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Candidato pelo DEM, João Ferreira Neto teve de enfrentar uma verdadeira operação de guerra, mas 
venceu políticos locais e de fora, além de homens armados travestidos de cabos eleitorais do adversário.
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Neste sábado (28), o abraço es-

pecial desta Resenha vai para o jor-
nalista e escritor Cássio Bruno, de 
Nova Iguaçu. Aniversariante do dia, ele promete celebrar 
a data com intensidade e alegria ao lado dos familiares. 
“Agradeço as felicitações recebidas dos amigos e colegas 
da imprensa”, disse. Parabéns, Cássio! Aquele Abraço, 
Fera!!!

Resenha Cultural
Hora

“Parece que esse ví-
rus que a China man-
dou pro Brasil não é 
chegado a carnaval e 
também eleições. É 
só ter festa do povão 
amontoado que ele se 
esconde e volta depois 
que tudo acaba”, disse 
Dona Marieta, a mora-

dora mais esporrenta do 
Pombal Chifre de Ouro, 
o famoso conjunto de 
apartamentos da Baixa-
da Fluminense, também 
conhecido pelo sugesti-
vo apelido “O Paraíso 
dos Cornos e Cornas”, 
durante a reunião do 
condomínio.

Dona Marieta 
ataca de novo 

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

EX
PE

D
IE

N
TE

COUNTRY ROMÂNTICO

O cantor interna-
cional Antonio 
Moraes veio ao 

Brasil para divulgar o  tra-
balho que realiza em “ter-
ras americanas”. O estilo 
“country  romântico” do 
cantor vem conquistando  
os brasileiros que logo ex-
pressaram o desejo de ou-
vir Antonio  Moraes can-
tando em português.

Prontamente, atenden-
do aos pedidos dos fãs e 
incentivado pelo amigo e 
digital influencer Jacques 
Vanier, ele compôs e gra-
vou  a  música “Esquece 
de Mim”, que está em to-
das as plataformas digitais 
e rádios do Brasil.

Antonio nasceu no Bra-
sil, mas cresceu nos Esta-
dos Unidos. Desde cedo 
se interessou pela música. 
Em 2018 decidiu se mudar 
para Nashville e seguir a 
carreira artística. Com o 
incentivo de compositores 
renomados  como Rodney 
Crowel e Allen Shambim, 
não demorou para ganhar 
visibilidade no cenário 
musical. Seu primeiro EP 
produzido em Nashvil-
le tem 6 músicas autorais 
inspiradas em várias fases 
da sua  trajetória incluindo 
o dueto com a participação 
da cantora Paula Fernan-
des. Confira o novo single 
e assista o clipe “Esquece 
de Mim” neste link: ht-
tps://youtu.be/Q7J5gvkie-
bw

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Antonio Moraes lança

 DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Moraes é brasileiro criado nos EUA, onde 
faz sucesso há um bom tempo

Dia 4 de dezembro vai 
acontecer o lançamento 
oficial do álbum autoral da 
Banda Certas Canções em 
todas as plataformas digi-
tais. 

>> A história - No dia 2 
de julho de 2019, a Banda 
Certas Canções nasceu com 
a proposta de recriar clássi-
cos e lados B das músicas do 
Clube da Esquina e também 
do maravilhoso acervo de 
MPB de nosso país, além de 

algumas pérolas internacio-
nais.

O nome da banda foi tira-
do de uma canção de Tunai e 
Milton “Bituca” Nascimen-
to, cuja letra expõe o senti-
mento da banda em relação 
a “certas canções”.

Léo Salles (baixo/violão/
voz), Gibran Oliveira (ba-
teria/voz), Marcelo Barboza 
(baixo/guitarra/voz), Tha-
deu Camargo (voz/violão) e 
Marcelo Braga (flauta/sax/

voz/percussão) se juntaram 
ao produtor Marcos Veiga, 
que também é presidente do 
Fã Clube da Esquina de Ma-
rechal Hermes - Encontros 
Musicais, para espalhar as 
belas canções do repertório 
do Clube da Esquina pelos 
palcos e espaços de eventos 
do Rio de Janeiro, São Pe-
dro da Serra e Lumiar (Nova 
Friburgo), nos quais foram 
recebidos com carinho pelo 
público.

Viúva de militar, ou-
tra velhota neurótica 
do Pombal deu showzi-
nho particular quando o 
Uber chegou para levá-
-la ao banco. “O queeee! 
O senhor está sem más-
cara?”, perguntou ao pi-

loto. “Não sabe da deter-
minação do governador 
que quer todo mundo 
mascarado? Responde, 
rapaz!”. O piloto ficou 
sem graça e foi embora 
deixando a senhora na 
pista. 

A outra coroa enquadrou o motorista

Na reunião foi solici-
tado a volta das másca-
ras e só sair de casa por 
necessidade. A véia pu-
lou: “vai começar tudo 
de novo? Essa ordem 
veio daquele governa-
dor com cara de doen-
te mental e vocês estão 

embarcando? É só se 
cuidar, suas bestas. Vou 
agora me orientar com 
meu médico. A velhota 
aqui quer viver. Não sou 
escrava de vírus”. Ma-
rieta chamou o serviço 
de aplicativo e foi falar 
com o doutor.

A véia quer viver, gente!

BANDA CERTAS CANÇÕES lança primeiro álbum em dezembro

Em julho deste 2020, 
logo após comemorar 1 
ano de atuação, o grupo 
entrou em estúdio para 
gravar o álbum “Banda 
Certas Canções”, to-
talmente autoral. Entre 
os dias 21 de julho e 4 
deste novembro, nasceu 
o primeiro trabalho de 
estúdio da banda.

“Seguindo o lema ‘a 

música é livre’, não nos 
prendemos a um gêne-
ro. Nessa vertente, este 
trabalho possui estilos 
musicais variados, que 
vão da MPB regional ao 
folk, country, rock e até 
mesmo uma pitada de re-
ggae”, explica o produ-
tor Marcos Veiga a esta 
Resenha Cultural & Cia.

“Com participações 

especiais de Guga Al-
meida, Telma Oliveira, 
Márcio Freitas, Wagner 
Perrayon e Ricardo Par-
dal este disco foi feito 
sob o signo da coope-
ração, e da amizade que 
sempre rodeou a todos 
nós da Família Certas 
Canções. 

O CD demonstra, seja 
em algumas músicas ou 

mesmo na at-
mosfera ge-
ral, o espírito 
e influência 
de duas cidades que 
fazem parte da inspira-
ção e atuação da banda: 
São Pedro da Serra e 
Lumiar, em Nova Fri-
burgo”, conta ainda o 
vocalista Thadeu Ca-
margo.

O PRIMEIRO TRABALHO DE ESTÚDIO

A banda nasceu em Marechal Hermes, 
subúrbio do Rio, bairro adorado pelos inte-
grantes. “Não devemos esquecer nossas ori-
gens”, enfatiza Marcos Veiga. “Enfim, é um 
álbum livre, com música livre, feito com mui-
to amor, carinho e respeito ao ouvinte. Um 
trabalho sincero”, finaliza o produtor. Saiba 
mais sobre a banda acessando o site https://
www.bandacertascancoes.com.br/

MARECHAL HERMES, O BERÇO

“ESQUECE DE 
MIM” NAS 

PLATAFORMAS 
DIGITAIS
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Uma campanha 
eleitoral que nada 
teve a ver com a 

história política do muni-
cípio, disputa marcada por 
denúncias de ameaças e 
presença de homens arma-
dos afrontando a liberdade 
de escolha garantida pelo 
Estado Democrático e de 
Direito, chegou ao fim 
em São João de Meriti, na 
Baixada Fluminense, com 
a vitória do prefeito João 
Ferreira Neto. Dr. João, 
foi declarado eleito no 
meio da noite de domingo 
pela Justiça Eleitoral com 
122.151 votos (56,83%) 
da votação válida. Ele 
derrotou a chapa do PSC, 
encabeçada pelo deputa-
do estadual Leo Vieira, 
que teve como candidato 
a vice o também parla-
mentar deputado Marcos 
Muller. Vieira. Léo ficou 
com 43.17%, um total de 
92.788 votos.

Dr. João votou na parte 
da manhã no Jardim Esco-
la Glauber Rocha, bairro 
Jardim Meriti. Acompa-

nhado da esposa, D. Olga 
e dos dois filhos Ludmila e 
Rodrigo, se mostrou emo-
cionado. “Esse, talvez, te-
nha sido o voto mais emo-
cionante da minha vida. 
Votar no meu número, na 
minha coligação, é votar 
na esperança, na fé e no 
trabalho”, disse.

Jogo sujo – Nos últimos 
dez dias São João de Me-
riti viveu clima de medo e 
tensão. O que era para ser 
uma festa da democracia, 
ganhou as cores do medo 
e o tom da intimidação. 
Adesivos da campanha 
vencedora eram retirados 
de carros por homens que 
faziam questão de mostrar 
as armas que carregavam 
na cintura, nítidos gestos 
de intimidação.

A situação levou o pre-
sidente do DEM e da Câ-
mara de Vereadores, Davi 
Perini Vermelho, o Didê, 
a oficiar o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) pelo 
envio de forças federais, 
o que não foi suficiente 
para tirar homens arma-
dos da rua. Na manhã de 
domingo, por exemplo, 
um homem conhecido 

na Baixada Fluminense 
como André Boquinha e 
que estava reforçando o 
apoio ao candidato derro-
tado, foi visto na Casa do 
Alemão da Rodovia Pre-
sidente Dutra com pelo 
menos dez homens ao seu 
redor.

Em um dado momento 

um membro do grupo vi-
rou-se e se dirigiu a outros 
dois que estavam numa 
mesa ao lado e deu a or-
dem para que fossem cha-
mados “mais dois segu-
ranças”. Boquinha, que se 
apresenta como “empresá-
rio”, é dono de um lava-ja-
to em Belford Roxo, mas 

reside num condomínio 
luxuoso na Barra da Tiju-
ca.

Também na parte da 
manhã um policial mi-
litar à paisana foi preso 
com material de campa-
nha do candidato derro-
tado, e, na parte da tarde, 
uma equipe do jornal O 

Globo foi ameaçada por 
um grupo com adesivo 
de Leo Vieira no peito. O 
grupo se dispersou com a 
intervenção de Policiais 
Militares, mas antes um 
dos “cabos eleitorais” 
disse ao repórter Cleber 
Junior: “Quem vai virar 
notícia é você”.

CONTRA TUDO E TODOS

A democracia venceu o terror 
 em Meriti: Dr. João é reeleito
Médico, João Ferreira Neto garante ter o remédio para seguir sarando os problemas da cidade

Prefeito reeleito teve contra si cinco deputados e o prefeito de Duque de Caxias, 
Washington Reis, que também estava de olho grande em São João de Meriti

DIVULGAÇÃO
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Eduardo Paes diz que saúde será prioridade de seu governo
Eduardo Paes (DEM) foi 

eleito no domingo (29) pre-
feito da cidade do Rio de Ja-
neiro. Aos 51 anos, ele cum-
prirá seu terceiro mandato à 
frente do executivo munici-
pal. Ele governou a capital 
fluminense por dois man-
dados seguidos, de 2009 ao 
final de 2016.

Ao discursar já como 
prefeito eleito, ao lado da 
mulher e dos filhos, Paes 
agradeceu aos cariocas que 
foram às urnas. “O Rio vai 
voltar a dar certo e é uma 
forma de dizer um não con-
tundente a esse governo re-
acionário que tomou conta 
da nossa cidade nos últimos 

quatro anos”.
Ele também agradeceu 

pelo apoio recebido do pre-
sidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia, do 
mesmo partido, que também 
estava ao seu lado, junto 
com a mulher Patrícia.

O prefeito eleito disse que 
o maior desafio será recupe-
rar a área da saúde. “A pri-
meira medida está na saúde 
pública, está na pandemia, 
que assolou a nossa cida-
de, o nosso estado, o Brasil 
e o mundo”, disse Paes, ao 
completar: “nós precisamos 
recuperar as Clínicas da 
Família, prepará-las para o 
processo de vacinação, re-

cuperar o abastecimento e 
a regularização de medica-
mentos”.   

Eduardo Paes lembrou 
que, com o adiamento das 
eleições por causa da pande-

mia, o período de transição 
ficou mais curto. Por isso, 
ele fez um apelo ao prefeito 
Marcelo Crivella para que 
compartilhe com a equipe 
de transição os dados da 

prefeitura. “Eu espero que 
o prefeito Marcelo Crivella 
nesse último mês de admi-
nistração, ajude no sentido 
de preparar a cidade para 
essa transição, para que nós 

possamos devolver à cidade 
uma gestão que corresponda 
às expectativas da popula-
ção”, disse.

Paes anunciou que, já a 
partir desta segunda (30), 
vai se dedicar totalmente ao 
Rio de Janeiro. “Queria dei-
xar a mensagem para todos 
os cariocas de que nos próxi-
mos quatro anos vocês vão 
ter um prefeito que vai dar 
o sangue, que vai lutar mui-
to, que vai trabalhar muito. 
Aqui tem uma pessoa mais 
experiente do que aquele 
prefeito que ganhou as elei-
ções aos 38 anos de idade, 
em 2008”. 

(Fonte: Agência Brasil)

CARLOS MORAES / REUTERS

Prefeito eleito cumprirá seu terceiro mandato na prefeitura do Rio de Janeiro

https://elizeupires.com/

Os eleitos no 2º turno em um pleito recordista de abstenções
Eleitores escolheram 

57 prefeitos neste do-
mingo em cidades em 
que a disputa ainda esta-
va aberta

Segundo TSE, estas 
eleições registraram me-
nor taxa de compareci-
mento do século. Goiás, 
Rio de Janeiro e Rondô-

nia tiveram os maiores 
índices de abstenção. 
Cerca de 29,5% dos mais 
de 38,2 milhões de elei-
tores aptos a votar no se-

gundo turno das eleições 
municipais deste ano não 
compareceram às urnas 
no domingo (29). 

O percentual, 27,5% 

maior do que do que o 
apresentado no primeiro 
turno (23,14%) e 36,9% 
superior ao do segundo 
turno de 2016 (21,5%), 

mantem a trajetória de 
crescimento da absten-
ção nos pleitos e corres-
ponde à maior taxa deste 
século.

Anápolis (GO): Roberto 
Naves (PP); Aracaju (SE): 
Edvaldo Nogueira (PDT); 
Bauru (SP): Suéllen Rosim 
(Patriota); Belém (PA): Ed-
milson Rodrigues (PSOL); 
Blumenau (SC): Mário Hil-
debrandt (Podemos); Boa 
Vista (RR): Arthur Henrique 
(MDB); Campinas (SP): Dá-
rio Saadi (Republicanos); 
Campos dos Goytacazes (RJ): 
Wladimir Garotinho (PSD) 
(sub júdice); Canoas (RS): 
Jairo Jorge (PSD); Cariaci-

ca (ES): Euclerio Sampaio 
(DEM); Caucaia (CE): Vitor 
Valim (PROS); Caxias do Sul 
(RS): Adiló (PSDB); Conta-
gem (MG): Marília Campos 
(PT); Cuiabá (MT): Emanuel 
Pinheiro (MDB); Diadema 
(SP): Filippi (PT); Feira de 
Santana (BA): Colbert Mar-
tins (MDB); Fortaleza (CE): 
Sarto Nogueira (PDT); Fran-
ca (SP): Alexandre Ferreira 
(MDB); Guarulhos (SP): Guti 
(PSD); Goiânia (GO): Ma-
guito Vilela (MDB); Gover-

nador Valadares (MG): André 
Merlo (PSDB); João Pessoa 
(PB): Cicero Lucena (Pro-
gressistas); Joinville (SC): 
Adriano Silva (Novo); Juiz 
de Fora (MG): Margarida Sa-
lomão (PT);

Limeira (SP): Mario Bo-
tion (PSD); Maceió (AL): 
JHC (PSB); Manaus (AM): 
David Almeida (Avante); 
Mauá (SP): Marcelo Olivei-
ra (PT); Mogi das Cruzes 
(SP): Caio Cunha (Podemos); 
Paulista (PE): Yves Ribeiro 

(MDB);
Pelotas (RS): Paula Mas-

carenhas (PSDB); Petrópo-
lis (RJ): Rubens Bomtempo 
(PSB) (sub judice); Piraci-
caba (SP): Luciano Almeida 
(DEM);

Ponta Grossa (PR): Profes-
sora Elizabeth (PSD); Porto 
Alegre (RS): Sebastião Melo 
(MDB); Porto Velho (RO): 
Hildon Chaves (PSDB); Praia 
Grande (SP): Raquel Chini 
(PSDB); Recife (PE): João 
Campos (PSB); 

Ribeirão Preto (SP): Du-
arte Nogueira (PSDB); Rio 
Branco (AC): Tião Bocalom 
(PP); Rio de Janeiro (RJ): 
Eduardo Paes (DEM); Santa 
Maria (RS): Jorge Pozzobom 
(PSDB); Santarém (PA): Né-
lio Aguiar (DEM); São Gon-
çalo (RJ): Capitão Nelson 
(Avante); São Luís (MA): 
Eduardo Braide (Podemos); 
São João de Meriti (RJ): Dr. 
João (DEM); São Paulo (SP): 
Bruno Covas (PSDB); São 
Vicente (SP): Kayo Amado 

(Podemos)
Serra (ES): Sergio Vidigal 

(PDT); Sorocaba (SP): Ro-
drigo Manga (Republicanos); 
Taboão da Serra (SP): Apri-
gio (Podemos); Taubaté (SP): 
Saud (MDB); Teresina (PI): 
Dr. Pessoa (MDB); Uberaba 
(MG): Elisa Araújo (Solida-
riedade); Vila Velha (ES): Ar-
naldinho Borgo (Podemos);

Vitória (ES): Delegado 
Pazolini (Republicanos) e Vi-
tória da Conquista (BA): Her-
zem Gusmão (MDB).

A LISTA DOS 57 PREFEITOS VITORIOSOS
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Atividade física é a arma 
contra o sedentarismo 

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) esti-
mou que até 5 milhões de 
mortes por ano poderiam 
ser evitadas no mundo 
com um aumento da ati-
vidade física,.O combate 
ao sedentarismo deve ser 
praticado em todas as ida-
des e mesmo por pessoas 
com condicionantes físi-
cas por motivo de doen-
ça, defendeu a OMS, ao 
anunciar as novas diretri-
zes.

A organização sugeriu, 
nesse contexto, que de-
vem ser destinadas pelo 
menos duas horas e meia 
a cinco horas, por sema-
na, para atividade aeróbi-
ca moderada a vigorosa, 
no caso dos adultos. Para 
crianças e adolescentes, a 
média recomendada é de 
uma hora por dia. A OMS 
informou ainda que, um 
em cada quatro adultos 
não pratica exercício físi-
co suficiente, o mesmo se 

passando com quatro em 
cada cinco adolescentes.

“Globalmente, estima-
-se que isso custe US$ 54 
bilhões em cuidados dire-
tos de saúde e mais US$ 
14 bilhões em perda de 
produtividade”, diz o do-
cumento. A OMS alertou 
que a atividade física re-
gular é fundamental para 
a prevenção e o controle 
de doenças cardíacas, dia-
betes tipo 2 e câncer.

Ajuda também a di-
minuir os sintomas de 
depressão e ansiedade, 
“reduzindo o declínio 
cognitivo” e melhoran-
do a memória e saúde do 
cérebro. Com as novas 
linhas orientadoras, pre-
tende-se ainda incenti-
var a prática regular de 
atividade física durante 
a gravidez e o pós-parto, 
destacando igualmente os 
“valiosos benefícios para 
a saúde” em pessoas que 
vivem com deficiências.

EDUCAÇÃO EM QUEIMADOS

O Índice de Confiança da Indústria, da Fundação Getulio Var-
gas, cresceu 1,9 ponto de outubro para novembro deste ano. A 
confiança do empresariado chegou a 113,1 pontos, numa escala 

de zero a 200, o maior valor desde outubro de 2010 (113,6 pontos).

Pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra que 83% dos pais que 
têm filhos em idade escolar no Rio avaliam que o desempenho foi 
pior neste ano, devido à pandemia. O principal motivo citado foi a 

falta de estrutura das escolas para o ensino remoto.

A propaganda eleitoral 
gratuita em rádio e tele-
visão dos candidatos que 
concorrem ao segundo 
turno nas eleições munici-
pais deste ano termina nes-
ta sexta-feira (27). Hoje é 
também o último dia para 
a realização de debates no 
rádio e na televisão.

De acordo com infor-
mações da Justiça Elei-
toral, 57 municípios com 
mais de 200 mil eleitores 
terão segundo turno ama-
nhã. A propaganda eleito-
ral gratuita no rádio e na 
televisão para a eleição 
de prefeitos teve início no 
dia 16 de novembro.

SEGUNDO TURNO I 

ELEITORES II

Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
38.284.410 eleitores estão 
aptos a votar no segundo 
turno das eleições munici-
pais de 2020. Das cidades 
que vão definir os prefeitos 
em segundo turno, 18 são 
capitais, entreas quais está 
o rio de Janeiro. 

O Governo do RJ poderá ceder às unida-
des de saúde os equipamentos desativados 
das UTIs dos hospitais de campanha destina-
dos a atender pacientes com covid. O projeto 
de lei 3.005/20 foi aprovado pela Assembleia 
Legislativa em discussão única.

APTOSA VOTAR III

HOSPITAIS 

EDITORIAL

Os eleitores de Vitória, do Rio e de São 
Paulo (SP) também terão de comparecer às 
urnas no próximo dia 29. Cuiabá e Goiânia 
são as duas únicas capitais do Centro-Oeste 
brasileiro a disputar o segundo turno. No 
Sul, apenas Porto Alegre (RS) terá disputa.

DISPUTA IV

Distribuição de kits escolares 

As academias de gi-
nástica, musculação e 
estabelecimentos se-
melhantes serão obri-
gados a manter kits 
de primeiros socor-
ros, em local visível, 
sinalizado e de fácil 

acesso. É o que pro-
põe o projeto de lei 
3.318/17, da deputada 
Martha Rocha (PDT), 
que foi aprovado, em 
redação final, pela As-
sembleia Legislativa 
do Estado do Rio de 

Janeiro (Alerj), nesta 
quinta-feira (26/11). 
O texto seguirá para o 
governador em exer-
cício, Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo 
ou vetá-lo.

Kits de primeiros socorros são 
obrigatórios em academias 

THIAGO LONTRA

DIVULGAÇÃO/PMQ 

Prefeitura também entrega apostilas pedagógicas às unidades municipais

Mesmo sem data 
para retorno 
das atividades 

nas unidades escolares 
por conta da pandemia de 
covid-19, os cerca de 14 
mil alunos da rede muni-
cipal de Queimados não 
precisam se preocupar 
com o material escolar 
do próximo ano letivo. 
Isso porque as unidades 
de ensino começaram a 
receber kits escolares e 
apostilas pedagógicas 
esta semana. A distribui-
ção teve início durante 
uma cerimônia simbóli-
ca realizada nesta quin-
ta-feira (26), na sede da 
Secretaria Municipal de 
Educação. O evento con-
tou com a presença dos 
diretores das creches e 
escolas da rede de ensino, 
que entrarão em contato 
com pais e responsáveis 
a partir desta sexta-feira 
(27) para agendar a reti-

rada do material.
 

Conteúdos 
programáticos

Os cadernos pedagó-
gicos, que foram elabo-
rados por professores e 
orientadores educacio-
nais, contam com con-
teúdos programáticos 
deste ano letivo e serão 
utilizados até março de 
2021, quando se encerra 
este período. Além disso, 
os conteúdos serão dis-
ponibilizados de forma 
virtual para impressão. Já 
os kits escolares contêm 
canetas, lápis, cadernos, 
réguas, borrachas, entre 
outros itens de papelaria, 
além do uniforme (ber-
mudas, blusas, meias e 
tênis personalizados).

Para o prefeito Car-
los Vilela, a entrega an-
tecipada dos kits dará 
tranquilidade à próxima 
gestão. “Estamos deixan-
do nas escolas, a partir 
de hoje, os kits escola-
res e os uniformes para 
os alunos e isso foi um 

grande desafio a ser ven-
cido. Nossa preocupação 
é com as nossas crianças 
e jovens que são o futuro 
da nossa cidade. Quem 
assumir a Pasta em ja-
neiro do próximo ano 
não precisará se preocu-
par com a compra destes 
itens essenciais ao apren-
dizado”, afirma o gestor.

Uniformes e materiais escolares chegaram à rede de ensino esta semana

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

De acordo com a secre-
tária municipal de Educa-
ção, Dilcelina Vasconce-
los, as apostilas são uma 
forma de evitar o retroces-
so na aprendizagem du-
rante o isolamento social. 

“Além de ser um material 
de estudos para os alunos, 
o material vai ajudar as 
famílias durante esse perí-
odo da pandemia para que 
as crianças e jovens conti-
nuem aprendendo em casa 

e para que se mantenham 
motivados a prosseguir 
com os estudos. Os mate-
riais são de alta qualidade 
e vão contribuir para uma 
melhor aprendizagem”, 
ressalta a professora.

RETROCESSO NA APRENDIZAGEM

MEC lança jogo virtual para ajudar na alfabetização de crianças
Ajudar o processo de 

alfabetização de crianças 
entre 4 e 9 anos de idade, 
de forma lúdica, é o ob-
jetivo do Graphogame. 
Lançado pelo Ministério 
da Educação na sexta-
-feira (27), em Brasília, 
o jogo para celulares, ta-
blets ou computadores, 

desenvolvido por pes-
quisadores finlandeses, 
já é utilizado por 30 pa-
íses e foi traduzido para 
25 línguas.

No Brasil, o projeto foi 
adaptado pelo Instituto 
de Cérebro, da Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. 

Na prática, o aplicativo 
usa uma metodologia 
que estimula o desenvol-
vimento da consciência 
dos sons da língua oral e 
sua relação com figuras, 
em um processo chama-
do de instrução fônica. 
“Esse programa não visa 
substituir o professor. É 

apenas uma ferramenta 
de apoio à alfabetiza-
ção”, ressaltou o minis-
tro da Educação, Milton 
Ribeiro.

A ferramenta pode ser 
baixada gratuitamente 
para celulares, tablets e 
computadores com siste-
ma operacional Android 

e IOS ou Windows. De-
pois que o download é 
feito, o programa funcio-
na offline, ou seja, sem 
necessidade de conectar 
à internet. Como o públi-
co-alvo da iniciativa são 
crianças de baixa renda, 
o secretário nacional de 
Alfabetização, Carlos 

Nadalim, lembrou que 
das 130 mil escolas pú-
blicas brasileiras, 126 
mil estão conectadas à 
rede mundial de com-
putadores, segundo ele, 
isso possibilita que o 
programa seja instalado 
nos equipamentos das 
famílias interessadas.

GERAL
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UERJ 70

A Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj), 

conhecida pelos seus pré-
dios erguidos no bairro do 
Maracanã, na Zona Nor-
te carioca, possui outras 
sete unidades distribuídas 
em municípios da Região 
Metropolitana (Duque de 
Caxias e São Gonçalo) e 
do interior (Nova Fribur-
go, Teresópolis, Petró-
polis, Resende e Angra 
dos Reis, esta última em 
Ilha Grande). Os campi 
espalhados pelo territó-
rio fluminense cumprem 
papel significativo, que é 
compromisso da Uerj há 
70 anos: ampliar o acesso 
da população a um ensino 
superior de qualidade e 
contribuir, de forma estra-
tégica, para o desenvolvi-
mento social e econômico 
do estado.

Um dos casos emble-

máticos é o de Resende, 
no Sul Fluminense. A ci-
dade recebeu uma unidade 
da Uerj em 2002, fruto da 
demanda por profissio-
nais devido ao interesse 
de empresas em se insta-
lar na área. Volkswagen 
Caminhões e Ônibus e seu 
Consórcio Modular, além 
do Complexo Industrial 
da Nissan do Brasil e a 
Peugeot-Citroën, estão si-
tuadas na região. A cidade 
conta com a Faculdade de 
Tecnologia (FAT).

- As empresas estavam 
escolhendo onde iriam se 
instalar no território na-
cional e a opção por Re-
sende se deveu ao fato de 
a Uerj se dispor a atender 
a demanda das montado-
ras implantando um polo 
de formação de engenhei-
ros ali. Nestes 70 anos 
de existência, a Uerj tem 
se dedicado ao ensino de 
excelência e participado 
ativamente do desenvolvi-
mento do estado do Rio de 

Janeiro – conta a diretora-
-adjunta da Coordenado-
ria do Centro de Estudos 
Estratégicos e Desenvol-
vimento da Uerj, Tatiana 
Alves.

A universidade também 
cumpre papel relevante 
na Região Serrana. Em 
Nova Friburgo, a institui-
ção conta com o Instituto 
Politécnico do RJ (IPRJ). 
Nele, são ministrados cur-
sos de Engenharia Me-
cânica (graduação), En-
genharia de Computação 
(graduação), Modelagem 
Computacional e Ciência 
e Tecnologia de materiais, 
estes últimos no formato 
pós-graduação. Segundo o 
diretor do instituto, Ange-
lo Calvão, a unidade tem 
atuação direta na forma-
ção de engenheiros em-
preendedores.

- Focamos na formula-
ção de inovações tecno-
lógicas, o que é essencial 
para o desenvolvimento 
socioeconômico da região 

– explica.
O Instituto Politécnico 

se destacou recentemente 
ao desenvolver, em par-
ceria com a Universidade 
Federal Fluminense de 
Nova Friburgo e a empre-
sa Persona 3D, proteções 
faciais contra a Covid-19. 
Já foram doadas 70 mil 
máscaras do tipo Face 
Shield. O projeto também 
recuperou sete respirado-
res que estavam desativa-
dos.

Outras 
unidades

Área privilegiada por 
suas belezas naturais, 
a Ilha Grande, que fica 
na cidade de Angra dos 
Reis, também possui uma 
unidade da Uerj. Locali-
zado em Vila Dois Rios, 
no lado oceânico da Ilha 
Grande, o Centro de Es-
tudos Ambientais e De-
senvolvimento Sustentá-
vel (Ceads) é responsável 
por projetos ambientais 

distribuídos em 12 áreas 
de conhecimento: Antro-
pologia, Botânica, Ecolo-
gia, Educação Ambiental, 
Educação em Saúde, En-
genharia de Pesca, Far-
macologia, Geociências, 
Nutrição, Oceanografia, 
Sociologia e Zoologia.

Foi planejado para fun-
cionar como interface da 
Uerj com outras institui-
ções de ensino e pesquisa, 
permitindo a recepção de 
visitantes do Brasil e do 
exterior. Possui salas de 
aula, laboratório de infor-
mática, laboratórios, audi-
tório, lavanderia, cozinha, 
refeitório e heliponto.

- Somos um campus 
de treinamento de alunos 
de diversos níveis e tam-
bém desenvolvemos pes-
quisas para a melhoria da 
qualidade do ambiente e 
da sociedade de maneira 
geral. Os dados são ex-
tremamente importantes 
para que possamos apoiar 
políticas públicas ambien-

tais – explica a diretora do 
centro, Sonia Barbosa dos 
Santos.

Além do Ceads, o cam-
pus abriga ainda o Eco-
museu Ilha Grande, que 
guarda as memórias do 
Instituto Cândido Mendes, 
antigo presidio de segu-
rança máxima que funcio-
nou no local por 100 anos. 
O Ecomuseu se divide em 
quatro núcleos: Museu do 
Cárcere, Museu do Meio 
Ambiente, Parque Botâni-
co e Centro Multimídia.

Inclusão
No fim da década de 

90, a Baixada Fluminen-
se recebeu também uma 
unidade da Uerj. Instala-
da em Duque de Caxias, 
a Faculdade de Educação 
(FEBF) oferece cursos de 
graduação e de pós-gra-
duação em áreas como 
Pedagogia, Matemática, 
Geografia, Organização 
do Trabalho Escolar, entre 
outros temas.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

REPRODUÇÃO

Os campi espalhados pelo território fluminense cumprem papel significativo, que é compromisso da Uerj há 70 anos

Unidades espalhadas pelo estado 
ampliam acesso ao ensino superior

A Uerj tem se dedicado ao ensino de excelência e participado ativamente do desenvolvimento do estado

Professora de Educação Especial da 
Faetec é destaque em premiações

A professora de Edu-
cação Especial Veronica 
da Cruz, da Faetec Favo 
de Mel – Centro de Apoio 
Especializado à Educação 
Profissional (CAEP) – re-
cebeu o Special Tribute 
‘Inovação e Boas Práticas 
com Foco na Humanida-
de’, concedida pela Brain 
Connection Brasil. O 
prêmio é um dos maiores 
em reconhecimento inter-
nacional ao homenagear 
brasileiros com ações que 
impactam a vida de cen-
tenas de pessoas e têm o 
compromisso de melhorar 
a qualidade de vida dos ci-
dadãos no dia a dia.

A pedagoga, que tam-
bém é autora do livro 
Escolha ser Feliz, se 
destacou com o traba-
lho ‘Atendimento Edu-
cacional Individualizado 

(AEI), utilizando a Neu-
rociência e Música junto 
a Pessoas com Deficiência 
Intelectual de Alta Com-
plexidade e Múltipla’. Ela 
propõe uma quebra de pa-
radigma sobre a limitação 
das pessoas com deficiên-

cia e defende que, além 
de atividades rotineiras, 
como trabalho e afazeres 
domésticos, elas também 
desenvolvem muito suas 
habilidades artísticas. Por 
meio dos sons e vibra-
ções provocadas pelos 

instrumentos musicais, 
os alunos desenvolvem a 
linguagem, a capacidade 
auditiva e intelectual e a 
memória. Também esti-
mulam a expansão cogni-
tiva, psicomotora e afeti-
va.

Veronica da Cruz, da Faetec Favo de Mel - Centro de Apoio Especializado à Educação

DIVULGAÇÃO

Eleitores de 57 muni-
cípios brasileiras voltam 
às urnas hoje para decidir 
quem comandará a admi-
nistração pelos próximos 
quatro anos. As urnas ele-
trônicas estão em fase fi-
nal de preparação para o 
segundo turno, e o calen-
dário eleitoral determina o 
encerramento da propagan-
da eleitoral. As urnas estão 
nos municípios, sendo car-
regadas, ou já prontas para 
domingo. O carregamento 
da urna consiste na retirada 
do equipamento dos nomes 
dos candidatos a vereador e 
a prefeito que disputaram o 
primeiro turno. Apenas os 
dois candidatos a prefeito 
que foram ao segundo tur-
no são mantidos no softwa-
re da urna eletrônica.

Após esse procedimen-
to, que está foi finalizado 

na sexta-feira (27), as urnas 
ficam guardadas em algu-
ma instalação dos tribunais 
regionais eleitorais (TREs). 
Pode ser um cartório eleito-
ral ou depósito, por exem-
plo.

Dia 27 foi o último dia 
da propaganda eleitoral 
gratuita do segundo turno 
no rádio e na televisão e 
para a divulgação paga, na 
imprensa escrita, de mate-
rial de campanha. Foi ainda 
o último dia para realização 
de debates no rádio e na 
televisão, que não podem, 
porém, ultrapassar o horá-
rio de meia-noite.

Ontem terminou o prazo 
para a propaganda eleitoral 
feita mediante alto falantes 
ou amplificadores de som 
e também para distribuição 
de material gráfico e para 
realização de caminhadas.

TREs finalizam preparativos 
a menos de um 

dia do segundo turno
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PANDEMIA 

Cidades do Sul do RJ registram 
mais mortes por Covid-19

Na última quin-
ta-feira, as ci-
dades de Angra 

dos Reis, Volta Redonda, 
Barra do Piraí, Resende e 
Quatis confirmaram novas 
mortes provocadas pela 
Covid-19, segundo infor-
mações do boletim epide-
miológico das Secretarias 
Municipal de Saúde.

Em Angra dos Reis, as 
vítimas são dois idosos: 
um homem, de 94 anos, e 
uma mulher, de 74 anos. 
O total de mortes na ci-
dade chegou a 221 desde 
o início da pandemia. No 
total, 7.172 moradores de 
Angra já tiveram a doença 
— 6.574 são considerados 
recuperados.

Em Volta Redonda, os 
óbitos são de duas mulhe-
res, de 78 e 53 anos. Ao 
todo, já foram registradas 
259 mortes e 8.144 casos 

confirmados, sendo 6.985 
recuperados. Em Barra 
do Piraí, a nova morte é 
de uma idosa que tinha 90 
anos. Este foi o 74º óbito 
na cidade, que também 
chegou ao total de 1.371 
moradores que já tiveram 
a Covid-19. No municí-

pio, são 1.142 pacientes 
recuperados.

Dois óbitos 
em Resende 

A prefeitura de Resen-
de registrou duas novas 
mortes causadas pela Co-
vid-19. Desde o último 

domingo foram confirma-
das sete mortes pela do-
ença na cidade. Ao todo, 
142 pessoas morreram 
de Covid-19 desde o iní-
cio da pandemia. Sobre 
as duas novas vítimas, a 
prefeitura não divulgou 
informações sobre idade 

e sexo.
Segundo o boletim, 33 

novos casos foram confir-
mados, chegando a 3.567 
diagnosticados com coro-
navírus. Desses, 3.359 já 
são considerados curados 
pois passaram os dias ne-
cessários em isolamento. 

REPRODUÇÃO 

Os novos casos de mortes foram  divulgados pelas Secretarias Municipal de Saúde

Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende, e Quatis divulgaram balanço 

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com Quatis também confir-
mou um novo óbito por 
Covid-19. A informou que 
a vítima é um homem, de 
58 anos, que estava in-
ternado com sintomas da 
doença e morreu nesta 
madrugada. A morte ainda 
não foi computada pela Se-
cretaria Estadual de Saúde. 
Com isso, sobe para nove 
o número de pessoas que 
perderam a vida por conta 
do coronavírus na cidade.

De acordo com o últi-
mo boletim epidemiológi-
co divulgado, Quatis tem 
201 casos confirmados 
desde o início da pan-
demia. Com relação aos 
casos recuperados, 177 
pessoas passaram pelo pe-
ríodo de isolamento. Dos 
casos ativos da doença, 
que estão sendo acom-
panhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, 15 
seguem em isolamento 
social e um está internado.

QUATIS 

Itatiaia ganha 
praça revitalizada 

A Prefeitura de Itatiaia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer junto à Secretaria 
de Obras e Serviços pú-
blicos, entrega aos mora-
dores de Vila Esperança, 
nesta quarta-feira, dia 
25, a nova área de lazer e 
esportes do bairro. 

O novo espaço com 
área total de aproxima-
damente 800 m², conta 
com quadra poliesportiva 

coberta, parque infantil, 
área externa para a prá-
tica de exercícios físicos, 
iluminação pública de 
led e paisagismo urbano 
com ornamentação de 
plantio próprio para áre-
as urbanas. 

“Esse é um ambiente 
totalmente pensado para 
o convívio de jovens, 
crianças e idosos que de-
sejam interagir mais com 
o esporte ou até mesmo 

desenvolver práticas de 
saúde e lazer social”, diz 
o secretário de Esporte 
e Lazer, Alex Gomes da 
Silva. 

De acordo com o Se-
cretário de Obras e Ser-
viços Públicos, Carlos 
Alberto de Barros Soa-
res, o objetivo da obra é 
oferecer mais qualidade 
de vida para os morado-
res.  “As obras que rea-
lizamos são planejadas 

para que as pessoas pos-
sam ter mais conforto e 
qualidade de vida e isso 
nos deixa satisfeitos com 
o resultado deste traba-
lho em equipe”, avalia o 
secretário. 

A cerimônia de entre-
ga, que acontece na praça 
do bairro Vila Esperança, 
localizada na Rua Juliana 
Campos Neves, altura do 
nº 1.900, está marcada 
para as 17:30h e será re-

alizada respeitando todas 
as medidas de distancia-
mento e controle de se-
gurança nos cuidados ao 
combate à Covid-19. O 
uso de máscaras é obri-
gatório.

Moradores de Vila Esperança agora tem área de lazer 

ARIANE ALVES / PMI

Mendes: estudante se prepara 
para os Jogos Estudantis 2020

Rafael Rossetto, de ape-
nas 12 anos, é morador de 
Mendes e tem estado mais 
horas em frente ao video-
game. Isso porque ele é um 
dos estudantes que está se 
preparando para disputar 
um campeonato de eSports 
nos Jogos Estudantis 2020. 
A competição estudantil 
gratuita é promovida pelo 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, através da Se-
cretaria de Estado de Es-
porte, Lazer e Juventude, e 
está com inscrições abertas 
para jovens alunos de esco-
las públicas e particulares, 
que tenham entre 12 a 17 
anos.

Na programação da 
competição serão 12 mo-
dalidades, sendo virtuais, 
individuais e outras de bai-

xíssimo contato, e todas 
elas seguirão rígidos proto-
colos de segurança e saúde.

As inscrições são gra-
tuitas, com vagas limitadas 
e podem ser feitas no site 
www.jogosestudantisrj.
com.br . Além disso, três 
das 12 modalidades, estão 

disponíveis para participa-
ção também de jovens com 
deficiência. A edição 2020 
conta com co-organização 
da Spiridon e patrocínio da 
Enel Distribuição Rio, pela 
Lei de Incentivo ao Espor-
te, do Governo do Estado.

Apaixonado por Fortni-

te, Rafael Rossetto se une 
com amigos da vila onde 
mora, em Mendes, para 
disputar pequenos campeo-
natos. Não satisfeito, se ins-
creveu também para o Fifa 
20 e tem treinado todos os 
dias acompanhado da torci-
da dos amigos. 

Rafael Rossetto tem estado mais horas em frente ao videogame

DIVULGAÇÃO/PMM

A Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) da Praia 
da Chácara já entrou em 
funcionamento. Ela faz par-
te do sistema de esgotamen-
to sanitário da sub-bacia 
G, englobando os bairros 
do Balneário e Parque das 
Palmeiras. Projetada para 
atender a 10 mil pessoas, 
atualmente opera tratando 
o esgoto de 6.600 habitan-
tes. A ideia é futuramente 
ampliar a área de atuação 
da ETE e inserir ainda o 
Marinas e os morros mais 
próximos do Parque das 
Palmeiras.

A ETE tem um sistema 
de caixa de entrada com a 
finalidade de reter os sóli-
dos e sujeiras que são joga-
dos na rede. Em seguida há 
um processo de tratamento 
anaeróbico em que a colô-
nia de bactérias alimenta-

-se das cargas orgânicas. 
Na sequência entra em um 
processo aeróbico que faz o 
tratamento final com novas 
colônias de bactérias. Com 
isso há uma redução de 
96% da carga orgânica.

A ETE da Praia da Chá-
cara conta com um sistema 
especial para evitar o mau 
cheiro. Um painel fotoelé-
trico faz a ignição para que 
seja acionada a queima de 
gases provenientes do trata-
mento. Uma pequena placa, 
do tamanho de uma folha 
A4, recebe luz solar e acio-
na o ignitor.

Os recursos para a cons-
trução da ETE vieram do 
governo federal e incluem 
ainda uma rede de seis qui-
lômetros de extensão no 
Balneário e Parque das Pal-
meiras e mais 400 ligações 
domiciliares. 

ETE trata esgoto de 
até 10 mil habitantes
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PICARETA FOI PEGO

Adestrador de animais é 
preso após furtar cliente

Segundo a polícia, o homem e o ajudante furtaram dólares e ouro da cliente

Um adestrador contra-
tado por vários famosos 
foi detido suspeito de fur-
tar uma quantia em dóla-
res e ouro da casa de uma 
cliente no Recreio dos 
Bandeirantes, zona oeste 
do Rio.

Ele e o ajudante foram 
indiciados por furto qua-
lificado, com pena de dois 
a oito anos de reclusão. 
Segundo o delegado Alan 
Luxardo, da 42ª DP (Re-
creio), os dois confessa-
ram o crime.

Em entrevista à Record 
TV Rio, a vítima contou 
que contratou os serviços 
do adestrador para a ca-
chorrinha Cindy, de 9 me-
ses, após ver o perfil dele 

nas redes sociais.
“Eu vi que ele tinha 

foto com artistas, filma-
gens adestrando e 19 mil 
seguidores”, relatou Dei-
se de Andrade.

Ela afirmou que, ini-
cialmente, contratou o 
serviço para ocorrer em 
uma praça. No entanto, 
acabou sendo convencida 
pelo suspeito a realizar 
as aulas dentro do apar-
tamento, onde mora, por-
que ele precisava conhe-
cer o ambiente doméstico 
do animal.

Ao desconfiar do roubo 
no terceiro encontro, ela 
acionou a polícia. A apo-
sentada conseguiu recu-
perar 1/3 do valor furtado 
pelo adestrador que não 
teve o nome revelado. 

(Fonte: R7 – Redação)

REPRODUÇÃO

O treinador de cães foi denunciado por uma aposentada do Recreio dos Bandeirantes

Policial morre no tiroteio com 
bandidos na rodovia de Caxias

Um policial militar 
morreu e outro ficou fe-
rido após tiroteio na Ro-
dovia Washington Luiz, 
na manhã de domingo, 
29, nas proximidades da 
Avenida Brasil, em Du-
que de Caxias. Segundo 
informações da Polícia 
Militar, os agentes efe-
tuaram um cerco contra 
criminosos que tenta-
vam realizar roubos de 
carga na via. Houve tro-
ca de tiros.

Durante a ação, o sol-
dado Paulo Roberto dos 
Santos Ferreira Junior, 
de 36 anos, foi atingi-
do na cabeça e levado 
ao Hospital Moacyr do 
Carmo. Entretanto, ele 

não resistiu aos ferimen-
tos. O outro foi atingi-
do no braço e levado ao 
Hospital de Saracuruna. 
A direção da unidade in-
formou que o paciente 
estava lúcido e estável, 
recebendo alta às 12h10.

F. Junior era lota-
do no 15ºBPM (Duque 
de Caxias) e estava na 
corporação desde 2019. 
Ele deixa esposa e duas 
filhas. A Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) in-
vestiga o caso.

Após o tiroteio, os 
criminosos fugiram para 
a Av. Brasil. Imediata-
mente, policiais do Bata-
lhão de Policiamento em 

Vias Expressas (BPVE) 
iniciaram um cerco tá-
tico e localizaram um 
veículo com as carac-

terísticas informadas 
via rádio. Na tentativa 
de fugirem novamente, 
os suspeitos colidiram 

com o veículo em uma 
mureta, abandonaram o 
carro e seguiram para o 
interior da comunidade 

Parque União. Na ação 
um automóvel foi recu-
perado. 

(Fonte: O DIA)

Troca de tiros na Serrinha 
assusta moradores, mata 

grávida e fere dois 

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Tiroteio entre policiais 
do 9ºBPM (Rocha Mi-
randa) e criminosos da 
comunidade da Serrinha, 
em Madureira, na Zona 
Norte do Rio, assustou 
moradores na tarde do 
sábado (28). Segundo 
informações da Polícia 
Militar, a ação deixou 
uma pessoa morta e duas 
feridas, que foram enca-
minhadas para a UPA de 
Irajá. 

A vítima, identificada 
como Liliane Rodrigues 

da Costa, de 23 anos, es-
tava grávida, deu entrada 
na unidade, mas veio a 
óbito. Outra vítima, iden-
tificada como Daiane Ri-
beiro Queiroz, de 23 anos 
está ferida. Um homem 
identificado como Pietro 
David Alvez, de 27 anos, 
também foi baleado. Os 
três foram encaminha-
dos para a UPA de Irajá, 
segundo informações da 
assistente social e presi-
dente da Associação de 
Moradores do Complexo 

da Serrinha, Elaine Case-
miro.

Houve também impac-
tos no trânsito e comércio 
da região. O Mercadão de 
Madureira fechou antes 
do previsto, enquanto o 
trecho entre a estação de 
BRT Manaceia e a esta-
ção Galeão, no corredor 
Transcarioca, precisou 
ser interrompido.

“Por volta das 16h 
uma pessoa atravessou 
correndo o Mercadão, 
um segurança prendeu 

e levou para a 29º (Ma-
dureira)”, relata um fun-
cionário do Mercadão. 
De acordo com ele, o 
estabelecimento fechou 

as 17h por conta do tu-
multo causado por esse 
homem.

Com a morte da ges-
tante, moradores do mor-

ro da Serrinha fizeram 
um protesto e também 
interromperam o trânsito 
na Avenida Edgard Ro-
mero.

 ARQUIVO PESSOAL

Liliane Rodrigues da Costa, de 23 anos, morreu ao dar entrada na UPA de Irajá

A Rodovia Washington Luiz ficou parada durante a troca de tiros na manhã de ontem
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DECISÃO EM VASSOURAS

ANDRÉ MOREIRA / VOLTAÇO

Léo Melo marcou o gol da vitória tricolor durante os 90 minutos regulamentares

Após vitória do Volta 
Redonda por 1 a 0 
no tempo normal, 

com gol de Léo Melo, a 
decisão da Taça Rio sub-20 
foi para as penalidades. Nos 
pênaltis, o Botafogo venceu 
por 5 a 3, levantou o títu-
lo da competição e levou 
a taça para General Seve-
riano. A final rolou sábado 
(28), no CT Carvalheira, 
em Vassouras.

>> O jogo - O Volta 
Redonda iniciou a partida 
pressionando o adversário 
e só não abriu o placar ain-
da no primeiro tempo por-
que Andrew fez duas gran-
des defesas. Na primeira, 
Marcos Vinícius cabeceou 
da pequena área e o goleiro 

alvinegro defendeu com o 
pé. Na segunda, foi a vez 
de Davison parar no cami-

sa 1.
Por sua vez, o Botafo-

go tinha dificuldades para 

jogar e não conseguia as-
sustar. A única chegada do 
alvinegro foi em um chute 

da entrada da área de Rafa-
el Navarro.

Na volta do intervalo, a 

história se repediu. O Volta-
ço seguia em busca do gol, 
enquanto o Botafogo tinha 
dificuldades para sair da 
marcação tricolor.

De tanto insistir, o gol 
saiu. Após bate e rebate na 
área, a bola sobrou para o 
artilheiro Léo Melo, que 
empurrou para o fundo das 
redes, marcando o seu 12° 
gol na competição e se tor-
nando artilheiro do campe-
onato.

A pressão tricolor seguiu 
e a virada no placar dos dois 
confrontos quase aconteceu 
no lance seguinte, porém 
o chute de Valter parou no 
travessão de Andrew.

Com o 1 a 0, a partida foi 
para os pênaltis. O Botafo-
go converteu todas as co-
branças e Davison perdeu. 
5 a 3 para o Botafogo e títu-
lo para a equipe alvinegra.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Voltaço perde Taça Rio 
Sub-20 nos pênaltis

Tricolor de Aço venceu no tempo normal, mas levou 5 a 3 nas penalidades


