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Além de dar emprego para cerca de 40 jovens, o
empresário Maurício Chaves mantém o seu Quiosque
Barracuda em destaque na orla de Maricá com
música ao vivo aos sábados, domingos e feriados. Por
lá, se apresentam Marianna Cunha, Nego Lindo da
Beija Flor, Jô Borges, Cristiano e Negaclei, Banda
Tatudo em Casa, Roda de Samba com o Grupo
Guerreiro entre outros. Também brilha, a Musa do
Barracuda, a atriz Carla Purcina que brevemente
estará nas telas dos cinemas com duas grandes
produções. O quiosque fica na orla da praia da Barra
de Maricá em frente a Rua 11 (foto Agência
GBNEWS)

GRANDES
SHOWS NA
FESTA DE N.S.
DO AMPARO
EM MARICÁ
Thiaguinho, Belo, Mumuzinho e a
sertaneja Lauana Prado serão
algumas das atrações da festa da
padroeira de Maricá em agosto.
Os palcos serão montados na
Barra de Maricá e na Praça
Orlando de Barros Pimentel,
Centro. Página 06

MARICARNAVAL 2023 SERÁ NA ORLA E NA ARENA;
VIRADOURO FECHA A FOLIA NA SAPUCAÍ

Após a pandemia do coronavirus tudo vai voltando ao normal ainda com algumas restrições. Quanto a maior festa popular do planeta
Terra, em Maricá, representantes dos blocos e escolas de samba tiveram a primeira reunião com o secretário de Turismo Robson Dutra.
No Rio, a ordem dos desfiles das escolas de samba já está definida (fotos arquivo). Página 3



O Conselho Municipal de
Proteção do Patrimônio
Cultural de Niterói aprovou,
por unanimidade, o
tombamento material do
Quintal dos Pescadores de
Itaipu, assim como a
realização de inventário para
o seu reconhecimento e
registro como Patrimônio
Cultural Imaterial. O
Conselho tomou a decisão
após atender à solicitação de
análise feita Secretaria
Municipal das Culturas
(SMC), a pedido da Câmara
Setorial de Patrimônio
Histórico, Artístico e
Cultural.
A justificativa técnica para a
decisão do Conselho foi o
reconhecimento do Quintal
dos Pescadores como suporte
de práticas sociais, culturais

Quintal dos Pescadores de Itaipu é tombado para
preservação da história, memória e identidade do espaço
A realização do registro para o tombamento imaterial também foi aprovado e encaminhado

e econômicas da pesca
artesanal, associadas a este e
a outros espaços no Canto de
Itaipu caracterizados pelo
uso original e tradicional
dessa atividade econômica e
cultural.
O Quintal dos Pescadores é
um espaço de convívio onde
são realizados eventos
culturais, projetos sociais e
reuniões comunitárias. O
secretário municipal das
Culturas, Alexandre Santini,
disse que o tombamento é
uma grande conquista para a
preservação da história,
memória e identidade
cultural de Niterói. Santini
ressaltou que o Quintal é um
local tradicional, centenário,
de ocupação da comunidade
envolvida na pesca artesanal
de Itaipu.

Tecnologia evitará o desperdício de mil
piscinas olímpicas em São Gonçalo
Quando o paciente sinaliza
algum desconforto, o médico
realiza uma escuta com
instrumento específico. Da
mesma forma funciona o
aparelho de geofone que a
Águas do Rio está utilizando,
desde junho deste ano, em
um trabalho minucioso de
identificação e reparo de
vazamentos não visíveis na
rede de distribuição de água
tratada em São Gonçalo,
região metropolitana do Rio
de Janeiro. A previsão é que,
até dezembro, o desperdício
de cerca de mil piscinas
olímpicas de água tratada
seja evitado no sistema de
abastecimento da cidade. 
Hoje, a água tratada se perde
no caminho entre o
reservatório e a casa do cliente.
Segundo o Coordenador de
Operações da Águas do Rio
em São Gonçalo, Rogério
Marins, esse trabalho é
fundamental no combate às
perdas. “Vários vazamentos
não afloram na superfície, indo
para galerias ou para o próprio
solo quando é arenoso. Até o
momento, já identificamos
mais de 50 vazamentos no
município devido à rede
antiga, rachaduras ou até
interferência de obras”, disse
ele. 

(foto divulgação)

Um exemplo na atuação
assertiva do equipamento foi
na Rua Coronel Serrado, no
bairro Zé Garoto.
A região começou a apresentar
oscilação de abastecimento,
sem problemas aparentes. A
equipe especializada atuou
com o a tecnologia do geofone
e identificou uma tubulação
rompida, sem extravasamento
para a superfície.

Durante o ano, equipes
especializadas estarão nas
ruas escutando o barulho da
água passando pela
tubulação suspeita e
verificando também as
informações gráficas
mostradas no painel, por
meio desta tecnologia. Desta
forma, os profissionais
conseguem identificar o local
exato onde precisa ser feito o
acesso à tubulação para
reparo, sendo mais rápido e
eficiente, evitando também
transtornos futuros no
abastecimento do local. 

O reparo cirúrgico foi
realizado e o abastecimento
normalizado, sem maiores
transtornos para a população. 

Com o objetivo de fomentar
atividades turísticas através
da correta identificação das
rotas e destinos nas rodovias,
o município de Itaboraí
ganhou novas placas de
sinalização viária, no âmbito
do programa “Viaje Seguro”
do Governo do Estado. A
maior via de circulação da
cidade, a Avenida 22 de
Maio, já conta com as
sinalizações, uma delas na
altura de Joaquim de
Oliveira. Por meio de um
convênio com a Secretaria de
Estado de Turismo, a
Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos indicou
os locais turísticos do
município.
“Temos um grande potencial
turístico em nosso município,
que carrega uma rica história
e abriga um dos mais
importantes parques
paleontológicos. Essa
sinalização nos principais
acessos da cidade, além de
apresentar todos os atrativos
para visitantes, incentiva os
próprios moradores a

Itaboraí ganha placas
de sinalização viária dos
atrativos turísticos da cidade

conhecer mais sobre
Itaboraí”, destacou o prefeito
Marcelo Delaroli (PL).
Itaboraí e mais quatro
municípios, sendo Rio
Bonito, Silva Jardim, São
Gonçalo e Tanguá fazem
parte da região ‘Caminhos da
Mata’, que conta com
significativa área verde e
reservas naturais, e oferece
ao visitante experiências com
trilhas, escalada, cavalgada e
muito mais.
Dentre os locais turísticos da
cidade, o Parque Natural
Municipal Paleontológico de
São José de Itaboraí,
conhecido como “berço dos
mamíferos”, onde foi
encontrado um dos mais
antigos fósseis do continente
americano; o Palacete
Visconde de Itaboraí, de
1840, onde se hospedava a
Família Imperial; e o Centro
Histórico, que abriga a Casa
de Cultura Heloísa Alberto
Torres, o Teatro Municipal
João Caetano e a Biblioteca
Municipal Joaquim Manuel
de Macedo.



A Secretaria de Turismo
reuniu representantes de 39
blocos e quatro escolas de
samba no auditório do Banco
Mumbuca, no Centro, para
uma conversa inicial sobre o
MariCarnaval 2023, que
acontecerá entre 17 e 26 de
fevereiro do ano que vem.
Durante o encontro, os
assuntos abordados foram
legalização de blocos;
entrega da documentação
exigida (ata de fundação do
bloco, estatuto e CNPJ) na
Secretaria de Turismo até o
dia 10/10; responsabilidade
da legalização de cada
representante junto aos
órgãos competentes (como o
Corpo de Bombeiros e a
Polícia Militar); circuitos nos
bairros e a importância das
reuniões distritais para um
consenso dos representantes
de cada local.
Após essa data, não será
possível nenhuma inclusão
de blocos, pois será feita a

Definidos detalhes do MariCarnaval 2023

Robson Dutra falou sobre a organização do MariCarnaval 2023

 (Foto Bernardo Gomes)

programação do
MariCarnaval 2023, com a
definição dos espaços para
os blocos, além do local de
desfile e do baile infantil.  O
secretário de Turismo,
vereador licenciado Robson
Dutra (PSD), detalhou as
novidades que serão
colocadas em prática no
MariCarnaval 2023.
“Esse ano, decidimos que em
Itaipuaçu, os blocos serão ao
longo da orla. Não haverá
blocos em outros locais. Na
Barra, há duas opções: a
Arena Barra e a orla, mas a
nossa orientação é realmente
concentrar os blocos para
facilitar a fiscalização e
oferecer segurança a todos os
moradores e visitantes,
mantendo a estrutura
montada permanente em
locais específicos. Assim,
teremos também mais
organização e evitaremos
aquele nó na cidade causado
pelo fechamento de várias

Representante do bloco
Tromba Nervosa, Carlos
Roberto Gomes ficou
satisfeito com o resultado
do encontro e confirmou
presença nas próximas
reuniões que, segundo ele,
são essenciais para que o
carnaval seja mais um
evento maravilhoso, com
todo o apoio da Prefeitura.
“A Prefeitura começou a
convocar os blocos e
escolas de samba em julho
e isso é bem legal, porque
nos dá tempo hábil para
correr atrás de toda
documentação, montar um
corpo diretor e nos
organizar. Eles também
falaram que vão fazer até
três circuitos na orla, para
que os blocos possam
desfilar. Todo estarão na
praia, curtindo o carnaval,
sem atrapalhar o trânsito, o
centro comercial e os

ruas”, frisou o secretário,
acrescentando que
representantes dos blocos e
da associação de moradores
foram fundamentais na

decisão.
Vale destacar que, com a
estrutura fixa, a cidade
também economiza. Novas
reuniões serão realizadas nos

próximos meses, inclusive
para definir a abertura do
MariCarnaval e o Baile
Municipal.

moradores. A gente vai se
remanejar para um local mais
próximo de onde nasceu
cada bloco. Com isso, vamos
ter todo o apoio de todas as
secretarias, Guarda
Municipal, Postura, Trânsito,
fica muito mais organizado

do que cada bloco ser numa
rua”, argumentou Beto.
A presidente executiva do
G.R.E.S. Unidos do Saco das
Flores, Idneide Pereira,
também falou sobre a
importância do encontro,
aguardado com muita

expectativa, após o
cancelamento do
MariCarnaval 2022, na
época, devido ao possível
agravamento dos casos de
Covid-19 na região.
“Também haverá o retorno
dos desfiles das escolas de
samba.  Nós ficamos muito
felizes com a notícia, pois
estamos com nosso projeto
pronto e toda equipe de
carnaval montada, só faremos
pequenos ajustes. Nosso
Enredo será uma homenagem
ao cantor, compositor e
humorista Manhoso, um
artista muito conhecido em
Maricá e no Brasil.
Agradecemos a todos os
envolvidos pelo
reconhecimento da
importância cultural, social e
econômica desse evento.
Agora vamos arregaçar as
mangas e trabalhar para fazer
um carnaval bonito e alegre”,

declarou satisfeita.
Presidente da Liga das
Agremiações
Carnavalescas de Maricá
(LACAM), Gilson Lira
também esteve presente e
fez questão de parabenizar
todos os envolvidos.

“Agradecemos ao prefeito
Fabiano Horta; ao
secretário de governo, João
Maurício; ao secretário de
Turismo, Robson Dutra; e
ao subsecretário de
Turismo, Thiago Medina,
pela volta do Carnaval
2023. Estamos no aguardo
da formalização de tudo
com a Prefeitura para que
possamos, junto com as
agremiações, tanto das
escolas quanto dos blocos,
dar início aos preparativos
para essa grande festa que
é o Carnaval de Maricá”,
avaliou.

Desfiles na Marquês de Sapucaí
A Liga Independente das
Escolas de Samba (Liesa)
definiu a ordem do desfile
das agremiações do Grupo
Especial para carnaval de
2023. Ao todo, 12 escolas de
samba vão desfilar no
domingo (19 de fevereiro) e
na segunda-feira (20 de
fevereiro), sendo seis em
cada noite.

Como é praxe, Império
Serrano e Paraíso do Tuiuti,
campeã da Série Ouro e
penúltima colocada no
Grupo Especial no desfile
desse ano, respectivamente,

não participaram do sorteio,
pois já estavam com a ordem
previamente definida. Sendo
assim, o Império, que volta à
elite do Carnaval em 2023
abre o desfile de domingo e
a Tuiuti, o de segunda-feira
de carnaval.

A decisão ficou para as
posições seguintes. Uma
assembleia realizada com a
presença dos presidentes das
escolas definiu a formação
dos pares que nortearam o
sorteio da ordem do desfile
do Grupo Especial 2023,
realizado em duas etapas.

Domingo (19/02/2023)

·  1 - Império Serrano

· 2 - Grande Rio

· 3- Mocidade

· 4- Unidos da Tijuca

· 5 - Salgueiro

· 6- Mangueira

Veja como ficou a ordem do desfile:

Segunda-feira (20/02/2023)

·  1- Paraíso do Tuiuti

·  2- Portela

· 3- Vila Isabel

· 4-Imperatriz

· 5- Beija-flor

· 6- Viradouro

Organização e circuito nos bairros deixam representantes satisfeitos
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A visão de um jornalista

Eu e mais 39 companheiros jornalistas e radialistas fundadores da
CBN há 30 anos, lançamos no dia 7 de julho, o livro “CBN – As
Histórias Que Ninguém Ouviu”. A tarde/noite de autógrafos foi no La
Fiorentina, Leme. Na foto, este colunista com o jornalista Jorge
Guilherme, diretor nacional do Sistema Globo de Rádio, criador da
CBN, e Rosana Machado, diretora-executiva da Agência GBNEWS.

Nas ondas do rádio

Rainha

Pernada
O ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil)
levou uma pernada do partido e não disputará a
cadeira número um do Palácio Guanabara. Só ele
que não viu que estava fora do jogo. Teve que se
contentar em ser pré-candidato a deputado federal.

Sonho
Já a deputada federal Clarissa Garotinho (União
Brasil) tentará ser senadora, tendo que encarar
Romário (PL) em campanha para a reeleição,
deputado federal Alexandre Molon (PSB) e André
Ceciliano (PT).

Auxílio
O calendário de pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de agosto foi
antecipado pelo governo federal. Os benefícios começarão a ser pagos no dia 9
de agosto, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Será o
primeiro mês em que os beneficiários vão receber R$ 600, em vez de R$ 400.

Show
Após a convenção conjunta do PDT-PSD que homologou a o nome de Rodrigo
Neves, para o governo do estado, com Felipe Santa Cruz, como vice, os políticos
foram direto para o show de Roberto Carlos, na casa de espetáculos Qualistage,
na Barra da Tijuca. Na mesma mesa também estavam o prefeito do Rio, Eduardo
Paes (PSD), e o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT). Estavam acompanhados de
familiares.

**********

**********

Obras do novo bairro da Restinga
de Maricá começam em agosto
A Secretaria Municipal de
Urbanismo de Maricá
concedeu o alvará que
permite o início das obras de
MARAEY, principal destino
turístico-imobiliário
sustentável do Brasil, em
desenvolvimento no
município. A previsão é que
as intervenções sejam
iniciadas na segunda
quinzena de agosto. A
primeira fase das obras será
focada na criação do canteiro
de obras e na urbanização e

**********

pavimentação de mais de
20km de estradas.  
O projeto está desenhado
para ser executado em
diversas fases. Nos
primeiros esforços da fase
inicial, está autorizado o
início das intervenções de
rede viária e desenho
urbano, redes externas de
pavimentos e calçadas, de
drenagem, de abastecimento
de água potável e energia
elétrica, de alumbrado
público e telecomunicações,

de gás, de coleta, de
tratamento de esgoto, rede
de irrigação e sinalizações
em geral, bem como dos
canteiros de obras do
empreendimento.  
Ainda na etapa inicial,
MARAEY promete entregar
a Maricá uma nova via, de
ligação entre Itaipuaçu e o
Centro, que aproveitará um
trecho do traçado já
existente. A estrada, que será
doada ao município, terá
estacionamento público e

contará com um rigoroso
padrão ambiental e de
segurança.  
O empreendimento vai,
através dos quatro hotéis
cinco estrelas, atrair mais de

300 mil turistas diretos por
ano. O complexo contará,
ainda, com uma universidade
de hotelaria e um novo polo
residencial de ponta.

Aos 57 anos, Luma de Oliveira quer continuar
fazendo história no carnaval. Ela manifestou o desejo
de voltar a desfilar, seja como destaque ou no posto à
frente da bateria que a consagrou (Viradouro). Luma
confidenciou seu desejo a Viviane Araújo, a rainha do
Salgueiro.
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PAPODIBOLA Festa da padroeira de Maricá terá
shows com Belo, Thiaguinho,
Mumuzinho e Lauana Prado
A festa de Nossa Senhora do
Amparo padroeira de Maricá
terá grandes atrações
programadas pela Secretaria
Municipal de Turismo. Dois
palcos receberão as atrações,
um na Barra de Maricá e o
outro na Praça Orlando de
Barros Pimentel, no Centro,
bem em frente a Matriz.
Antes dos nomes
consagrados nacionalmente
no mundo da música, serão
apresentados shows com
artistas locais.
No palco da Barra de Maricá
que fica na Avenida João
Saldanha, altura de Rua 12, a
programação começará às
18h e vai até 01h da manhã. Thiaguinho fará o show na noite do dia 12 no palco da Barra de Maricá

Mumuzinho promete agitar a noite do dia 13

11/08/22 - Show cantor Belo
12/08/22 - Show cantor Thiaguinho
13/08/22 - Show cantor Mumuzinho
14/08/22 - Show cantora Launa
Prado

Os eventos programados para a
Praça Orlando de Barros Pimentel
vão começar às 18h com
encerramento às 22h:

12/08/22 - Show cantora Ana
Gabriela
13/08/22 - Show cantora Olivia
Ferreira
14/08/22 - Show Banda Anjos do
Resgate
15/08/22 - Show Padre Omar,
encerrando os festejos de Nossa
Senhora do Amparo, padroeira de
Maricá, cidade da Região
Metropolitana II do Rio de Janeiro

Os jovens torcedores do futebol do Rio de Janeiro, que
hoje torcem pelos grandes clubes, se apaixonam,
vibram, brigam, choram e riem com a atuação
dos seus times, não imaginam que, na metade do
século passado existiam os chamados “pequenos”,
que às vezes surpreendiam os poderosos adversários,
como ainda ocorre. E alguns deles marcaram a
história, com impensáveis e inesperadas vitórias sobre
os protagonistas de espetaculares clássicos da época.

Curtição
Lembramos que, atualmente, quando os grandões
daqui do pedaço são “vítimas” de um insignificante
fracote, sendo derrotados em casa, a galera vai
à loucura, escondendo-se dos rivais gozadores, que
aproveitam o embalo para curtir o drama alheio.
Sempre será assim. Canto do Rio, São Cristóvão,
Bonsucesso, Madureira, Olaria, Portuguesa e Campo
Grande, como pequenos, aprontavam. O simpático
América e o suburbano Bangu ficavam entre os dois
grupos.

Lembrança
Vamos refrescar a memória dos esquecidos e ilustrar
os desinformados com o exemplo do Canto do Rio,
agremiação símbolo da chamada “zebra”, com sede
em Niterói. Por lá, passaram Gérson Canhotinha,
Marcelo e Vinícius Jr. Não acredita? Confira. Até
meados da década de 1960, o “Cantusca” era
sinônimo de último colocado, chegando a tomar de 14
X 1 do Vasco, em 6 de setembro de 1947, na Colina. O
cruzmaltino possuía alguns jogadores da Seleção
Brasileira de 50, como Barbosa, Eli, Danilo, Maneca e
Chico. No adversário, nomes como Borracha,
Lamparina, Carango e Canelinha. Não ri, não.

Dimenor
Mas aí, este mesmo Canto do Rio foi à forra, em 1953,
derrotando o Vasco na final e conquistando o caneco
do Torneio Início, em pleno Maracanã. Outro que
também fez seu nome no futebol do Rio foi o São
Cristóvão, ao vencer vários Torneios Início. Fundado
originalmente em 1898, chegou a ser de primeira linha
no início do século 20. Depois, foi decrescendo e
passou a figurar na lista dos pequenos. E, nessa
condição se conserva até hoje.

Vingança
Em março de 1975 o alvinegro imperial fez torcedor
rubro-negro esguichar lágrimas, ao derrotar o time de
Zico e companhia por 3 X 2, de virada, em pleno
Maracanã. Detalhe: o ex-jogador do Fla, Fio Maravilha
meteu dois. A grande façanha do São Cricri,
entretanto, foi em 1926, ao levantar o caneco de
Campeão Carioca, aplicando goleadas no Fla por 5 X
0, no Botafogo por 6 X 3, e 4 X 2 no Fluminense. Só o
Vasco escapou.

Zebra
Os demais pequenos citados acima também tiveram
seus momentos de m“zebra”, termo criado pelo
folclórico treinador Gentil Cardoso, conforme
registros. Em 1964, treinando a Portuguesa, sua
equipe enfrentaria o Vasco, no primeiro turno do Ca-
rioca. O homem do boné teria apostado que a Luza
não perderia e que iria dar “zebra”. Não deu outra: ele
venceu por 2 X 1 e o termo virou sinônimo de resultado
improvável. Taí, gente, um pouquinho da memória do
futebol carioca, que oferece muito mais. Corram atrás.

O genial Garrincha ouvindo o “filósofo” Gentil Cadoso, criador da
expressão “zebra”

As grandes “zebras”
do Futebol carioca



Ouça Rádio 102.7 FM no portal
Radios.com.br e no app RadiosNet!
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De segunda à sexta das 11 horas ao meio dia
Programa CONEXÃO COM O MUNDO!
Gelcio Cunha, direto dos  Aeroportos do Rio.

Saiba de primeira as notícias que
serão destaques nas emissoras de TV a noite.
Na 102,7 FM “num piscar de olhos tudo pode

mudar”.
Rádio 102,7 FM, “todo mundo ouve”.

Eu estou ouvindo Rádio 102,7 FM pelo
RadiosNet

#ouvirRadio https://I.radios.com.br/r/17615

Gelcio Cunha

CARTÃO AMARELO

Da mesma forma que Lula e Bolsonaro outros
presidentes do Brasil também polarizaram
intensamente o eleitorado brasileiro com uma
diferença: - antes e depois das redes sociais.

É o caso de Fernando Collor de Melo,
presidente que sofreu impeachment depois que
resolveu bater de frente com a Globo, rede de
TV que o apoiou abertamente como faz agora de
forma indireta com o ex-presidente Lula, a
medida que utiliza todo o seu poder, ainda muito
grande, para atacar de forma constante o atual
presidente, embora as vezes, ele facilite e
colabore com suas atitudes intempestivas, para
o posicionamento do grupo criado pelo Dr.
Roberto Marinho, que com sua morte passou a
ser comandado por acionistas brasileiros,
americanos, chineses e outros.

Fernando Collor de Mello, se comparar com as
acusações apuradas pela operação Lava Jato
que o STF jogou por terra, não cometeu nem dez
por cento dos crimes atribuídos aos dirigentes do
PT e seus aliados, mas foi intempestivo também
quando bloqueou as cadernetas de poupança de
pobres, ricos e intermediários. Não poderia
nunca mexer com os “poderosos”. Portanto o
nosso cartão amarelo da coluna desta edição vai
para aqueles que agem sem pensar e acabam
prejudicando o povo e a eles próprios.

Na foto de mais de 30 anos, eu - como
repórter - apareço entre o ex-presidente e o
repórter internacional Hélio Costa, ex-
governador de Minas.

Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz buscam apoio de Zito e Andreia
Zito em Caxias e em outros municípios da Baixada Fluminense

No café da manhã em Caxias, Felipe Santa Cruz, Rodrigo Neves,
Zito, Andreia Zito e Anselmo (coordenador da campanha de Zito)
trataram, é claro, do futuro do Estado do Rio de Janeiro

Assim que a chapa Rodrigo
Neves (PDT)-Felipe Santa
Cruz (PSD) foi homologada
para disputar o governo do
Estado do Rio de Janeiro, o
ex-prefeito de Caxias, Zito e
sua filha Andreia, ambos do
PSD, e respectivamente,
candidatos a deputado
estadual e deputado federal,
foram procurados em busca
de apoio político na Baixada
fluminense

Zito recebeu para café da
manhã na sua casa em Duque
de Caxias, o candidato do
PDT ao governo do Estado
do Rio de Janeiro, Rodrigo
Neves. Participaram também
do encontro, o vice na chapa
de Rodrigo, o ex-presidente
da OAB, Felipe Santa Cruz
(PSD), a Câmara Federal,
Andreia Zito (PSD) e
Anselmo, coordenador da
campanha eleitoral do ex-
prefeito de Caxias.

Rodrigo Neves foi buscar
apoio de Zito para a sua
caminhada ao Palácio
Guanabara e conversaram
sobre os problemas que o
estado vem enfrentando com
a atual administração. Após o

café da manhã, foram para o
galpão da pré-campanha de
Zito, onde estavam cerca de
400 apoiadores.

“Por um Rio de Janeiro
melhor. Eu e Andreia Zito
decidimos apoiar e caminhar
ao lado do Rodrigo Neves e
do seu vice, Felipe Santa
Cruz, a quem parabenizo e
agradeço pela parceria e
preocupação demonstrada
com Duque de Caxias e toda

a Baixada Fluminense.
Juntos vamos resgatar o Rio
de Janeiro das garras do
“IMPÉRIO DO MAL”, disse
Zito, que foi prefeito de
Duque de Caxias por três
mandatos e deputado
estadual também por três
períodos.

O ex-prefeito de Niterói,
Rodrigo Neves falou de suas
propostas ao governo do
estado do Rio de Janeiro.

O encontro com apoiadores no galpão de Zito em Caxias

“Grande reunião com o
amigo Felipe Santa Cruz,
com Zito e sua filha Andreia
Zito, em Duque de Caxias. É
muito bom estar aqui na
Baixada Fluminense e
receber todo esse carinho do
povo local que não aguenta
mais tanto abandono por
parte do governo do Estado
do Rio de Janeiro. É preciso
criar frentes de trabalho para
gerar emprego e renda,
melhorar a mobilidade,
transporte público e a
qualidade de vida da
população. Não é razoável o
cidadão da baixada perder
tanto tempo parado em
engarrafamentos e conviver
com tanta violência. É
possível mudar o quadro
atual, mas precisa de boa
gestão, transparência e
compromisso com o povo.
Esse diálogo é fundamental
para avançarmos juntos!
Vamos juntos!, concluiu
Neves no galpão do Zito para
cerca de 400 pessoas.

O PDT e PSD realizaram a
convenção conjunta no Club
Municipal, no Rio, quando
foram homologadas a chapa
Rodrigo Neves-Felipe Santa
Cruz, para o governo do
Estado, e os nomes de José
Camilo Zito, para deputado
estadual e Andreia Zito para
deputada federal. Fechada a parceria para as eleições de 02 de outubro






