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C o n s i -
derado o 
braço di-
reito do 
prefeito de 
Nova Igua-
çu, Rogerio 
Lisboa o 
e x - s u b s e -
cretário de 
infraestru-

tura e ex-assessor especial, 
Dudu Reina, é pré-candidato 
a vereador de Nova Iguaçu 
e já teve sua candidatura re-
gistrada no TRE-RJ, pelo PDT 
(Partido Democrata Cristão).

Dudu Reina que tem 39 
anos, é nascido e criado em 
Nova Iguaçu, tem sido citado 
como uma grande promessa 
para as eleições deste ano de-
vido a enorme aceitação nas 
ruas e o excelente relaciona-
mento com o prefeito.

Desde 2014, ano em que o 
atual chefe do executivo igua-
çuano foi eleito deputado 
estadual, Dudu Reina acom-
panha Lisboa, pois foi seu 
assessor parlamentar na Alerj 
até 2016, ano em que Rogé-
rio foi eleito prefeito de Nova 
Iguaçu e nomeou Dudu como 
seu assessor especial.

Já em 2019, Reina passou 
a ocupar também o cargo de 
subsecretário de infraestru-

tura, estando a frente de di-
versas obras de extrema im-
portância para a população 
iguaçuana.

"Logo no início da gestão 
do Rogerio na prefeitura, en-
frentamos um enorme desafio 
que foi resgatar a autoestima 
dos servidores públicos mu-
nicipais que estavam abando-
nados, com mais de 4 meses 
de salários atrasados, onde 
recebíamos os representantes 
das categorias no gabinete e 
assumiamos o compromisso 
que era a prioridade inicial do 
governo: trabalhar para colo-
car a folha de pagamento em 
dia. Foi uma tarefa nada fácil, 
mas graças a competência, res-
ponsabilidade e compromisso 
com o servidor, já no final do 
primeiro ano de governo, to-
dos os servidores ativos e apo-
sentados estavam com seus 
pagamentos em dia. Foi uma 
enorme satisfação poder ver 
o semblante dos servidores 
aposentados satisfeitos com 
nosso trabalho, após passarem 
por sérias dificuldades, inclu-
sive para a adquirir itens bá-
sicos de sobrevivência, como 
por exemplo medicamentos e 
insumos de primeira necessi-
dade.", declarou Dudu Reina.

"Devido a experiência que 
adquiri  durante esses 5 anos 

C
Dudu Reina tem 39 anos, é nascido e criado em Nova Iguaçu

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEleições 2020
Dudu Reina - 12678, homem de 
confiança de Lisboa é candidato
a vereador em Nova Iguaçu

e a proximidade com o prefei-
to Rogério Lisboa, identiquei 
que posso contribuir com a 
sociedade sendo a interlo-
cução entre o povo e o poder 
executivo. Quando ocupei os 
cargo de subsecretário de in-
fraestrutura, vi que quando a 
gente quer resolver e tem boa 
vontade é possível conseguir 
solucionar alguns problemas 
que parecem ser muito gran-
des mas têm solução, como 
por exemplo a construção da 
agulha da Via Light na altu-
ra Rua Dom Walmor que deu 
mais fluidez ao trânsito, bem 
como os 2 retornos implanta-

dos próximos ao viaduto do 
extra, acabando com o engar-
rafamento no local e as ban-
dalhas facilitando o tráfego na 
região. Outra obra de grande 
impacto para o município que 
aconteceu durante a nossa 
gestão foi a construção de Via-
duto da Barros Junior, o proje-
to vinha se arrastando há anos 
e finalmente saiu do papel, 
melhorando infinitamente o 
trânsito no local. A constru-
ção da ciclovia da Bernadino 
de Melo também é uma obra 
da atual gestão que contou 
com a nossa participação para 
planejamento e execução. 

Durante a realização da obra, 
escutando os moradores, 
identificamos a necessidade 
da extensão da pista, daí en-
tão levamos ao prefeito esta 
demanda que prontamente 
foi atendida e encontra-se em 
fase de finalização.", afirma.

"Participar do governo mais 
atuante da história de Nova 
Iguaçu pra mim é motivo de 
muito orgulho. Sabemos que 
ainda há muito a ser feito e 
não nos faltará boa e deter-
minação para continuar avan-
çando e trabalhando por uma 
Nova Iguaçu ainda melhor.", 
finalizou Dudu Reina.
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s vésperas 
das elei-
ções muni-
cipais, uma 
c o n f u s ã o 
sobre a re-
tomada das 
aulas na 
rede mu-
nicipal do 
Rio levou 

o Sindicato dos Profissionais 
de Educação a convocar uma 
assembleia para deliberar so-
bre uma greve integral caso os 
profissionais sejam convoca-
dos a retornarem as atividades 
presenciais. 

Após o prefeito Marcelo 
Crivella anunciar na última 
terça-feira que as escolas da 
Rede Municipal de Educação 
poderiam "reabrir voluntaria-
mente", as Coordenadorias 
Regionais de Educação (CREs) 
realizaram reuniões e determi-
naram o retorno dos professo-
res às escolas a partir desta ter-
ça-feira. Os alunos voltariam na 
semana que vem, no dia 17. A 
decisão, no entanto, foi revista 
na noite deste domingo.

Por volta das 21h da noite, 
os CREs dispararam email às 
diretorias informando que o re-
torno dos professores e demais 

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, disse 
que o Brasil enfrenta alta no pre-
ço dos alimentos por questões 
como valor de commodities e 
pressão cambial. Em evento da 
The Economist, Campos Neto 
ressaltou que a pandemia tam-
bém contribuiu para elevar os 
preços, uma vez que os brasilei-
ros substituíram gastos com ser-
viços por mais alimentação em 
casa. "Temos visto maior con-
sumo das pessoas que estão nos 
programas de renda", completou.

No evento, o presidente 
lembrou que há ainda muitas 
incertezas em relação à pro-
gressão da pandemia e que 
alguns países descobriram 
mutações do coronavírus, mas 
que a vacina será o que mudará 
o jogo definitivamente.

"Vimos hoje o que os mer-
cados fizeram hoje com a es-
peculação da vacina", afirmou 
ele, em referência ao anúncio 
da Pfizer e da BioNTech de 
que a vacina experimental 
que desenvolvem de forma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSHipocrisia

A
profissionais para o dia 10 está 
suspenso até nova determina-
ção da SME. O Sindicato Estadu-
al dos Profissionais da Educação 
marcou uma reunião para as 15 
horas desta segunda-feira para 
entender o posicionamento da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção sobre o retorno.

"Vamos tentar entender o 
'disse me disse'. A sensação 
que a gente tem é que o pre-
feito está tentando usar o re-
torno às aulas presenciais elei-
toralmente. O resultado deste 
domingo (15) vai interferir nas 
vidas dos profissionais de edu-
cação. Ele está usando este de-
bate como pauta política", cri-
tica a coordenadora da capital 
do Sepe, Duda Quiroga.

A Secretaria Municipal de 
Educação informa que está pla-
nejando com os coordenadores 
regionais de Educação os proce-
dimentos de retorno das aulas 
presenciais no 9º ano da Rede 
Municipal e também no último 
ano do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos no Ensino 
Fundamental. A volta às aulas, 
diz a pasta, será voluntária para 
os estudantes – os pais decidirão 
se levarão os filhos. 

A data de retorno dos pro-
fessores e demais profissio-

Em meio a vaivém sobre retorno 
presencial, professores avaliam 
decretar greve total no Rio

Preços de alimentos sobem por
causa de commodities e câmbio, 
diz presidente do BC

Foto: Amanda Perobelli

Secretaria Municipal de Educação informa que planeja retorno das aulas presenciais 

nais de Educação ao ambiente 
escolar está "nos últimos de-
talhes" para ser acertada. Se-
gundo a Secretaria Municipal 
de Educação, esta volta se dará 
antes do retorno dos alunos.

A SME diz ainda que nesta 
semana ocorrem reuniões com 
professores, conselhos de pais e 
responsáveis, direções de unida-
des para alinhar detalhes para o 
retorno presencial de parte dos 
alunos. 'Quando for ocorrer o 
retorno dos alunos será ampla-
mente divulgado", finaliza.

Sepe está com assembleia 
marcada para terça-feira
O Sindicato dos Profissionais 

de Educação marcou uma as-
sembleia virtual para às 9h des-
ta terça-feira, que até a manhã 
de hoje contava com quase 700 

inscritos. O Sepe decide se man-
tém a greve, que está em caráter 
parcial, apenas para atividades 
presenciais, se amplia a greve 
também para o trabalho remoto 
ou se a suspende.

"Até o presente momento, 
a greve era apenas presencial. 
Mas, uma parcela dos profissio-
nais discute a adesão a uma gre-
ve total, inclusive das atividades 
remotas, caso todo mundo tenha 
que voltar ao presencial", explica 
a coordenadora do Sepe Duda 
Quiroga. O Sepe está em greve 
parcial desde o dia 30 de julho.

O sindicato entende que não 
há condições sanitárias para o 
retorno das aulas presenciais. 
Problemas como falta de água, 
acesso restrito às despensa - que 
não dispõem de porta para a rua, 
obrigando o trânsito de funcio-

nários de outras empresas den-
tro do refeitório -, falta de venti-
lação nas salas, número limitado 
de banheiros, além da quanti-
dade de alunos por turma, são 
apontados como gargalos para 
o cumprimento dos protocolos 
sanitários em unidades da rede.

A SME diz que protocolos 
de segurança indicados pela 
Vigilância Sanitária serão cum-
pridos para que seja garantida 
a segurança da comunidade es-
colar. Segundo a pasta, haverá 
redimensionamento dos espa-
ços utilizados e disponibiliza-
ção dos produtos necessários 
para a higienização pessoal e 
do ambiente escolar.

Na rede pública da cidade do 
Rio apenas o terceiro ano do En-
sino Médio, da Rede Estadual de 
Ensino, retornou às atividades.

conjunta se mostrou 90% efi-
caz na prevenção do corona-
vírus, o que animou mercados 
pelo mundo.

Liquidez
O presidente do Banco Cen-

tral disse que o Brasil tem um 
colchão de liquidez muito gran-
de para fazer frente à crise econô-
mica trazida pela pandemia do 
coronavírus. "Vamos usar toda 
liquidez antes de pensar em ou-
tras medidas", afirmou.

Ele ressaltou que, diante 
da abundância de liquidez, o 
governo brasileiro resolveu 
disponibilizar recursos para 
os bancos repassarem ao mer-
cado e ponderou que o Banco 
Central não tem departamento 
para avaliar créditos.

Campos Neto afirmou que 
é preciso ter coordenação para 
a retirada das medidas de estí-
mulos e destacou a necessida-
de de que isso seja coordenado 
com o Executivo, Legislativo e 
Judiciário. "Ter coordenação 
para gastar é mais fácil, ter co-

ordenação na saída será muito 
mais difícil", ponderou.

Ele afirmou que, no caso 
do Brasil, o ponto positivo é 
que medidas têm data para 
acabar. "É melhor dessa for-
ma porque já tem uma estra-
tégia clara de saída."

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

José Cruz/Agência Brasil
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v e r e a d o r 
e policial 
m i l i t a r 
r e f o r m a -
do André 
A n t ô n i o 
Lopes, co-
n h e c i d o 
como Sar-
gento Lo-
pes (PSD), 

foi alvo de busca e apreensão 
da Polícia Civil na manhã desta 
segunda-feira, em Magé. A De-
legacia de Homicídios da Capi-
tal (DHC) investiga se Sargento 
Lopes, que é candidato a pre-
feito no município da Baixada 
Fluminense, usava a força polí-
tica e seu cargo de policial para 
facilitar a ação de uma milícia 
que atua há mais de três anos 
no bairro Suruí.

Lopes usou as redes sociais 
para se defender. Ele negou fa-
zer parte de milícia e disse cor-
rer risco de vida. "Há duas for-
mas de parar o Sargento Lopes: 
uma é a bala, que já estamos 
esperando por um atentado a 
qualquer momento. A outra é 
usando a justiça, como fizeram 
hoje. Colocaram minha família 
dentro da política", afirmou em 
vídeo. No fim de outubro, Rena-
ta Castro, cabo eleitoral da da fa-
mília Cozzolino foi morta a tiros 
em Magé, dias após denunciar 
ameaças. A ação desta segunda-
-feira, no entanto, não tem rela-
ção com o assassinato.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLigação perigosa

O
O filho de Lopes, conhecido 

como Andrezinho, é policial mi-
litar da ativa e também foi alvo 
de buscas. Ele é suspeito de agir 
dentro da corporação para apoiar 
as atividades do grupo crimino-
so. Celulares particulares foram 
apreendidos para que a Polícia 
Civil esclareça quais eram exata-
mente as funções de pai e filho.

"As investigações continu-
am em relação ao Sargento 
Lopes e dos demais alvos de 
busca. A gente sabe existe forte 
vínculo entre o Sargento Lopes 
e o grupo criminoso. E o Andre-
zinho facilitava algumas ações 
do grupo usando sua função", 
explicou o delegado Moysés 
Santana, titular da Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC). 
Ele investiga a atuação dos mi-

licianos de Magé há mais um 
ano, desde que era da DH da 
Baixada Fluminense.

Além dos 29 mandados de 
busca e apreensão, dez manda-
dos de prisão foram expedidos 
e nove deles foram cumpridos. 
O principal contra André Cos-
me da Costa, o André Careca, 
apontado como líder da milícia 
de Magé. Ele foi encontrado em 
casa, uma residência de certo 
luxo, com piscina e carro novo 
na garagem. Careca também ti-
nha uma miniatura de uma via-
tura da PM. Na chegada da polí-
cia, o miliciano chegou a jogar 
uma arma em cima do telhado 
para despistar. Pistola, um taco 
de basebol, roupas camufladas 
e dinheiro foram encontrados 
com André Careca.

Polícia aponta forte vínculo de candidato a 
prefeito em Magé com a milícia da região

Foto: Daniel Castelo 

Polícia Civil e Ministério Público fazem operação contra a milícia de Magé

Daniel é conduzido para a delegacia por policial 

 Delegacia de Homicídios da Capital 
está a procura de Alexandre Velozo So-
ares, conhecido como Novinho ou Xa-
ropinho, de 27 anos, suspeito de assas-
sinar a ex-namorada Hevelyn de Sant’ 
Anna Rosa, de 17 anos, em Campo 
Grande, na Zona Oeste do Rio de Janei-
ro. O Portal dos Procurados divulgou o 
cartaz com a foto do rapaz. O feminicí-
dio aconteceu a noite de quinta-feira, 
dia 5, na comunidade da Carobinha. 
Após disparar contra a adolescente, 
que foi atingida na cabeça, o suspeito 
fugiu do local com a arma utilizada 
no crime, mas abandonou um veícu-

lo, que consta como roubado no dia 
28 de dezembro de 2019.

Segundo as investigações, o crime 
foi motivado por ciúmes, uma vez que 
Alexandre não aceitava o término da 
relação. A vítima já vinha recebendo 
ameaças de morte de suspeito, mas por 
receio de represálias, nunca noticiou as 
ameaças à polícia. Conforme a polícia, 
o suspeito é integrante de uma milícia 
que age na Carobinha e que tem ligação 
com o grupo paramilitar do miliciano 
Wellington da Silva Braga, o Ecko, chefe 
da milícia no Estado do Rio.

A vítima deixou um filho de 2 anos, 

fruto de sua relação com o suspeito. A 
jovem chegou a ser levada para uma Uni-
dade de Pronto Atendimento do bairro, 
mas não resistiu aos ferimentos. A Justi-
ça expediu um mandado de prisão tem-
porária de 30 dias contra o suspeito.

Quem tiver qualquer informação a 
respeito da localização Alexandre Velo-
zo, que ainda se encontra em liberdade, 
pode denunciar anonimamente pelos 
seguintes canais:Whatsapp Portal dos 
Procurados: (21) 98849-6099; Face-
book/(inbox): https://www.facebook.
com/procuradosrj/;Telefone do Disque-
-Denúncia (21) 2253-1177.

Polícia procura suspeito de matar a ex-namorada, em 
Campo Grande, que tem ligação com a milícia

Tatuador é preso suspeito de esfregar 
órgão sexual no braço de jovem em 
estúdio de Copacabana

Um tatuador foi preso em 
flagrante na última sexta-feira 
por policiais da 12ª DP (Copaca-
bana) suspeito de ter esfregado 
seu órgão sexual no braço de 
uma jovem em um estúdio em 
Copacabana, na Zona Sul do Rio. 
Daniel Sena Gadioli da Silva, de 
32 anos, foi atuado em flagran-
te pelo crime de importunação 
sexual, que tem pena de um a 
cinco anos de prisão.

Acompanhada da irmã, a ví-
tima foi até a delegacia após ter 
saído do estúdio e ambas rela-
taram o que havia acabado de 
ocorrer. Os policiais da unidade 
foram até o estúdio e prende-
ram Daniel em flagrante.

Na delegacia, a vítima re-
latou que chegou ao local na 
companhia de sua irmã para 
fazer uma tatuagem no meio 
das costas. A mulher contou 
que a todo instante sentia algo 
encostar em seu braço, mas 
acreditava ser o cabo da má-
quina de tatuagem. Segundo 
ela, no fim da sessão, mais uma 
vez sentiu algo encostar em 
seu braço e, então, olhou para 
trás. Nesse momento, a vítima 

afirma ter visto o órgão sexual 
de Daniel para fora da calça e 
encostado em seu braço.

A mulher afirma que levan-
tou, questionou o tatuador e 
começou a chorar. Segundo ela, 
Daniel disse que não era sua in-
tenção, se desculpou e afirmou 
que “ficou duro”, referindo-se ao 
seu órgão sexual.

Em audiência de custódia re-
alizada nesse domingo, a juíza 
Ariadne Villela Lopes concedeu 
liberdade provisória para Danii-
el com a aplicação de algumas 
medidas cautelares. O tatuador 
foi proibido de manter contato 
com a vítima “por qualquer meio 
de comunicação, notadamente, 
mensagens de Whatsapp, SMS, 
e-mail ou telefonemas”. Ele tam-
bém deverá manter distância mí-
nima de 500 metros da jovem até 
que seja proferida sentença. Além 
disso, deverá comparecer men-
salmente em juízo para informar 
e justificar suas atividades.

A juíza indeferiu pedido do 
Ministério Público estadual para 
que Daniel ficasse impedido de 
atuar como tatuador por esse ser 
seu único meio de subsistência.

Alexandre Velozo Soares, conhecido como Novinho ou Xaropinho

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução de vídeo
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVoltando pra casa Foto: Pedro Medeiros

governador 
afastado Wil-
son Witzel 
voltou a seu 
antigo en-
dereço, uma 
casa no Gra-
jaú. A saída 
do Palácio 
Laranjeiras 

ocorreu após o tribunal misto 
— que julga o processo de impe-
achment de Witzel — votar na 
última quinta-feira, dia 5, pela 
desocupação da residência ofi-
cial. O governador em exercício 
Cláudio Castro não irá morar na 
residência oficial, segundo a as-
sessoria do Palácio. O prédio his-
tórico deve ser aberto à visitação

Em nota, a assessoria do PSC, 
afirma que o governador afas-
tado e sua família não mais vão 

O
resisdir no Palácio apesar de 
considerarem a saída uma "or-
dem ilegal". E que "jamias dei-
xou de, eventualmente, estar 
em sua casa, no Grajaú".

Durante a sessão do tribunal 
formado por desembargadores 
e deputados que julga o impe-
achment de Witzel, a relator do 
processo, deputado Waldeck 
Carneiro (PT), incluiu na vota-
ção sobre a saída do governa-
dor afastado da residência ofi-
cial. A decisão terminou após 
o placar de 6 votos a favor e 4 
contrários à proposta.

Na nota desta segunda-fei-
ra, a inclusão do tema no jul-
gamento sobre a sequência do 
processo de impeachment foi 
classificada como uma "forma 
ilegal" de discutir o assunto, 
"impedindo a defesa de Witzel 

Wilson Witzel e família voltam a 
morar no Grajaú, e Palácio Laranjeiras 
deve ser aberto à visitação

Casa no Grajaú volta a ser o endereço de Witzel e da família após saída do Palácio Laranjeira

de atuar". A advogada Ana Te-
resa Basilio protestou, durante 
a sessão na semana passada, 
contra a sugestão de desocu-
pação proposta pelo relator, 
mas não obteve sucesso.

— Há decisão expressa do 

STJ permitindo a permanên-
cia do governador no Palácio 
Laranjeiras, e essa questão 
não é objeto do presente pro-
cesso — alegou a advogada du-
rante o julgamento.

O comunicado ainda afirma 

que o governador afastado "e 
sua família sempre preferiram 
residir em seu imóvel familiar. 
Apesar da ordem ilegal o La-
ranjeiras não será mais utiliza-
do durante o afastamento de 
suas funções".

A maioria dos partidos tem 
descumprido até o momento as 
regras eleitorais sobre o repasse 
de recursos destinados ao finan-
ciamento das campanhas de 
candidatos negros e mulheres. É 
o que aponta um levantamento 
feito pelo G1 com base nos dados 
parciais do financiamento de 
campanha, disponíveis no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), e 
que consideram as declarações 
apresentadas pelos candidatos 
até o dia 5 deste mês.

A legislação determina que 
os partidos devem lançar pelo 
menos 30% de candidatas e 
que os recursos do Fundo Elei-
toral repassados a essas mu-
lheres devem seguir a mesma 
proporção. Assim, se um parti-
do lança 40% de mulheres, por 
exemplo, 40% dos recursos de-
vem ser destinados a elas.

O levantamento aponta, 
porém, que 22 dos 32 parti-
dos do país repassaram me-
nos recursos do que deviam 
para as candidatas. Por conta 
disso, a média nacional tam-
bém está abaixo do mínimo 
legal, já que 34% de todos 
os candidatos das eleições 

deste ano são mulheres, mas 
apenas 28% dos recursos do 
Fundo Eleitoral distribuídos 
pelos partidos até agora fo-
ram repassados para elas.

Em relação ao financiamen-
to de candidatos negros, não há 
uma cota mínima a ser cumpri-
da, como no caso da cota de gê-
nero, mas a mesma proporção 
de candidaturas negras lançadas 
pelo partido deve ser encontra-
da também na distribuição dos 
recursos. Então, se um partido 
lançou 40% de candidatos ne-
gros, 40% dos recursos devem 
ser destinados a eles.

Neste caso, há ainda mais 
partidos que não estão seguin-
do a regra eleitoral: 24 siglas 
repassaram até o momento 
menos dinheiro aos candida-
tos negros do que a proporção 
de candidatos lançados. No to-
tal, 50% dos concorrentes das 
eleições deste ano são negros, 
mas apenas 40% dos recursos 
foram repassados a eles.

As prestações de conta dos 
partidos apenas são analisadas 
pela Justiça Eleitoral após a dis-
puta. Por isso, os partidos têm 
até o final da campanha e das 

Maioria dos partidos descumpre regra eleitoral sobre financiamento 
de campanha e repassa menos recursos para negros e mulheres

eleições para ajustar as propor-
ções exigidas em lei.

Especialistas consultados 
pelo G1, porém, destacam a im-
portância do cumprimento das 
regras de financiamento para 
estes candidatos durante a cam-
panha, já que, sem os recursos 
do Fundo Eleitoral, suas candi-
daturas se tornam menos com-
petitivas e as chances de eles 
serem eleitos diminuem.

“Nós sabemos que recursos 
financeiros são um grande ele-
mento de capacidade eleitoral 
do candidato. Então ter recursos 
é determinante para o candi-
dato conseguir se eleger”, diz o 
cientista político Cristiano Ro-
drigues, professor da UFMG.

“Candidatos negros e mu-
lheres normalmente têm 
menos acesso a recursos. 
Então têm candidaturas me-
nos competitivas por falta 
de dinheiro”, afirma Rodri-
gues. “Se a distribuição dos 
recursos fosse isonômica e 
fosse levada a sério, os can-
didatos negros teriam mais 
capacidade de se eleger, e a 
desproporção de negros no 
Legislativo diminuiria.”
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A
médica Fernanda Ontiveros, 
candidata da coligação “Juntos 
pela Renovação” lidera com 
folga a corrida pela prefeitura 
da cidade de Japeri na Baixada 
Fluminense , acordo com Pes-
quisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Pesquisa Social 
(IBPS), encomendada pela In-

formações e Noticias do POVO, registrada  no Tri-
bunal Superior Eleitoral sob nº RJ-09540/2020.

De acordo com o levantamento, se as eleições 
fossem hoje, Drª Fernanda Ontiveros (PDT) seria 
eleita  com 36% dos votos válidos .  A margem de 
erro da pesquisa é de 4,4% para mais e para menos 
e o nível de confiança é de 95%

A pesquisa perguntou: entre os candidatos 
que requereram registro junto a Justiça Elei-
toral, em quem os entrevistados votariam 
para prefeito de Japeri ? O resultado foi o se-
guinte: Drª Fernanda Ontiveros (PDT) – 36%; 
Vereador Helder (PSC) – 20%; Cesar Melo 
(Cidadania ) – 13 %; Timor (Republicanos ) – 
8%; Carlos Moraes (PSDB) – 5%; Jonas Cruz 
(MDB) – 2%; Poroca (PTB) – 1%;  indecisos – 
7%; brancos/nulos – 8%.

Os candidatos “Fabinho do Guandu” e “Bruno Sil-
va”, que também participam do cenário estimulado 
aos entrevistados, não receberam nenhuma citação

O levantamento foi feito no dia 7 de novembro com 
507 eleitores, na faixa etária a partir dos 16 anos de idade.

Rejeição
O Ex Prefeito Timor é o mais rejeitado na pesquisa. 

Quando o eleitor é perguntado em quem não votaria 
de jeito nenhum, ele recebe 40% das indicações

Segundo a pesquisa, Timor (Republicanos) 
com 40% de rejeição tem  o maior índice verifica-
do entre todos os candidatos que tentam a elei-
ção para prefeito de Japeri. Depois aparece Carlos 
Moraes (PSDB) com 35,% dos entrevistados di-
zendo que não votariam nele.

Em seguida, com 19% de rejeição está o atual pre-
feito e candidato a reeleição  Cesar Melo (Cidadania ). 
Poroca  (PTB) e Bruno Silva (PL) vem depois com 10 % 
cada . O vereador Helder (PSC) e Fabinho do Guandu 
(PSD) ostentam os indices de 9 %  rejeição dos entre-
vistados . Jonas Cruz (MDB) 4% e Drª Fernanda Onti-
veros (PDT) 3%.

Segundo IBPS a soma ultrapassa 100% porque a 
questão aceita resposta múltipla, ou seja cada entrevis-
tado pode citar mais de um nome da lista apresentada

Avaliação do governo
O IBPS pesquisou, ainda, como os eleitores de Ja-

peri avaliam a atual adminstração da cidade e o resul-
tado revela que 69% dos entrevistados consideram o 
atual governo ruim ou péssimo

Ótimo - 2%
Bom - 7%
Regular - 22%
Ruim - 20%
Péssimo - 49%

DRª FERNANDA ONTIVEROS LIDERA PESQUISA DO 
IBPS EM JAPERI COM 36% DAS INTENÇÕES DE VOTOS

Eleições 2020

Ex Prefeito Timor 

Vereador Helder

Ex Prefeito Carlos Moraes

Cezar Melo

Doutora Fernanda Ontiveros

36%

20% 13%

5%8%
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Ú l t i m o 
Sábado 31 
foi dia de 
espectati-
va e espe-
rança para 
os mora-
dores do 
J a r d i m 
Nova Era, 
em Nova 
I g u a ç u , 

bairro este que vem sofrendo 
há anos pelo abandono de go-
vernantes, com ruas sem pavi-
mentação e saneamento básico. 
Os moradores receberam Felipe 
Rangel Garcia, o Felipinho Ravis, 
atual presidente da Câmara e 
candidato à reeleição a vereador 
pelo Solidariedade onde pude-
ram ouvir as propostas do polí-
tico e fazer pedidos por meio de 
um bate papo descontraído.

Perguntado sobre o governo 
de Rogério Lisboa, Felipinho diz 
estar satisfeito com o mandato 
do prefeito. "Ele fez um trabalho 
bacana na cidade como um todo, 
conseguiu coisas significativas 
como o Viaduto lá no centro e o 
Segurança presente, obras como 
no Jardim Alvorada, Comenda-
dor Soares, Cabuçu, Palmares, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

O
jardim Pernanbuco, Canaã, duas 
praças no Valverde, diz ele. Mora-
dor pergunta, mas e o nosso bairro? 
O vereador responde, "eu como ve-
reador, não posso fazer obras, mas 
consigo levar a voz da população 
com mais facilidade ao prefeito e 
brigar pelo bairro no governo, com 
essa razão, preciso da reeleição, 
para conseguir com que as obras 
de melhorias também possam 
chegar aqui, por isso conto com a 
ajuda e inclusão dos moradores 
para dar sequência nesse projeto 
de reeleição", fala Felipinho.

O evento aconteceu na casa 
do morador Marlon Cardoso, que 
vive no local desde pequeno. "É 
uma honra poder abrir a porta da 
minha casa para que este encontro 
pudesse acontecer, pois Nova Era 
é o bairro onde nasci e fui criado. 
É uma felicidade enorme poder 
contribuir para que possamos ter 
um lugar melhor e esta reunião foi 
bom para poder esclarecer muitas 
dúvidas", diz Marlon.

Uma moradora perguntou 
sobre o Posto de Saúde do 
Jardim Jasmin, que disse es-
tar abandonado, com poucos 
médicos e Felipinho respon-
deu que irá também lutar pelo 
Posto, onde atende toda a po-

Momento de descontração entre os moradores e o canditato Felipinho na reunião no Bairro Jardim Nova Era

pulação dos bairros vizinhos, 
incluindo Nova Era.

São por volta de 6 a 7 ruas que 
estão em estado crítico como por 
exemplo a Tietê, Farroupilha, ultra-
mar, São Patrício e Elaine Ivantes.

" Eu poderia estar em casa des-
cansando, mas estou aqui, porque 
tenho um compromisso com os 
moradores, mesmo embaixo de 
chuva. É uma honra para mim 
poder representar esta população 
do bairro Jardim Nova era, pois é 
um povo que tem muita carência 
e poderão sempre contar comigo", 
conclui o vereador. 

Aconteceu o encontro de moradores com o presidente  com o presidente 
da Câmara,  Felipinho Ravis no Bairro da Câmara,  Felipinho Ravis no Bairro Jardim Nova EraJardim Nova Era
EM UM PATE-PAPO DESCONTRAÍDO, FORAM DISCUTIDAS AS PROPOSTAS DOEM UM PATE-PAPO DESCONTRAÍDO, FORAM DISCUTIDAS AS PROPOSTAS DO
 CANDIDATO PARA O LOCAL, O QUE DEU ESPERANÇAS PARA ESSE POVO TRABALHADOR CANDIDATO PARA O LOCAL, O QUE DEU ESPERANÇAS PARA ESSE POVO TRABALHADOR

Felipinho ao  lado do morador Marlon Cardoso

Felipinho Ravis falou dos seus  planos para melhorar a qualidade de vida da  população iguaçuana

O presidente da Câmara, Felipinho Ravis confiante para ajuda o bairro Jardim Nova Era
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D e t r a n -
-RJ vai 
abrir 23 
unidades 
no próxi-
mo sába-
do para 
a t e n d e r 
motoris-
tas com 

demandas por serviços de 
habilitação. Serão oito mil va-
gas para renovação da carteira 
de motorista, primeira ou se-
gunda via de CNH; adição e 
mudança de categoria; troca 
da permissão pela definiti-
va e alteração de dados com 
inclusão de atividade remu-
nerada. O mutirão ocorre 
entre 10h e 17h.

Serão abertos os postos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNovo normal

O
de: Cantagalo, Centro, Guada-
lupe (Shopping Guadalupe), 
Ilha do Governador, Irajá (Sho-
pping via Brasil), Magé, Mes-
quita, Paracambi, Rio Bonito, 
São Gonçalo (Neves) e Sulacap 
Shopping. No interior do es-
tado haverá atendimento em 
Araruama, Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Bom Jesus de Itabapo-
ana, Itaguaí, Itaocara, Nova Fri-
burgo, Paraíba do Sul, Resende, 
Teresópolis e Vassouras.

O Detran pretende reabrir 
até o fim de novembro todos 
os postos que foram fecha-
dos por conta da pandemia 
de Covid-19. No último sába-
do (7), 17 unidades oferece-
ram 5 mil vagas para os servi-
ços de habilitação.

— Até o fim do mês quere-

Detran-RJ vai reabrir mais 23 
postos no sábado com serviços de 
habilitação; mutirão terá 8 mil vagas

Foto: Márcia Foletto

Detran-RJ vai reabrir mais 23 unidades no próximo sábado (14)

mos reabrir todas unidades que 
ainda estavam fechadas desde 
o início da pandemia. Tam-
bém vamos continuar com os 
mutirões, enquanto houver a 
demanda represada dos meses 
sem serviços. Ampliaremos os 
mutirões se, no fim de novem-
bro, identificarmos que a de-

manda acumulada permanece 
— afirmou o presidente do De-
tran-RJ, Adolfo Konder.

Os serviços do Detran ain-
da precisam de agendamento, 
tanto nos mutirões quanto nos 
dias úteis, para evitar aglome-
ração nos postos. O agenda-
mento é feito sempre pelos 

telefones 3460-4040, 3460-
4041 e 3460-4042, ou pelo site 
www.detran.rj.gov.br. As vagas 
para o mutirão abre sempre às 
quintas-feiras. Acompanhante 
não devem ser levados para os 
postos, a não ser que seja ex-
tremamente necessário para o 
usuário do serviço.

Pesquisa Ibope divulgada 
nesta segunda-feira (9) apon-
ta os seguintes percentuais de 
intenção de voto para a Pre-
feitura do Rio de Janeiro nas 
Eleições 2020:
Eduardo Paes (DEM): 33%
Crivella (Republicanos): 15%
Delegada Martha Rocha (PDT): 
14%
Benedita da Silva (PT): 9%
Luiz Lima (PSL): 4%
Renata Souza (PSOL): 3%
Bandeira de Mello (Rede): 2%
Fred Luz (Novo): 1%
Paulo Messina (MDB): 1%
Clarissa Garotinho (Pros): 1%
Cyro Garcia (PSTU): 0%
Glória Heloiza (PSC): 0%
Henrique Simonard (PCO): 0%
Suêd Haidar (PMB): 0%
Nenhum/branco/nulo: 12%
Não sabe/Não respondeu: 4%
Em relação ao levantamento an-
terior do Ibope, divulgado em 30 
de outubro:
Eduardo Paes foi de 32% para 
33%
Crivella foi de 14% para 15%

Martha Rocha se manteve com 14%
Benedita da Silva se manteve 
com 9%
Luiz Lima se manteve com 4%
Renata Souza foi de 2% para 3%
Bandeira de Mello se manteve 
com 2%
Fred Luz se manteve com 1%
Paulo Messina se manteve com 
1%
Clarissa Garotinho foi 0% para 1%
Cyro Garcia se manteve com 0%
Glória Heloiza se manteve com 
0%
Henrique Simonard se manteve 
com 0%
Suêd Haidar se manteve com 0%
Os indecisos foram de 5% para 
4%, e os brancos ou nulos foram 
de 15% para 12%
Votos válidos
O percentual de votos válidos de 
cada candidato corresponde à 
proporção de votos do candidato 
sobre o total de votos, excluídos 
os votos brancos, nulos e indeci-
sos. Um candidato é eleito no 1º 
turno se obtiver 50% mais um dos 
votos válidos na apuração oficial.

Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro: 
Paes, 33%; Crivella, 15%; 
Martha, 14%; Benedita, 9%

Espaço, que foi fechado devido à pandemia, funcionará em dois turnos e irá adotar novas medidas de proteção

Foto: Divulgação

Eduardo Paes (DEM): 39%
Crivella (Republicanos): 18%
Martha Rocha (PDT): 17%
Benedita da Silva (PT): 11%
Luiz Lima (PSL): 4%
Renata Souza (PSOL): 3%
Bandeira de Mello (Rede): 3%
Paulo Messina (MDB): 2%
Fred Luz (Novo): 1%
Clarissa Garotinho (Pros): 1%
Cyro Garcia (PSTU): 0%
Glória Heloiza (PSC): 0%
Henrique Simonard (PCO): 0%
Suêd Haidar (PMB): 0%

Destaque por segmento
Segundo o Ibope, as inten-
ções de voto no ex-prefeito 
Eduardo Paes são mais acen-
tuadas entre os católicos e 
entre aqueles que avaliam a 
atual administração munici-
pal como ruim ou péssima, 
ambos segmentos com 41%. 
Na comparação com a pes-
quisa anterior, crescem as 
menções entre aqueles que 
têm renda familiar maior 
que 5 salários mínimos, de 
32% para 39%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 
Crivella se destaca entre os en-
trevistados com o ensino funda-
mental (22%), entre evangélicos 
(31%) e entre aqueles que avaliam 
bem a sua administração (64%). 
Não houve movimentações sig-
nificativas nos estratos na com-
paração com a rodada anterior, 
segundo os pesquisadores.
O Ibope aponta também que as 
intenções de voto em Martha Ro-
cha e Benedita da Silva não apre-
sentam variações significativas 
entre as pesquisas realizadas.
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQuase lá Foto: Go Nakamura/Getty Images/AFP

s farmacêu-
ticas Pfizer 
e BioNTech 
anunciaram, 
nesta se-
gunda-feira 
(9), que sua 
candidata a 
vacina con-
tra Covid-19, 
a BNT162b2, 

que está sendo testada no Bra-
sil, é mais de 90% eficaz na pre-
venção à doença, segundo da-
dos iniciais do estudo da fase 3. 
Os dados ainda não foram pu-
blicados em revista científica.

A taxa de eficácia repre-
senta a proporção de redução 
de casos entre o grupo vaci-
nado comparado com o gru-
po não vacinado.

O diretor da BioNTech, Ugur 
Sahin, disse esperar que a imu-
nidade gerada pela vacina dure 
pelo menos um ano. "Devemos 
ser mais otimistas de que o 
efeito da imunização pode du-
rar pelo menos um ano,” disse.

"É uma excelente notícia. 
90% é um número extraordi-
nário. Outras vacinas que nós 
usamos hoje estão na faixa dos 
60, 70%", avaliou o médico Ed-
son Moreira, que coordena os 
estudos da vacina no Brasil.

"A questão é a duração [da 
proteção] e a eventual neces-
sidade de um reforço ou não, 
mas são coisas distintas", com-
pletou Moreira. A vacina da 
Pfizer está sendo aplicada em 
duas doses.

Veja os principais pontos 
do anúncio:

A Pfizer analisou os dados 
depois de 94 participantes te-
rem Covid-19.

A
A empresa NÃO informou 

quantas dessas 94 pessoas 
tinham tomado a vacina ex-
perimental e quantas rece-
beram o placebo (uma subs-
tância inativa).

A taxa de proteção inicial 
pode mudar quando o estudo 
terminar.

Para confirmar a taxa de efi-
cácia, a empresa disse que vai 
continuar o estudo até que haja 
164 casos de Covid-19 entre os 
participantes. O presidente da 
Pfizer disse que isso pode ocor-
rer até dezembro, por causa 
das altas taxas de infecção nos 
Estados Unidos.

Já são 43.538 participantes 
nos testes da vacina, distribuí-
dos entre Estados Unidos, Bra-
sil e outros 4 países. Desses, 
38.955 já haviam recebido uma 
segunda dose da vacina até o 
dia 8 de novembro.

Os dados que a farmacêuti-
ca anunciou ainda não foram 
revisados por outros cientis-
tas, passo necessário para que 
sejam publicados em revista 
científica. A Pfizer disse que 
isso vai ocorrer assim que to-
dos os resultados do estudo 
ficarem disponíveis.

Segundo a agência Asso-
ciated Press, os participantes 
eram testados apenas se de-
senvolvessem sintomas. Isso 
significa que não é possível 
saber, por exemplo, se algum 
voluntário se infectou e não 
teve sintomas.

A Pfizer e a BioNTech tam-
bém disseram que, até agora, 
não encontraram nenhuma 
preocupação séria de seguran-
ça e esperam obter autorização 
de uso emergencial nos EUA 
ainda neste mês.

Vacina da Pfizer e BioNTech contra 
Covid é mais de 90% eficaz, aponta 
análise preliminar de estudos da fase 3

'Resultados positivos'
Bruce Aylward, diretor-ge-

ral assistente da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), disse 
que os resultados provisórios 
anunciados pela Pfizer foram 
"muito positivos".

Em uma rede social, o di-
retor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, tam-
bém disse que as notícias são 
encorajadoras e parabenizou os 
cientistas de todo o mundo.

"Agradecemos as encora-
jadoras notícias sobre a va-
cina da Pfizer/BioNTech e 
também todos os cientistas 
e parceiros pelo mundo que 
estão desenvolvendo novas 
ferramentas seguras e efica-
zes para vencer a Covid-19. 
O mundo está experimen-
tando inovações científicas 
e colaborações sem prece-
dentes para acabar com a 
pandemia!"

Eficácia mínima de 50%
A FDA, agência regulatória 

dos Estados Unidos, já anun-
ciou que qualquer vacina deve 
comprovar 50% de eficácia an-
tes de ser liberada.

Além disso, as empresas 
testando as vacinas devem 
rastrear metade de seus parti-
cipantes para efeitos colaterais 
por pelo menos dois meses – o 
período de tempo em que pro-
blemas costumam aparecer. A 
Pfizer espera atingir essa marca 
no final deste mês. Segundo a 
farmacêutica, não houve casos 
graves de Covid-19 entre os par-
ticipantes até agora.

A agência regulatória ame-
ricana também exige que as 
vacinas candidatas no país 
sejam estudadas em pelo me-
nos 30 mil pessoas. Os estu-
dos devem incluir, além de 
adultos mais velhos, outros 
grupos de risco, como mino-

rias e pessoas com problemas 
crônicos de saúde.

Como funcionam as 3 fases
Nos testes de uma vacina 

– normalmente divididos em 
fase 1, 2, e 3 – os cientistas ten-
tam identificar efeitos adversos 
graves e se a imunização foi 
capaz de induzir uma resposta 
imune, ou seja, uma resposta 
do sistema de defesa do corpo.

Os testes de fase 1 costumam 
envolver dezenas de voluntários; 
os de fase 2, centenas; e os de fase 3, 
milhares. Essas fases costumam ser 
conduzidas separadamente, mas, 
por causa da urgência em achar 
uma imunização da Covid-19, vá-
rias empresas têm realizado mais 
de uma etapa ao mesmo tempo.

Antes de começar os testes 
em humanos, as vacinas são 
testadas em animais – normal-
mente em camundongos e, de-
pois, em macacos.

Vacina da Pfizer e BioNTech contra Covid é mais de 90% eficaz, aponta análise preliminar



Diferente

tradicional fei-
ra .O Mercado 
celebra 10 anos, 
neste mês de no-
vembro. E para 
comemorar, mais 
de 30 marcas de 
moda, design, de-
coração, joalheria 

artesanal, cosmética natural e 
artesanato contemporâneo, se 
reúnem numa edição virtual. 

São mais de 800 criações au-
torais disponíveis de 10 a 14 de 
novembro, na loja virtual- ht-
tps://www.estilistasindepen-
dentes.com.br/ -, além da Casa 
O Mercado, novo espaço que 
fica na Vila do Largo, no Largo 
do Machado.

O evento terá frete grátis 
para todo país, desconto nos 
produtos (cupom OMERCA-
DO10 para todos os parceiros), 

O Mercado comemora 10 
anos com edição virtual

A
dependentes.com.br/ e entrega 
para todo Brasil.

Já a Casa O Mercado 
fica na Vila do L argo -  Rua 

Gago Coutinho 6 casa 2, 
L argo do Machado. De ter-
ça a sexta-feira:  10h -  18h, 
e sábado: 10h -  16h.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

playlist disponível no Spotify do 
O Mercado, com DJ's que fize-
ram parte da história do evento 
- Chu, Galalau, Gustavo Ferra-
to, Muqueca Siri, Tulio Araujo; 
além da tradicional ecobag do 
evento para quem fizer um pe-
dido no site ou comprar direto 
na loja. Além disso, para quem 
tiver na cidade do Rio, promo-
ção dos parceiros de gastrono-
mia, como Ovni Burguer, que 
durante todos os dias do evento 
oferecerá batata de graça para 
quem pedir um lanche no app 
e usar o cupom do O Mercado 
(incluindo opção vegana), e sor-
teio de bolo da Faz de Conta Do-
ces (afinal, aniversário precisa 
de bolo), que será para todos os 
clientes que comprarem na loja 
online ou física.

A loja virtual do O Mercado 
fica no https://www.estilistasin-
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eu nome é Laysa Santos, te-
nho 21 anos, moro em São 

Paulo. Sou empresária, mode-
lo fotográfica e especialista em 

massagem tântrica, esquentei o 
reality show da casa das pimen-

tinhas do ano passado e atual-
mente estou concorrendo ao concurso "A Ga-
rota Sexy Club", que irá eleger "A mulher mais 
sexy do Brasil" pela Revista Sexy. Sou uma 
mulher determinada, ambiciosa e sempre em 
busca de novos desafios.
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Flamengo 
anunciou, 
nesta se-
g u n d a -
-feira, que 
Domènec 
T o r r e n t 
não é 
mais o 
técnico do 
clube. O 

catalão de 58 anos não resistiu à 
pressão interna após a goleada 
por 4 a 0 sofrida para o Atléti-
co-MG, no Mineirão, pelo Cam-
peonato Brasileiro. A atividade 
da equipe principal da próxima 
terça-feira será comandada por 
Maurício Souza, comandante 
da equipe sub-20.

"O Clube de Regatas do Fla-
mengo informa que Domè-
nec Torrent e sua comissão 
técnica não comandam mais 
o time principal do clube", in-
formou o Rubro-Negro.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFoi tarde...

O
Dome nunca foi uma unani-

midade dentro do Flamengo e 
a goleada recente fez o coman-
dante balançar como nunca no 
comando técnico do Rubro-Ne-
gro. Se dependesse da maioria 
dos membros da cúpula de 
futebol, Dome teria sido após 
a derrota por 5 a 0 para o Inde-
pendiente del Valle, no Equa-
dor, pela Libertadores.

O vice-presidente de futeboo, 
Marcos Braz, bancou, mas as no-
vas goleadas para o São Paulo e 
agora para o Atlético-MG colo-
caram até o dirigente em xeque. 
Braz era um dos poucos que se-
guia ao lado de Dome, enquanto 
alas do futebol do Rubro-Negro 
e grupos políticos pressionavam 
o presidente Rodolflo Landim 
pela demissão.

A demissão de Dome 
acontece na semana das 
eleições municipais. Braz é 
candidato a vereador.

Domènec Torrent não é mais 
o técnico do Flamengo do 
Rubro-Negro Carioca

Foto: Marcelo Theobald

Domènec Torrent foi retirado do seu trabalho de técnico do Flamengo

Domènec Torrent foi anuncia-
do pelo Flamengo no fim de julho 
como substituto de Jorge Jesus, 
que deixou o clube rumo ao Benfi-
ca. Ao todo, foram 24 jogos, com 14 
vitórias, quatro empates, seis der-
rotas e aproveitamento de 63,8%.

Rogério Ceni é procurado
Os mesmos grupos políticos 

que pediram a demissão de Dome 
também têm Rogério Ceni, do For-
taleza, como preferido para assu-

mir o comando do clube. Ele tem 
contrato até o fim do Campeonato 
Brasileiro, em fevereiro de 2021 e o 
Rubro-Negro já fez uma consulta 
ao estafe e aguarda resposta.

Marcos Braz é quem lidera a 
busca e já fez contato com o treina-
dor do Fortaleza para convencê-lo 
a deixar o clube nordestino e acer-
tar com o Rubro-Negro. Pesa con-
tra o fato de já ter saído em 2019 
para comandar o Cruzeiro e não 
ter tido sucesso.

Caso o interesse avance, o 
Flamengo teria a concorrên-
cia do São Paulo. Isso porque o 
clube paulista terá eleição pre-
sidencial para 2021. A saída de 
Carlos Augusto de Barros e Silva, 
o Leco, faz com que o retorno ao 
clube que comandou em 2017 
seja possível após fevereiro.

Curiosamente, Rogério Ceni 
tem no Fortaleza a melhor defe-
sa do Brasileiro, com 14 gols so-
fridos em 18 jogos.


