinformado...  Foto: Reprodução

ex-ministro 
da Saúde 
E d u a r d o 
Pazuello afir-
mou à CPI da 
Covid nesta 
quarta-feira 
(19) que o 
estoque de 
oxigênio hos-

pitalar em Manaus ficou negativo 
durante três dias em janeiro. A fala 
gerou revolta de senadores na co-
missão. Eduardo Braga (MDB-AM) 
disse que o ex-ministro estava 
mentindo e que a carência do insu-
mo durou mais.

"Quando a gente observa os ma-
pas, a gente vê que a White Martins 

O
[empresa fornecedora de oxigênio] 
começa a consumir seus estoques 
já no fim de dezembro. Então ela 
tem um consumo, uma demanda, 
e começa a entrar no negativo, e 
esse estoque vai se encerrar no dia 
13 [de janeiro], quando acontece 
uma queda de 20% na demanda e 
no consumo do estado. No dia 15, 
já voltou a ser positivo o estoque 
de Manaus", afirmou Pazuello.

Neste momento, Braga inter-
rompeu para dizer que a infor-
mação passada pelo ministro 
estava errada.

"Informação errada, men-
tirosa. Não faltou oxigênio no 
Amazonas apenas 3 dias. Faltou 
oxigênio na cidade de Manaus 

Pazuello diz que faltou oxigênio 
em Manaus por 3 dias; senador 
rebate: 'Informação mentirosa'

Ex-ministro se finge de desinformado na CPI da Covid-19, mas foi desmentido

por mais de 20 dias. É só ver o 
número de mortos. É só ver o de-
sespero", interveio o senador.

Pazuello respondeu: "Não são os 
dados que estão comigo".

Em seguida, Braga lembrou 
que as mortes por falta de oxi-
gênio em Manaus ocorreram 
por vários dias no início do ano. 

A capital do Amazonas foi uma 
das cidades mais afetadas pela 
segunda onda da pandemia e as 
mortes de pacientes nas filas de 
UTI e por falta de oxigênio como-
veram todo o país.

"Não, ministro, desculpe. Nós ti-
vemos pico de mortes por oxigênio 
em Manaus no dia 30 de janeiro. 

Antes, ficamos dependendo da aju-
da do [ator] Paulo Gustavo, do [can-
tor] Gustavo Lima. Vamos parar de 
ficar dizendo que foram 3 dias de 
falta de oxigênio", disse o senador.

Braga também criticou o fato de 
o governo não ter enviado, no auge 
da crise, um avião para buscar oxi-
gênio doado pela Venezuela.
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Em depoimento realizado 
a policiais da 16ªDP (Barra da 
Tijuca), Deolane Bezerra afir-
mou que era noiva de MC Ke-
vin e confirmou o uso de dro-
gas sintéticas, como o MD. Em 
seu relato, ela também disse 
que o motivo da briga que 
teve com o artista foi o fato 
dele continuar pagando quar-
tos extras para os amigos, que 
deveriam ter retornado a São 
Paulo. O DIA teve acesso ao 
depoimento. 

Confira abaixo o relato 
na íntegra: 

"Que comparece nesta 
UPJ para atender a intimação 
expedida; que era noiva de 
Kevin Nascimento Bueno e 
manteve um relacionamento 
de aproximadamente 1 ano 
e 2 meses com a vítima; que 
costumava acompanhar seu 
noivo aos eventos que ele 
participava; que no sábado, 
dia 15MAI2021, por volta das 
06h saiu de carro, de proprie-
dade da declarante, de Mogi 
das Cruzes em direção ao Rio 
de Janeiro para um evento 

Uso de drogas e briga: confira o depoimento 
na íntegra de Deolane, mulher de MC Kevin

Foto: Reprodução

'É muito sofrimento', diz viúva que acusa PMs 
de matarem mototaxista na Cidade de Deus

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFim de carreira Foto: Guito Moreto / Agencia O Globo

m votação 
nesta quar-
ta-feira, a 
A s s e m b l e i a 
L e g i s l a t i v a 
do Rio (Alerj) 
revogou a 
Medalha Ti-
radentes ao 
vereador Dr. 

Jairinho (sem partido), preso 
desde o dia 8 de abril acusado 
de torturar e matar o enteado, 
Henry Borel, de 4 anos. A maior 
honraria da Alerj estadual foi 
concedida a Jairinho em 2007. 
O pedido da revogação foi feito 
pelo deputado Noel de Carva-
lho (PSDB) e vai à promulgação.

Na última sexta-feira, dia 15, 
foi publicado no Diário Oficial 

E
um parecer da Comissão de 
Normas Internas e Proposições 
Externas da Alerj, assinado 
pelo relator deputado Rodrigo 
Bacellar (SDD), favorável ao 
projeto de revogação, proto-
colado na Alerj em 12 de abril 
e publicado no Diário Oficial 
do estado no dia 28 de abril. O 
parecer cita o indiciamento do 
vereador por homicídio dupla-
mente qualificado, a expulsão 
sumária do partido Solidarie-
dade, e outras duas acusações 
de torturas que teriam sido co-
metidas por Jairinho.

O pedido para que a Alerj 
concedesse a medalha Tira-
dentes a Dr . Jairinho foi feito 
pelo então deputado estadual 
Antônio Pedregal. Em sua justi-

Dr. Jairinho perde 
Medalha Tiradentes, 
maior honraria da Alerj

Dr. Jairinho é preso e conduzido a complexo penitenciário por policiais civis 

ficativa na época para conceder 
a homenagem, o deputado res-
saltou o trabalho de Jairinho na 
"área da infância e juventude", 
principalmente em temas rela-
cionados à saúde:

"Uma das questões que mais 
preocupam o vereador, como 
médico, é a falta de uma política 
séria de prevenção na área da in-
fância e da juventude. Ele traba-
lha para minimizar essas falhas 

oferecendo ao prefeito, através 
de projetos de lei , a implanta-
ção de meios para prevenir a 
obesidade nas crianças em ida-
de escolar, e, assim, evitar o sur-
gimento de doenças, as mais di-
versas, no futuro, medidas essas 
acompanhadas de campanhas 
educativas. Ele acredita que a 
prevenção é o segredo para uma 
saúde pública eficaz e eficiente", 
diz trecho do projeto.

Papa Francisco presta 
solidariedade em carta para 

o pai do menino
O engenheiro Leniel Borel 

de Almeida recebeu uma carta 
em que o Papa Francisco presta 
solidariedade pelo que classifi-
ca como "massacre" contra seu 
filho, Henry Borel Medeiros, de 
4 anos, em 8 de março. No do-
cumento, assinado pelo Mon-
senhor Luigi Roberto Cona, as-

MC Kevin se casou com Deolane Bezerra 

chamado Baile do Impera-
dor; que estavam no carro 
com a declarante, Kevin, Lu-
cas, Thainá e motorista de 
nome Max; que chegaram 
no Rio por volta das 13h e se 
hospedaram no Hotel Riale 
Brisa Barra, situado Av. Lúcio 
Costa, 5700 - Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro - RJ; que volta 
das 01h:30, da

madrugada de domingo, 
saíram do Hotel para o show, 
três carros e uma van; que as 
pessoas que estavam nestes 
veículos eram amigos e pro-
dutores de Kevin; que nem 
todos os amigos de Kevin a 
declarante conhecia; que o 
Baile do Imperador terminou 
por volta das 6h; que a decla-
rante e Kevin deixaram Lucas 
e Thainá no hotel, pois Thainá 
não se sentia bem; que Kevin 
não quis dormir e resolveu ir 
à casa de MC PK, que também 
fica situada na Barra da Tiju-
ca; que outro amigo de Ke-
vin, também de nome Lucas 
e sua namorada, cujo nome 
não lembra, foram à casa de 
MC PK ; que por voltas das 

Ao chegar ao Instituto Mé-
dic-Legal (IML), na Leopoldina, 
região central do Rio, na ma-
nhã desta quarta-feira, Miriam 
dos Santos, de 49 anos, fez um 
desabafo sobre a morte de seu 
marido. O mototaxista Edvaldo 
Viana, de 42 anos, foi baleado na 
noite desta terça-feira, durante 
uma abordagem por parte de po-
liciais do 18º BPM (Jacarepaguá) 
na Rua Edgard Werneck, na Ci-
dade de Deus, na Zona Oeste do 
Rio. A pessoa que estava na garu-
pa também morreu. A Correge-
doria da PM apura a ação. O fuzil 
de um dos agentes foi recolhido e 
passará por uma perícia.

— Eu cheguei lá, e ele estava 
morto. É muito sofrimento. Es-
ses homens vão para a rua para 
matar inocente. Eles só matam 
inocente. No mesmo local onde 
há seis meses mataram outro 
inocente — disse Miriam.

Ela, que acusa os policiais mi-
litares de não terem dado qual-
quer ajuda, mostrou uma das 
cápsulas da bala que afirma ter 
matado Edvaldo:

— Eram duas (cápsulas). Mas 
no desespero não sei onde a ou-
tra foi parar.

Miriam disse que o mari-
do morava na Gardênia Azul, 

região próxima à Cidade de 
Deus, e garantiu que a moto 
dele era legal.

— A moto do meu marido não 
é moto roubada. É moto compra-
da com suor — afirmou.

A mulher contou ainda que, 
ao chegar ao local, foi comunica-
da com frieza por um PM sobre a 
morte de Edvaldo:

— Eu cheguei e ele ainda esta-
va lá. Disse: "meus sentimentos". 
Eu perguntei: "meu marido está 
morto?". Ele não rodeou nem 
nada.

Miriam e Edvaldo estavam 
juntos havia seis anos e tinham 
o sonho de oficializar a união. 
Além disso, eles queriam se mu-
dar para Maceió, capital de Alago-
as, terra natal do mototaxista.

Dois 'gansos' morreram
Enteado de Edvaldo, Paulo 

Henrique dos Santos Duarte 
disse que os PMs se referiram 
ao mototaxista e a outra pessoa 
morta como "ganso" — termo que 
muitos policiais usam para se re-
ferir a suspeitos.

— Chegamos lá, tinha algumas 
viaturas, perguntamos e falaram: 
os dois "gansos" já morreram e já 
levaram. Falei: não é "ganso", não 
— contou ele.

12h retornaram para o hotel 
e foram direto para o quarto, 
de n° 1305; que Kevin estava 
extremamente agitado, pois 
havia feito o uso de bebida al-
coólica e MD (droga sintética); 
que não sabe informar em que 
local Kevin ingeriu a referida 
droga e tampouco como teve 
acesso a ela"
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A Prefeitura de Japeri, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, deu início 
ao desassoreamento do canal 
Anibal, no bairro Guandu, na 
semana passada. A iniciativa 
acontece graças ao Programa 
Limpa-Rio, realizado em parce-
ria com o Governo do Estado.

Ao todo, 3km de extensão 
do canal Anibal foram benefi-
ciados. O objetivo é concluir a 
demanda no bairro Guandu em 
até três semanas.

A chegada do programa Lim-
pa-Rio à região era uma deman-
da constante nas redes sociais. 
De acordo com a secretária mu-
nicipal de Meio Ambiente, Mei-
re Lucy, com a limpeza do canal, 
os impactos causados pelas for-
tes chuvas vão diminuir, bem 
como a proliferação de agentes 
transmissores de doenças.

Programa Limpa-Rio chega ao Guandu em Japeri
Fotos: Divulgação

Prefeito busca recursos em Brasília
para obras em Belford Roxo

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPresidente na ativa Foto: Reprodução

sessão plená-
ria da Câmara 
Municipal de 
Nova Iguaçu 
da manhã 
de terça (18) 
foi extrema-
mente im-
portante, tan-
to em relação 

aos debates quanto à votação 
de projetos de lei. O presiden-
te Eduardo Reina Gomes de 
Oliveira (Dudu Reina), logo no 
início, solicitou um minuto de 
silêncio em memória de Bruno 
Covas, prefeito licenciado de 
São Paulo, que faleceu no do-
mingo passado (16). “A família 
Covas representa muito para 
a política brasileira. Apesar de 
jovem, o legado de Bruno fica-
rá registrado como exemplo de 
homem público a ser seguido. 
Que ele descase em paz e sua 
família receba um grande con-
forto de Deus”, disse.

O vídeo que viralizou nas 
redes sociais ontem, onde um 
jovem é impedido de se atirar 

A
da passarela da linha férrea, no 
centro de Austin – Nova Iguaçu, 
pelos policiais militares do Pro-
grama Segurança Presente, foi 
destaque nos debates. “Sargen-
to Ozias esteve com sua equipe 
no comando da operação, com 
resultado positivo. O humanis-
mo dos PMs ao acalmarem o ra-
paz é motivo de orgulho da cor-
poração”, afirmou o vereador 
Jeferson Ramos. Foi consenso 
entre os parlamentares a apro-
vação de Moção de Aplausos 
para os policiais.

O vereador Vaguinho Negui-
nho usou a tribuna para defen-
der a importância de todos os 
iguaçuanos estarem atentos 
ao cronograma de vacinação 
contra a covid-19, elogiando a 
forma como o prefeito Rogério 
Lisboa, junto com a Secretaria 
de Saúde vem conduzindo o 
processo. Claudio Haja Luz dis-
cursou sobre o grande alcance 
que seu projeto, agora lei, tem 
tido entre os moradores da ci-
dade. “A permissão para que 
mulheres e pessoas portadoras 

Criação de escola, isenção de IPTU, 
programa habitacional para deficientes 
e mulheres vítimas de violência:

Presidente da Câmara, Dudu Reina

de necessidades especiais pos-
sam desembarcar dos trans-
portes coletivos no local que 
escolherem, no horário de 22h 
às 5h, é sinônimo de segurança 
para nossa gente. Agradeço aos 
meus pares pela votação unâni-
me”, afirmou.

A primeira votação do dia foi 
a mensagem do Executivo que 
cria a Escola Municipal Edivaldo 
Barros de Oliveira, localizada na 
Avenida Abílio Augusto Távora, 
478, Centro, para atender a Edu-
cação Infantil e o Ensino Funda-
mental. Os recursos necessários 
à execução desta Lei sairão do 
orçamento da Secretaria muni-
cipal de Educação. Como houve 
pedido de urgência, a 1ª e 2ª vota-
ções aconteceram hoje. Também 
em segunda e última votação, foi 
aprovado projeto de lei do verea-
dor Jeferson Ramos que institui 
o mês de abril como o Mês de 
Conscientização e Combate às 
Notícias Falsas, as fake news, com 
a realização de palestras e ações 
educativas, realizadas por espe-
cialistas, em escolas e órgãos da 
administração pública.

Em 1ª votação, destacam-
-se os seguintes projetos:

. reservas de 5% dos imóveis 
dos programas habitacionais 
populares para pessoas com 
deficiência, e também 5% para 
mulheres vítimas de violência 
doméstica ou tentativa de fe-
minicídio, ambos de autoria do 

A limpeza dos rios  é fundamental para diminuir os danos causados pelas chuvas

 “A população do Guandu mere-
ce essas melhorias. É uma ação pre-
ventiva e eficaz necessária em toda 
a cidade. Vamos em frente sempre 
trabalhando para melhorar nosso 
município”, disse a gestora.

Desde janeiro os bairros de 
Japeri recebem as ações do 
Programa Limpa-Rio. Até o mo-
mento, os locais contemplados 
foram Primavera, Centro de En-
genheiro Pedreira e Guandu.

O prefeito de Belford Roxo, 
Wagner dos Santos Carneiro, o 
Waguinho, se reuniu em Brasí-
lia com o secretário Nacional de 
Saneamento, Pedro Maranhão. 
Acompanhado pelo secretário 
municipal de Obras, Projetos, 
Captação de Recursos e Convê-
nios, Odair Cunha, a subsecretá-
ria Ana Titonel, e os vereadores 
Igor Feio e Vitor do Gelo, o pre-
feito pleiteou mais recursos para 
obras no município.

Waguinho enfatizou que os 
recursos liberados pelo Minis-
tério estão sendo aplicados em 
melhorias nos bairros São Le-
opoldo e Shangrilá, que estão 
com inúmeras ruas recebendo 
obras de infraestrutura para aca-
bar com a lama e enchentes. Em 
São Leopoldo são 37 vias. Em 
Shangrilá, 39. São intervenções 

que proporcionam drenagem, 
abastecimento de água, esgota-
mento sanitário, pavimentação, 
calçadas, iluminação e sinaliza-
ção vertical.

No ano passado, o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, e o senador 
Flávio Bolsonaro visitaram os 
dois bairros e inauguraram o pri-
meiro trecho de obras de cada 
localidade. “Temos uma boa 
relação com o governo federal. 
A deputada federal Daniela do 
Waguinho está nos ajudando 
em Brasília, facilitando nos-
sa relação com os ministérios. 
Viemos em busca de recursos 
para concluirmos as obras nes-
ses dois bairros. Creio que o 
governo federal será sensível e 
atenderá ao nosso pedido ,disse 
Waguinho.

Pautas sociais ocuparam a sessão da CMNI

vereador Carlinhos BNH.
.reconhecimento da isenção 

do IPTU ao contribuinte porta-
dor de deficiência física ou men-
tal, dentro dos requisitos previs-
tos em lei, valendo a isenção a 
partir da sanção do projeto pelo 
Executivo, cujo autor do texto é 
o presidente Dudu Reina.

Foram lidos no expediente os 
seguintes projetos: criação do 
selo “Empresa Amiga do Espor-
te e do Lazer”; instituição da Se-
mana e o Dia Municipais do Pro-
fissional de Educação Física; e 
inclusão dos agentes de trânsito 
na lista de prioridades para vaci-
nação contra a covid-19, todos do 
vereador Dr. Marcio Guerreiro.

Indicações Parlamentares 
com solicitação de  iluminação 

pública, esgotamento sanitário, 
pavimentação asfáltica, cons-
trução de calçadas, entre outros, 
também foram apresentados.

No tempo destinado a Explica-
ções Pessoais, o presidente Dudu 
Reina deixou registrado seu repú-
dio ao serviço prestado pela em-
presa Supervia, principalmente 
nos ramais da Baixada Fluminen-
se. “Os moradores da nossa região 
convivem diariamente com os 
transtornos causados pela má 
gestão do transporte ferroviário. 
Exigimos que isto seja revisto e 
que banheiros sejam construídos 
nas estações. Queremos ser trata-
dos com dignidade”, disse.

Nova sessão acontece ama-
nhã, às 10h, na Rua Prefeito João 
Luiz do Nascimento, 38, próxi-



No talento...

Bar do Zeca 
P a g o d i n h o , 
reduto do 
samba, voltou 
com sua pro-
gramação mu-
sical ao vivo, 
que acontece 

de terça a domingo, com atra-
ções de cantores renomados e da 
nova geração.

O público poderá curtir o me-
lhor do samba com muita alegria 
e segurança, além de degustar os 
deliciosos petiscos e comida de 
“boteco” preparada pelo chef de 
gastronomia Toninho Momo, ou 
um bom drink feito pelo mixolo-
gista Dom Colômbia.

Além da música, a casa ofe-
rece todas sextas-feiras, almoço 
executivo, de 12h às 16h, com su-
gestões variadas a cada semana.

Vale ressaltar, que em respei-
to aos clientes, aos músicos e a 
seus funcionários, o Bar do Zeca 
Pagodinho   continua seguindo, 
cuidadosamente, com todos os 
protocolos e recomendações 
das autoridades sanitárias, com a 
pista de dança fechada, manten-
do a capacidade reduzida, uso de 
máscaras, distanciamento das 
mesas e álcool em gel disponível 
para todos os frequentadores.

PROGRAMAÇÃO BAR DO 
ZECA PAGODINHO - DE   18 a 

23/05

TERÇA-FEIRA: 18/05
Renato Milagres: Vindo de 

uma família de músicos, Renato 
começou a cantar samba aos 15 
anos e desde então não parou. 
O que era um encontro semanal 
com amigos da escola e vizinhos 

Programação 
Bar do Zeca 
Pagodinho

O bista apresenta, no Bar do Zeca 
Pagodinho, sucessos autorais e 
clássicos de seu pai, Arlindo Cruz 
como, "O Show Tem Que Conti-
nuar", "Você é o Espinho e Não 
a Flor", "Filho Meu", "Um Lindo 
Sonho”, “Bom Aprendiz", "Meu 
Caminho" entre outros. 

Show: 19h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

QUINTA-FEIRA: 20/05
Balacobaco:
O grupo Balacobaco é forma-

do por músicos que já estavam 
acostumados a tocar com artistas 

consagrados, dentre eles, Arlindo 
Cruz, Gustavo Lins, Dudu Nobre, 
entre outros, em rodas de samba 
nas noites cariocas e tiveram a 
ideia de se juntar para fazer um 
grupo contagiante que mistura 
partido alto e MPB. Atualmente 
vem conquistando respeito e es-
paço musical e apresenta ao pú-
blico um repertório de mestres 
consagrados como, Fundo de 
Quintal, Zeca Pagodinho, Arlin-
do Cruz, Revelação, Exaltasamba 
além de músicas autorais. O gru-
po é composto por: Vinicinhus 
(surdo), André Orelha (pandeiro), 

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

transformou-se em um compro-
misso com o melhor da música. 
Hoje, cantor e compositor, apre-
senta ao público um repertório de 
sambas autorais e sucessos como, 
"Alma Boêmia”, "Reciprocidade", 
"Até Onde Vamos" entre outros. 

Show: 19h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

QUARTA-FEIRA: 19/05
indinho: Nascido em berço de 

bamba, o cantor e compositor, 
conquista a cada dia mais prestí-
gio em sua carreira. Com um re-
pertório de primeira linha, o sam-

mineira  Dayane 
Reis,  modelo e es-
tudante de biome-
dicina, Day Reis, 
com  sua beleza e 
o poder da mulher 
mineira. A more-
na ficou entre as 

finalistas do concurso Garota Sexy 
Clube 2020, onde ficou em 3º lu-
gar e a Revista Sexy não perdeu 
tempo e convidou a mineirinha 
para ser capa do mês de maio. " Era 
um sonho  fazer um ensaio sensual 
para uma  revista masculina.. gostei 
muito pois foi ensaio nu, no centro 
da cidade  de São Paulo, achei um 
ensaio diferente  e marcante, " reve-
la a modelo de 25 anos  que nasceu 
na mesma cidade do atacante Fred, 
atacante do Fluminense.

G ATAG ATA   DODO

Foto: Divulgação
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Fluminense tinha a vantagem 
de um simples empate, jogava 
em casa e enfrentava um Ju-
nior Barranquilla desfalcado 
de seus principais jogadores 
(Borja, Téo Gutierrez e Hines-
troza). Era só carimbar o pas-
saporte para as oitavas de fi-
nal da Libertadores com uma 
rodada de antecedência... Só 
que não. O time perdeu sua 
invencibilidade no torneio na 
noite de terça-feira e saiu do 
Maracanã derrotado por 2 a 1 
pelos colombianos. O que os 
tricolores mais temiam acon-

O
Fluminense se complica 
na Libertadores, e queda de 
rendimento do time preocupa

Cazares ainda rende melhor entrando no segundo tempo

teceu: a vaga que estava na 
mão agora terá que ser busca-
da na última partida, contra o 
River Plate na Argentina.

Mas o que explica a primei-
ra derrota na competição? 
Depois de tantas críticas pelo 
time não render no primeiro 
tempo, Roger Machado deci-
diu alterar peças para tentar 
mudar o panorama e buscar a 
vitória, sem pensar na vanta-
gem do empate. De certa for-
ma, deu certo. Embora ainda 
reativo e sem grande volume, 
o Fluminense criou chances 
e fez talvez os seus melhores 
45 minutos iniciais nesta Li-
bertadores, mesmo sofrendo 
um gol. Porém, em meio à 
maratona de jogos, a equipe 
gastou o que tinha de fôlego 
antes do intervalo e inverteu 
o panorama: na etapa final, 
pouco conseguiu jogar.

Só que individualmente 
as mudanças não surtiram o 
efeito desejado. Um dos mais 
pedidos pela torcida, Cazares 

ganhou a sua primeira chance 
como titular no time conside-
rado principal. Logo de cara, 
deu um lindo lançamento 
para deixar Kayky sozinho 
com o goleiro, mas depois 
disso sumiu. Fisicamente, 
ainda lhe falta ritmo. E se 
Danilo Barcelos por um lado 
não cometeu nenhuma gran-
de falha defensiva, como seu 
concorrente Egídio vinha co-
metendo, por outro a equipe 

acabou perdendo muito em 
apoio ao ataque pela esquer-
da. E sem Nenê na batida, a 
bola aérea não funcionou ne-
nhuma vez.

Das quatro chances claras 
do Fluminense nos 90 mi-
nutos, três foram no primei-
ro tempo: com Kayky, Luiz 
Henrique e Fred. O time che-
gou a passar a impressão de 
que resolveria o jogo quando 
quisesse. O passe de letra de 

Fred para Luiz Henrique, por 
exemplo: não que tenha sido 
soberba, foi claramente um 
recurso técnico em direção 
ao gol, para acelerar a bola. 
Mas para executar um passe 
desse em uma jogada promis-
sora, correndo risco de des-
perdiçar um contra-ataque, é 
preciso que o jogador esteja 
bastante confiante. Outros, 
talvez pelo excesso de moral, 
erraram passes e finalizações.


