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Quiosque Barracuda é
pé quente da Grande Rio
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Luciano; Banda Faixa Etária tem shows
agendados no RJ, ES e MG; e, Fabiano
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Estreia – O jornalista Gelcio
Cunha, titular do Amarelinho do
jornalismo da Rádio Globo
durante anos, é o novo
colaborador do GBNEWS
Impresso. Nesta edição, ele fala
sobre o perrengue que passou
como assessor de imprensa do
TRE.RJ com a ordem de
comandar uma equipe de PMs.
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GBNEWS
EM
SÃO GONÇALO
A Banca de Jornais e
Revistas da Juju
continua parceira do
GBNEWS. Basta comprar
ou pedir gratuitamente
que recebe um exemplar
do mais completo
veículo da região.
A Banca da Juju fica na
Av. Jornalista Roberto
Marinho com a antiga Av.
Maricá.

A VOZ DO POVO !

Aposentadoria Rural
É aposentadoria concedida a pessoas que
trabalham na área rural ou trabalharam na área rural
desempenhando atividades: no campo, sítio
fazenda, pesca artesanal, extrativismo, entre outras
atividades
A aposentadoria rural é desempenhada destinada
aos trabalhadores da zona rural nas cidades
considerados como segurado especial. O segurado
especial são aquelas pessoas que exercem ou
exerceram alguma atividade rural ou em regime de
economia familiar. Sem vínculo empregatício.
Economia familiar é a atividade indispensável a sua
própria subsistência e de sua família. O trabalho de
economia familiar é realizado pelos membros da
família sem que tenha empregado por mais de 120
dias.
As regras para esses trabalhadores, consideradas
como especial, são mais flexíveis.
Quais são os tipos de segurado especial?
Os segurados especiais são: produtor rural,
pescador artesanal, indígena, garimpeiro,
silvicultores e extrativistas vegetais, membros da
família desses do segurado especial
A aposentadoria rural pode ser por idade ou tempo
de contribuição no qual a mulher pode se aposentar
com a idade de 55 anos e 180 meses de carência.
E o homem com a idade de 60 anos e 180 meses
de carência.
A aposentadoria rural ela pode ser híbrida no qual a
mulher terá a idade para se aposentar a partir dos
60 anos e o homem a partir dos 65 anos e o tempo
de carência de 180 meses é chamada de
aposentadoria híbrida porque é possível juntar o
tempo de trabalho como rural com tempo de
trabalho nas atividades urbanas importante informar,
que a pessoa que se enquadre nessa situação de
rural e especial, procure um advogado especialista
em Direito Previdenciário para se informar e fizer
análise do seu caso concreto, pois uma vez que a
pessoa tiver todos os requisitos preenchidos, terá
grande chance de ter a sua aposentadoria
concedida.

Cristiane Guerra
Advogada Previdenciária

Ambev entrega primeira
cervejaria carbono neutro
no Rio de Janeiro
Em jornada
ambiciosa,
unidade de
Cachoeiras de
Macacu é a
primeira no
estado do Rio de
Janeiro a atingir
a neutralidade de
carbono em suas
operações
A Ambev segue rumo ao
cumprimento de suas metas
de sustentabilidade para
2025, e acaba de atingir a
neutralidade de carbono em
mais uma de suas
cervejarias. A unidade de
Cachoeiras de Macacu, no
Rio de Janeiro, deixará de
emitir, por ano, mais de 4
mil toneladas de gases de
efeito estufa.
Nos últimos cinco anos, a
companhia investiu mais de
Rÿ 130 milhões em
tecnologia sustentável e
limpa em suas operações,
como parte de um plano
macro, com frentes voltadas
para a ação climática,
gestão de água, agricultura
inteligente e embalagem
circular.
“No ano passado,
inauguramos a primeira
grande cervejaria e maltaria
carbono neutro no Brasil e,
seguindo a nossa jornada
de descarbonização,
transformamos a operação
da unidade de Cachoeiras
de Macacu. Essa entrega
reflete o nosso
compromisso com a
sociedade e o meio
ambiente, e queremos
engajar todo o ecossistema
de parceiros para promover
uma mudança profunda e
com impacto positivo”, conta

Renata Van Der Weken,
diretora de Meio Ambiente e
Energia da Ambev.
Em Cachoeiras de Macacu,
a Ambev apostou, no ano
passado, na compra do IREC (International REC
Standard), sistema global
que certifica a origem da
energia elétrica de fonte
renováveis. Desde a
inauguração da unidade, a
companhia migrou o
combustível das caldeiras
de óleo BPF para óleo
vegetal, já garantindo a
geração de vapor de
combustível renovável.
Agora em 2022, a unidade
passa a operar
majoritariamente com
biometano, que tem um
fator de emissão ainda
menor que do óleo vegetal.
Com o uso dessa nova fonte
de energia, a cervejaria
reduziu em mais de 90% as
emissões de gases de efeito
estufa.
A unidade de Macacu é a
primeira grande cervejaria
do Brasil a utilizar
biometano produzido a
partir da decomposição de
resíduos em aterro sanitário
na geração de vapor.
Até o final do ano, a
cervejaria irá recuperar
100% do biogás gerado a
partir do tratamento de

efluentes para gerar
energia, reduzindo ainda
mais a utilização do óleo
vegetal e as emissões
residuais.
A Cervejaria Ambev de
Cachoeiras de Macacu
conta com mais de 320
colaboradores que
trabalham para abastecer
todas as regiões do Brasil.
Somente nesta unidade são
produzidos cerca de 280
milhões de litros de cerveja
por ano, para marcas como
Brahma, Antarctica e
Colorado, além dos não
alcoólicos Guaraná
Antarctica e Tônica
Antarctica.
Na Ambev, remuneração
variável ligada a metas ESG
já é uma realidade
Na trilha de assumir
compromissos que geram
cada vez mais incentivo e
resultados positivos para
todo o ecossistema,
recentemente, a companhia
anunciou que toda a alta
liderança terá remuneração
variável atreladas às metas
de ESG. São consideradas
as iniciativas ligadas à
economia sustentável,
geração de valor para micro
e pequenos empreendedores, projetos de impacto
social, diversidade e inclusão, além de governança.

Detran.RJ em São Gonçalo novo
posto para ampliar atendimentos
Unidade funciona no Partage Shopping São Gonçalo, no centro do município,
com mais facilidade de acesso à população
Com a presença do
governador Cláudio Castro
(PL) e do presidente do
Detran.RJ, Adolfo Konder,
foi inaugurado um novo
posto do departamento de
trânsito em São Gonçalo,
mais moderno e bem
localizado, com grande
capacidade de atendimento.
O posto funciona no
Partage Shopping São
Gonçalo (Av. Presidente
Kennedy 425), bem no
centro do município, o que
vai facilitar o acesso das
pessoas.

A nova unidade ocupa uma
grande loja com 510 metros
quadrados e diversos
serviços para os usuários,
como emissões de primeira
e segunda vias de carteira
de identidade, de carteira
nacional de habilitação,
recursos de multas,
licenciamento, comunicação
de venda de veículos, sala
de prova teórica, entre
outros. Com o novo posto, a
Região Metropolitana do
Rio ganha mais uma opção
de atendimento.
Na nova unidade serão
oferecidas, inicialmente,
100 vagas por dia, para
cada serviço - emissão e
renovação de carteiras de
habilitação e de primeiras e
segundas vias de carteiras

de identidade. Além disso, o
posto oferece também
serviços oferecidos pela
Ciretran (Circunscrição
Regional de Trânsito), onde
os motoristas podem
realizar consultas sobre
multas recebidas, pontos
perdidos na Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH), fazer a abertura de
processos administrativos e
recursos de multas, pedir a
devolução de taxas, fazer a
comunicação de real
infrator, abrir processos
para PCDs, entre outros.
Com a inauguração deste
novo posto do Detran.RJ no
Partage Shopping, a
unidade que funcionava no
Rocha, em São Gonçalo,
não funcionará mais.

Empresário Ciro Fontoura terá
encontro com governador para
aproximar as bases em Maricá
O governador Cláudio Castro (PL), pré-candidato à reeleição, estará
em Maricá em maio (dia ainda não foi anunciado), para a
inauguração do diretório municipal do PODEMOS quando será
anunciada oficialmente a pré-candidatura do empresário Ciro
Fontoura, 38 anos, a uma cadeira da Câmara Federal. Castro
chegará em companhia do presidente regional do partido e atual
secretário de estado de Trabalho e Renda, Patrique Welber.
“Neste encontro com o
governador vamos
aproximar as bases em
Maricá. Ciente do desafio,
mas unido com o
governador Cláudio
Castro (PL), acredito na
construção de um projeto
político que envolva novas
pessoas, ideias, ações e
atitudes, no intuito de se
criar um governo
inteligente para levar
Maricá e região a um
desenvolvimento
sustentável e duradouro”,
destacou Fontoura.
Ciro Fontoura foi
candidato a prefeito nas
eleições de 2020, ficando
em segundo lugar com
5.183 votos, mostrando
que é uma nova liderança
política em Maricá.
Durante a campanha para
prefeito, em 2020, Ciro
ressaltou o potencial de

Ciro comanda o podcast que tem como pauta a
educação, segurança, saúde, meio ambiente e outros
temas que mexem com a sociedade

Ciro Fontoura assina a ficha de filiação ao PODEMOS
diante do presidente regional do partido Patrique Welber

Maricá, conhecida pelas
receitas milionárias de
royalties do petróleo.
Contudo, por se tratar de
um bem não durável,
entende que a força de
um deputado federal na
participação do

desenvolvimento de
Maricá e das cidades
vizinhas se faz
necessário.
“É fundamental a parceria
com o governo federal
para contemplar o

O pré-candidato Ciro Fontoura comanda num estúdio
moderno, o podcast às terças e quintas a partir das
19horas. Nessas transmissões, através do faceboock e
You Tube, ele recebe convidados de diversas categorias
e classes sociais, para num bate-papo informal, discutir
sobre os problemas que o país e o estado do Rio de
Janeiro vem enfrentando neste pró-pandemia.
município com recursos e
implementar o tão
sonhado saneamento em
nossa cidade, visando
projetos que possam
contribuir também com os
municípios vizinhos como
Saquarema, Niterói, São

Gonçalo, Itaboraí, Tanguá
e Rio Bonito”, ressalta.
Atualmente a cidade de
Maricá não tem nenhum
representante na Câmara
Federal para defender os
interesses do município e
das cidades da região.

Quiosque Barracuda
Maricá ajuda de
de Maricá é pé quente da imediato vítimas das
últimas chuvas
Grande Rio
Um pouco mais de um mês
antes dos desfiles das
escolas de samba na
Marquês de Sapucaí, o
Quiosque Barracuda em
Maricá, numa parceria com
a campeã do Carnaval
2022, recebeu a visita de
um grupo da escola de
samba mirim da Grande
Rio.

Pimpolhos da Grande Rio brilharam no Quiosque Barracuda e na
Marques de Sapucaí

Empresário Maurício Chaves é
entusiasta da educação, cultura e
turismo em Maricá

“A nossa relação com a
Grande Rio é a melhor
possível. Temos parcerias e,
no dia 27 de março,
recebemos a Escola de
Samba Mirim Pimpolhos da
Grande Rio que fez uma
bela apresentação
comandada pela sua
diretora Camila Soares,
responsável pela
consultoria de projetos da
agremiação. Foi uma
apresentação especial que
mexeu com as famílias

No domingo (24), as escolas de samba mirins
fecharam os desfiles na Marquês de Sapucaí. A
Pimpolhos da Grande Rio, apareceu com o
enredo Olha, Que Linda a Quitandinha de Erê,
levando pela passarela 30 baianas e 60 passistas
que ajudaram a agremiação da Baixada
Fluminense a contar aos espectadores como é a
festa oferecida aos Erês, entidades que na língua
Iorubá, podem representar diversão e brincadeira,
nos barracões de candomblé.

presentes e sentimos que
os pimpolhos transmitiram
fluídos positivos de que a
Grande Rio seria a campeã
de 2022. O Barracuda é pé
quente!” afirmou o
empresário Maurício
Chaves parabenizando a
escola de samba da
Baixada Fluminense pela
primeira conquista do troféu
no grupo especial, após
bater na trave por quatro
vezes como vice.

Escola mirim da Grande Rio na Passarela do Samba

Mês de abril foi marcado
por temporais em várias
regiões do Estado, deixando
saldo de mortos, dezenas
de desabrigados e
desalojados. Em Maricá as
vítimas das fortes chuva
receberam em menos de 48
horas, o pagamento do
aluguel social no valor de
1.500 mumbucas. Depois, o
prefeito Fabiano Horta (PT)
anunciou, após reunião com
secretários municipais,
outras duas medidas
socioeconômicas para
reconstrução das
residências com aquisição
de móveis e
eletrodomésticos perdidos
durante a chuva, além da
reforma dos imóveis.
O “Auxílio Recomeço”
consistirá no pagamento de
cinco mil mumbucas a
famílias com renda de até
três salários mínimos, em
situação de emergência ou
vulnerabilidade temporária,
com residência fixa no
município e laudo emitido
pela Defesa Civil. Entre os
critérios, o morador deve ter
se cadastrado nos polos de
atendimento da prefeitura e
estar inscrito no
CadÚnico. O benefício será
pago somente uma vez por
núcleo familiar, não
podendo ser acumulativo e
terá prazo de até dois

meses para a utilização.
O prefeito anunciou
também a criação do
projeto “Mumbuca
Suporte”, que vai conceder
linha de crédito no valor
entre três a dez mil
mumbucas, destinada a
pessoas com renda mensal
acima de três salários
mínimos e com taxas de
juros zero nos créditos de
até cinco mil mumbucas.
“Queremos tranquilizar
nossos cidadãos e garantir
que nossa equipe
trabalhou incansavelmente
para que essas medidas
fossem providenciadas no
menor tempo possível e,
dessa forma, esperamos
que as pessoas possam
recomeçar e reconstruir
seus lares atingidos por
aquela forte chuva”,
destacou o prefeito.
Participaram da reunião os
secretários municipais
Vítor Maia (Habitação e
Assentamentos Humanos),
Fabrício Bittencourt
(Proteção e Defesa Civil),
Jorge Castor (Assistência
Social), Igor Sardinha
(Desenvolvimento
Econômico, Indústria,
Petróleo e Portos), Adalton
Mendonça (Economia
Solidária) e João Maurício
de Freitas (Governo).

Casa de Cultura da cidade de Itaboraí
homenageia família de Alberto Torres
A Casa de Cultura Heloísa
Alberto Torres nomeou
cinco salas com nomes de
familiares do jornalista e
político Alberto de Seixas
Martins Torres. Placas
com nomes da esposa e
dos filhos do itaboraiense
foram colocadas nas
portas das salas em uma
cerimônia que contou com
a presença de
representantes do Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan).
Sob administração da
Prefeitura de Itaboraí, por
conta de um convênio, o
espaço reúne um acervo,
que inclui livros,
manuscritos, documentos
e mobiliário. Presente na
cerimônia, o gestor da
Casa e subsecretário de
Cultura, Alan Mota,
afirmou que o principal
objetivo das homenagens
é valorizar a história e os
feitos de uma das
principais famílias da
cidade.

SALA DE ESPERA

José Carlos Rocha
JOGO DE 8 ERROS

As cinco salas que
fizeram parte da
homenagem passaram a
ser chamadas de Espaço
Maria José Xavier da
Silveira, esposa do
jornalista; Espaço Heloísa
Alberto Torres; Espaço
Alberto Torres Filho; e
Espaço Maria Alberto
Torres; e a homenagem
com a principal sala do
espaço cultural com o
nome do jornalista e

político Alberto de Seixas
Martins Torres, nascido
em Porto das Caixas.
Informações e
agendamentos para
grupos devem ser
realizadas pelo WhatsApp
(21) 98958-8727. A Casa
de Cultura Heloísa Alberto
Torres fica localizada na
Praça Marechal Floriano
Peixoto, 303, Centro de
Itaboraí.

PALAVRAS CRUZADAS

Gilson
Barcellos

Eleições 2022: Nos bastidores da política

A visão de um jornalista
Por falar em Duque de Caxias, Washington
Reis (MDB,) renunciou ao cargo de
prefeito. Quer ser senador.
&&&&
Em Magé, o secretário de governo Vinicius
Cozzolino deixou o cargo na administração
do primo prefeito Renato Cozzolino. Vai
disputar uma cadeira na Alerj.
&&&&
O marido da prefeita de Paracambi, exprefeito Dr. Flávio Ferreira, deixou a
secretaria de governo de Lucimar Ferreira,
para tentar uma cadeira na Câmara
Federal em outubro pelo PL. Ele pensou
em se filiar ao União Brasil, mas teve
garantia de tratamento vip no Partido
Liberal. Seu irmão, o deputado estadual
Deodalto, vai tentar renovar a permanência
na Alerj.
&&&&
Para tentar a reeleição, o presidente da
Comissão de Defesa do Meio Ambiente da
Alerj, o deputado Gustavo Schmidt, deixou
o PSL e veste agora a camisa do Avante.
&&&&
A eterna escrava Isaura, atriz Lucélia
Santos, quer uma cadeira na Câmara
Federal. Está filiada no PSB. Sua
plataforma é ligada à cultura, aos povos
indígenas e ao meio ambiente.
&&&&
A deputada Alana Passos, ex-PSL, deu um
nó na política fluminense nos últimos dias
da janela partidária. Estava no União
Brasil, foi para o PTB e horas depois

O ex-prefeito de Caxias, José Camilo Zito, diz que é tempo de retornar à vida pública. Se
filiou ao PSD juntamente com a filha Andreia Zito, que também está de volta a política. Zito
será candidato a deputado estadual e Andréia a federal. Como diz Neguinho da Beija Flor,
“olha o Zito aí gente!”
decidiu retornar ao União graças a
interferência da deputada federal, também
bolsonarista, Clarissa Garotinho.
&&&&
No último dia da janela partidária no Rio de
Janeiro, 13 dos 26 secretários estaduais
saíram dos cargos para disputar a eleição. O
União Brasil, partido mais rico, foi o que mais
se beneficiou com o crescimento do quadro
de filiados.

governador Cláudio Castro (PL) e com isso
não fez seu sucessor na pasta.
&&&&
Em Maricá, Dimas Gadelha (PT) deixou a
Secretaria de Políticas Sociais,
Estratégicas e Gestão de Metas. É précandidato a deputado federal. O secretário
de Trabalho, Adilson Pires (PT), ex-viceprefeito do Rio, deixou a administração do
prefeito petista Fabiano Horta, também em
Maricá, para disputar uma cadeira na Alerj.

&&&&
Aliás, o ex-prefeito de Três Rios e deputado
federal Vinícius Farah, teve uma festinha no
Palácio Guanabara de despedida da
titularidade da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Ele deixou o MDB e foi para o
União Brasil, decisão que não agradou o

&&&&
Zeca Pagodinho curtindo o carnaval fora
de época em São Paulo, disse que se o
Brasil continuar do jeito que está vai cair
fora.

Grosserias de Eduardo Paes criam
crises com vice Caldeira e com o PL
O presidente regional do
PSD e prefeito do Rio,
Eduardo Paes, continua
mostrando que não tem
educação e muito menos
respeito com as pessoas
e que como político não
está nem aí com os
acordos que firma em
busca de votos.
Lembramos que em 2016,
numa gravação de
telefonema, Paes
mencionou Maricá como
uma localidade de merda.
O prefeito cortou os
últimos laços com o vice,
Nílton Caldeira (PL), na
primeira noite dos desfiles
do Grupo Especial no Rio,
quando removeu o moço
do principal grupo de
WhatsApp da prefeitura
(aquele que reúne
secretários e presidentes
da maioria das empresas
vinculadas) — como
noticiou o colunista
Guilheme Amado, do
portal Metrópoles.
As relações entre o
prefeito e o PL azedaram
desde a posse, quando
Paes, segundo o
presidente do partido no
Rio, deputado federal
Altineu Côrtes, não deu o
espaço prometido ao
aliado no seu governo.
Tudo piorou quando
propôs indicar Caldeira
para uma vaga de
conselheiro no Tribunal de
Contas do Município
(TCM) e tirar o vice de seu
caminho — e o PL não

O vice Nilton Caldeira afirma que rompeu em definitivo com o prefeito Eduardo Paes

aceitou.
Daí em diante foi ladeira
abaixo. Nomeou o moço
na Secretaria de
Habitação como um tapaburaco, por um mês — e o
tirou intempestivamente,
para pôr no lugar o irmão
do presidente da Câmara
de Vereadores, Carlo
Caiado (PSD). Despejou o
moço de seu gabinete no
andar do prefeito, e o
alojou numa sala
improvisada na Secretaria
de Ordem Pública.
No principal grupo de
WhatsApp da prefeitura,
Paes disse que Caldeira
não tem força política e
experiência, e que o
escolheu para mostrar aos
eleitores que não teria
intenção de deixar a
prefeitura para se
candidatar a governador
ou presidente em outubro.
Em nota e depois num
encontro rápido com

Nilton Caldeira, Eduardo
paz pediu desculpas pela
grosseria, mas o
rompimento aconteceu.
“Esta atitude
desrespeitosa não foi só
comigo, mas, com o PL.
Sou um dos fundadores e
atual presidente municipal
da sigla, as atitudes que
não considero corretas do
Eduardo comigo, na
verdade, não vem de
agora. (...) Falta de
educação e soberba não
combinam comigo, e se
ele é assim, realmente
não podemos mais sentar
à mesma mesa”, disse o
vice, em nota oficial
reafirmando que rompeu
com o prefeito do Rio.
Lugar de merda
Em conversa telefônica
com então presidente
Lula, em março de 2016,
Paes comparou o sítio em

Atibaia a Maricá que para
ele “é uma merda de
lugar”. Em vídeo gravado
de um avião, o então
prefeito de Maricá,
Washington Quaquá (PT),
afirmou que a fala foi de
mau gosto, mas que
perdoou o prefeito do Rio.

Pré-candidatura
de Rodrigo Neves
está de bola
murcha em
São Gonçalo
O pré-candidato ao governo do
Estado pelo PDT, ex-prefeito de
Niterói, Rodrigo Neves, está
perdendo força política em São
Gonçalo, segundo maior colégio
eleitoral fluminense.
A ex-deputada Graça Mattos,
figura expressiva na política
gonçalense, deixou o PDT de
Neves e se filiou ao Partido
Verde (PV). Graça já anunciou
que vai se incorporar à
campanha do deputado federal
Marcelo Freixo (PSB) ao Palácio
Guanabara.
Quer dizer, em São Gonçalo,
Freixo além do apoio de Graça
Mattos também contará com o
pré-candidato a deputado federal
Dimas Gadelha, do PT, que na
última eleição para prefeito ficou
em 2º lugar com 183.811 votos.
Rodrigo Neves diz que vai apoiar
a campanha de Lula para
presidente da república, mas em
sua passagem pelo Rio, o expresidente petista em nenhum
momento mencionou o nome do
ex-prefeito de Niterói e muito
menos o palanque do pedetista.
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Garrincha, lenda imortal do
esporte das multidões
Há mais de uma década escrevia eu, que as qualidades
do esporte das multidões eram outras, citando o habilidoso
e carismático jogador Garrincha, a maior figura do futebol
arte de toda uma nostálgica época, que antecedeu a atual,
burocrática e pobre de técnica, embora aliada da força
física. Havia ido ao tema porque lembrei que, se vivo fosse,
“Seu Mané”, estaria com 100 anos, completados em 18
de outubro de 2021. Infelizmente, desde 20 de janeiro de
1983 – dia do Padroeiro da cidade em que viveu, dividindoa com Pau Grande, sua terra natal - ele nos deixou, mas,
com certeza, permanece na memória dos que o viram e
ainda vivem para comprovar.
(Crédito) Internet

Era quase impossível marcar o fenomenal e inesquecível
Garrincha

Palhaçada
Os privilegiados que presenciaram sua divertida e excêntrica
habilidade com a bola nos pés, nos lotados estádios de futebol
mundo afora, jamais poderão esquecê-lo. Para “Mané”,
qualquer espaço onde houvesse uma bola era palco. Várzeas
ou arenas eram como se fossem lonas de circo. Ali, no entanto,
era ele que transformava seus marcadores em autênticos
palhaços, daqueles que provocam gargalhadas na plateia,
quando falham tentando uma ação qualquer. Propositalmente,
claro. Como nas cenas do impagável e incrível Charles
Chaplin, o Carlitos, em seus “sets” de filmagens.

Fenômeno
Idêntico público não poupava aplausos para Garrincha, que
desenvolvia seu vasto repertório, escapando dos pontapés
dos desesperados adversários. Ele chegou a provocar
estudos e análises científicas sobre seu comportamento com
a bola nos pés. Teorias chegaram a ser elaboradas pelos
soviéticos para neutralizá-lo, mas na hora do “vamos ver”,
não mostraram os resultados práticos esperados. Com menos
de um minuto de partida, Garrincha havia infernizado a vida
de toda a zaga. Numa das jogadas, deixou três grandalhões
estatelados, com as respectivas bundas no chão.

Imbatível
O trio foi identificado como Kuznetzov, Voinov e Krijvesk. Assim
como eles, franceses, espanhóis, ingleses, alemães e italianos
que tentaram pará-lo, também viraram “João”. Sim, era desse
modo que o “Anjo das Pernas Tortas”, batizava aqueles que
perdiam o rumo, vítimas dos seus mágicos e inimagináveis
dribles. Pontapés, tentativa de agarrão pela camisa ou pelo
folgado calção, tudo era inútil. Os que aparecessem em sua
frente corriam risco de virar chacota. E normalmente viravam.
Os russos, garantia a crônica internacional, enlouqueceram
naquele 13 de junho de 1958, na Suécia, com os 2 X 0, dois
gols de Vavá e a assombrosa presença da estranha figura da
camisa 11.

Saudades
Enfim, Manoel Francisco dos Santos, nosso Garrincha, deixou
e vai continuar a deixar sua marca para gerações de brasileiros
e mundiais, como a figura mais marcante de uma simbólica
época. Iluminado pelos deuses do futebol, jogou 60 partidas
pela Seleção, perdendo apenas uma e ganhando duas Copas
do Mundo. Viveu venerado como rei, morreu pobre, mas rico
de admiradores. Vale a pena observar os registros existentes
de suas belas performances. Quem o viu ao vivo, não pode e
não há como esquecer a carismática e festejada figura
humana que se imortalizou como “A Alegria do Povo”.

Niterói está se conectando
a trilha de longo curso
com 16 municípios
Cidade já faz parte da trilha sinalizada mais longa da América do
Sul e da Rede Brasileira de Trilhas, que inclui a Rota de Darwin
A cidade de Niterói está
participando do projeto
“Volta ao Rio” que unirá 16
municípios na trilha
sinalizada mais longa da
América do Sul e dará ao
Estado do Rio de Janeiro
uma nova alternativa para o
turismo verde no período
pós-pandemia. A rota está
conectando as unidades de
conservação de Niterói a
municípios como Maricá,
Rio Bonito, Saquarema,
Cabo Frio, Arraial do Cabo,
Rio das Ostras, Macaé e
Quissamã, entre outros,
formando uma trilha
contínua no litoral norte
fluminense.
A ideia do projeto “Volta ao
Rio” é unir o incentivo ao
turismo, à geração de
emprego e renda e à
preservação do meio
ambiente, envolvendo
governo, voluntários, grupos
escoteiros e empresários
como parceiros e patronos
de trechos das trilhas.
“Ao adotar o conceito das
trilhas de longo curso em
Niterói, o município integra
uma rede de caminhos que
são conectores de
paisagens. Ao incentivar
iniciativas voltadas para o
turismo de natureza
conjugadas, entende-se que
haverá uma maior
conscientização ambiental
na conservação das áreas
protegidas. O Parnit e o
Peset já formam um
mosaico local de áreas
prioritárias que podem ser
acessadas pela Rota
Charles Darwin. Ao aderir
ao Projeto Volta ao Rio,
Niterói se insere
definitivamente nas rotas
nacionais e internacionais
de trilhas”, explica a
assessora ambiental da

Prefeitura de Niterói,
Amanda Jevoux.
Rota Darwin – Niterói
também está incluída na
Rede Nacional de Trilha de
Longo Curso e
Conectividade através da
Rota Darwin, trilha de longo
curso implantada no ano de
2018 pela Secretaria
Municipal de Meio
Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade
(SMARHS).
A trilha conecta paisagens
dos municípios de Niterói e
Maricá, ligando importantes
unidades de conservação
municipais e estaduais, bem
como outras áreas de
grande relevância
ambiental. A Rota Darwin
possui parceria com o
Parque Estadual da Serra
da Tiririca, a Secretaria de
Meio Ambiente de Maricá, o
Instituto Estadual do
Ambiente e o Instituto Chico
Mendes de Biodiversidade,
sendo ainda membro da
Rede Brasileira de Trilhas.
A trilha conta com
sinalização rústica por toda
a sua extensão de 74
quilômetros e tem início na

Banda
niteroiense
Faixa Etária faz
shows no RJ,
ES e MG
Com a liberação das restrições
contra o coronavírus, a banda
niteroiense Faixa Etária volta a
ter agenda movimentada. É uma
das mais procuradas para
eventos de motociclistas. Já
estão agendados shows nos
estados do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas Gerais.
Os próximos shows da banda
são os seguintes: 14/05 —
Aventureiro (MG); 28/05 — Salão
Moto Brasil; 04/06 — Apiacá
(ES); 30/07 — Angra Moto Fest;

estação hidroviária da
Praça Araribóia, no centro
de Niterói, seguindo junto à
orla da Baía de Guanabara
em direção à Praia das
Flechas, passando pelo
Parque Natural Municipal de
Niterói (Parnit) em seu setor
Costeiro Lagunar, onde é
possível observar a Ilha da
Boa Viagem, as cavernas
localizadas abaixo do
Museu de Arte
Contemporânea (MAC) e as
pedras do Índio e de
Itapuca.
A Rota Darwin também
integra a Trilha Oiapoque x
Barra do Chuí, maior rota de
caminhada da América do
Sul, conectando os
extremos do litoral
brasileiro.
“A Rota Darwin, que retraça
os passos do grande
naturalista inglês, alia
natureza e história,
tornando-se assim um dos
roteiros de caminhada mais
interessantes da Trilha
Oiapoque x Barra do Chuí e
de toda a Rede Brasileira
de Trilhas”, disse Pedro da
Cunha e Menezes, diretor
da Rede.
Crédito foto (Layla Mussi)

13/08 — Diveneta em Cabo Frio; 20/08 —
Conceição de Macabu; 26/08 — Búzios; 27/08 —
Cordeiro; 10/09 — São José do Vale do Rio
Preto; 24/09 — São Fidélis; e, 08/10, Imperial
Moto Fest (Petrópolis).
A Faixa Etária é formada, pela vocalista Zell
Palmar, pelo baterista Fabrício Araújo, o
guitarrista Philipe Nunes e o baixista Robinson
Rocha.

* Sabrina Marques

A maioria dos eleitores são
mulheres, como isso pode
influenciar as eleições de 2022?
Entre as diversas
responsabilidades dos
brasileiros em 2022,
grande peso está nas
mãos das mulheres,
maioria votante no país.
Segundo dados
publicados pelo Senado, a
perspectiva é de que as
mais de 77 milhões de
brasileiras registradas na
Justiça Eleitoral irão votar
nas eleições de outubro
de 2022, representando
53% do eleitorado
brasileiro, sem contar as
jovens mulheres que irão
se registrar para votar
pela primeira vez. Este
ano se torna importante
não só pelas eleições,
mas pela junção de
pautas. Neste mês se

Marques
explica que a
garantia do
voto feminino
faz parte do
avanço
democrático,
“consequentemente
isso impacta as
constantes
conquistas na
área pública. É
comemora o Dia
Internacional das
Mulheres e os 90 anos de
conquista do voto
feminino, pautando a
influência desses marcos
para o presente e futuro
da população.
A especialista em Direito
Público, Sabrina Durigon

CARTÃO AMARELO
Gelcio Cunha
Num período de tantos desentendimentos, de um
radicalismo sem precedentes nos últimos 57 anos,
desde que a pandemia começou coincidentemente
iniciaram-se também as acusações ao atual sistema
eletrônico de votação, implantado no Brasil em 1996.
Tive a oportunidade de dar continuidade ao que mais
me orgulho ter feito ao longo dos meus 43 anos de
jornalismo, que foi assessorar dois magistrados que eu
considero os principais responsáveis pela passagem do
voto de papel para o atual modelo de votar, via
computador.
A importância de um bom assessor de imprensa que
possa ser porta voz ou representar uma autoridade

imprescindível que seja
ampliado o espaço de
poder das mulheres em
todos os campos, não
somente no político, pois,
certamente, ver mulheres
em espaços e cargos de
poder serve de incentivo e
estímulo a outras meninas
e mulheres”.

O avanço da participação feminina na política
As mulheres foram de
minoria para maioria
eleitoral em um grande
espaço de tempo, e
apesar desses números,
ainda há uma baixa
proporção de mulheres
eleitas. Com o suporte de
diversas previsões legais,
esse número vem
aumentando
gradativamente. “Em 2009
a Lei nº 12.034 previu a
cota de 30% de
candidatura para
mulheres, porém, não
basta prever cotas se não
há investimento na
campanha”, explica
Sabrina que também é
professora de Direito
Eleitoral no Centro
Universitário de Brasília
(CEUB).

Em 2017, o TSE, por
meio da Resolução nº.
23.553, determinou que
30% dos recursos do
fundo partidário fossem
utilizados para financiar
as campanhas de
mulheres. Além disso,
está tramitando a
Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) nº
18/2021 que estabelece
no mínimo 30% do fundo
de financiamento de
campanha e da parcela
do fundo partidário seja
destinado a apoiar a
candidatura de mulheres.
“Ainda estamos bem
longe do ideal, até hoje só
tivemos uma única
presidenta no Brasil. É
uma ilusão dizer que
‘mulher vota em mulher’,

como se o único critério
de escolha fosse o
gênero, o critério de
representatividade pode
ser muito mais amplo, ele
envolve elementos
políticos, como as pautas
defendidas pelas
candidatas, entre outros
aspectos. É possível,
inclusive, que uma mulher
se sinta mais bem
representada pelo
programa político de um
candidato, e não de uma
candidata, é comum que
ocorra se há identificação
com a proposta política, e
isso é absolutamente
normal, é parte do jogo
democrático que a mulher
seja livre para votar em
quem quiser”, explica
Sabrina.
Sabrina Marques é
professora especialista
em Direito Público e
pesquisadora dos direitos
das mulheres nas eleições

Ao lado do ex-presidente do TRE.RJ, desembargador Antônio Carlos
Amorim, considerado o pai do voto eletrônico no Brasil

Dia 8 de outubro de 1994, eu Gelcio Cunha, assessor
de imprensa do TRE do Rio, recebo um telefonema do
Corregedor Paulo Cesar Salomão me pedindo que não
deixasse escapar a chance de prender membros da
quadrilha responsável pela venda de votos para
candidatos a deputado estadual e federal.
Ele não poderia estar presente no TRE, ainda no prédio
da rua primeiro de março (transformado em Museu
Eleitoral) porque estava no Aeroporto do Galeão e teria
que acompanhar o Corregedor do TSE até Santa Cruz,
na zona oeste, cuja a maior zona eleitoral da cidade (a
vigésima quinta) tinha registrado o maior índice de
fraude quando o voto ainda era de papel. Argumentei
com ele como um jornalista iria chefiar 5 PMs da antiga
P2 - serviço reservado da PM - montando uma forma
para desbaratar a quadrilha que usava um escritório na
Avenida Rio Branco 277. Ele então pediu que eu
passasse o telefone para o chefe deles na ocasião e
mesmo contra gosto, num primeiro momento, os
policiais aceitaram realizar a missão sob a minha
orientação.
O primeiro passo foi escolher um dos repórteres
presentes que concordasse telefonar para a chefe da
gangue, a grega Mary Stravine, e perguntar por quanto
ela venderia 3 mil votos, seguindo orientação do
advogado Edmundo Coelho, que denunciou. Ela pediu 3
mil reais mas foi convencida a aceitar 1500,00 e ainda
receber em cheque, a prova que precisávamos para
enquadrar a marginal e parte de sua gangue.
Tudo foi filmado pela TV Globo e publicado pelos jornais
do dia seguinte, sob protesto da maior parte dos
candidatos que iriam ser anunciados como eleitos.
A Zona Eleitoral de Santa Cruz da época tinha como juiz
titular o atual presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), Luís Fux, que recebeu as primeiras denúncias,
determinou apuração que deu início ao processo de
anulação depois que as fraudes foram constatadas em
mais de 80 por cento das urnas eleitorais do Estado.
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