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Ficou Feio

Governador Wilson Witzel exige
 uma investigação rigorosa no caso

Pablo ganhou o concurso Mis-
ter Rio de Janeiro e é o homem 
mais bonito do Estado. 
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Servidores e aposentados de Du-
que de Caxias, na Baixada Fluminense, 
estão sem receber o 13º do ano passa-

do. "A preocupação principal, é ter o 
que comer.", disse uma pessoa que está 
com dois meses de salários atrasados.

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério 
Lisboa (PL), teve seu mandato cassado 
por abuso de poder econômico e caixa 
2. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) 
TRE, alega que Lisboa fez uso ilícito dos 
recursos captados durante a eleição de 
2016, essa decisão cabe recurso, o que 
permite que ele continue no cargo.

O tribunal entende que o prefei-
to utilizou de forma irregular meios 
de comunicação. O Desembargador 
Ricardo Alberto Pereira disse que 

nas redes sociais foram feitas cam-
panha negativa contra o ex-prefeito 
Nelson Bornier. “Os documentos fis-
cais apresentados pelo réu não com-
provaram as despesas com material 
publicitário, carro de som e impres-
sos” disse o desembargador.

Rogério Lisboa disse que irá recorrer 
da decisão discorda da decisão do TRE. 
Ele afirma não ter relação com o conteú-
do publicado nas redes sociais. e que re-
cebeu parecer favorável do próprio TRE.

GOVERNADOR PEDE APURAÇÃO RIGOROSA NA 
OPERAÇÃO QUE MATOU BUNITINHO

SERVIDORES DA ALERJ REAPARECEM PARA TRABALHAR 
APÓS RJ2 MOSTRAR FUNCIONÁRIOS LONGE DO SERVIÇO

2 ANOS SEM 13º SALÁRIO PARA 
PROFESSORES EM CAXIAS

TRE CASSA MANDATO DO PREFEITO 
ROGÉRIO LISBOA EM NOVA IGUAÇU 

O governador Wilson 
Witzel (PSC) falou sobre a 
operação da PM na Ilha do 
Governador que terminou 
com a morte de quatro pes-
soas. Dentre as vítimas esta 
Bunitinho (famoso nas re-
des sociais). As outras três 
são empresários dele.

"Bandidos dispararam 
seus fuzis contra a polícia no 
Morro do Dendê, uma co-
munidade ainda tomada por 
narcoterroristas. Até agora não 
temos todos os detalhes da 
operação. Determinei apura-
ção rigorosa pela Delegacia de 
Homicídios sobre as 4 mortes", 
Witzel postou, no Twitter.

As mortes de Bunitinho 
e dos empresários aconte-
ceram no Morro do Dendê. 
Eles foram baleados durante 
uma ação do Batalhão de

Operações Policiais Es-
peciais (Bope) na comunida-
de da Zona Norte do Rio.

A PM disse que enviou 
agentes à região por causa de 
denúncias sobre uma reunião 
de lideranças do tráfico de dro-
gas local em várias localidades 
do Dendê. Ao chegarem comu-
nidade, os policiais teriam sido 
atacados pelos criminosos, 
quando houve confronto.

Ainda segundo a Polícia 
Militar, depois dos disparos, 
três dos baleados foram en-
contrados em um veículo ba-

tido em um poste. O quarto 
estava em uma moto.

"Um policial do Bope tam-
bém ficou ferido na ação e foi 
socorrido ao Hospital Central 
da Polícia Militar", a corporação 
complementou, acrescentando 
que "as circunstâncias da ocor-
rência serão apuradas em um in-
quérito policial militar".

Já a Polícia Civil disse que "di-
ligências estão sendo feitas e a in-
vestigação está em andamento".

Após a denúncia do RJ2 
que mostrou servidores da 
Alerj que não aparecem para 
trabalhar, mesmo ganhando 
salários que ultrapassam os 
R$ 18 mil por mês, três deles 
estiveram na assembleia, nes-
ta quarta-feira (4). 

Em nota, o presidente da 
Alerj, deputado André Cecilia-
no (PT), afirmou que vai abrir 
uma sindicância para apurar as 
denúncias. A corregedoria da 
casa também anunciou que vai 
investigar o caso. 

Mais cedo, o Ministério Pú-
blico do Rio informou que as 
denúncias apresentadas serão 
analisadas por uma das oito pro-
motorias de justiça de tutela co-
letiva de defesa da cidadania para 
avaliar se cabe uma investigação. 

MAIS DE 5 MIL 
FUNCIONÁRIOS 

A Alerj tem atualmente 
5.030 funcionários comissio-
nados e 613 servidores efetivos. 
São quase seis mil pessoas que 
trabalham entre o Palácio Tira-

dentes, sede do poder legislativo, 
o prédio anexo, local onde ficam 
os gabinetes, e as bases eleitorais 
dos deputados. 

Grande parte desses funcio-
nários efetivos foi contratada 
antes da constituição de 1988 e, 
portanto, sem concurso público. 

Os funcionários da Alerj 
têm sua frequência de traba-
lho checada por uma ficha de 
ponto. Só os deputados con-
tam com um leitor biométrico 
para confirmarem presença no 
plenário da casa. 
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o dia 24 de no-
vembro o pro-
jeto UniSocial, 
realizado pela 
Igreja Univer-
sal, ocorreu no 
bairro Nova 
Era, na Estação 
Cidadania Ser-

ra do Vulcão - Praça do Céu, atr
avés de uma filial da igreja que 
se encontra no bairro Alvorada, 
em Nova Iguaçu. As regiões que 
compõem aquela localidade 
apresentam, em grande parte, 
pessoas carentes, o que reafirma 
mais a necessidade de uma ação 
como essa.

A ação social, que já aconte-
ce em torno de cinco anos, sur-
giu a partir da união de todos os 
grupos de evangelização que a 
igreja tem, sendo os que visi-
tam presídios, obreiros, grupo 
jovem, entre outros, todos se-
guindo num único propósito: o 
de juntar todas as comunidades 
num local só. De acordo com o 
obreiro Maurício Fábio, que faz 
parte da coordenação da região 
em questão e cedeu entrevista 
ao jornal Povo, o projeto tem 
como objetivo levar alimento 
espiritual assim como o ma-
terial, principalmente para as 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu
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pessoas carentes. Para isso, são 
promovidas atividades como a 
distribuição de cestas básicas, 
cachorro quente, brinquedos 
para crianças e até mesmo as-
sistência jurídica.

Foram essas e outras ativida-
des que alcançaram centenas 
de pessoas no último domingo. 
Além disso, o UniSocial não é 
característica apenas de uma re-
gião ou de apenas uma filial, mas 
contempla todas as regiões do 
Brasil. Segundo pesquisas do r7.
com, cerca de catorze milhões de 
pessoas foram beneficiadas no 
Brasil e no mundo, por meio dos 
15 programas que a igreja oferece 
à sociedade. Dentre eles, acesso a 
médicos, dentistas, cortes de ca-
belo, palestras sobre inteligência 
emocional e etc. 

- A gente tenta juntar o útil ao 
agradável, que é chamar a pessoa 
a se converter, mas também tra-
zer o alimento, que é o alimento 
da carne - contou Maurício. 

Lucas Viana, membro da 
Universal e da Força Jovem 
(FJU), compartilhou como é 
atuar no projeto.

- Tem sido gratificante 
ajudar as pessoas que preci-
sam. Pessoas que precisam 
de uma cesta básica, de rou-
pa, de cortar o cabelo, fazer 
unha. São pessoas que tem 
dificuldade a ter esse acesso, 

A acão aconteceu na Estação Cidadania Serra do Vulcão - Praça do Céu, em Nova Era através de uma filial da Igreja Universal Alvorada

Projeto UniSocial leva alimento 
e assistência para pessoas 
em bairro carente
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O Rio é de todos 
Foto: Renato Ferreira

Prefeitura do Rio pede empréstimo para pagar 13º dos servidores

A Prefeitura do Rio de Janei-
ro pediu à Câmara de Vereado-
res da cidade um empréstimo 
de R$ 70 milhões. A reunião 
aconteceu no gabinete da pre-
sidência da casa na quarta-feira 
(4) e durou mais de três horas.

O dinheiro pedido pelo 
prefeito Marcelo Crivella não 
pode ser emprestado porque 
a Lei de Responsabilidade Fis-
cal proíbe. Os vereadores con-
cordaram em emprestar R$ 40 
milhões, com a condição de 
que o valor seja usado exclusi-
vamente para o pagamento do 

Prefeitura do Rio pede R$ 
70 milhões emprestados à 
Câmara de Vereadores

13º salário dos trabalhadores.
O dinheiro sairia do fun-

do da Câmara de Vereado-
res, que atualmente possui 
um saldo de cerca de R$ 48 
milhões. Os vereadores con-
tam com o depósito do duo-
décimo de dezembro, que 
elevaria este caixa para R$ 91 
milhões. O duodécimo é um 
repasse obrigatório do Exe-
cutivo ao Legislativo, feito 
até o dia 20 de cada mês.

“A gente espera poder aju-
dar a prefeitura a fazer o pa-
gamento e honrar com o 13º 

Foto: Divulgação

de seus servidores”, afirmou 
o vereador Luiz Carlos Ramos 
(Podemos).

De acordo com o presidente 
da Câmara de Vereadores, Jorge 
Felippe (MDB), o assunto será 
votado. “Tem que ser lei. Será 
carimbado ou não para onde 
vai esses R$ 40 milhões e será 
submetido à deliberação do 
plenário na próxima semana”, 
destacou.

Cedendo os R$ 40 milhões, 
a Câmara de Vereadores fica 
com um saldo de R$ 51 mi-
lhões, o que garante, pelo me-
nos, a folha de pagamento de 
janeiro de 2020.

Além desse valor, a Câmara 
de Vereadores vai perdoar uma 
dívida de R$ 180 milhões da 

Prefeitura do Rio, relativos à um 
terreno na região do Estácio e 
duodécimos atrasados.

A Prefeitura do Rio afirmou 

que vai apurar a situação do 
pagamento do 13º salário dos 
servidores e depois dar mais 
detalhes.

Maurício Fábio da coordenação da região

Foram doadas cestas básicas

e quando têm, precisam abrir 
mão do outro, porque corta 
um cabelo mas aí não pode 
comprar um leite, e a gente 
consegue ajudar num todo.

Através da assistência aos mais 
necessitados e, muitas vezes ex-
cluídos, a UniSocial consegue pro-
porcionar não só auxílio momen-
tâneo, mas também a recuperação 
da autoestima e da esperança de 
conseguir algo melhor.

A oportunidade de doar 
abrange não só aos membros 
de grupos de evangelização 
ou aos membros da universal, 
mas está disponível também 
a qualquer um que esteja in-
teressado em ajudar. O con-
tato pode ser feito através da 
página oficial da UniSocial no 
Facebook, ou falando direta-
mente com encarregados do 
projeto, que podem ser en-
contrados na igreja Universal 
mais próxima.
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 Por Hyago Santos

u p e r a ç ã o . 
Essa palavra 
define a traje-
tória de Pablo 
Esteves, de 
28 anos, mo-
rador do bair-
ro Cosmora-

ma, em Mesquita, na Baixada 
Fluminense. Pablo ganhou o 
concurso Mister Rio de Janei-
ro e é o homem mais bonito 
do Estado. Até aí seria uma 
informação normal, se não 
fosse por um motivo: Pablo 
é o primeiro surdo a ganhar 
a competição, disputando de 
igual para igual com outros 
competidores.

Pablo nasceu ouvinte, até 
que em 1995 ele foi acome-
tido com uma meningite e 
uma das sequelas foi a sur-
dez.  Por conta da dificulda-
de em arrumar recursos fi-
nanceiros para o tratamento, 
a família já chegou a juntar 
cerca de 1.500 latas de alu-
mínio para comprar um apa-
relho auditivo para o jovem. 

Mas a surdez não foi um 
motivo para a vida de Pablo fi-
car na inércia. No concurso de 
beleza Mister, ele concorreu 
em Mesquita e ganhou. Além 
disso ele também trabalha 
como auxiliar administrativo 
e é modelo.  A vitória no con-
curso Mister Rio é uma lição 
de quebra de preconceitos e 
barreiras de limitação. Pablo 
disputou igualmente com os 
outros candidatos e ganhou, 
mostrando que a surdez é 
apenas um detalhe e que sua 
vida é tão normal quanto a de 
qualquer outra pessoa.

‘’Eu quis ser Mister Rio de 
Janeiro, pois com isso quero 
quebrar todos os preconceitos 
contra os surdos, e eu conse-
gui’’, destacou Pablo.

O próximo passo agora é 
o Mister Brasil. A competi-
ção é no dia 16 de dezem-
bro, em São Paulo. As ex-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

S
pectativas dele e da família 
são as melhores possíveis.

‘’Nosso coração se enche de 
orgulho. Acompanhamos de 
perto a trajetória do Pablo, lu-
tamos com ele e hoje vê-lo gal-
gando caminhos altos só nos 
dá a sensação de dever cum-
prido em apoiá-lo nas suas ba-
talhas’’, disse Pedro Luiz este-
ves, pai de Pablo.

‘’Eu sou feliz em ter o Pablo 
como meu filho. Sou feliz por 
estar vendo tudo que está 
acontecendo na vida dele. 
Nosso filho merece isso e mui-
to, muito mais’’, disse  Izabel 
Cristina Esteves, mãe de Pablo.

Moção na Câmara de 
Mesquita

Nesta quarta-feira [5], Pablo 
recebeu uma moção de con-
gratulações na Câmara de 
Mesquita, dado pelo Presi-
dente da Casa, vereador San-
cler Nininho. Sancler tem se 
colocado a frente da luta pela 
acessibilidade aos surdos em 
Mesquita. Foi autor da lei que 
determina o dia Municipal do 
Surdo, além de ter realizado 
uma série de eventos na cida-
de com ênfase na importância 
de saber a língua Brasileira de 
Sinais. Na Câmara de Mesqui-

ta, a gestão de Sancler Nini-
nho como presidente tem um 
marco inédito na história da 
Casa Legislativa, que é pre-
sença de uma intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais, 
traduzindo a sessão para que 
não escuta.

‘’É motivo de muita ale-
gria poder participar desse 
momento, ver um jovem 
mesquitense e surdo repre-
sentar o Rio de Janeiro em 
uma competição de gran-
de porte. Isso só mostra o 
quanto é importante dar-
mos atenção a comunidade 
surda. Nos últimos meses 
estivemos a frente da luta 
por acessibilidade em Mes-
quita. Criamos o Dia Muni-
cipal do Surto, participamos 
da formatura de intérprete 

Bruno Raposo, Izabel Cristina, Cássia, Pablo,

 Foto: Divulgação

de Libras na cidade, além de 
instaurarmos a tradutora de 
libras nas sessões ordinárias 
da Câmara, algo nunca feito 
antes na história da Casa Le-
gislativa. Eu fico feliz por fa-

zer parte de tudo isso. Pablo 
já levou o Mister Mesquita, 
Mister Rio, e agora com certe-
za vai levar o Mister Brasil e, 
mais pra frente, o Mister Uni-
verso’’, disse o vereador. 

A força de vontade que ultrapassa 
os limites
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tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Tudo sobre o lançamento do CD das escolas 
de samba do grupo especial do Rio

Alguns sites de fofocas estão espalhando 
por aí que o lançamento não tinha comida e 
bebida, pois bem, esse colunista que vos fala 
estava lá e vai dizer com exclusividade tudo o 
que rolou por lá. Primeiro não poderia deixar 
de explicar porque a festa de lançamento foi 
feita na quadra do Salgueiro. A Cidade do Sam-
ba, criada em 2006, está interditada por falta 

de conservação da Prefeitura do Rio e como a 
quadra do Salgueiro é confortável, centraliza-
da e bem equipada se tornou um lugar viável 
para receber o mundo do samba.

Uma festa a altura das musas da noite, 
muita variedade de comida e bebida, além 
do glamour promovido pela Academia do 
Samba, o Salgueiro.

Agora falando um pouco das 
rainhas e começo pela a Rainha 
das rainhas, Viviane Araújo. A gata 
desfilou com um modelito que fa-
voreceu as suas curvas, mostrou 
que está em forma e com uma ro-
tina pesada de treino em suas re-
des sociais mostra que está se pre-
parando constantemente para os 
ensaios e também o Carnaval. Es-
tou fazendo esse comentário para 
desmentir certos comentários 
maldosos, alfineta. E quem esta-
va lá pode ver de perto o quanto a 
rainha está linda e deslumbrante! 
Quem conhece Vivi Araújo, ape-
lido carinhoso que tem, sabe que 
ela vive o samba e quando se fala 
em Carnaval não tem como não 
pensar em Viviane. Ela como anfi-
triã da grande festa, recebeu várias 
rainhas em seu camarote na qua-
dra do Salgueiro onde esbanjou 
muita simpatia.

Bianca Monteiro, Rainha da 
Portela veio com um look pra lá 
de bafônico e mostrou o porque 
veio, a moça mostrou literalmen-
te que tem samba no pé, samba 
muito!

Evelyn Bastos, Rainha da Man-
gueira a  campeã deste ano, nem 
tenho muito o que falar, a morena 
mostrou seu novo visual com um 
cabelo bem cheio e com aquele 
corpo de dar inveja a todo mun-
do. Evelyn até de burca, mostra 
que tem corpão.

Foto: Renato Cipriano / Divulgação

Foto: Thyago Andrade/BrasilNews

Foto: Thyago Andrade/BrasilNews

 Foto: Alex Nunes

 Foto: Instagram

 Foto: crédito Thyago Andrade/BrasilNews

Lívia Andrade rainha da Tuiuti, 
mostrou que pra ela não tem tem-
po ruim, a loira saiu do SBT e caiu 
direto aqui no RJ para o evento, e 
com todo cansaço mostrou que 
não está pra brincadeira, ela pro-
mete no carnaval Carioca.

 Foto: Instagram

 Aline Riscado, 
morena que as-
sumiu o posto de 
Sabrina Sato na 
Vila Isabel tem 
se preparado dia-
riamente para o 
carnaval, tendo 
aulas de samba 
e a gata deu um 
show, charme e 
muito carisma.

 Lexa, Rainha da Tijuca 
aquela ali começou devagar e 
mostrou pra que veio, pois a 
cantora evoluiu muito como 
rainha de bateria.

 Raíssa de Oliveira, a 
Rainha de Nilópolis (Bei-
ja-flor) que acabou de ser 
mãe, não perdeu o samba 
no pé e deu um show de 
samba no pé!

 Raíssa Machado, Rainha da Viradou-
ro esbanjou beleza e sambou muito. 

Já Paolla Oliveira, Gracyanne Bar-
bosa e Giovanna Angélica, não com-
pareceram por motivos pessoais e 
profissionais.

Mas o evento foi um SUCESSO! A 
quadra estava lotada, porém todos devi-
damente acomodados. Agora o bafo da 
Noite foi a presença da ex presidente do 
Salgueiro e atual presidente de honra da 
Unidos de Padre Miguel, Regina Celi.

Esses são os babados da coluna des-
sa semana.

Foto: Thyago Andrade/BrasilNews
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erá inaugurada 
neste sábado, 
às 11h, a UPA 
24h em Se-
ropédica, na 
antiga estrada 
Rio – São Pau-
lo, BR 465. Ela 

foi solicitada pelo então deputa-
do estadual Anabal Barbosa de 
Souza, que ficou fora da prefei-
tura durante 12 anos e assumiu 
novamente em janeiro de 2017. 
A UPA passará a funcionar depois 
de cerca de 12 anos de sua cons-
trução. Anteriormente estava fe-
chada por conta da má adminis-
tração das gestões passadas.

A unidade era alvo de mul-
tas por estar fechada, sendo a 
diária de 50 mil reais. Com isso, 
seu fechamento não implica-
va apenas na precariedade da 
saúde do morador de Seropé-
dica, mas também diretamente 
na agravação de dívidas e na 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSaúde
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deterioração dos equipamentos 
que ali se encontram. Para que os 
desdobramentos da multa não 
aumentassem, Anabal fez com 
que passasse a funcionar de 8h às 
17h, apenas como ambulatório até 
que houvesse condições de fazê-la 
funcionar integralmente. 

Por conta dos problemas, o ano 
em que iniciou seu novo manda-
to precisou de muita dedicação 
por parte de Anabal para equili-
brar as contas, já que a prefeitura 
precedente deixou deficiências 
no município, como uma dívida 
de mais de 19 milhões com a Li-
ght, tendo também quatro meses 
de salários atrasados. Essas des-
pesas, apesar de adquiridas já há 
alguns anos antes de Anabal reas-
sumir o cargo, afetam até os dias 
de hoje na atual gestão.

Ainda assim, mesmo com a 
dificuldade da crise, em janeiro 
de 2017 reinaugurou o posto de 
saúde no km 40, que havia sido 

demolido pela gestão anterior. 
Conseguiu isso improvisando 
um posto de emergência no pré-
dio da subprefeitura, para que 
metade da população de Sero-
pédica não sofresse pela falta de 
atendimento. Saltou de 10 partos 
para mais de 250 partos por mês 
na maternidade, e comprou am-
bulâncias e veículos para a estru-
turação da saúde.

Outro ponto de destaque é 
a antecipação dos salários dos 

servidores, que muitas vezes 
são pagos na última quinzena do 
mês. Também foram investidos 
30 milhões em asfalto, além da 
inauguração da UPA que já irá 
acontecer esta semana.

"A nossa cidade, a partir desta 
data, vai contar com uma mo-
derna emergência adulta e pe-
diátrica. Um sonho antigo, agora 
ao alcance de todos", destacou 
prefeito Anabal.

O secretário de Saúde e Defesa 

Civil, Dr. Gabriel Carvalho Neves, 
também ressaltou a importância 
dessa nova empreitada.

"A proposta da UPA Seropédica 
24h é dar mais qualidade no aten-
dimento aos munícipes. Assim 
que aceitamos o cargo oferecido 
pelo prefeito Anabal, pudemos co-
nhecer as suas vontades na área de 
saúde como gestor e, prontamen-
te, eu e a minha equipe iniciamos 
o planejamento de dar nova cara à 
saúde de Seropédica", disse.

Ao todo são oferecidas 8.235 oportunidades de emprego

UPA de Seropédica será inaugurada 
com emergência adulta e 
pediátrica 24 horas por dia

Foto: Divulgação

Hamilton é morador da ci-
dade de Caucaia, região me-
tropolitana de Fortaleza e 
viajou para o Rio de Janeiro 
só com a passagem de ida e 
por falta de condições finan-
ceiras, e passou a dormir nas 
ruas e pedir apoio do povo 
carioca, para que o ajude a 

Em busca de um sonho
divulgar a sua campanha nas 
suas redes sociais para cha-
mar atenção do apresenta-
dor de TV Luciano Hulk

AJUDA
Algumas pessoas resol-

veram apoiar e organiza-
ram uma feijoada bene-

Foto: Divulgação 

f icente em em apoio ao 
amigo Hamilton.

Rogéria Vasconcellos orga-
nizará o evento para arreca-
dar recursos para Hamilton 
não continuar morando na 
rua. A feijoada irá acontecer  
no Icaraí Clube Acqua Play no 
sábado, 14 de dezembro. Hamilton veio do Ceará para tentar encontrar Luciano Huck



solenidade foi 
realizada na 
última sexta-
-feira, em uma 
casa de eventos 
no centro da ci-
dade, e contou 
com a presen-

ça dos membros da executi-
va municipal, Irineu da Silva 
Ferreira vice-presidente, John 
Wayne Santana Cruz secretá-
rio, Lucas Lessa Santoro te-
soureiro e Ludgério Carvalho 
Pereira Neto vogal. 

O principal objetivo de Do-
nizete é fazer com que o Re-
publicanos tenha uma maior 
visibilidade no município, 
e que mudanças concretas  
aconteçam para benefício do 
povo com propostas simples 
e objetivas que serão apresen-
tadas nas próximas eleições 
para a majoritária de Itaguaí, 
principalmente na abertura 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSItaguaí

A
de novas empresas, gerando 
mais oportunidades de empre-
gos no município.  

“Iremos manter a nossa base 
republicana com pessoas com-
prometidas com os ideais do par-
tido, defender os interesses da 
população itaguaiense e avançar 
com filiações para consolidar a 
nominata dos pré-candidatos a 
vereadores na eleição de 2020", 
comentou o presidente.

Na oportunidade, o Deputado 
Estadual do Republicanos Dan-
niel Librelon (RJ), elogiou a or-
ganização do partido em Itaguaí, 
sob a presidência de Donizete, e 
concedeu efetivamente posse à 
Executiva Municipal.

Estiveram presentes diversas 
autoridades partidárias munici-
pais, e mais de 500 pessoas in-
cluindo filiados e simpatizantes 
que prestigiaram o evento.

Por: Francisco Braga

Presidente do Republicanos 
toma posse no município 

Presidente Republicanos de Itaguaí, DonizeteDeputado Estadual Danniel Librelon RJ
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torcida do 
Fluminense 
c o m p a r e -
ceu em peso 
na última 
partida do 
time no Ma-
racanã no 
ano de 2019. 

Quase 40 mil torcedores es-
peravam a vitória tricolor 
sobre o Fortaleza para deixar 
o time praticamente garanti-
do na Sul-Americana. Mas a 
equipe de Marcão começou 
o jogo demonstrando uma 
certa apatia e só acordou no 
fim do confronto, tarde  de-
mais para fazer o gol. No fim, 
o empate em 0 a 0 deixou o 
Fluminense na 14ª posição 
do Campeonato Brasileiro, 
com 43 pontos, ultrapassan-
do o Botafogo (15º).

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Após escapar do 
rebaixamento, Marcão vive 
clima de indefinição no Flu

A
Foto: Divulgação

 Tricolor carioca segue na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana

Com isso, o Tricolor segue 
firme na luta por uma vaga na 
Sul-Americana, dependendo 
apenas de si para disputar a 
competição internacional. O 
próximo compromisso é con-
tra o Corinthians, domingo 
(8), às 16h, na Arena Corin-
thians. Para quem lutava con-
tra o rebaixamento até a roda-
da anterior, cogitar uma vaga 
na Sul-Americana é pra ser co-
memorado? Quem responde é 
o técnico Marcão.

“O Fluminense é muito 
grande. Se eu sentar aqui e 
falar que estou satisfeito por 
tudo o que a gente passou, 
eu vou estar mentindo. Flu-
minense é para estar brigan-
do por vaga na Libertadores, 
é um clube que o torcedor 
coloca 40 mil em um jogo às 
21h30. É lógico que tem uma 

sensação de alívio por não 
estar disputando nas últimas 
rodadas contra o descenso. Os 
jogadores e o clube passaram 

por um ano muito difícil, de 
troca de gestão, muitas coi-
sas acontecendo internamen-
te. Tudo o que eles fizeram a 

gente aproveita para enalte-
cer e engrandecer a todos que 
participaram deste momento 
muito difícil.”

IN
FO

Sexta-Feira 06 de Dezembro de 2019

8 ESPORTES


