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taxa de 
t r a n s m i s -
são (Rt) do 
novo coro-
navírus vol-
tou a subir 
no Brasil, 
aponta mo-
nitoramen-
to do Impe-

rial College de Londres, no 
Reino Unido. A atualização da 
estimativa foi divulgada nes-
ta terça-feira (17) e considera 
dados coletados até a segun-
da-feira (16).

O relatório mostra que o 
índice está em 1,10. Isso sig-
nifica que cada grupo de cem 
pessoas contaminadas trans-
mitem o vírus para outras 110 
pessoas. Os dados levam em 
conta a média das estimati-
vas de mortes na compara-
ção das duas semanas. Pelas 
estatísticas, essa taxa pode 
ser maior (até Rt = 1,24) ou 
menor (até Rt = 1,05).

Os cientistas apontam que 
"a notificação de mortes e ca-
sos no Brasil está mudando; 
os resultados devem ser in-
terpretados com cautela".

Na última semana, o Brasil atin-
giu o menor valor desde abril: 0,68.

A
Simbolizado por Rt, o "rit-

mo de contágio" é um nú-
mero que traduz o potencial 
de propagação de um vírus: 
quando ele é superior a 1, cada 
infectado transmite a doença 
para mais de uma pessoa e a 
doença avança.

Estimativas para São Paulo
Além da estimativa do Im-

perial College de Londres, 
pesquisadores brasileiros 
também monitoram o Rt.

Em outro acompanhamen-
to, pesquisadores da Univer-
sidade de São Paulo e da Uni-
versidade Estadual Paulista 
perceberam que no começo 
de novembro aconteceu uma 
mudança na tendência da 
transmissão. A curva de con-
tágio voltou a subir, um refle-
xo do aumento nas interna-
ções, em meados de outubro.

No estado de São Paulo, a 
taxa de transmissão está aci-
ma de 1 (1,05), o que indica 
tendência de aceleração nas 
infecções. As projeções mos-
tram que ela deve chegar, na 
próximo segunda-feria, a 1,11. 
Na capital, o índice está ainda 
mais alto. A tendência é que 
passe dos atuais 1,36 para 1,41.

Taxa de transmissão da Covid-19 no 
Brasil volta a ficar muito acima do 
tolerável e hospitais voltam a lotar

Números no Brasil
O Brasil tem 166.101 mortes 

por coronavírus confirmadas 
até as 13h desta terça-feira 
(17), segundo levantamento 
do consórcio de veículos de 

imprensa a partir de dados 
das secretarias estaduais de 
Saúde. O número é o segundo 
maior do mundo, atrás apenas 
dos Estados Unidos.

A média móvel de novas 

infecções nos últimos 7 dias 
teve uma variação de +59% 
em relação aos casos regis-
trados em duas semanas. 
Esse percentual é o maior 
desde 3 de junho.

Voluntários receberam kit com nitazoxanida para estudo clínico em Bauru, uma das cidades que participou do estudo do Ministério
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os parlamentares adversários. 
Quatro deles, aliados ao prefeito, 
renovaram o mandato. 

Apenas uma candidata, Ana 
Cris Gêmeas (PSD), irmã da Cris 
Gêmeas, foi eleita na décima co-
locação, com 1.272 votos.

Centenas de aliados come-
moraram a vitória da coligação 
na Estrada Feliciano Sodré, no 
Galpão da feira, desde o início da 
apuração até a madrugada.

O resultado final da apuração 
ficou assim: 

Jorge Miranda (PL) 78,63%, 
Cris Gêmeas (PSD), 17.22%, 
Doutoras Thay (PSDB), 
1.89%, vereador Vandinho da 
Gráfica (PDT), 1.84% e Antô-
nio dos Santos, 0,42 % dos 
votos válidos.

orge Mi-
randa (PL) 
foi reeleito 
prefeito de 
M e s q u i t a , 
no domingo 
(15/11), com 
7 8 , 6 3 % 
dos votos 
(69.174 vo-

tos). A segunda colocação ficou 
com a vereadora e candidata 
a prefeita Cris Gêmeas (PSD), 
com 17.22% (15.147 votos). 

No universo de 100.754 
votos, sendo 85.296 votos vá-
lidos (84.66%), Mesquita re-

gistrou 24.28% de abstenção, 
além de 3.06 % dos votos em 
branco e 5.74% nulos.

Empresário do ramo de tec-
nologia, Jorge Miranda tem 50 
anos, casado. Seu vice, o empre-
sário Ricardo Lucena (PP), tem 
45 anos, casado e, pela primeira 
vez, assumirá um mandato. 

Os dois fazem parte da coliga-
ção “Mesquita Não Pode Parar”, a 
qual integra nove partidos: PROS, 
MDB, PP, PL, CIDADANIA, DEM, 
PTC e SOLIDARIEDADE.

A coligação do Jorge Miran-
da elegeu 11 dos 12 vereadores 
da Câmara, derrotando todos 

J

JORGE MIRANDA É REELEITO
EM RITMO DE FESTA EM MESQUITA.. 

10.962 VOTOS: FELIPINHO RAVIS SE REELEGE COM 
A MAIOR VOTAÇÃO DA HISTÓRIA DE NOVA IGUAÇU

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

A COLIGAÇÃO “MESQUITA NÃO 
PODE PARAR”, ELEGEU 11 DOS 
12 VEREADORES DA CÂMARA
 E DERROTOU TODOS OS 
PARLAMENTARES DE 
OPOSIÇÃO AO GOVERNO.

O presidente da Câmara 
Municipal de Nova Iguaçu, 
Felipe Rangel Garcia, Felipi-
nho Ravis (Solidariedade) foi 
reeleito  com a maior votação 
alcançada por um vereador 
na cidade de Nova Iguaçu, 
10.962 votos. Considerada a 
eleição mais disputada em 
todo Brasil, o feito confere a 
este jovem de 32 anos o re-
conhecimento pelo trabalho 
desenvolvido em seu 1º man-
dato.

Ele nasceu Felipe Rangel 
Garcia, mas é mais conheci-
do atualmente como Felipi-
nho Ravis, sendo o vereador 
mais jovem da atual legis-
latura, e também o mais jo-
vem a ocupar a presidência 
da Casa. Eleito com 3.891 vo-

tos, em 2016, Felipinho já al-
cançou a marca de campeão 
em aprovação de projetos 
de lei no Legislativo igua-
çuano. Com um olhar volta-
do para todos os segmentos 
da sociedade, sua atuação 
tem grande destaque em 
saúde, educação, esportes e 
obras de infraestrutura. Seu 
grande ideal ao entrar para 
o mundo da política foi o 
de ter mais oportunidades 
para ajudar as pessoas. Suas 
ações são voltadas para este 
foco, todas as horas do dia.

Pai da pequena Emano-
ella, Felipinho nasceu em 
Nova Iguaçu, no bairro da 
Prata. Seus pais e sua bisa-
vó Dolores são seus gran-
des referenciais de vida. 

Vem deles o exemplo do 
quanto a família é impor-
tante na construção de pes-
soas justas, trabalhadoras 
e corajosas. Amante do fu-
tebol, seu sonho de criança 
era se tornar um jogador de 
sucesso. A vida apresentou 
outros caminhos, como a 
realização de eventos cul-
turais e o comércio. Mas a 
paixão pelo futebol conti-
nua e o coração bate mais 
forte quando o Flamengo 
entra em campo.

Com um grande caminho 
a percorrer, Felipinho Ravis 
tem uma certeza: "Cada dia 
que nasce, agradeço a Deus 
pela grande oportunidade de 
estar vivo, de poder aprender 
cada vez mais na relação com 

outras pessoas. Acredito que a 
vida deve servir para que to-
dos sejam felizes. Com muita 
humildade e perseverança vou 
seguindo, um dia de cada vez, 
e como servidor público que 
agora estou, coloco meu man-

dato de vereador a serviço da 
construção de uma Nova Igua-
çu, do Estado do Rio de Janeiro 
e de um Brasil cada vez melhor 
de se viver. Muito obrigado 
pela confiança que foi deposi-
tada em mim.
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eeleitos no 
p r i m e i r o 
turno, os 
p r e f e i t o s 
de Belford 
Roxo, Duque 
de Caxias e 
Nova Igua-
çu, na Bai-
xada Flumi-

nense, desenharam um cenário 
que nunca ocorreu ou que não 
acontecia há alguns anos em 
seus respetivos municípios. 
Mesmo no contexto de pande-
mia e com menos eleitores indo 
às urnas, Waguinho (MDB), Wa-
shington Reis (MDB) e Rogério 
Lisboa (PP) definiram o pleito 
no último domingo.

Apesar disso, em duas cida-
des da região, a vitória defini-
tiva vai depender da Justiça 
Eleitoral. Renato Cozzolino 
(PP) conquistou 27,1% dos vo-
tos em Magé, mas teve o re-
gistro de candidatura indefe-
rido pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). Ele tem uma 
condenação anterior por abu-
so de poder econômico. A as-
sessoria afirmou que ele já re-
correu e que está confiante na 
decisão da Justiça. Em Duque 
de Caxias, Reis obteve 52,55% 
dos votos, mas o TRE indefe-
riu a candidatura, já que o pre-
feito tem uma condenação no 
STF por crime ambiental.

R
Com mais de 162 mil votos, 

representando expressivos 
80,40% do total, Waguinho 
entrou para a história como o 
primeiro prefeito reeleito de 
Belford Roxo.

— Quando assumi, em 2017, 
o Hospital Municipal, antiga 
Unidade Mista do Lote XV (que 
agora é UPA), o Hospital Infantil 
e a UPA do Bom Pastor estavam 
sem funcionar. Reabrimos tudo 
e ainda construímos unidades 
de saúde da família (USF) e 
unidade básica de saúde (UBS) 
— afirmou Waguinho, que teve 
um governo polêmico, os bens 
bloqueados e chegou a ser afas-
tado do cargo pela Justiça.

Lisboa, com 62,10% dos vo-
tos, conquistou uma reeleição 
no primeiro turno, o que não 
acontecia desde 2008, quan-
do Lindbergh Farias (PT) der-

Reeleitos na Baixada celebram e 
definem novas prioridades

Waguinho é erguido por eleitor em Belford Roxo

O prefeito reeleito Rogério Lisboa votou ao lado dos filhos

rotou o então peemedebista 
Nelson Bornier.

— Temos um série de inves-
timentos importantes que va-
mos entregar. O Hospital Iguas-
sú, que deverá ser entregue no 
meio do ano que vem, os viadu-
tos de Austin e de Comendador 
Soares, seis creches que esta-
mos construindo.

Já Reis disse que algumas 
prioridades, entre outras coisas, 
serão a transformação do Hos-
pital São José no Hospital do 
Coração, Sobre o indeferimen-
to, disse que confia na Justiça:

— O povo me elegeu nova-
mente porque sabe que Du-
que de Caxias não pode pa-
rar nem retroceder. O nosso 
recurso está sendo julgado e 
deve sair em breve. Enquan-
to isso, sigo trabalhando pelo 
bem da nossa cidade.

Foto: Cléber Júnior

Reeleito, Washington Reis aguarda decisão da Justiça

Foto: Divulgação

O Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) rejeitou nesta ter-
ça-feira (17) novo recurso da 
defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Com a 
decisão da Quinta Turma, 
fica mantida a condenação 
de Lula no caso do triplex do 
Guarujá (SP).

Em abril de 2019, o cole-
giado decidiu manter a con-
denação, mas reduzir a pena 
imposta ao ex-presidente, 
fixada então em 8 anos, 10 
meses e 20 dias de reclusão 
por corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro.

Antes, o Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região 

(TRF-4) havia determinado 
pena maior, de 12 anos e 1 
mês, pelos mesmos crimes. 
O ex-presidente Lula alega 
inocência no caso.

Nesse processo, ligado à 
operação Lava Jato, o ex-pre-
sidente foi acusado de rece-
ber propina da construtora 
OAS em reformas e reserva de 
um apartamento em um pré-
dio da empreiteira.

Esse é o segundo recurso 
negado pela Quinta Turma 
contra a condenação. Os mi-
nistros analisaram os chama-
dos embargos de declaração 
– um tipo de recurso que, em 
tese, não muda o resultado 

STJ nega novo recurso de Lula contra 
condenação no caso do triplex

e trata apenas de esclarecer 
pontos do julgamento.

Os advogados de Lula pedi-
ram que o processo do triplex 
fosse anulado, e o ex-presi-
dente, absolvido – ou, ainda, 
que tivesse a pena reduzida 
novamente. A defesa apontou 
uma série de supostas irregu-
laridades no processo e ques-
tionou o julgamento do STJ.

A transmissão da sessão 
realizada por videoconferên-
cia foi interrompida durante 
o julgamento e, por isso, o 
público não conseguiu acom-
panhar a análise do caso. Se-
gundo informações do STJ, os 
ministros rejeitaram o recur-
so por unanimidade.

No fim de outubro, o STJ 
foi alvo de um ataque hacker 

que paralisou os trabalhos da 
Corte. A PF investiga o caso.

Também na sessão desta 
terça, os ministros do STJ aco-
lheram um recurso da defesa 

do empresário Léo Pinheiro, 
da OAS, e determinaram a re-
dução de uma multa aplicada 
ao empreiteiro. O valor ficou 
em R$ 2.252.472.

O STJ rejeitou  novo recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Foto: Reprodução
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m cobrador 
de ônibus 
foi flagrado 
m o s t ra n d o 
o pênis para 
uma criança 
de apenas 
cinco anos. 
O caso ocor-
reu em São 

Paulo, na tarde de sábado, num 
veículo da linha 1758/10, que 
faz o trajeto do bairro Jardim 
Antártica até o metrô de Santa-
na. A mãe da criança, Elisânge-
la Marques, foi quem percebeu 
e filmou o ato obsceno.

As imagens mostram o cobra-
dor sentado próximo da catra-
ca, mexendo diversas vezes na 
própria calça. Ele tenta esconder 
o órgão genital com uma bolsa, 
mas é possível ver o pênis fora da 
roupa em diversos momentos.

U
O caso foi registrado na po-

lícia no mesmo dia. O cobra-
dor, porém, não foi preso em 
flagrante. Elisângela solicitou 
que o motorista parasse o veí-
culo, mas não foi atendida. Ela 
apenas conseguiu ir para uma 
delegacia após chegar no ponto 
final da linha.

Numa rede social, a espo-
sa de Elisângela, Kleo Pereira, 
agradeceu o apoio que a família 
está recebendo após a divulga-
ção do abuso que sofreram. Ela 
caracterizou a situação como 
"inadmissível e inacreditável" e 
ressaltou que está lutando para 
que o funcionário da linha de 
ônibus seja preso.

"Estamos até agora estupe-
fatas...já abrimos o boletim de 
ocorrência, mas não vamos 
sossegar enquanto não vermos 
esse infeliz na cadeia. Fiquem 

Cobrador de ônibus é flagrado 
mostrando pênis para criança 
de cinco anos e a  mãe filmou

Cobrador foi flagrado em ato obsceno dentro de ônibus em São Paulo (SP) 

de olho nas suas crianças. Caso 
aconteça com vocês esse episó-
dio, denunciem. Não se calem. 
As redes sociais hoje nos fortale-
cem. Aos cobradores de ônibus: 
infelizmente isso foi uma even-
tualidade, isso é questão de ca-
ráter. Não se sintam ofendidos. 
Fica aqui a revolta de uma em 
nome de todas", disse Kleo.

Em nota, a empresa munici-
pal SPTrans disse que acionou 

a empresa de ônibus assim que 
tomou conhecimento da ocor-
rência para solicitar a demissão 
do cobrador e do motorista. A 
SPTrans ressaltou ainda que 
"repudia qualquer tipo de abu-
so no transporte público e re-
aliza campanhas preventivas 
sobre esse tema em materiais 
afixados nos ônibus e termi-
nais". Além disso, destacou 
que, nesses casos, "o motorista 

deveria ter parado o ônibus e 
aguardado a chegada da polícia 
ou conduzido até a delegacia 
mais próxima, onde a vítima 
poderia registrar o boletim de 
ocorrência e receber amparo 
das autoridades policiais".

A empresa Sambaíba, res-
ponsável pela linha 1758/10, 
informou que o cobrador já 
foi desligado do quadro de 
funcionários.

Um homem matou uma mu-
lher a facadas no domingo, dia 
15, dentro de um condomínio no 
bairro de Penha, na Zona leste de 
São Paulo. Elizabeth Ferraz, de 61 
anos, era segurança do Metrô de 
SP, e foi assassinada pelo com-
panheiro, Jerônimo Michel, de 
53 anos, que tirou a própria vida 
depois de esfaquear a mulher.

De acordo com a Policia Mili-
tar de SP, agentes foram aciona-
dos para atender uma ocorrência 
em um apartamento na Rua Ciri-
no De Abreu, por volta das 12h15. 
Ao chegarem no local, encontra-
ram o corpo de um homem, de 
53 anos, na sacada. O dono do 
imóvel contou que a vítima mo-
rava no 9º andar.

No apartamento da vítima, no 
quarto de casal, os policiais en-
contraram o corpo de sua esposa 
com diversos ferimentos causa-
dos por faca. A tela de proteção 
da janela do quarto estava rasga-
da. Foi requisitado perícia para o 
local dos fatos, carros de cadáver 
ao IML e exame toxicólogo ao 
casal. O caso foi registrado como 
Homicídio qualificado (feminíci-
dio) e suicídio consumado pela 
10º DP (Penha). A Polícia Civil 
investiga a motivação do crime.

Procurada, a Companhia do 
Metrô de São Paulo afirmou 

que não iria se pronunciar sobre 
o caso porque a ocorrência não 
foi nas dependências da empre-
sa. A concessionária também 
não quis confirmar onde os dois 
funcionários estavam alocados 
na companhia.

Nas redes sociais, Elziabeth 
mantinha várias fotos de via-
gens, como para o Rio de Janeiro 
e para Cancún, no México, alem 
de outros momentos especiais 
com Jerônimo. Eles começaram 
a se relacionar em 2014. Um 
dos filhos da mulher, Eduardo 
Ferraz, fez uma publicação para 
desabafar sobre a perda da mãe 
em uma rede social.

"Deus, me ajude a supor-
tar essa dor que é a partida da 

Idoso é morto dentro de casa em 
São Gonçalo; Polícia Civil investiga

Homem mata a mulher a facadas e tira a própria 
vida e filho fala da dor em publicação

Um idoso identificado como 
Francisco Jacinto da Rocha, 
de 63 anos, foi morto dentro 
de casa, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do Rio, 
nesta segunda-feira, dia 16. 
Segundo a Polícia Militar, equi-
pes do 7º BPM encontraram 
uma faca ao lado do corpo.

O caso será investigado pela De-
legacia de Homicídios de Niterói, 
São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). 
A Polícia Civil informou que "os 
agentes buscam provas e outros 
elementos para esclarecer" o crime.

A vítima morava na Travessa 
Ideal, no bairro do Mutondo, e 
foi identificada como Francisco 
Jacinto da Rocha, de 63 anos.

O ocorrido chocou a vizi-
nhança, que chamou atenção 
para a violência empregada con-
tra uma pessoa de idade avan-
çada. Usuários do Facebook 
também deixaram comentários 
sobre os perigos do bairro. Um 
internauta relembrou um episó-
dio de assalto à casa do idoso, há 
poucos meses, em que teria sido 
levada uma TV.Elizabeth Ferraz, de 61 anos, foi assassinada pelo companheiro, Jerônimo Michel, de 53 anos 

Foto: Reprodução

minha mãe. Me ajude a ser o 
guerreiro que ela sempre foi. 
Descanse em paz, mãezinha", 
escreveu o filho, que postou 
uma rosa branca com um fun-
do preto, em sinal de luto.

Uma das amigas de Elizabeth 
comentou a postagem do filho 
da vítima, assim como outras 
pessoas próximas.

"Muito triste. Estou cho-
cada. Ela era uma irmã para 
mim. Deus irá confortar o co-
ração de vocês", escreveu San-
dra Regina Barbosa.

"Não tenho nem o que falar, 
somente pedir a Deus para nos 
confortar, só Jesus! Meus senti-
mentos! Que tristeza!!", disse a 
amiga Andrezza Alves de Brito.

Vítima vivia na Travessa Ideal, no Mutondo, em São Gonçalo

Foto: Reprodução
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P r e f e i t u r a 
de Duque 
de Caxias, 
através da 
S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Obras, conti-
nua atuando 
na limpeza e 
desassorea-

mento dos rios e canais que cortam 
o município para evitar enchentes 
e inundações, principalmente 
nessa época do ano de chuvas 
intensas. Apesar das campanhas 
de conscientização da população, 
em algumas regiões moradores 
insistem em jogar lixo nas mar-
gens e dentro dos rios e canais, 
provocando alagamentos em 
bairros e comunidades localiza-
das próximo aos cursos d’água.

Em dois anos e dez meses o pro-
grama de combate a enchentes da 
Secretaria der Obras limpou mais 
de 200 quilômetros de rios, ca-
nais e valões evitando enchentes 
e alagamentos em muitos bairros 
dos quatro distritos. Obras de dre-
nagem de ruas e macrodrenagem, 
expansão e urbanização de canais 

A
estão em andamento no municí-
pio, como a canalização de um tre-
cho de mais de um quilômetro do 
Canal Farias, em Saracuruna, entre 
as ruas Coronel Silva Barros e Pa-
dre Marinho. A obra, realizada por 
administração direta, vai aumen-
tar a capacidade de escoamento 
das águas, acelerando a drenagem 
nos dias de chuva forte.

“No Canal Farias está sendo 
criada uma rede dupla de escoa-
mento, com galeria pré-moldada 
em concreto armado com peças 
medindo 4m x 3m x 1m e espes-
sura de 20 centímetros”, infor-
mou o secretário de Obras João 
Carlos Grilo, acrescentando que 
o trecho será urbanizado com a 
criação de uma grande área de la-
zer com ciclovia, playground, aca-
demia de ginástica e jardins entre 
outros equipamentos.

LIXO
Apesar da coleta do lixo ser 

regular e realizada três vezes por 
semana em todos os bairros, em 
algumas localidades moradores 
insistem em jogar lixo e detrito nas 
ruas, terrenos baldios e praças fora 

Prefeitura de Duque de Caxias 
pede que moradores não joguem 
lixo nos rios e canais

E#m quase 3 anos o programa de limpeza dos rios  fez mais de 220 quilômetros de trabalho

do dia de passagem do caminhão 
coletor. No centro da cidade e cen-
tros urbanos o recolhimento do 
lixo é feito diariamente. Além da 
sujeira, o lixo atrai moscas e roedo-
res, provocando mau cheiro e risco 
de doenças nesses locais. O lixo 
também é levado para os bueiros 
nos dias de chuva intensa causan-
do transtornos à população.

“Nesta segunda-feira realizamos 

mais uma vez a limpeza do Canal 
Caboclo, que corta o centro da cida-
de e nos dias de chuva forte provoca 
alagamentos nas avenidas Nilo Pe-
çanha e Dr. Manoel Teles. Em cada 
serviço executado no Canal Cabo-
clo e em outros locais a secretaria de 
Obra retira toneladas de lixo. Grande 
quantidade de garrafas PET, tronco 
de árvores, aparelhos domésticos 
como fogões e geladeiras, além de 

colchões e até sofás”, disse o secretá-
rio de Obras, João Carlos Grilo.

A coleta do lixo nos distritos é fei-
ta três vezes por semana. Para aten-
der à população a Subsecretaria Mu-
nicipal de Limpeza Urbana mantém 
à disposição dos moradores os tele-
fones 2674-9090 e 0800-0222515. 
Os pedidos para retirada de lixo e 
entulho podem ser feitos de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h.

Melhoria do policiamento 
na Região dos Lagos, através da 
implantação de um batalhão da 
Polícia Militar no município de 
Araruama. A proposta em análi-
se pelo governo foi apresentada 
pelo deputado Anderson Ale-
xandre (SDD) através de emen-
da à Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO 2021).

Com cerca de 550 mil habitan-
tes, a Região dos Lagos é atendida 
pelo 25º BPM, que tem sede em 
Cabo Frio, e ainda cuida de São Pe-
dro da Aldeia, Iguaba Grande, Sa-
quarema, Búzios, Arraial do Cabo 
e Araruama, sendo só Araruama 
em torno de 130 mil habitantes.

O deputado Anderson Ale-
xandre manifesta o desejo de 
ver a unidade policial implan-
tada o quanto antes. “É urgente 
e até estratégico reforçar o poli-
ciamento na Região dos Lagos 
como um todo, acredito que a 
instalação de um batalhão em 

Araruama contribuirá muito. Es-
peramos sensibilizar a Secretaria 
de Polícia Militar e o governador 
para atendermos esse apelo dos 
moradores da região”, afirma 
Anderson Alexandre.

Poupa Tempo - O deputado 
também solicitou através de 
emenda à LDO 2021 a implanta-
ção de unidades do programa Rio 
Poupa Tempo nos municípios de 
Araruama e Rio Bonito, para que a 
população tenha acesso aos servi-
ços de órgãos estaduais num úni-
co local, sem necessidade de se 
deslocar para outras cidades.

Através do Rio Poupa Tempo é 
possível solicitar 1ª e 2ª via de do-
cumentos como RG, habilitação, 
carteira de trabalho; liberação de 
veículos apreendidos; seguro-de-
semprego; certidões de casamen-
to, óbito, de registro de imóvel e 
protesto; documentação para em-
preendedores individuais, entre 
outros serviços.

Araruama pode ganhar batalhão da 
Polícia Militar em muito breve

Proposta em análise foi apresentada ao governo através de emenda à LDO 2021

Foto: Divulgação
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o feriado do dia 20 
de novembro (sex-
ta-feira), o cantor e 
compositor Carlos 
Caramello coman-
da a 3ª edição da 
“Resenha do Ca-
ramello”, com a 
grande presença 
do cantor e com-

positor Gustavo Lins e convida-
dos. O show acontece no Boteco 
Capadócia, em Marechal Hermes, 
a partir das 13h.

Durante o evento, que segue 
todas as normas de segurança 
no combate ao Covid-19, o púbi-
co poderá degustar uma mara-
vilhosa e verdadeira feijoada de 
boteco enquanto confere um re-

“RESENHA DO CARAMELLO” 
COM A PRESENÇA DE GUSTAVO 
LINS E CONVIDADOS

N

e chamo Jhenni Gio-
vanelli, Moro no Rio 

de Janeiro! Sou forma-
da em design de moda 

e sou empreendedora 
da área. Sou musa do 

Vasco e vice-campeão 
do Garota Sexy Club 2019, promovi-
do pela Revista Sexy, faço trabalhos 
como presença vip, eventos e tenho 

meu site onde posto fotos e vídeos 
sensuais, o Onlyfans. Completamente 
apaixonada por fotografia, amo ser fo-
tografada! Veja mais do meu conteúdo 
nas minhas redes sociais: 
Texto: Sylvio Netto Assessoria 
Fotos :   Breno Decioli 
Fotos Garota Sexy Clube 2019:  Studio 
Woody 
Fotos nuas no Sexy Clube :  Heros Cegatta

G
io

va
n

el
li

Nascido e criado em Madurei-
ra, bairro considerado o coração 
do samba, na Zona Norte do Rio 
de Janeiro, Carlos Caramello vive, 
atualmente, no bairro de Marechal 
Hermes de onde acompanha tudo 
o que vem acontecendo com a 
música brasileira.

Caramello, que teve algu-
mas de suas composições gra-
vada por grupos renomados 
como, Melanina Carioca “So-

bre Ontem” e o Grupo Pago-
deô “Hoje Vou Vacilar”.

O cantor está finalizando 
seu primeiro EP solo, intitula-
do “Sou Eu”, com produção de 
Michel Ramos, a obra traz 3 fai-
xas. A previsão de lançamento 
é Dezembro, em todas as plata-
formas digitais. O músico ainda 
promete aos seus fãs disponi-
bilizar diversos videoclipes em 
seu canal oficial do YouTube.
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DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando pertório bem variado que inclui 
sambas e pagodes de sucesso de 
cantores consagrados dos anos 
90 como, Soweto, Pixote, Sorriso 
Maroto, Jeito Moleque, os atuais, 
Thiaguinho, Belo, Xande de Pila-
res, além das autorais, “Eu Que 
Não Presto” e “Sobre Ontem” e  
de seu primeiro EP “Sou Eu”.

Carlos Caramello será acompa-
nhado pelos músicos: Leandro Les-
sa (cavaco), Michel Ramos (violão 
e regência), Adriano (baixo), Ruan 
Maximino (sopro), William (bate-
ria), Vitinho e Dun (percussão).

Após a apresentação de Cara-
mello, o cantor e compositor Gus-
tavo Lins convida o público pre-
sente para embarcar, com ele, em 
uma viagem ao tempo cantando 
seus maiores sucessos, “Pra Ser Fe-
liz”, “Você Beija Tão Bem”, “Nossas 
Canções”, “Com Humildade” entre 
outros. E nos intervalos, quem co-
manda a pista são, Dj Mário (FM O 
Dia) e Dj Malaby.
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abigol não 
está recu-
perado das 
dores na 
coxa direi-
ta, não viaja 
e aumenta 
ainda mais 
a lista de 
d e s f a l q u e s 

do Flamengo para enfrentar 
o São Paulo, quarta-feira, 
no Morumbi. O atacante fez 
exame que apontou uma fa-
diga acentuada no local.

Como perdeu por 2 a 1 no 
Maracanã, a equipe precisa 
vencer por dois gols de dife-
rença para avançar na Copa 
do Brasil. Se vencer por um 
gol, o Flamengo leva a deci-
são para os pênaltis. Não há 
critério de "gol fora de casa" 
no torneio.

A informação da ausência de 
Gabigol foi publicada inicial-
mente pelo site "Coluna do Fla".

G
Além de Gabigol, o técnico 

Rogério Ceni não vai poder 
contar com Pedro, Thiago 
Maia, Filipe Luís e Rodrigo 
Caio, que se recuperam de 
lesão. Diego está em recon-
dicionamento físico. Everton 
Ribeiro e Isla jogam nesta 
terça pelas Eliminatórias e é 
improvável que tenham con-
dições de estar em campo 
contra o São Paulo na quarta.

Nesta terça, o Flamengo 
confirmou a alta gravidade do 
problema de Thiago Maia, que 
lesionou os ligamentos do jo-
elho. A forma de tratamento 
ainda está sendo discutida com 
o Lille, clube francês que tem 
contrato com o volante.

Confira a lista dos relacio-
nados para o jogo contra o São 
Paulo:

Everton Ribeiro e Isla cons-
tam na relação, mas disputam 
nesta terça jogos pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo.

Gabigol não se recupera e 
aumenta lista de desfalques do 
Flamengo contra o São Paulo

Flamengo x São Paulo - Copa do Brasil - Gabigol 


