
JOÃO TORRES / DIVULGAÇÃO

NOVA IGUAÇU É PALCO DE CONCURSO DE BELEZA TEEN E JUVENIL. P. 2
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ELE É O ‘REI DO ASFALTO’
Funcionário da Prefeitura de Magé desde 

1977, servidor é o único capacitado para 

operar patrol que pavimenta as ruas. P. 2

QUE 
BELEZA!

DE RAINHA

Lilian Brito fará sua 
estreia à frente dos 
ritmistas da Unidos 
da Ponte. Moradora 
de São João de 
Meriti, ‘Lili Tudão’, 
como é conhecida, 
já foi musa da 
agremiação. P. 3
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M
aurimárcia, Par-
que Veneza, Par-
que  Paranhos , 
Ma i tá ,  Ja rd im 

Novo Horizonte. Além de 
bairros de Magé, o que esses 
locais têm em comum ago-
ra e que, antes, não tinham? 
Ruas asfaltadas pela pri-
meira vez em décadas. Tudo 
isso se deve a uma relação 
muito bem construída entre 
homem e máquina. O equi-
pamento, no caso, é a Patrol 
Volvo G930, a única de pro-
priedade da prefeitura. E o 
homem, o seu fiel escudeiro 
Ricardo Brum, de 63 anos. 
Nos canteiros de obra, os 
dois já ganharam até o ape-
lido de “Os Reis do Asfalto”. 

“A patrol é como se fosse 
um óculos. Só o dono conse-
gue enxergar através dele”, 
explica o funcionário con-
cursado, único autorizado 
e preparado para mexer no 
veículo na região.

A relação de Ricardo com 
os gigantes das obras vem 
de antes da entrada dele na 
Prefeitura de Magé, ainda na 
década de 1970. Em 1974, ele 
chegou à cidade vindo de sua 
terra natal, Três Rios, e, um 
ano depois, foi para o Exérci-
to, onde fez cursos para ope-
rar diversas máquinas, como 
retroescavadeiras, tratores e 
pás mecânicas.

“Não tenho nem ideia de 

quantas ruas já foram pa-
troladas este ano. Só sei que 
estou trabalhando muito e 
isso é positivo para a cidade”, 
declara, orgulhoso.

Em janeiro, a Secretaria 
de Infraestrutura fez um ba-
lanço do primeiro mês de go-
verno e divulgou que 1.533 

toneladas de asfalto foram 
despejadas na cidade — é im-
portante dizer que a prefei-
tura aluga outras duas patrol 
para serviços pontuais nos 
distritos de Magé.

FANFARRA

Humilde, Ricardo não se 

considera um “Rei do Asfal-
to”. Para ele, o trabalho mais 
importante desse tipo de 
obra vem antes da chegada 
do equipamento.

“O pessoal da primeira 
turma, que faz o manilha-
mento e a limpeza da rua, 
é o mais importante. Mas, é 

claro que não há asfaltamen-
to sem a patrol”, assume. O 
operador conta que, depen-
dendo do local, a máquina 
chega a consumir, por dia, de 
60 a 100 litros de combustí-
vel. “Ruas que são uma subi-
da exigem mais, o que eleva o 
consumo para algo entre 80 

e 100 litros”, pontua.
É um trabalho árduo que 

o servidor da prefeitura, que 
é casado e tem duas filhas de 
mais de 30 anos, se orgulha 
em fazer. “Antes de chegar 
em Magé, minha vida era 
piscina, colégio e fanfarra. 
Agora, é só obra”, dispara.

Nova Iguaçu sedia final do concurso de beleza estadual
A disputa contou com 17 candidatas, que representaram vários municípios do Rio e concorreram em três categorias: Mini miss, Juvenil e Teen
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Candidatas da categoria Mini do concurso estadual Miss Teen Rio de Janeiro Universe desfilaram em Nova Iguaçu. Três foram eleitas pelo júri

cional e um título familiar 
para aproveitar o Paradi-
so Clube. Já as ganhadoras 
também foram presenteadas 
com um lindo buquê da Rô 
Buquê”, detalhou Dan.

Já Noemi revelou qual 
será o destino das escolhi-
das pelo juri. “Passado o cer-
tame estadual, nossas can-
didatas que conquistaram 
até a 3° colocação em cada 
categoria disputarão a eta-
pa nacional, que acontecerá 
no Mato Grosso do Sul, no 
mês de agosto. As ganhado-
ras representarão o Brasil 
em Orlando no Miss Teen 
Universe.”

As escolhidas como Mini 
Miss foram Maria Elisa Lino, 
representando Mesquita (1º 
lugar); Daphene Franco, 
de Nova Iguaçu (2º); e Ma-
rininha Tavares, de Búzios 
(3º). Na categoria Juvenil, 
as eleitas foram Sophia Vi-
tória, de Nilópolis (1º); Ma-
ria Clara Figueiredo, que 
representou Nova Iguaçu 
(2º); e Lara Beatriz, de Quei-
mados (3º). E, por fim, en-
tre as ganhadoras Teen es-
tão Alicia Amiti, de Nova 
Iguaçu (1º); Sindi Motta, de 
Belford Roxo (2º); e Bruna 
Lessa, de Mesquita (3º).

E Nova Iguaçu virou uma 
verdadeira passarela de 
beldades infantis e juvenis 
no último fim de semana. 
O município da Baixada foi 
sede, no sábado, da final 
do concurso estadual Miss 
Teen Rio de Janeiro Univer-
se, considerado a maior dis-
puta do estado da categoria. 
A competição contou com 
a participação de 17 candi-
datas, que concorreram em 
três categorias: mini miss, 
juvenil e teen.

Diversas personalidades 
passaram pelo evento, en-
tre elas Thainá Machado, 
Miss Grand Armação dos 
Búzios; Marta Alves, Miss 
Grand Município do Rio; 
e Julie Alves, repórter da 
Sônia Abrão, do A Tarde É 
Sua, que fez parte do júri e 
relembrou seus tempos de 
quando foi Miss Brasil Das 
Américas, em 1999.

Os coordenadores do 
evento, Dan Nascimento e 
Noemi Rosseto, contaram 
alguns detalhes sobre a es-
colha das candidatas e ga-
rantiram que o trabalho ao 
longo dos últimos meses foi 
intenso. As candidatas irão 
representar o estado no con-
curso nacional, que será rea-

lizado no segundo semestre 
de 2021.

“A disputa aconteceu se-
guindo todas as medidas de 

segurança para prevenção 
da Covid-19. As meninas fo-
ram coreografadas pela mo-
delo e atriz Vanessa Rosseto. 

Além do sonho de conquis-
tar o título e a coroa, nossas 
participantes ganharam bol-
sas de 100% e 50% do curso 

CCAA de Nova Iguaçu, kit de 
maquiagem Face Beautiful, 
looks de gala Cantinho das 
Damas para o concurso Na-

Ricardo Brum, de 63 
anos, trabalha na 
Prefeitura de Magé 
desde 1977 e o único a 
operar a máquina

Servidor de 
Magé é o único 
que opera patrol 
da prefeitura
Funcionário desde 77, Ricardo diz que a máquina 
é como um óculos, só serve para uma pessoa

2    SEXTA-FEIRA, 26.2.2021  I  O DIA



Baixada

A NOVA REALEZA DA

UNIDOS DA PONTE
Ex-Musa da escola, Lilian Brito vai brilhar à frente da bateria ‘Ritmo Meritiense’, do Mestre Leonardo Jorge

E 
a Unidos da Ponte já 
tem uma nova ma-
jestade para a bate-
ria ‘Ritmo Meritien-

se’. Trata-se de Lilian Brito, 
mais conhecida no mundo 
do samba como ‘Lili Tudão’. 
A beldade, que já foi musa 
da escola, é moradora de São 
João de Meriti e fará sua es-
treia à frente dos ritmistas 
do Mestre Leonardo Jorge 
no Carnaval do ano que vem.

Com passagens por outras 
agremiações e já tendo reina-
do na Intendente Magalhães, 
Lilian estreou como Musa da 
Unidos da Ponte no último 
Carnaval, escola do coração 
do seu pai, Jorge, mais conhe-
cido como Dinho do couro, o 
que faz a emoção do convite 
se tornar ainda maior.

“Meu pai foi torcedor e este-
ve na escola por muitos anos. 
Infelizmente, não teve a chan-
ce de ver sua escola desfilar 
novamente na Sapucaí. Fiz 
minha estreia como musa no 
enredo ‘Elos da Eternidade’ e 
tinha muito a ver com passa-
gens de pessoas importantes 
em nossas vidas. Foi muito es-
pecial”, revela a Rainha.

E a comunidade Meritien-
se terá uma representante lo-
cal à frente da bateria: Lilian é 
moradora de São João de Me-
riti e já tem uma identidade 
com a Azul e Branca da Bai-
xada Fluminense.

Cria de São João de 
Meriti, Lilian Brito é a 

nova Rainha de Bateria 
da Unidos da Ponte
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“Assim como a maioria das 
mulheres do mundo do sam-
ba sonham um dia em ser Ra-
inha de Bateria, comigo não 
era diferente. Escolhi começar 
a minha história com a Uni-
dos da Ponte por três grandes 
motivos: pelo meu pai que fi-
caria realizado em ver sua fi-
lha representando sua escola, 
por ser da comunidade e pela 
maravilhosa recepção que tive 
quando comecei a frequen-
tar”, finaliza Lilian.

“Ter a Lilian à frente da 
nossa bateria é muito es-
pecial. A Unidos da Ponte 
sempre valorizou a sua co-
munidade e desta vez não 
será diferente. Ano passado, 
tivemos musa da comunida-
de e para 2022 teremos uma 
Rainha. O nosso povo me-
ritiense sempre será priori-
dade em nossa escola. Com 
certeza será um belo reina-
do e estaremos muito bem 
representados”, completou 
o presidente da escola, Ro-
semberg Azevedo.

A Unidos da Ponte levará 
para a Marquês de Sapucaí 
em 2022 o enredo ‘Santa 
Dulce dos Pobres - O Anjo 
bom da Bahia’, que será de-
senvolvido pelos carnavales-
cos Guilherme Diniz e Rodri-
go Marques.

Ainda não há uma data 
oficial para que a Rainha de 
Bateria seja apresentada à co-
munidade. Para ficar por den-
tro de todos os eventos, basta 
seguir as redes sociais da es-
cola @Unidosdaponteoficial 
no Instagram e Facebook.

Mestre Leonardo Jorge 
está confiante para o desfile 
do ano que vem. No Facebook, 
ele mandou um recado para 
integrantes e torcedores: “Em 
2022, estamos vindo para bri-
gar pelo título. Se Deus quiser, 
vai ser tudo nosso.”

Lilian é a nova Rainha de Bateria da Unidos da Ponte. Ela já foi Musa da 
escola. Acima, ela posa com o pai, que era torcedor da agremiação
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