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POR QUÊ O AMOR ACABOU? POR QUÊ O AMOR ACABOU? 
Vereadora Cris Gêmeas, depois de Vereadora Cris Gêmeas, depois de 
3 anos defendendo e apoiando o3 anos defendendo e apoiando o
prefeito de Mesquita Jorge Miranda, prefeito de Mesquita Jorge Miranda, 
resolveu mudar de lado.resolveu mudar de lado.
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e g u n d o 
o bole-
tim di-
v u l g a d o 
pela Se-
c r e t a r i a 
estadual 
de Saú-
de nesta 
q u i n -
t a - f e i r a 

(30), o Rio já registra 854 
mortes desde o início da 
pandemia e 9.453 casos 
confirmados de Covid-19. 
Nas últimas 24 horas fo-
ram confirmados 60 óbi-
tos e 584 novas pessoas 
infectadas com o corona-
vírus. A secretaria ainda 
investiga outras 294 mor-
tes suspeitas.

A capital continua sendo 
o epicentro da pandemia no 
estado e registrou 39 óbitos 
nas últimas 24 horas. Os 
municípios com mais óbi-
tos por coronavírus são:

Rio de Janeiro – 535
Duque de Caxias – 70
Nova Iguaçu – 35

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus:

S
Niterói – 25
São Gonçalo – 22
São João de Meriti – 17
Mesquita – 13
Volta Redonda – 11
Belford Roxo – 10
Covid-19: Secretário de 

Saúde do Rio volta a defen-
der isolamento mais duro e 
diz que Estado pode ter 140 
mil casos da doença

As cidades com mais ca-
sos de Covid no estado são:

Rio de Janeiro – 5.903
Duque de Caxias – 395
Nova Iguaçu – 372
Niterói – 344
Volta Redonda – 255
São Gonçalo – 250
Itaboraí – 213
Belford Roxo – 165
São João de Meriti – 183
Mesquita – 154
Idosa de 101 anos está 

curada e tem alta no Rio 
após oito dias internada com 
Covid-19

O Rio viveu nesta quarta-
-feira mais um motivo para 
manter acesa a esperança de 

Estado do Rio já acumula 
mais de nove mil casos 
e 854 mortes

Foto: Guito Moreto / Agência O Globo

Hospital de Campanha no Rio de Janeiro

Uma rede de laboratórios 
de análises clínica no Rio 
oferece teste particular de 
coronavírus em sistema dri-
ve-thru, que permite a coleta 
de material para exame com 
a pessoa dentro do carro.

O serviço é realizado pela 
clínica Felippe Mattoso, na 
unidade da Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste, e pelo Labs 

A+ de Madureira, na Zona 
Norte – ambas marcas per-
tentes ao Grupo Fleury.

Para realizar o exame é 
necessário fazer o agenda-
mento, ter indicação clínica 
e estar com o pedido médi-
co. O teste custa R$ 470, mas 
profissionais de saúde têm 
desconto e pagam R$ 282.

O exame oferecido é o 

Rio tem drive-thru para teste de coronavírus 
por R$ 470 em rede particular de laboratórios

RT-PCR, que identifica a 
presença do coronavírus no 
organismo. O teste é feito a 
partir de secreção respirató-
ria retirada do nariz e só per-
mite a detecção do vírus em 
caso de infecção aguda, sen-
do indicado somente a quem 
tem sintomas da doença.

O teste RT-PCR não iden-
tifica anticorpos ao coronaví-

rus no organismo. Ou seja, ele 
não permite saber se uma pes-
soa que eventualmente tenha 
contraído o vírus se curou da 
doença e ficou imune.

A clínica Felippe Mattoso 
fica na Avenida das Améri-
cas, nº 4.303, na Barra da Ti-
juca, e o telefone para agen-
damento é o (21) 99127-2097. 
Já o Labs a+ funciona na Av. 
Américo Brasiliense, nº 263, 
em Madureira, e o telefone 
para agendamento é o (21) 
2538-3600.

Outra rede restringe
 exames a hospitais

Outros três laboratórios 
particulares do Rio - Brons-
tein, Lâmina e Sérgio Fran-
co - que pertencem ao grupo 
Dasa, não estão atendendo o 
público geral.

Segundo a assessoria do 
grupo, tanto o exame RT-PCR 
quanto o de sorologia estão 
sendo priorizados a "pacien-
tes críticos internados na 
rede hospitalar e para profis-
sionais de saúde".

dias melhoras diante da pan-
demia de Covid-19: teve alta 
a idosa Nair Torres Santos, de 
101 anos. Depois de oito dias 
internadas no Hospital Nor-
te D’Or, em Cascadura, Zona 
Norte do Rio, ela recebeu 
alta e pode ir com sua famí-
lia para casa. Nair nasceu em 
1918, justamente o ano em 
que a gripe espanhola atin-
giu o mundo, e pode ser con-
siderada testemunha viva de 
muitos acontecimentos.

Na saída do hospital, 
com um coração de pelú-
cia no colo, a idosa estava 
acompanhada da filha, que 
agradeceu a Deus e a toda 
a equipe médica pelo aten-

dimento. Profissionais da 
saúde que acompanharam 
a saída aplaudiram Nair e a 
parabenizaram pela luta con-
tra a doença, a chamando de 
"guerreira" e vencedora.

Projeção: Até meados de 
maio, Rio terá que aumentar 
ao menos 70% a oferta de lei-
tos de UTI para pacientes da 
Covid-19, diz estudo

— Eu agradeço a Deus e a 
todos aqui, do começo ao 
fim. Todos nos trataram sem-
pre muito bem. E a senhora 
venceu mais essa — disse a 
filha de Nair, bastante emo-
cionada e segurando a mão 
da idosa.

Nair deu entrada no últi-

mo dia 21, ficou internada 
na UTI até o dia 26. A me-
lhora gradual a levou para o 
quarto no dia 27, até receber 
a alta na tarde desta quarta-
-feira. O diretor do Hospital 
Norte D'or, Ricardo Calado, 
destaca que o caso dela mo-
tiva ainda mais toda a equi-
pe médica a continuar se 
dedicando no combate ao 
novo coronavírus.

— É mais de um século de 
memórias que ela leva con-
sigo. E vê-la retornar para 
casa, sabendo que vai com-
partilhar mais momentos 
com os parentes, traz uma 
alegria indescritível para 
nós — afirma o diretor.
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o r a d o -
res da 
Vila da 
P e n h a , 
na Zona 
Norte do 
Rio, pro-
testaram 
e depre-
d a r a m 
u m a 

agência da Caixa Econo-
mica Federal no Largo do 
Bicão, nesta quint a - f e i ra . 
A  c o n f u s ã o  a c o nte c e u 
a p ó s  a  a gê n c i a  f e c h a r  e 
d e i x a r  o s  b e n e f i c i á r i o s 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConfusão

M
d o  a u x í l i o  e m e rge n c i a l 
re vo l t a d o s . 

O saque do auxílio come-
çou a ser liberado na segun-
da-feira (27) e tem gerado 
grandes filas e aglomerações 
em várias agências do estado. 

Em nota, a Policia Militar 
informou que "equipes do 
41º BPM (Irajá) atuaram em 
um protesto que ocorreu 
no Largo do Bicão. No lo-
cal, populares protestavam 
contra o fechamento de um 
estabelecimento financei-
ro. Na ação, o policiamento 
foi intensificado na região".

Grupo contraria decreto, 
protesta e depreda agência 
da Caixa Econômica na Penha

Foto:  Reprodução / RJTV

Protesto na Penha

Voluntários do gabinete de 
crise do Complexo do Alemão, 
criado para combater o coronaví-
rus no conjunto de comunidades 
da Zona Norte do Rio, ficaram em 
meio a um tiroteio durante uma 
doação de cestas básicas e ma-
teriais de higiene na Favela da 
Galinha, na manhã desta quarta-
-feira. De acordo com os relatos 
recebidos pela equipe, a Polícia 
Militar teria achado que o veícu-
lo usado para transportar as doa-
ções era roubado.

Procurada, a corporação infor-
mou que fez uma operação na co-
munidade Favela da Galinha, e no 
início da ação, os policiais foram 
atacadas a tiros, no entanto, não 
houve revide.

O gabinete de crise do Alemão 
foi criado, no contexto da pan-
demia de covid-19, pelo Coletivo 
Papo Reto, Mulheres em Ação 
e pelo Voz da comunidade para 
articular ações de combate e pre-
venção ao coronavírus nas favelas 
do complexo.

Nesta quinta-feira, as equipes 
tinham como meta distribuir 
400 cestas e kits de higiene 
para a população, mas a ação 
foi interrompida pelos tiros. De 
acordo com Camila Moradia, in-
tegrante do Mulheres em Ação, 
as equipes entregaram os mate-
riais para 300 famílias e o cami-
nhão foi reabastecer. "Eu estava 
na estrada esperando o retorno 
e de repente, começaram os 

Voluntários do Alemão ficam em meio a
 tiroteio durante doação de cestas básicas

Witzel descarta isolamento 
total obrigatório

disparos. Nessa localidade, os 
barracos são de madeiras, e e os 
moradores nos falando para en-
trarmos e nos protegermos."

Segundo Camila, a ação du-
rou uns 10 minutos. "A gente 
conseguiu sair da comunidade 
e decidimos pelo caminhão não 
voltar. Ali é uma localidade po-
bre, com barracos de madeira, 
são pessoas que precisam. Nós 
fizemos tudo organizado, e de 
repente", lamenta. A integrante 
do coletivo diz que o gabinete 
vai pressionar o poder público 
para haja uma atuação munici-
pal e estadual nessas regiões.

"Nós estamos com uma de-
manda enorme no Centro de Refe-
rência de Assistência Social (Cras) 
para resolver questões do bolsa 
família, cadastro único e de outros 
auxílios, mas ele não funciona. No 

entanto, a polícia tem atuado em 
comunidades", diz a ativista. "Nós 
já estamos correndo riscos expos-
tos, porque nós nunca fizemos 
isso, nós não somos profissionais 
da saúde, e agora também temos 
que nos preocupar com a questão 
de segurança", completa.

Em nota, a Polícia Militar in-
formou que equipes do 3º BPM 
(Méier) realizaram operação na 
comunidade Favela da Galinha, 
na Zona Norte da cidade do Rio, 
nesta quinta-feira. De acordo com 
a corporação, no início da ação, os 
policiais foram atacadas a tiros, no 
entanto, não houve revide.

"A ação, que foi previamente 
planejada e não tinha relação com 
recuperação de carga roubada, já 
foi encerrada e não houve ocor-
rência envolvendo as equipes do 
3º BPM", disse a PM, em nota.

O governador Wilson Wit-
zel afirmou ao GLOBO que não 
cogita instituir no estado um 
lockdown (quando há um iso-
lamento obrigatório, inclusive 
por meio do bloqueio de divi-
sas). Nesta quinta-feira (30), o 
secretário estadual de Saúde, 
Edmar Santos, defendeu regras 
mais rígidas para o isolamento 
social e chegou a citar o lock-
down como alternativa para 
tentar conter os casos de coro-
navírus. O secretário afirmou 
que o país "tem tido uma difi-
culdade muito grande no sen-
tido de fazer valer realmente o 
isolamento social".

Procurado pela reportagem, 
Witzel ressaltou que prorrogou o 
decreto que estabelece as atuais 
regras de quarentena para o dia 
11 de maio. Mas disse descartar o 
isolamento obrigatório ou esta-
belecer regras mais rígidas para 
a quarentena. — Não cogito lock-
down — afirmou.

Em entrevista ao Bom Dia 
Rio, o secretário Edmar Santos 
disse estimar que, no estado, 
há 140 mil pessoas infectadas 
que não sabem que estão com 
Covid-19. Ele afirmou ainda 
que a falta de leitos e de pro-
fissionais de saúde pode levar 
a um "caos" na rede hospitalar 
nos meses de maio e junho.

Em um vídeo, Witzel afirmou 
nesta quinta-feira que, na semana 
que vem, o estado deverá con-
cluir os 400 leitos do hospital de 
campanha do Maracanã, bem 
como as unidades de Nova Igua-
çu e Duque de Caxias.

— Muito importante que as pes-
soas entendam que, apesar de to-
dos esses hospitais estarem pron-
tos, nós vamos ter que manter 
as restrições. É uma doença que 
tem o contágio muito rápido, e a 
curva ainda está crescendo, inclu-
sive a curva de óbitos, com mais 
de 60 pessoas morrendo por dia. 
Hoje me reuni com o ministro da 
Saúde (Nelson Teich) e pedi que 
tenhamos só um discurso: o de fi-
car em casa. E que nós precisamos 
do governo federal para atender as 
pessoas na assistência social. Tam-
bém é importante que o Minis-
tério da Saúde envie os recursos 
necessários de responsabilidade 
da União, para que possamos fazer 
frente à pandemia — disse Witzel.



para o povo”, comemorou 
Antônio Francisco, morador 
do bairro há 58 anos.

Essa obra faz parte do 
Programa Seu Bairro de Cara 
Nova, que já beneficiou vá-
rios bairros da periferia da 
cidade. O projeto prevê um 
total de 21.721 metros linea-
res de rede coletora de esgo-
to,  e mais de 1.700 metros 
de ligações domiciliares de 
saneamento básico, além de 

171 metros de galeria retan-
gular e 8011 metros lineares 
de rede de drenagem, favo-
recendo cerca de 1.800 do-
micílios. Além das obras de 
infraestrutura, como sanea-
mento e pavimentação, pro-
porciona embelezamento 
e revitalização de praças de 
áreas de lazer, construção de 
calçadas padronizadas com 
acessibilidade, paisagismo e 
iluminação pública.

Outros bairros também 
estão sendo beneficiados 
com o Programa como: 
Heliópolis, Wona, São 
Vicente, Roncalli, Lote 
XV, Farrula, Areia Branca, 
Prata (Cobal), Andrade 
de Araújo, Xavantes, São 
Bernardo, Vila Entre Rios 
e Centro. Mais de 47 mil 
metros quadrados de 
asfalto estão previstos 
no Projeto.

E sta semana o as-
falto chegou na 
Estrada Itaipu-
-Babi, no bairro 
Shangrilá, em 

Belford Roxo. A obra faz 
parte do Programa de Ace-
leração do Crescimento 
(PAC 2), resultado de uma 
parceria entre o município, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, Projetos, 
Capacitação de Recursos 
e Convênios (Semocap) e 
o Ministério das Cidades. 
A Prefeitura realizou a de-
sobstrução da estrada que 
estava tomada por bura-
cos, lama e água de esgo-
to jorrando pelas calçadas 
e retornando no interior 
das residências. Obras 
de saneamento, drena-
gem, pavimentação e 
esgotamento sanitário 
em mais de 30 ruas es-
tão trazendo qualidade 
de vida para quase seis 
mil pessoas da região.

“A gente sempre teve 
necessidade de que essa 

obra acontecesse. Já vi 
muitas crianças perdendo 
material escolar porque 
caíam nos buracos e suja-
vam tudo de lama. Pesso-
as sem conseguir sair de 
casa por causa do estado 
das ruas. Hoje para mim é 
uma alegria e um orgulho 
muito grande sair de casa, 
olhar o nosso bairro e ver 
que as coisas mudaram. 
Estou com 70 anos e não 
achava mais que iria ver 
essa obra acontecer. É uma 
alegria muito grande para 
todos os moradores”, con-
tou Elineusa Silva, morado-
ra há 40 anos.

O estado precário da re-
gião, durante muitos anos, 
fez a estrada ficar intransi-
tável. Até a linha de ônibus 
intermunicipal, Nova Auro-
ra (via Nova Iguaçu), parou 
de circular. Os moradores 
estavam ilhados. “Agora 
é outra vida. É vida nova. 
Com esgoto asfalto, calça-
da. O trabalho está sendo 
feito e trazendo dignidade 

Essa obra faz parte do Programa Seu Bairro de Cara Nova, que já beneficiou vários bairros da periferia da cidade

Shangrilá de cara novaShangrilá de cara nova
Obras estão sendo
finalizadas na 
Estrada Itaipu-Babi
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Uso de máscara é 
obrigatório em 
Nilópolis de acordo 
com decreto Nº 4.537

esta quinta-fei-
ra, 30 de abril, 
foi divulgado a 
nova atualiza-
ção no decreto 
Nº 4.537, situa-
ção de calami-
dade pública 
em Nilópolis 

por conta do avanço do coro-
navírus no município. A partir 
desta quinta-feira o uso de 
máscara nas ruas e comércios 
é obrigatório.

Os estabelecimentos co-
merciais considerados essen-
ciais e aqueles com permissão 
de atendimento ao público 
somente deverão permitir a 
entrada de quem estiver de 
máscara. A fiscalização será 
feita pela prefeitura, através 
da vigilância sanitária. Os es-

tabelecimentos que não se 
adaptarem serão autuados 
com o pagamento de multa e 
podem ser fechados.

Para o funcionamento, os 
responsáveis pelos estabeleci-
mentos deverão providenciar 
os meios de higienização das 
mãos dos consumidores, provi-
denciando, ainda, a desinfecção 
diária dos ambientes, disponi-
bilizando os itens de proteção 
individual para os trabalhado-
res, evitando a aglomeração de 
pessoas, conforme orientação 
das autoridades de saúde.

É importante ressaltar que o 
isolamento social é o melhor a 
fazer para evitar a transmissão 
do novo coronavírus, não só 
se proteger, mas também ou-
tras pessoas, principalmente as 
mais vulneráveis.

N

Violência

Isolamento social sim, Isolamento social sim, 
espancamento de espancamento de 
mulheres nãomulheres não

A violência contra a mulher é 
um fenômeno global. Uma a cada 
três mulheres em idade reprodu-
tiva sofreu violência física ou vi-
olência sexual perpetrada por um 
parceiro íntimo durante a vida, e 
mais de um terço dos homicídios 
de mulheres são perpetrados 
por um parceiro íntimo1. O isol-
amento social imposto pela pan-
demia da COVID-19 traz à tona, 
de forma potencializada, alguns 
indicadores preocupantes acerca 
da violência doméstica e familiar 
contra a mulher. As organizações 

voltadas ao enfrentamento da 
violência doméstica observaram 
aumento da violência doméstica 
por causa da coexistência força-
da, do estresse econômico e de 
temores sobre o coronavírus2

Embora as evidências a res-
peito dos impactos do isolamento 
sobre a violência doméstica e fa-
miliar sejam incipientes, notícias 
divulgadas na mídia e relatórios 
de organizações internacionais 
apontam para o aumento desse 
tipo de violência3

No Brasil, segundo a Ouvidoria 

Quem Cala ConsenteConsente
(21) 96450-  janiabizarellli@Jania Bizarellli

Nacional dos Direitos Hu-
manos (ONDH), do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH), 
entre os dias 1º e 25 de março, 
mês da mulher, houve cresci-
mento de 18% no número de 

denúncias registradas pelos 
serviços Disque 100 e Ligue 
180. No país, o necessário isol-
amento social para o enfrenta-
mento à pandemia escancara 
uma dura realidade: apesar 
de chefiarem 28,9 milhões  de 

famílias, as mulheres brasile-
iras não estão seguras nem 
mesmo em suas casas.

Não podemos nos calar 
diante deste quadro e é de-
nunciando que vamos mu-
dar este quadro

Sexta-Feira 01 de Maio de 2020 
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Pagou com traiçãoPagou com traição
vereadora Cris Gê-
meas Ex líder do 
governo de Mes-
quita na Câmara 
Municipal nos 
últimos três anos 
e ferrenha defen-
sora do prefeito 
Jorge Miranda, 

anunciou que vai disputar a suces-
são municipal e de uma hora para 
outra sem maiores explicações pas-
sou a integrar a bancada de oposição 
e a questionar tudo que ele mesmo 
defendeu durante todo mandato.

Aliada de primeira hora, mesmo 
quando o governo enfrentava uma 
forte oposição na casa Legislativa 
Cris Gêmeas sempre marchou ao 
lado do prefeito Jorge Miranda, ten-
do defendido e votado a favor de 
todas as propostas, resoluções, de-
cretos e propostas orçamentarias, 
sem nunca pestanejar, jamais tendo 
questionado qualquer proposição 
apresentada.

A parlamentar também apresen-
tava grande desenvoltura no gover-
no e sua proximidade com o chefe 
do Executivo pode ser conferida em 

suas redes sociais, onde ela aparece 
em todas as inaugurações e eventos, 
sempre muito prestigiada, elogiada 
e fotografada em clima de harmonia 
total com o prefeito.

Comenta-se que sua relação de 
proximidade lhe proporcionou a 
oportunidade de fazer dezenas de in-
dicações de aliados para exercer car-
gos na administração e a contratação 
de muitos aliados para prestação de 
serviços nas repartições públicas.

Jamais se registrou qualquer ruído 
na relação entre Cris Gêmeas e Jor-
ge Miranda e nenhuma insatisfação 
com os rumos do governo fôra regis-
trada em qualquer pronunciamento 
da parlamentar, ao contrário disso,  
o que encontrasse nos registros das 
sessões legislativas e nos pronuncia-
mentos públicos são elogios ao pre-
feito e  à sua administração.

 De repente , sem maiores expli-
cações e motivos aparentes, Cris 
Gêmeas anunciou sua saída da base 
governamental, sua desfiliação do PC 
do B e ingresso no PSD e sua pré-can-
didatura à prefeitura de Mesquita, 
deixando no ar a seguinte pergunta: 
Depois de tanto amor, o que houve?

O Presidente da Câmara, vereador Sancler Ni-
ninho promete levar nos próximos dias os basti-
dores que envolveram a decisão da vereadora Cris 
Gêmeas e os verdadeiros motivos de seu rompi-
mento com o prefeito Jorge Miranda. Comenta-se 
que a ex líder do governo poderia ter feito algu-
mas exigências consideradas por Jorge Miranda e 
seus aliados “Não Republicanas”.

Pelo tom do vereador Sancler Nininho as revelações 
serão sérias e poderá de fato trazer um pouco de luz 
para esta história até então muito nebulosa.

A vereadora Cris  G êmeas du-
rante todo seu mandato apoiou 
incondicionalmente o governo 
do prefeito Jorge Miranda,  sen-
do inclusive escolhida por ele 
para ser  sua l íder  na C âmara de 
Vereadores.

Ela atuou na linha de frente 
na luta contra os vereadores que 
tentaram, logo no início do man-
dato cassar o prefeito, por ele ter 
supostamente contraído um em-
préstimo sem autorização da Câ-
mara para pagar 3 meses de salá-
rios atrasados.

Ela também defendeu o plano 
de atuação e ações do governo em 
todas as áreas, uma delas, a im-
plantação do Programa de Clínica 
da Família, que teve sua primei-
ra implantada na antiga Unidade 
Mario Bento na Jacutinga.

Agora que Cris Gêmeas vai dis-
putar a prefeitura, a vereadora 
resolveu questionar medidas e 

ações que receberam o seu apoio 
nos últimos anos. Recentemente 
em pronunciamento na Câmara 
Municipal ela disse que desco-
nhecia os motivos que levaram o 
governo transformar a Unidade 
24 horas Mario Bento em uma Clí-
nica da Família.

Apesar disso não foram encon-
trados qualquer registro, questio-
namentos, pedido de informação 
ou outra medida parlamentar que 
fosse adotada pela parlamentar 
para questionar o fato.

Também não foram encontra-
dos votos contrários da vereado-
ra nas propostas orçamentárias 
nas datações previstas para o 
funcionamento daquela Clínica 
da Família, ou, ainda qualquer 
emenda para dotar recursos para 
transformar tal unidade  em um 
hospital 24 horas, como a parla-
mentar começou a defender nos 
últimos dias.

O rompimento de Cris Gêmeas e 
sua mudança de postura com relação 
ao prefeito Jorge Miranda não é uma 
novidade na vida política da verea-
dora Cris Gêmeas. Ela ingressou na 
política pelo PT com o apoio do ex 
prefeito Artur Messias conseguindo 
conquistar seu primeiro mandato.

Foi aliada do prefeito Gelsinho 
Guerreiro sendo bastante atendida 
em sua gestão. Nas eleições de 2014 
foi uma das principais incentivadoras 

e apoiadoras da candidatura da es-
posa de Gelsinho, Daniele Guerreiro 
para deputada estadual.

Em 2016 saiu do PT e ingressou 
no Pc do B atendendo a um pedido 
de Gelsinho Guerreiro e se reele-
geu vereadora.

Com a derrota de Gelsinho, Cris 
Gêmeas se tornou aliada de primeira 
hora do prefeito eleito Jorge Miranda, 
se transformando em sua líder na Câ-
mara e principal defensora nas ruas.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

Depois de 3 anos como líder do governo Jorge Miranda na Câmara,  vereadora 
Cris Gemeas muda de lado e anuncia sua pré-candidatura 

A

Saída nebulosa pode ter motivações esquisitas

Nunca questionou nada, 
sempre apoiou tudo

Prática recorrente em 
sua vida pública

Três anos depois de harmoniosa e amorosa 
relação política, Cris Gêmeas, deixa de ser 
comunista, ingressa em um partido de di-
reita, liderado pelo Pastor e Senador Arolde 
de Oliveira e passa a postular a cadeira de 
Jorge Miranda a quem sempre defendeu.



Partido Rede 
Sustentabi-
lidade da ex 
Senadora Ma-
rina Silva e do 
ex Presidente 
do Flamengo 

Eduardo Bandeira de Melo de-
clarou a poio em Japeri a pré can-
didatura da médica Fernanda 
Ontiveros à prefeitura da cidade.

 O partido terá chapa com-
pleta para disputa da Câmara 
de vereadores e tem como O

Legenda terá como candidato 
na cidade do Rio o ex 
Presidente do Flamengo 
Eduardo Bandeira de Melo

prioridade a eleição de um 
representante para o poder 
legislativo. “Nossa missão é 
eleger a Fernanda e gartir a 
presença da Rede na Câmara 
municiapal.” Declarou Marce-
lo Teixeira, Secretario Execu-
tivo do partido no  municipio.

Fernanda Ontiveros teve seu 
nome aprovado pela direção 
executiva regional do partido, 
que imediatamente nomeou 
uma direção municipal de Jape-
ri para coordenar as atividades 
até a eleição,  contribuindo com 
o planejamento, organização e 
execução da campanha majori-
tária, bem como com a formula-
ção do plano de governo.

A decisão de apoiar a can-
didatura de Fernanda Ontive-
ros passa pelo compromisso 

estabelecido de realização de 
uma administração pautada 
nos princípios de uma gestão 
transparente, moderna, efi-
ciente e eficaz. Levando em 
conta os seguintes pontos.

Modernização da gestão 
pública, através de progra-
mas de transparência das 
ações e controles eficazes.

Programa de incentivo e 
estímulo aos servidores, vi-
sando a melhoria no atendi-
mento ao cidadão.

Implantação de uma admi-
nistração participativa, com 
o envolvimento dos diversos 
seguimentos da sociedade,

Programa de moderniza-
ção da máquina de arreca-
dação do município, bus-
cando novos recursos

Programas de valorização 
do servidor público, propor-
cionando maior qualificação 
dos mesmo.

Fernanda Ontiveros se de-
clarou honrada com o apoio 
da Rede e disse que cumprirá 
as metas estabelecidas. “Va-
mos mudar a forma de gover-
nar e os princípios propostos 
pela Rede já fazem parte do 
projeto de gestão que preten-
do fazer .“ Concluiu Fernanda.

Cabe ressaltar  que a Unidade 
Mario Bento foi fechada logo 
apos as eleições de 2016, em ra-
zão das péssimas condições de 
funcionmanto  e pelos diversos 
casos de mortes registrados, por 
falta de medicamento, oxigenio 
e médicos e nem nesta ocasião 
se registrou qualquer interven-
ção da vereadora.

Termina em maio prazo para eleitor regularizar título
Termina no dia 6 de maio 

o prazo para que cidadãos 
que tiveram o título de elei-
tor cancelado regularizem a 
situação. Quem não estiver 
em dia com o documento, 
não poderá votar nas eleições 
municipais de outubro, quan-
do serão eleitos prefeitos, vi-
ce-prefeitos e vereadores nos 
5.568 municípios do país.

No ano passado, 2,4 milhões 
de títulos foram cancelados 
porque os eleitores deixaram 
de votar e justificar ausência 
por três eleições seguidas. Para 

a Justiça Eleitoral, cada turno 
equivale a uma eleição.

Como regularizar o título
Para regularizar o título, o 

cidadão deve comparecer ao 
cartório eleitoral próximo a 
sua residência, preencher o 
Requerimento de Alistamento 
Eleitoral (RAE) e apresentar um 
documento oficial com foto. 
Além disso, será cobrada uma 
multa de R$ 3,51 por turno que 
o eleitor deixou de comparecer. 
O prazo para fazer a solicitação 
termina em 6 de maio, último 
dia para emissão do título e al-

teração de domicílio eleitoral 
antes das eleições.

Além de ficar impedido de 
votar, o cidadão que teve o títu-
lo cancelado fica impedido de 
tirar passaporte, tomar posse 
em cargos públicos, fazer ma-
trícula em universidades públi-
cas, entre outras restrições.

A situação de cada eleitor 
pode ser verificada no site do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O primeiro turno será 
realizado no dia 4 de outubro. 
Se necessário, o segundo turno 
será no dia 25 do mesmo mês. 

Partido de Marina Silva vai Partido de Marina Silva vai 
apoiar Fernanda Ontiveros apoiar Fernanda Ontiveros 
para prefeitura de Japeripara prefeitura de Japeri
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Cerca de 146 milhões de eleito-
res estarão aptos a votar.

Matéria alterada às 8h47 
de hoje (6/2) para corrigir 

informação. Prazo vai até 6 
de maio e não até hoje, 6 de 
março, como divulgado an-
teriormente.



 

PARA TODOS
Transmissão

O
Foto: Divulgação

rapper Filipe 
Ret, integrante 
do elenco Hip 
Hop da Som 
Livre, anun-
ciou em suas 
redes sociais 

que fez uma live benefi-
cente nesta quinta-feira, às 
20h. A transmissão acon-
teceu no canal oficial do 
artista no YouTube. A ação 
foi promovida pelo apli-
cativo Ame Digital e tem 
como objetivo arrecadar 
doações para o movimen-

to “Covid-10 Nas Favelas”, 
encabeçado pela rede Meu 
Rio, com foco no combate 
ao novo coronavírus.

A live foi realizada direta-
mente de um estúdio profis-
sional, no Rio de Janeiro, e 
contou com a menor estru-
tura possível que, além da 
presença de Filipe, terá um 
DJ e um baterista, garantin-
do a qualidade dos beats do 
rapper. Nos últimos dias, Ret 
usou as hashtags #LiveRet e 
#LiveShowRet para divulgar 
o evento virtual e solicitar 

que os fãs indicassem músi-
cas que não poderiam faltar.

No repertório foram pre-
vistas mais de 30 músicas, 
que foram desde os últimos 
lançamentos e parcerias de 
Filipe Ret, como “Ilusão” e 
“Sessão do Descarrego”, até 
grandes sucessos dos ál-
buns Vivaz, Revel e Audaz.

Para incentivar os dona-
tivos, a Ame oferecerá 50% 
de cashback, com limite de 
R$ 10, ou seja, quem doar 
R$ 20 receberá R$ 10 de 
volta na sua conta no app.

dianapiresassessoria@gmail.com

Filipe Ret fez live beneficente 
no dia 30

Enquanto as atividades 
na quadra estão paralisadas 
por conta do distanciamento 
social, os Acadêmicos do Sal-
gueiro, que lançaram o projeto 
“#FiqueEmCasaComoSalguei-
ro” nas redes sociais, prepa-
ram mais uma atividade para 
manter os sambistas e fãs da 
vermelha e branca conecta-
dos na quarentena. Seguindo 
exemplo de artistas que vêm 
fazendo lives solidárias, a esco-
la prepara para este domingo, 
3 de maio, uma edição de sua 
feijoada de forma virtual.

“A Feijoada do Salgueiro é um 
verdadeiro encontro de amigos 

e, neste período de distancia-
mento, a gente está se sentindo 
carente de abraços e de festa. As 
lives estão preenchendo esse 
vazio e tivemos a ideia de pre-
parar uma roda de samba com 
a participação virtual de alguns 
artistas que já se apresentaram 
em nossa quadra. É uma manei-
ra de manter esse vínculo com 
nossos fãs, entreter o público e 
fortalecer a nossa campanha de 
arrecadação de alimentos para 
famílias em situação de fome. 
Está difícil para todos, mas a 
união vai nos fazer superar essa 
crise”, diz André Vaz, presiden-
te da agremiação.

Salgueiro prepara live no YouTube com 
participação virtual de sambistas

Comandada por Emerson 
Dias, Quinho do Salgueiro e pe-
los mestres de bateria Guilher-
me e Gustavo Oliveira, a roda de 
samba começará às 13h, mesmo 
horário em que acontece a tra-
dicional feijoada da vermelha e 
branca. Além da arrecadação de 
alimentos para a campanha “Sal-
gueiro Solidário”, a escola vai 
distribuir 2 mil quentinhas da 
iguaria para a população de rua.

Entre as “atrações” da Fei-
joada Virtual, Delcio Luiz, 
Sombrinha, Pedrinho da Flor, 
Anderson Leonardo e Andre-
zinho do Molejo, farão a festa 
dos sambistas que curtirão a 

tarde de samba no YouTube. 
Xande de Pilares, salgueirense 
de carteirinha, também con-
firmou presença. Na ocasião, 
a escola também apresentará 
novidades como o novo pro-
grama de sócio torcedor e sor-
teios para os internautas que 

estiverem inscritos no canal 
Salgueiro TV.

O evento terminará com um 
os sambas de enredo mais pedi-
dos pelo público e um animado 
“Parabéns pra Você” em home-
nagem ao intérprete Quinho do 
Salgueiro, aniversariante do dia.

Culturando 
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m tempos de pande-
mia, o vereador de 
Nova Iguaçu, Vagui-
nho Neguinho está 
fazendo um Raio-X 
de tudo o que já foi 

feito, o quê está sendo feito ago-
ra e tudo mais que vem pela frente 
no seu mandato. “Independente 
do momento crítico que estamos 
passando não posso esquecer que 
fui eleito pelo povo. Por isso estou 
dando satisfação do nosso traba-
lho”. Esclareceu o vereador.

Vaguinho Neguinho está, na rea-
lidade mostrando para a população 
que não veio para ser mais um que 

está passando pela Câmara de Vere-
adores da cidade de Nova Iguaçu. Em 
pouco mais de um ano de mandato 
já fez várias indicações parlamentares 
que inclusive já foram atendidas pelo 
Prefeito Rogério Lisboa, uma dessas 
indicações que merecem mais desta-
que é a obra de saneamento e asfalto 
do bairro Tiradentes no Corredor da 
estrada de Madureira.

O vereador também  já conseguiu 
para a População do bairro Vila Bel-
ga uma praça novinha e  com tudo 
que tem direito, até academia da 
terceira idade. O nome ele fez ques-
tão de dá em homenagem a uma 
figura importante para a comuni-

dade do Vila Belga:  Gilmar Dias. 
Pelas últimas informações no diário 
oficial, outra obra que também foi 
indicada pelo vereador e está com 
os dias contados para começar é a 
Obra de saneamento e asfalto para 
o Bairro Prados Verdes.

Várias praças estão para che-
gar nos bairros, Bom Jesus - Km 
35,  no Grão Pará, Boa Esperança, 
Dom Bosco e Marinha. O vereador 
Vaguinho Neguinho também soli-
citou a reabertura da Unidade de 
Saúde 24horas, Patrícia Marinho. 
A reforma da Unidade Básica de 
Saúde Santa Clara, do Guandu no 
km 34 também é outro pedido que 

já está sendo atendido. E no Bair-
ro São Carlos, após 13 anos que a 
ponte foi destruída, vai ser feita a 
obra através de mais um pedido do 
vereador Vaguinho Neguinho.

Mas Vaguinho fez questão de 
deixar uma mensagem para toda a 
população daquela região:  “Fiquem 
em casa. Só em caso de extrema ne-
cessidade saia para a rua. Estamos 
num momento muito delicado em 
termos de saúde de pública. É che-
gada a hora do aumento de caso 
de Coronavírus. Temos que fazer a 
nossa parte. E podem estar certos 
que eu estou firme nessa luta com 
vocês. Contem comigo”. 

E

Vereador Vaguinho 
Neguinho mostra seu
trabalho e disposição nos 
bairros de Nova Iguaçu

Vereador Vaguinho Neguinho assinando presença na Câmara de Nova Iguaçu

Mostrando ao prefeito as solicitações para a reforma de 
praças e da ciclovia do KM 34 Ouvindo a solicitação da população do Bairro Europinha na Lagoinha

Junto com a liderança Kátia no KM 34 e o engenheiro 
conversando sobre a reforma do Campo Bom Jesus
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Nos Bairros
Com Antonio Novinho

Sem Parar



Vereador olhando o projeto da Obra de Saneamento
 e Asfalto do Bairro Tiradentes

Secretário de Defesa Civil, Prefeito Rogerio Lisboa, Secretária de 
Obras e Secretária de Assistência Social

Atendendo a População junto com o Prefeito Rogério LisboaVereador resgatando um cãozinho que ficou ilhado

Acompanhando a limpeza do Rio Cabenga Junto com moradora do Bairro Tiradentes no início das obras

Sem parar. 
Incansável, 
o vereador 
Vaguinho 
Neguinho 

acompanha 
a limpeza 

do Rio 
Cabenga

Depois das fortes chuvas em fevereiro, vereador foi vê de perto 
a situação dos moradores

Vereador ouvindo a população junto com a Secretária de 
infraestrutura

Visitando as obras da ciclovia do Km 34 junto com o Prefeito

Secretária Cleide (Infraestrutura) Vereador Vaguinho e Prefeito Rogério 
Lisboa na Inauguração da Praça do Vila Belga (Gilmar Dias KMA)

Vereador Vaguinho Neguinho colocando a mão na massa no Inicio das 
Obras da Ponte da Rua Sgt Onísio no Parque São Carlos
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 ezembro pas-
sado foi o mês 
de eleger a 
Miss Baixada, 
dentre as can-
didatas dos 13 
municípios, no 
programa de 

TV Balaço Geral no dia 06. As parti-
cipantes desfilaram ao vivo e foram 
avaliadas pelos jurados e público. 
Abrindo o placar, Julia Nunes de 
Nova Iguaçu, teve a maior votação 
online, porém a Agatha Figueira, de 
Seropédica, foi a mais votada pelos 
jurados e foi a escolhida. No palco, a 
campeã recebeu a coroa e faixa pela 
a então atual titular.

É a segunda vez que Agatha 
participa de uma competição. A 
primeira, em 2016, quando foi 
eleita Miss Baixada Seropédica, 
mas não venceu a final da edição. 
Ela tinha 14 anos e aguardou du-
rante 8 anos até completar a idade 
mínima para participar do concur-
so." Minha inspiração e motivação 
surgiu em 2009, quando ainda 
criança assistia a minha conterrâ-
nea na TV, Adriana Marquesine 
que representava Seropédica na 
disputa do Miss Baixada 2009 
no Programa Balanço Geral. Na 
época apresentado por Wagner 
Montes.  Adriana foi a vencedora 
da edição que além de me moti-
var a participar do concurso anos 
depois, mesmo com o resultado 
negativo em 2016, persisti, onde 
em 2019, consegui o tão sonhado 
título". Narra a competidora.

O principal título que leva o 
nome do projeto, Miss Baixada,  
primeiro abre uma competição 
em cada município com 10 can-
didatas e elege uma campeã para 
disputar a grande final.  Além do 
Miss Baixada, o projeto possui os 
títulos, Musa da Baixada, Beleza 
da Baixada, Miss Baixada Simpa-
tia, Miss Baixada Pop, Miss Bai-
xada Model, Miss Baixada Social, 
Miss Orgulho da Baixada, Miss 
Baixada Fashion, Miss Baixada 
Internacional, Miss Baixada Tu-
rismo, Miss Baixada Teen e Miss 
Baixada Talento.

As 13 candidatas na final esse 
ano foram Agatha Figueira, 18 
anos - Miss Baixada (Seropédi-
ca), Júlia Nunes, 16 anos - Musa 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSucesso

D

da Baixada  ( Nova Iguaçu), Vitó-
ria Bragança, 19 anos - Beleza da 
Baixada ( Magé), Thalita Cipriano, 
14 anos - Miss Baixada Simpatia ( 
Nilópolis), Camilly Neiva, 16 anos 
- Miss Baixada Pop (Paracambi), 
Thalita Vitória, 18 anos - Miss 
Baixada Model ( Queimados), 
Stephany Ferreira, 15 anos - Miss 
Baixada Social (Mesquita), Maria 
Eduarda, 19 anos - Miss Orgulho 
da Baixada ( Duque de Caxias), 
Larissa Arcanjo, 18 anos - Miss 
Baixada Fashion ( Guapimirim), 
Carla Mendes, 19 anos - Miss 
Baixada Internacional ( Belford 
roxo), Laryssa Miranda, 16 anos - 
Miss Baixada Glamour (Itaguaí), 
Raiane Silva, 18 anos - Miss Bai-
xada Talento ( Japeri), Joana As-
sis, 18 anos - Miss Baixada Gla-
mour( São João de Meriti).

O Miss Baixada é um projeto 
idealizado e criado em 2007 por 
Patrícia de Paula de 41 anos, onde 
a ideia surgiu do Miss Universo 
daquele mesmo ano, quando com-
petia na final, a brasileira Nathalia 
Guimarães contra a japonesa Riyo 
Mori que teve a segunda colocação.

"Antes da Faculdade, eu era 
apenas uma garota dedicada a 
esportes. Já fui atleta escolar de 
handball, voleibol e até atleta pro-
fissional de Futebol. Porém por 
ser muito comunicativa e com 
muitas ideias, decidi cursar Propa-
ganda e Marketing, mas esse curso 
na época, só havia na zona sul ou 
oeste do Rio de Janeiro, apesar de 
ser muito distante, tive coragem 
para iniciar uma rotina em que eu 
passava mais tempo em trânsito 

do que estudando e estagiando.  
A Faculdade foi a minha primeira 
interação diária com os moradores 
que não eram da Baixada e pude 
ali ter uma amostra da visão dis-
torcida e de preconceito sobre o 
local aonde vivia.

Todos os dias que eu chegava na 
sala de aula, as pessoas me aplau-
diam. Elas realmente não acredita-
vam que eu conseguiria chegar lá" . 
Conta a idealizadora do projeto.

Patrícia teve muita dificuldade 
e antes do projeto alavancar, justa-
mente por ser da Baixada  e morar 
no local onde aconteceu a maior 
chacina da história do estado em 
2005, na cidade de Nova Iguaçu, 
Posse, onde 29 pessoas foram mor-
tas ao longo da Via Dutra na noite 
de 31 de março daquele ano.

"Achava que era uma injustiça 
com os moradores, pois após essas 
tragédias, nada era feito para ten-
tar amenizar a dor ou algo do tipo, 
como fazem lá no Rio, onde basta 
que aconteça algo de ruim e logo 
em seguida são criados projetos e 
movimentos sociais ou culturais. 
Aqui na Baixada nada é feito, ape-
nas fica a imagem má. 

O Miss Baixada veio com a pro-
posta de divulgar positivamente 
a região, através das suas belezas, 
onde cada candidata possui sua 
história de superação e elas são as 
promotoras locais de cada um des-
ses 13 municípios". Fala Patrícia.

Patrícia busca agora criar mais 
projetos em outras áreas da cultu-
ra, especialmente que envolva o 
audiovisual e de empreendorismo.

Na foto estão as 13 finalistas 

Conheça o Miss Baixada e quem Conheça o Miss Baixada e quem 
foi a vencedora de 2019foi a vencedora de 2019

 Foto: Reprodução

A coroa e faixa foi doada e entregue pela a 
Miss Brasil 1965 Maria Raquel de Carvalho

Miss Brasil 1965 Maria Raquel de Carvalho

 História e surgimento do Miss Baixada

Outras competições:

Miss Baixadinha e Teen Miss Baixada Master
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