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INAUGURAÇÃO
Casa do Menor São Miguel Arcanjo, em Nova 

Iguaçu, abre nova casa de acolhida para pessoas 

em situação de rua e usuárias de drogas. P. 2
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Inspirados por 
uma viagem 
à Las Vegas, 
quatro amigos 
abrem pizzaria 
‘A Destemida’, 
em Nova Iguaçu. 
Diferencial é ter 
fatia gigante, 
equivalente a
80 cm de
diâmetro. P. 3
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Solicitação para a segurança foi feita 
após episódios de violência na eleição

TRE-RJ pede reforço 
em São João de Meriti

O Tribunal Regional Eleito-
ral do Rio pediu reforço na 
segurança pública de São 
João de Meriti, na Baixada 
Fluminense, até o domin-
go, dia do segundo turno. A 
determinação foi enviada 
às polícias Civil, Militar e 
Federal pelo desembarga-
dor Cláudio Brandão para 
evitar casos de violência e 
já está valendo. 
“Reitero a confiança do Tri-
bunal nas forças de segu-
rança do estado. Tomare-
mos todas a medidas para 
garantir a tranquilidade 
dos eleitores e a isonomia 
na disputa entre os candi-
datos”, afirmou ele.
O reforço atende a pedido 
feito pelo Democratas. Se-
gundo o documento feito 
pelo partido, a determina-
ção se faria necessária por-

que “grupos paramilitares” 
estariam impondo “medo e 
terror” a eleitores durante o 
primeiro turno, no dia 15.
“Uma das formas de atuação 
dos grupos foi o impedimen-
to de certos candidatos nas 
áreas dominadas pela milícia, 
chegou ao nosso conhecimen-
to denúncias anônimas”, diz 
o texto, que foi assinado pelo 
presidente do partido na Câ-
mara de Vereadores, Davi Pe-
rini Vermelho, e pelo prefeito 
e candidato à reeleição, João 
Ferreira Neto. 
O documento relembra ca-
sos de violência no município 
para justificar o pedido, como 
o do vereador Sérgio Luiz da 
Costa Barros, sequestrado e 
morto em 1998. Segundo o 
ofício, duas zonas eleitorais 
de Jardim Meriti (186ª e 187ª) 
deveriam ter mais atenção.

Duque de Caxias inicia fase de 
matrículas na rede municipal
Por causa da pandemia de Covid-19, as inscrições serão feitas somente on-line, até dia 8

DIVULGAÇÃO

Inscrições para novos alunos da rede municipal de Caxias começa no próximo dia 8, somente pelo site

A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Secretaria 
Municipal de Educação, ini-
ciou as inscrições para o ano 
letivo de 2021 na rede muni-
cipal de ensino. A matrícula 
para as novas vagas vai até 
o dia 8 dezembro somente 
para alunos da Educação 
Especial. Já o prazo para de-
mais alunos novos da Educa-
ção Infantil, Ensino Funda-
mental e Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) inicia no dia 
9 e termina em 09 de janeiro.

Por causa da pandemia 
do novo coronavírus, as ins-
crições serão feitas somente 
na modalidade on-line, por 
meio do link disponibilizado 
no site da Secretaria de Edu-
cação (https://smeduquede-
caxias.rj.gov.br/smeportal/).

Segundo o calendário ofi-
cial de matrícula elaborado 

pela pasta, a partir do dia 14 
de janeiro de 2021, será rea-
lizado o sorteio público para 
alunos de 1 a 3 anos de idade, 
modalidade Ensino Infantil, 
nos quatro distritos da cida-

de. O documento também 
informa que no dia 20 de ja-
neiro será divulgada a lista 
dos contemplados na 1ª fase 
no portal da SME.

Quem tiver dúvidas so-

bre os procedimentos para 
realização de matrícula no 
município pode ligar para a 
Coordenadoria de Assistên-
cia ao Educando da SME, no 
telefone 2771-6787.

Caxias debate impactos da pandemia
Ação aborda também a saúde do homem e o Dia Mundial da Prevenção de Lesão por Pressão

O Departamento de Huma-
nização da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil 
de Duque de Caxias, promo-
ve hoje, o bate-papo Compro-

misso com a Vida – Conheci-

mento e Ação em Tempo de 

Pandemia, para profissio-
nais de saúde e interessados, 
sobre os impactos da pande-
mia do novo coronavírus. 
O webnário vai abordar os 

temas A Saúde do Homem e 
o Dia Mundial da Prevenção 

de Lesão por Pressão e acon-
tece das 19h50 às 21h30, 
através da ferramenta Goo-
gle Meet. As inscrições para 
participar podem ser feitas 
em https://forms.gle/iNqiU-
qBDweerXB1r6. O link para 
acessar a reunião será envia-
do para o e-mail dos partici-
pantes inscritos. 

Quem fizer parte do evento 
terá direito a um Certificado 
de Participação. Vão estar na 
reunião, a diretora do Depar-
tamento de Humanização, 
Amélia Purcino; o coorde-
nador da atenção à Saúde 
do Homem de Caxias, o en-
fermeiro Giovani Dimas; o 
membro da coordenação da 
Rede Brasileira de Enferma-
gem e Segurança do Pacien-

Capitão Ricardo Jaques Ferreira foi 
recebido por autoridades da Gestão 
Portuária e representantes dos terminais

COMPANHIA DAS DOCAS / DIVULGAÇÃO

Representantes de empresas e autoridades portuárias do município de Itaguaí recepcionaram o comandante da Capitania dos Portos do Rio

O 
Comandante da Ca-
pitania dos Portos 
do Rio de Janeiro 
(CPRJ), Capitão de 

Mar e Guerra Ricardo Jaques 
Ferreira, fez sua primeira vi-
sita ao Porto de Itaguaí. O 
evento ocorreu na última 
quarta-feira, mas a assesso-
ria de imprensa da Compa-
nhia das Docas fez a divulga-
ção apenas na segunda-feira 
seguinte. EM sua passagem, 
Ferreira estava acompanha-
do do Delegado da Capitania 
dos Portos em Itacuruçá, Ca-
pitão de Corveta Alexandre 
Lopes de Abreu.

As autoridades militares 
foram recepcionadas pelo 
superintendente de Gestão 
Portuária de Itaguaí e An-
gra dos Reis, Alexandre Ne-
ves; pela gerente de Acesso 
Aquaviário, Julia Crisósto-
mo; e por representantes dos 
terminais portuários — CSN, 
Sepetiba Tecon e CPBS — e 
do Porto Sudeste.

Na ocasião, as empresas 
apresentaram seus termi-
nais e o superintendente do 
Porto de Itaguaí, Alexandre 
Neves, expôs os projetos da 
Companhia Docas do Rio de 

Janeiro (CDRJ) para melho-
ria da infraestrutura aqua-
viária do Porto. Dentre es-
ses projetos estão o corte da 
pedra no canal principal; a 
utilização de sinal virtual, 
em caráter temporário; o es-
tabelecimento de um canal 
leve e de um fundeio para na-
vios com calado, que mede 
18,20 metros.

Ao se apresentar, o Capi-
tão dos Portos do Rio de Ja-
neiro se colocou à disposição 
para trabalhar em parceria 
com a autoridade portuá-
ria, objetivando assim o de-
senvolvimento do Porto de 
Itaguaí e a segurança da na-
vegação. Para o superinten-
dente Neves, “é fundamental 
essa aproximação junto à au-
toridade marítima visando 
estabelecer uma agenda po-
sitiva e um canal de diálogo.”

te (Rebraensp), doutorando 
da Unirio e enfermeiro Silvio 
César Conceição. 
O encerramento do encon-
tro terá música e poesia 
com a fundadora do Rio de 
História, Regina Porto, e o 
músico do Projeto ToLife O 
Sim do Alívio, Igor Ribeiro. 
A mediação do webnário 
fica por conta de Suzi da 
Silva Faria. 

Comandante da Capitania dos Portos 
do Rio de Janeiro visita Porto de Itaguaí

Ferreira se colocou 
à disposição 
para trabalhar 
em parceria com 
a autoridade 
portuária

JUPY JUNIOR

jupy.junior@odia.com.br

A Casa do Menor São Miguel Arcanjo, fundada pelo Padre Renato 
Chiera, em Nova Iguaçu, inaugura, amanhã, mais uma casa para 
pessoas em situação de rua, que fazem o uso abusivo de drogas.
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Ela impressiona. 
É divertido ver o 

rosto dos clientes 
de felicidade e 

surpresa ao verem 
a pizza. Tem 

uma galera 
que repete

ROBERTO ROCHA, 
um dos sócios 

da loja

Da esquerda 

para a direita: 

Roberto, 

Leandro, 

Pedro e Rafael
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Pizzaria de Nova Iguaçu tem 
fatia gigante, equivalente a 80 

cm de diâmetro

U
ma viagem de ca-
sal à Las Vegas (EUA) 
foi tão inspiradora 
que acabou virando 

negócio em Nova Iguaçu. É 
que Leandro Brandes, de 42 
anos, foi passear com a esposa 
pela cidade, famosa por seus 
cassinos, e, apaixonado por 
pizza que é, resolveu conhe-
cer a iguaria local e ficou en-
cantado com os tamanhos das 
fatias da famosa The Strip. De 
volta ao Brasil, ele teve a ideia 
de trazer a novidade para o 
município da Baixada, onde 
mora, e inaugurou a pizzaria A 
Destemida, em setembro.

“Quando voltou de viagem, 
ele (Leandro) me convidou 
para darmos uma volta de 
moto. Paramos em São Con-
rado, tomamos uma água de 
coco e ele contou tudo sobre 
a viagem, a pizza de lá e suas 
ideias. Como tinha me apo-
sentado, falei que estaria dis-
ponível para virar sócio. Aí, 
tudo começou. Inicialmente, 
éramos eu (Roberto) e o Lean-
dro. Até que ele me apresentou 
ao Rafael (Andrade, de 36) e ao 
Pedro (Freitas, de 37). Os dois 
são empresários influentes na 
cidade, Leandro disse que eles 
tinham um grande potencial 
e foi ótimo. Está tudo dando 
certo”, lembra Roberto Rocha, 
de 62, que “viaja” todo dia do 
Recreio, onde mora, para a pi-
zzaria. Os outros dois sócios 
também são da Baixada — Ra-
fael, vive em Nova Iguaçu e Pe-
dro, em Queimados. 

O quarteto está satisfeito 
com o sucesso do empreendi-
mento. A pizzaria Destemida, 
nome que remete ao tamanho 
da fatia oferecida aos clientes 
— que é equivalente a 80 centí-
metros de diâmetro —, tem 13 
sabores no cardápio, divididos 
em duas categorias: Tradicio-
nal (tendo entre as opções 
Calabresa, Portuguesa e Mar-
guerita) e Premium (entre elas 
alho-poró c/ bacon, peppero-
ni com cream cheese e a da 
casa Destemida — massa de-
fumada, pepperoni, linguiça 
de pernil desfiada, pimentão 
verde, pimentão vermelho e 
champignon). O mais impres-
sionante, segundo Roberto, é o 
tamanho mesmo.

“Todos adoram. Ela real-
mente impressiona. É diver-
tido ver o rosto dos clientes de 
felicidade e surpresa ao verem 
a pizza. E, modéstia à parte, os 
sabores são deliciosos. Inicial-
mente, as pessoas pensam em 
dividir a fatia, mas poucos o fa-
zem. A maioria come sozinha. 
Tem uma garotada mais nova 
que até repete”, diverte-se.

KARINA FERNANDES

karina.fernandes@odia.com.br

E quem pensa que só de 
negócios vivem os quatro, a 
empresa também está com 
uma ação do bem até o fim do 
ano. O cliente que levar 1 kg 
de alimento não perecível ga-
nha 10% de desconto no total 
consumido na loja. Os produ-
tos arrecadados serão entre-
gue para famílias carentes. 
“Ficamos muito felizes em 
abrir as portas da Destemi-
da por uma causa tão impor-
tante e tão nobre, e estamos 
muito felizes com o sucesso 
da pizzaria”, conclui ele.

A Destemida fica na Rua Se-
bastião Herculano de Matos 
127, no Centro de Nova Igua-
çu. A loja abre todos os dias, 
das 17h à 1h da manhã do dia 
seguinte. Para mais informa-
ções, basta acessar o Insta-
gram @destemidapizza.

‘A Destemida’ 
oferece fatia 
gigante, 
equivalente a 80 
cm de diâmetro, 
e está fazendo 
campanha de 
arrecadação de 
alimentos para 
ajudar famílias 
carentes

Além das pizzas, o local ofe-
rece deliciosas sobremesas. 
A novidade do momento é 
o Bubble Waffle, que é um sor-
vete servido com waffle, vá-
rias caldas e guloseimas. Há 
também pizzas doces (bana-
na com doce de leite, Kinder 
ovo e Ganache de chocolate 
com morango) e sorvetes.

Para não haver erros, Ro-
berto conta que os amigos 
tiveram muita cautela antes 
de abrir o próprio negócio. 
“A ideia foi tratada com mui-
to zelo. O projeto todo demo-
rou um ano para ficar pron-
to. Para vocês terem uma ideia, 
o Leandro pesquisou quem 
seria a maior autoridade em 
pizza no Brasil. Aí, achou o 
chef Guilherme Branzani, em 
São Paulo. Ele foi até lá, fez 
um curso com o especialista e 
o convidou para treinar todos 
os nossos funcionários. O chef 
Branzani estudou na Itália, 
sabe tudo”, elogia Roberto, 
que define como “orgulhosos” 
o quarteto de sócios.

O  e s t a b e l e c i m e n t o 
tem ambiente aconchegante 
e descontraído, que remete 
a Las Vagas, e músicas inter-
nacionais e pop rock na TV. 
Porém, se o cliente quiser co-
memorar o aniversário ou ou-
tros eventos com eles, é possi-
vel fazer algumas adaptações. 
“Podem ser adicionados mú-
sicos ao vivo, vídeos e jogos de 
futebol”, completa.

abrirem pizzaria

em Nova Iguaçu

inspira amigos a 

Viagem a Las Vegas 
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