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Reeleito com votação recorde, Severino 
Dias diz que Vassouras tem recursos para 
vacinar toda população contra a covid-19
 O prefeito 
Severino Dias (DEM) 
saiu da eleição de 15 
de novembro com um 
recorde: a maior votação 
absoluta da história 
política de Vassouras, 
com 12 mil 815 votos, 
60,42 % dos votos 
válidos. Em entrevista 
exclusiva à TRIBUNA 
DO INTERIOR, o 
prefeito reeleito afirmou 
que o município tem 
os recursos necessários 
para comprar vacina 
para imunizar todos os 
vassourenses contra 
a covid-19. “Não sei 
como o Ministério da 

Saúde vai proceder 
quando a vacina estiver 
liberada, mas separamos 
o dinheiro para comprar 
vacina para todos 
os vassourenses”, 
disse o prefeito. Na 
entrevista, ele destacou a 
importância da vice Rosi 
Farias – na campanha 
e no futuro governo 
--, afirmou confiar em 
uma boa relação com 
a Câmara, aponta a 
recondução de Zé Maria 
Capute à presidência e 
disse que o novo governo 
deve ter mudança 
pontuais em relação ao 
primeiro mandato. Apoio de Marco Capute foi importante na eleição de Severino e Rosi

Juninho Bernardes 
é reeleito prefeito 
de Paty do Alferes

 Com 8.591 votos, Juninho vai continuar no 
comando da Terra do Tomate tendo 2.047 votos a frente da 
segunda colocada, a ex-prefeita Batata, e ainda tem oito 
vereadores eleitos em sua coligação

‘O Menino e o Sonho’: Vítor Rocha lança 
livro baseado em personagens reais com 
paixão pelo Mangalarga como pano de fundo

 Vítor Machado da 
Rocha, o pastor Vítor Rocha, 
ex-goleiro do Fluminense e 
pastor presidente do Ministério 
Palavra Viva, fundado por ele há 
mais de 20 anos se prepara para 

o lançamento de seu segundo 
livro. O Menino e o Sonho, que 
tem como pano de fundo o amor 
pela criação de Mangalarga 
Marchador, atividade a que o 
líder religioso se dedica desde 

2007, será lançado na segunda-
feira, dia 7 de dezembro, 
durante o programa Mangalarga 
Marchador TV, no Canal Rural.
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O Grupo de Farmácias Retiro, um dos maiores do 
país, inaugura sua primeira unidade em Vassouras

 Vinte e cinco anos 
depois do assassinato do 
ex-prefeito Severino Dias, 
a viúva Ângela Maria 
Nogueira de Paula vivenciou 
a emoção de ver o filho mais 
velho reeleito prefeito de 
Vassouras com uma votação 
consagradora. Em entrevista 
exclusiva à TRIBUNA, ela 
lembra o casamento com 
o ex-prefeito e compara 
a gestão de pai e filho. E 
garante: “o Severino herdou 
o coração do pai”. 

Para Ângela 
Dias, Severino 
Dias herdou o 
coração do pai

Relação dos 
candidatos 
a vereador e 
seus votos

Universidade 
de Vassouras 
participou do 
maior fórum 
mundial sobre 
equidade 
racial

Organizadores 
do Encontro 
com os 
Candidatos 
recebem 
homenagem 
da Câmara 
Municipal
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 Ano novo, 
Câmara nova. 
Quando 2021 
começar o 
vassourense terá 
uma Câmara 
fortemente 
renovada. Apenas 
seis vereadores 
com mandato 
se reelegeram 
no domingo: Zé 
Maria Capute 
(PSD), Kiko 
Brando (PSC), 
Silvinho (DEM), 
Sandrinho 
Delgado (DEM), 
Manelzinho 
Macedo (PP) e 
Jeovane  Lomeu 
(PSD). 

Câmara terá maior renovação dos últimos 
anos: só seis vereadores foram reeleitos

Zé Maria Capute - PSD
945 votos

Sandrinho - DEM
655 votos

Matheus do Geraldão - DEM
494 votos

 Entre os 
novatos estão 
Bruno Salles 
(Republicanos) 
e Matheus 
Merenciano 
(DEM). Bruno 
foi indicado pelo 
tio, o vereador 
Valdemir 
Guimarães, 

que não tentou 
a reeleição. 
Matheus pelo pai, 
Geraldão. Chegam 
à Câmara também 
Victor Setaro 
(Republicanos), 
genro do ex-
vereador Wallace 
Tadeu e sobrinho 
da provedora da 

Irmandade, Soraia 
Setaro; Diney 
Gomes (PP), eleito 
na terceira eleição 
que disputou, e 
Cássio do Mercado 
(PSC), filho 
do empresário 
Cássio Cardoso, 
proprietário da 
Casa Muniz.

Kiko Brando - PSC
787 votos

Bruno Sales - Republicanos
783 votos

Cassio do Mercado - PSC
715 votos

Léo Miranda - PSD
708 votos

Silvinho - DEM
690 votos

Manelzinho Macedo - PP
632 votos

Jeovane Lomeu - PSD
578 votos

Victor Setaro - Republicanos
542 votos

Gabriel Santos - PSC
503 votos

Diney Gomes - PP
484 votos

Zé Maria Capute • PSD - 945 Votos
Kiko Brando • PSC - 787 Votos
Bruno Sales • Republicanos - 783 Votos
Cassio Do Mercado • PSC - 715 Votos
Leo Miranda • PSD - 708 Votos
Silvinho • DEM - 690 Votos
Sandrinho Delgado • DEM - 655 Votos
Manelzinho Macedo • PP - 632 Votos
Jeovane Lomeu • PSD - 578 Votos
Victor Setaro • Republicanos - 542 Votos
Gabriel Santos • PSC - 503 Votos
Matheus Do Geraldão • DEM - 494 Votos
Diney Gomes • PP - 484 Votos
Não Eleitos:
Pastor Michel • DEM - 458 Votos
Lilinho • DEM - 454 Votos
Jose Luiz Junior • PP - 434 Votos
Alexandre Maia • PSD - 380 Votos
Serginho Despachante • PP - 372 Votos
Americo Carvalho • PSD - 355 Votos
Dr° Rafael Silveira • DEM - 340 Votos
Marcelo Carteiro • PP - 327 Votos
Damiana • Republicanos - 327 Votos
Fabio Lanches • PSC - 309 Votos
Leonardo Coelho • Republicanos - 307 Votos
Marquinhos Batalha • PP - 301 Votos
Gilberto Gibão • PSC- 280 Votos
Profº Emanuel Freitas • PSD - 275 Votos
Silea Enfermeira • DEM - 256 Votos
Elaine Paixão • PSD - 252 Votos
James Bernardes • PP - 244 Votos
Guilherme • PSC - 242 Votos
Fabiola • PSC - 230 Votos
Babau • PSC - 221 Votos
Alexandre Jordao • PSD - 218 Votos
Zico • PSD- 210 Votos
Jorge Carreiro • DEM - 207 Votos
Mariana Cabral • PSD - 201 Votos
Greice De Medeiros • PSD - 197 Votos
Toninho Mecânico • PP - 190 Votos
Cristina Nicolau • DEM - 183 Votos
Drº José Carlos Dantas • DEM - 174 Votos
Riquinho Cabeção • PSD - 173 Votos
Rafael De Paula • DEM - 173 Votos
Rose De Barão (Toca) • DEM - 168 Votos
Cleber Do Domício • PSD - 167 Votos
Gabriel Cardoso • DEM - 160 Votos
Thalis Silva • PP - 158 Votos
Maicon Santos • DEM - 147 Votos
Patrick Lourenço • PP - 141 Votos
Ilza Carla • PSC - 136 Votos
Marcos Antonio • Republicanos - 136 Votos
Lucio Caravana • PSL - 128 Votos
Julinho • PP - 122 Votos

Relação dos candidatos a vereador e seus votos
Eleitos: Anderson Veterinário • Republicanos - 117 Votos

Beto Henriques • PSD - 116 Votos
Samuel Gomes • PSC - 112 Votos
Dr° Pedro Paulo - Zulu • DEM - 104 Votos
Nenego • PSD - 98 Votos
Adozinda Rocha • PP - 90 Votos
Maickel Felix • DEM - 83 Votos
Fabio Afonso • PSC - 81 Votos
Dr Bernardo • PSC - 78 Votos
Paulo Junior • PSC - 77 Votos
Nidia Falcão Moça Da Verdura • PSC - 72 Votos
Sueli De Ipiranga • DEM - 70 Votos
Mariana Martinez • PSD - 70 Votos
Lucio Oliveira • Republicanos - 68 Votos
Marcos Brasil • PSD -67 Votos
Guto • PSL - 67 Votos
Fernanda Quitz • PSC - 62 Votos
Jorginho Enfermeiro • Republicanos - 60 Votos
Antonio Gordo • PP - 59 Votos
João Bosco • PSL - 59 Votos
Josi Da Esquina Da Alegria • PSD - 58 Votos
Marcelo Mandaro • PSC - 57 Votos
Silvana Matos • PSC - 57 Votos
Igor Lopes • PP - 49 Votos
Waldir Do Taxi • Republicanos - 47 Votos
Cristina Teixeira • Republicanos - 47 Votos
Gracinha Do Jornal • PSC - 46 Votos
Zica • PSL - 44 Votos
Ju Protetora Dos Animais • PSD - 41 Votos
Edla Torres • PP - 40 Votos
Tié Da Reciclagem • Republicanos - 39 Votos
Professor Geraldo • PSL - 38 Votos
Enezilda Do Madruga • DEM- 35 Votos
Rosana Alves • PSD - 34 Votos
Professora Elaine Duque • Republicanos - 31 Votos
Adriano Soares • PSL -31 Votos
Gabi Fortunato • PP - 27 Votos
Pastor Jorge • PSL- 25 Votos
Mestre Wellington • PSC - 25 Votos
Jandira • REPUBLICAN - 24 Votos
Simone Gomes • PSL - 24 Votos
Adriana Cunha • DEM - 24 Votos
Fabiano Vieira • PSL - 22 Votos
Nayara Do Táxi • PSL- 22 Votos
Deise Rodrigues • PP - 20 Votos
Rodrigo Turbina • Republicanos - 17 Votos
Pedrinho • Republicanos - 13 Votos
Fernando Dias • Republicanos - 12 Votos
Regilane Barbosa • Republicanos - 12 Votos
Julia Catarina • PP- 11 Votos
Jovania Fernandes • PP - 9 Votos
Denize Vaz • Republicanos- 6 Votos
Carlinhos Do Trenzinho • PSL - 7 Votos
Cristianne Maciel • PSL - 5 Votos
Luiz Barbosa • PSL - 3 Votos
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 Reeleito prefeito 
aos 36 anos com a maior 
votação absoluta da história 
de Vassouras, Severino 
Ananias Dias Filho esteve na 
redação da TRIBUNA DO 
INTERIOR na quarta-feira, 
dia 25. Concedeu uma longa 
entrevista exclusiva onde fez 
algumas revelações sobre o 
seu segundo mandato. Ele 
deixou claro que a futura 
vice-prefeita Rosi Farias não 
assumirá uma secretaria na 
administração municipal. 
“Secretária ela ficaria 
engessada. E temos planos 
maiores com ela. Ela pode ser 
candidata a deputada, eu posso 
ser. Não vai ficar engessada 
em uma secretaria”, afirmou 
o prefeito, que é só elogios 
à companheira de chapa. “A 
Rosi do governo vai ser a 
mesma da campanha: muito 
próxima, junto, a gente se dá 
muito bem. Deu muito certo 
na campanha, 
vai dar certo no governo. 
Temos uma conversa franca, 
um papo aberto”. 
 Na entrevista, que 
fluiu como uma conversa, 
Severino Dias disse que 
esperava pela grande 
votação obtida no domingo. 
“Esperava sim. Você acredita 
em Deus? Acredita que 
Deus fala com as pessoas? 
Eu acredito. Coisa de doido, 
né? A gente monitorava com 
pesquisas também, mas eu 
acreditava mais na voz de 
Deus”. Severino revelou 
que já conversou com 
dois dos cinco vereadores 
eleitos pela oposição e está 
otimista quanto à relação 
com a Câmara no próximo 
mandato. Segundo ele, a 
tendência é que o candidato 
mais votado, Zé Maria 
Capute, seja reconduzido à 
Presidência da Câmara. “Foi 
bom pra Cidade, foi bom pra 
mim. Gosto dele, me passa 
segurança”. Para ele, as urnas 
mostraram, mais uma vez, que 
parlamentar que faz oposição 
raivosa não se reelege. “Acho 
que você pode fazer oposição 
na boa, não precisa ser uma 
oposição raivosa que às vezes 
ofende a família. Eu estou 
pouco tempo na política, 
entrei em 2008, são doze 
anos. Mas você começa a 
ver o resultado da eleição de 
2000 para cá, aí você vê que 
a oposição raivosa sempre 
perde. Eu quero uma relação 
harmônica, não quero brigar 
com ninguém”, disse, sem 
citar nomes. 
 Severino Dias fala 
ainda dos pontos altos e dos 
erros do primeiro mandato, 
das prioridades para o 
governo que começa em 1º 
de janeiro. Diz que, apesar 
da pandemia, Vassouras 
terá um orçamento em 2021 
maior que o de 2020 e que o 
município tem dinheiro em 
caixa para comprar vacinas 
para imunizar cada um dos 
vassourenses da covid 19. 
Sobre a pandemia, ele lembra 
que ficou muito mal quando 
o coronavírus fez a primeira 
vítima na Cidade, o médico 
Edsneider Souza. 
 O prefeito reeleito 
não quis adiantar nomes para 
o novo governo e afirmou que 
não assumiu compromisso 
com secretários, cargos 

Severino: ‘Rosi Farias não será secretária e terá 
gabinete de vice para me ajudar a governar’
• Em entrevista exclusiva, Severino Dias diz que Zé Maria Capute deve seguir na presidência da Câmara e que 
município tem dinheiro reservado para comprar vacinas para imunizar todos os vassourenses da covid-19

comissionados ou partidos 
aliados. “Quero ficar livre 
para decidir”, afirmou 
Severino, que falou ainda 
sobre a relação com o governo 
estadual e as lembranças do 
pai, Severino Ananias Dias, 
prefeito entre 1989 e 1993, 
assassinado há 25 anos. “Ele 
não chegou a viver dez anos 
em Vassouras e em todo lugar 
que eu vou tem uma história 
dele. Tenho muito orgulho 
disso”. 

Recorde de votação
“Esperava sim (a votação 
consagradora). Você acredita 
em Deus? Acredita que 
Deus fala com as pessoas? 
Eu acredito. Coisa de doido, 
né? A gente monitorava com 
pesquisas também, mas eu 
acreditava mais na voz de 
Deus. No sábado, meu irmão 
chegou lá em casa. Meu irmão 
nunca vai lá em casa. Chegou 
lá com uma impressora na 
mão. A impressora usada no 
comitê era lá de casa. Notei no 
sábado, ligações telefônicas 
com uma pesquisa. Perguntei 
pra ele: Você fez pesquisa? 
Ele disse que não. Mentiu 
pra mim, né? No domingo, 
ele admitiu: ´eu não queria te 
falar´. E mostrou o resultado. 
Estava dando 23 % de 
diferença. Acabou que deu 26 
%. Mas eu estava tranquilo. 
Nas caminhadas você vai 
sentindo. Sábado fizemos 
uma carreata nos distritos. 
Quando vi as pessoas saindo 
de casa pra nos receber. Barão, 
por exemplo, eu achava que 
poderia perder. Mas quando 
passamos lá, disse pra Rosi:  
‘Aqui vai dar bom, tá? Viu 
quanta gente saiu pra falar 
com a gente? ‘ Quando a 
gente chegou em Ferreiros, 
que era o último local, tinha 
mais de 100 pessoas na rua, 
esperando. Estava com o 
sentimento (de vitória ampla) 
...”

Rosi Farias 
“A Rosi do governo vai ser a 
mesma da campanha: muito 
próxima, junto, a gente se dá 
muito bem. Eu sempre tive 
uma afinidade com ela. Ela 
já era nossa aliada em 2016 
e eu gosto dela. Me sinto 
bem. Tem aquele ditado, né? 

O santo bateu. Foi legal. Eu 
me senti representado. Me 
senti mal no dia da primeira  
carreata. A carreata foi no 
domingo. Já fiz domingo 
para não atrapalhar ninguém. 
Me deu um enjoo. Não sei 
se foi algo que eu comi. 
Estava lá em Ipiranga, disse 
pra Rosi: estou me sentindo 
mal. Estou aguentando não. 
Vou pra casa e você termina. 
Ela andou sexta em Ipiranga, 
sábado no Campo Limpo e 
no Mancusi e domingo de 
manhã em Pocinhos. A gente 
dividia. Tinha lugar que ela 
era mais ou menos conhecida 
e eu dizia: temos muito o que 
falar para essa comunidade, 
pode ir. E eu ia em outra. E 
foi bom pra caramba. E no 
governo vai ser assim. Ontem 
eu estive com ela até tarde, a 
gente faz agenda. Quando eu 
não posso ir, ela vai e e eu 
me sinto bem representado. 
Eu conversei muito com ela, 
sobre estrutura do gabinete 
dela. Ela vai ter uma estrutura. 
Assessor para ela trabalhar, 
pra ela ficar tranquila. Chefe 
de gabinete. Deu muito certo 
na campanha, vai dar certo 
no governo. Temos uma 
conversa franca, um papo 
aberto” 
“Não será secretária. Vai ter 
o papel de vice. Secretária 
ela ficaria engessada. E 
temos planos maiores com 
ela. Ela pode ser candidata a 
deputada, eu posso ser. Não 
vai ficar engessada em uma 
secretaria. ”

Câmara 
“Nesse mandato, a relação foi 
boa. Vassouras mostrou que 
vereador que faz oposição 
raivosa não ganha eleição, 
isso já está provado nas 
últimas eleições. Acho que 
você pode fazer oposição 
na boa, não precisa ser uma 
oposição raivosa que às vezes 
ofende, ofende a família. 
Eu estou pouco tempo na 
política, entrei em 2008, são 
doze anos na política. Mas 
você começa a ver o resultado 
da eleição de 2000, aí você 
vê que a oposição raivosa 
sempre perde. Eu quero uma 
relação harmônica, não quero 
brigar com ninguém. O que 
passou na eleição, passou. 

Eu quero fazer o melhor 
para Vassouras. Eu tenho 
a consciência limpa: sou 
vassourense, quero o melhor 
para a minha cidade. Não sou 
bandido, não sou ladrão. Não 
quero poder por poder. Eu 
quis ser prefeito porque eu 
acho que posso contribuir. A 
gente contribuiu muito, tanto 
que a população expressou 
isso nas urnas. Claro que 
pode haver divergência de 
opinião, na boa. Já fiz uma 
reunião com os vereadores, a 
gente conversou bem, sobrea  
presidência da Câmara, estas 
coisas. Quem se reelegeu sabe 
que é fácil conversar comigo, 
eu sou diálogo, da conversa. 
Vou continuar sendo a mesma 
coisa. Já conversei com os 
vereadores, inclusive com 
três eleitos pela oposição. 
Zé Maria Capute deve ser o 
presidente da Câmara. Foi 
bom para a cidade, foi bom 
pra mim. Gosto dele, me 
passa segurança. Tem de ser 
equilibrado. ”

Ponto alto do governo
  “Acho que foi uma 
marca do meu pai e algo que 
faz muita diferença agora:  
esse contato com a população. 
Isso marca as pessoas. O que 
eu fiz na campanha, de andar 
45 dias, eu já faço nos quatro 
anos. Então você não ouve 
“ih, apareceu agora”. E nesses 
contatos durante o mandato, 
você nota a necessidade de 
obras que geralmente os 
prefeitos não gostam de fazer: 
galerias, muro de contenção...
Só no Grecco eu fiz oito 
muros de contenção.  Nessas 
visitas que você fica sabendo 
destas necessidades. Esse 
contato ajuda muito. E a gente 
não pode pensar só em obra 
que apareça. Sempre pensei 
que a gente precisa fazer 
coisas que mudem a vida das 
pessoas. Eu tenho orgulho 
de falar que fiz a galeria do 
Centro. Construindo lá a do 
Demazinho, a da Residência. 
E a população enxergou isso. 
A população reconheceu. 
Tivemos o dobro dos votos 
no Caic. Essas visitas, esse 
contato ajuda muito. Até no 
zap, a pessoa às vezes manda 
mensagem achando que eu 
não vou responder. Mas eu 
sou a mesma coisa, não mudei 
nada. Quer dizer, vou tentar 
mudar para melhor, corrigir 
os erros que eu cometi, evitar 
as falhas. ”

Os erros
 “Uma coisa que 
eu acho que foi marcante 
foi o relacionamento da 
Secretaria de Educação com 
os profissionais da Educação. 
Acho que isso foi um pouco 
dificultoso. Gosto muito da 
secretária, ela é técnica pra 
caramba, muito boa pessoa, 
vai continuar somando muito, 
mas acabou faltando este 
diálogo. Eu acabei tendo de 
assumir este diálogo, e acaba 
ficando muito cansativo. 
E precisei assumir muitas 
coisas em outras secretarias. 
Isso eu não vou aceitar mais. 
O secretariado vai ter que 
se entender. Ah, não gosto 
de fulano. Você não precisa 
falar lá fora, aqui vai se 
entender. Vão ter de trabalhar 
junto. A Prefeitura não pode 

Severino Dias fala dos pontos altos e dos erros do primeiro mandato

ficar dependendo de mim. 
A Prefeitura tem esse grave 
defeito, se eu não estiver lá a 
coisa não funciona. Eles vão 
ter de se entender. Eu vou 
exonerar todo mundo, vamos 
ver quem vai voltar e quem 
não vai voltar, quem vai 
mudar de posição. E quero 
que o secretário resolva. 
Não dá pra ficar esperando 
eu resolver. Até porque eu 
quero voos maiores, preciso 
ficar mais livre. A votação 
poderia ter sido até maior, se 
eu pudesse ficar mais livre na 
Prefeitura. Mas eu tinha de ir 
todo dia, de 8 ás cinco, você 
fica cansado. É um trabalho 
que cansa. Uma coisa que 
eu fiquei muito feliz, acho 
que quebramos um tabu, foi 
a questão dos servidores. 
Eu nunca soube de tantos 
servidores envolvidos em 
uma campanha. Fiquei muito 
feliz. Fizemos uma pesquisa, 
vinte dias atrás eu já tinha 
a maioria dos votos dos 
servidores. Coisa de doido. 
E no final a coisa cresceu 
ainda mais. O problema do 
diálogo com os profissionais 
de Educação até teve o seu 
lado bom. Eu assumi esta 
conversa, eu que dialogava 
com o sindicato. E atendi 
quase todas as pautas. Eles 
viram que eu cumpria o que 
eu tinha combinado. Tem até 
uma passagem interessante: 
recebi a mensagem de uma 
menina, ela era ferrenha 
contra o governo. E ela 
mandou: eu quero um adesivo 
pra colocar no carro. Eu 
brinquei: evoluímos, hein? E 
ela disse: mas você merece.”

Composição do governo
 “Não assumi 
compromisso nem com cargo 
comissionado, nem com 
secretário nenhum. Não quis 
fazer este tipo de conversa 
para poder ficar à vontade. 
Não quis ficar preso, oferecer 
secretaria para partido, 
nada disso. Muita coisa 
não pensei ainda. A maioria 
do secretariado vai ficar. 
Algumas pessoas vão mudar 
de posição. Tenho pouca coisa 
definida. Ainda não esfriei a 
cabeça da eleição e não quero 
tomar nenhuma decisão 
precipitada. Não escolhi os 
nomes. Saúde vai trocar. Já 
conversamos a respeito. Na 
Educação, precisamos ter 
diálogo com o sindicato.”

Prioridades no novo 
governo 
 “Eu não gosto de falar 
em uma prioridade só. Temos 
várias prioridades. Sempre 
digo que quero terminar 
este segundo mandato em 
dia com as coisas básicas. 
Coisas que me incomodam. 
A limpeza – é difícil, parece 
que é fácil. Exames eletivos, 
cirurgias, medicamentos. 
Já conseguimos fazer uma 
coisa que ninguém conseguiu 
fazer, que foi a questão da 
regulação. Não tem mais 
aquele negócio de passar na 
frente, de favorzinho. Acabou 
isso. Já foi um grande avanço. 
Quero acabar de vez com o 
problema dos alagamentos 
na cidade. Precisamos fazer 
mais três obras contra as 
enchentes. Vamos fazer uma 
obra descendo o Morro da 

Vaca, ali em frente à casa 
do Renan. Na antiga oficina 
da Prefeitura, em frente ao 
cemitério dos ricos, como 
o povo fala, né? E ali na 
Caetano Furquim, perto do 
banco Itaú. E trocar a ponte 
da Marechal Paulo Torres, 
perto do Caim. Suspender a 
ponte. Quero resolver estas 
coisas básicas. Acabar de 
reformar todas as escolas. 
Tínhamos mais de onze ações 
do MP falando de escola e 
creche. Não se reforma escola 
aqui há muitos anos. Só 
me lembro de Massambará 
sendo reformada. E em 2022, 
quando já for possível mexer 
em salário, quero dar o Plano 
de Cargos e Salários. Ia dar 
agora, mas veio uma lei do 
governo federal, a 173, que 
impede isso. Quero muito 
fazer isso.”

Finanças do município
“Tomamos várias medidas 
contra a sonegação. O ISS foi 
mais alto que o ano passado. A 
previsão do ICMS é alta para 
o ano que vem, um aumento 
muito grande. Pegamos o ISS 
dos bancos. Falaram muito 
do empréstimo. Queriam 
inventar, contar história.  
Como se quanto mais se 
paga, mais a dívida cresce. E 
não é assim que funciona. O 
orçamento do ano que vem é 
de 207 milhões. Vamos criar 
um app de nota fiscal. Você 
compra, pega o celular, um 
QR code, insere a nota fiscal, 
vai acumulando pontos e 
concorre a prêmios todo mês. 
Falei para liberar o IPTU para 
todas as casas. As casas estão 
lá há trinta anos e não tem 
IPTU. Ninguém vai tirar o cara 
de lá. Hoje, se a vacina sair eu 
tenho dinheiro para vacinar 
todos os vassourenses. Temos 
condições de fazer. Só não sei 
se o Ministério vai autorizar 
a compra ou restringir. Mas 
Vassouras tem dinheiro pra 
comprar vacina para todos os 
vassourenses. ”

Pandemia
 “É uma preocupação. 
Mas infelizmente vamos ter 
de aprender a conviver. Se 
a cidade parar, não vamos 
ter recursos para tocá-la. Fiz 
as contas da vacina porque 
quero imunizar todos os 
vassourenses. Pra vida poder 
voltar a girar. Tem gente em 
casa com depressão, síndrome 
de pânico. Compramos 
mais de 30 mil testes. 
Proporcionalmente, devemos 
ser a cidade que vai testar mais 
no Brasil. Você vai testando 
e isolando as pessoas. Tem 
gente que é contra teste, que 
quer esconder números. Mas 
eu queria que não morresse 
ninguém. Quando tivemos 
a primeira morte eu fiquei 
arrasado. Você fica acabado, 
a gente torcia para que não 
chegasse a Vassouras. Mas 
temos uma estrutura de 
saúde hoje para enfrentar. 
Mas temos de nos cuidar, a 
máscara é o mais importante. 
”
Governo estadual
 “Eu sempre quis 
fazer um governo sem 
depender de governo federal 
e estadual. Vassouras não 
pode ficar nesta dependência. 

Continua na página 5...
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 As eleições municipais terminaram. Agora temos 
de começar a pensar como será a economia para o próximo 
ano. Os prefeitos eleitos terão muito trabalho para ajustar 
as contas deixadas pelos que estão deixando o poder e até 
mesmo os que se reelegeram terão que repensar as despesas 
contraídas nos últimos anos.
 Com a pandemia provocada pelo COVID-19, a 
atividade econômica contraiu drasticamente provocando 
redução na arrecadação de tributos federais, estaduais 
e municipais. Nos municípios onde a maior fonte de 
arrecadação própria é o ISSQN, só agora o setor de serviços 
está se recuperando de forma lenta, incerta e heterogênea. 
 Neste ano a maioria dos municípios viveu 
dos repasses feitos pelo governo federal em forma de 
complementação para a queda de arrecadação própria o que 
não ocorrerá no próximo ano. Dados extraídos de relatórios 
elaborados pelo governo mostram que a previsão de queda 
nas receitas tributárias é de 4,9%, com perda de R$ 5 
bilhões, e que as transferências da União subiram 19%, 
cerca de R$ 22 bilhões. Ano que vem essas transferências 
não irão ocorrer. Portanto, os municípios podem passar 
muitas dificuldades.
 Os municípios do estado do Rio de Janeiro poderão, 
no próximo ano, ter problemas maiores ainda. A briga pela 
distribuição dos royalties do petróleo pode afetar mais ainda 
as finanças municipais. 
 A discussão em torno dos royalties se arrasta desde 
2012, quando o Congresso aprovou a lei com novas regras 
de distribuição dos recursos gerados pela indústria do 
petróleo. A nova legislação reduz a fatia nos royalties de 
estados e municípios produtores e a União para redistribuir 
os recursos entre os entes federativos. 
 Os primeiros números do fechamento do terceiro 
trimestre do ano em comparação ao trimestre anterior 
mostram um crescimento de 9,5% do Produto Interno Bruto 
– PIB. Se esse número for confirmado pelo IBGE, o Brasil 
terá saído da recessão técnica.
 Há uma recessão técnica quando um país registra 
dois trimestres seguidos de queda na atividade econômica, 
como foi o caso do Brasil. O PIB, que é a soma de tudo que 
o país produz, encolheu 2,5% no primeiro trimestre e 9,7% 
no segundo trimestre, segundo o IBGE. Se formos ainda 
comparar com o mesmo trimestre do ano anterior, ainda 
mostra uma queda de 3%.
 O Fundo Monetário Internacional – FMI prevê 
uma contração de 5,8% no Produto Interno Bruto – PIB. O 
governo federal está prevendo uma queda menor, ou seja, 
4,7%, conforme previsões do Ministério da Economia.
 Temos ainda as medidas como o auxílio 
emergencial e os saques do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) que podem injetar quase R$ 130 bilhões na 
economia até o fim de 2021.
  Para o ano que vem, as projeções de crescimento 
estão em torno de 3,2% do Produto Interno Bruto – PIB. 
Ainda é muito cedo para projeções mais otimistas de 
crescimento. Uma nova onda da pandemia pode jogar por 
terra qualquer previsão de crescimento de nossa economia.
 Passa ser primordial a aprovação das reformas 
encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional - as 
reformas tributárias e administrativas, além das novas 
concessões e vendas das empresas estatais. Essas medidas 
podem trazer alívio nas contas públicas de médio a longo 
prazo e reduzir a dívida pública, que tem pressionado 
as contas do governo. Vamos aguardar os próximos 
movimentos do governo e do Congresso Nacional.

O que se esperar da 
Economia Brasileira em 2021

Roberto Peixoto
Contador e Economista

Auditor de Tributos Municipais
Professor da Universidade de Vassouras
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Odontologia Reynaldo 
Porcaro & Equipe

Histórias em versos
Por:  Marcos P. F. dos Reis

     (Marquinho do Bar do Arlindo – Madruga)

O sorriso de uma pessoa conta muito sobre ela. É muito 
importante ter um cuidado especial a saúde bucal. Por isto, 
separamos 9 cuidados para você ter uma excelente saúde 
bucal. Confira:

1 – Escovar os dentes três vezes ao dia
Parece óbvio, mas muitas pessoas esquecem essa tarefa 
básica diária ou escovam os dentes apenas antes de dormir. 
O correto é escovar pelo menos três vezes ao dia e depois 
de ingerir doces.
2 – Escovar da maneira certa
Não basta apenas escovar os dentes de qualquer jeito, pois 
é preciso fazer isso da maneira correta. Não pressione 
muito a escova sobre os dentes e procure fazer movimentos 
circulares e não apenas retos.
Além disso, certifique-se de estar usando um creme dental 
com flúor, principalmente na escovação de crianças abaixo 
de 12 anos.
3 – Ir de forma frequente ao dentista
Manter uma certa amizade com o dentista é inevitável para 
quem se preocupa com os dentes. Fazer um check-up a 
cada seis meses para ver se está tudo certo é algo muito 
importante.
4 – Usar fio dental
Outra necessidade que muitas pessoas esquecem é de passar 
o fio dental. O instrumento serve para retirar os resíduos de 
comida que acumulam entre um dente e o outro e a escova 
não consegue alcançar.
Quando não há uso do fio dental ou quando o usuário esquece 
de passar nos dentes de trás, por exemplo, o acúmulo de 
restos de comida pode provocar inflamações na gengiva.
5 – Ter cuidado com doces
Doces é algo que pode trazer prejuízos tanto para o 
organismo quanto para os dentes. Apesar do problema exigir 
mais cuidados na infância, os doces estão muito presentes 
durante a vida adulta, o que faz com que mereçam atenção 
também na hora de cuidar da saúde bucal.
6 – Cuidar da alimentação
A alimentação está muito relacionada com a saúde bucal e 
pode melhorar a sua qualidade de vida, pois a nutrição dos 
alimentos pode garantir um melhor fortalecimento ósseo e 
mais durabilidade da arcada dentária.
Conforme a idade vai chegando, consumir alimentos ricos 
em cálcio, por exemplo, se torna fundamental para retardar 
o processo de perda óssea. Tenha um acompanhamento 
médico para controlar o aparecimento de patologias como 
osteopenia e osteoporose que podem causar consequências 
também para os dentes.
7 – Dar atenção as dores de dente
Dores dentais costumam ser o principal indicio do 
aparecimento de cáries e outras complicações. Não ignore 
quando surgir alguma dor e não hesite em marcar uma 
consulta com o seu dentista. Qualquer problema encontrado 
nos dentes terá uma solução mais fácil se for descoberto 
com antecedência.
8 – Fazer limpeza periódica
Uma limpeza completa nos dentes deve ser feita ao menos 
duas vezes ao ano para garantir proteção total e boa saúde 
bucal. Ao marcar consultas para fazer check-up, agende 
também uma limpeza com o seu dentista.

Fonte: Portal Colgate

Saúde Bucal: confira 8 dicas 
essenciais para o seu dia-a-dia

Mulheres!... Ah!.. Essas 
mulheres extraordinárias!...

 Quanta nobreza, quanta entrega, quanto amor à 
família, à causa comum, na missão de cada uma!...
 Mulher esposa, mulher mãe, mulher educadora e 
mulher formadora do caráter de seus filhos, preparando-os 
para uma vida na honradez!...
 Mulher operária, mulher cuidadora, faxineira, 
mulher gari, catadora de papelão, para ganhar, com 
dignidade, o pão para seus filhos!...
 Mulheres das tantas profissões liberais; professoras, 
dentistas, médicas, enfermeiras, doando suas vidas em 
defesa da vida, principalmente em tempo de pandemia!...
 Mulher do campo, lado a lado com o marido e os 
filhos, cultivando a terra que produz o fruto para o pobre e 
o rico!...
 Mulheres corajosas, heroínas, lado a lado com 
os homens, nas praças e ruas, na defesa da ordem e da 
segurança públicas!...
 Mulheres heroínas, consagradas, que estão nas 
páginas da história, símbolo de luta e de entrega em favor 
dos excluídos , dos órfãos, doentes  e perseguidos!...
 Mulheres que honram suas funções na vocação 
política, em defesa da justiça e dos direitos humanos!...
 Mulheres benditas de ontem e de hoje, compondo 
a gloriosa galeria de mulheres chamadas por Deus e pela 
Pátria, para construção de uma sociedade mais digna e 
honrada!...
 Mulheres mártires, que derramaram seu sangue por 
causa de Cristo, do Evangelho, da fé e da Santa Igreja!...
 Nessa galeria de mulheres extraordinárias, só não 
há lugar para mulheres alienadas, inspiradas na doutrina 
marxista leninista, sem Deus, que substituíra a catequese 
educadora cristã, pela cartilha do ateísmo, na outrora União 
Soviética; só não lugar para as que baseiam suas tristes 
propostas educacionais, na ultrajante ideologia de gênero, 
na aprovação do aborto, na união de pessoas do mesmo 
sexo,  contrariando a lei natural  e a Lei de Deus.
 Na galeria das mulheres extraordinárias, só não 
há lugar para os grupos de falsas “mulheres católicas pelo 
direito de decidir”. 
 Nessa gloriosa galeria de mulheres extraordinárias, 
só há lugar para a imensidão de mulheres que deram e 
continuam dando inestimável contribuição à Pátria, à 
sociedade e à família, “projeto de Deus, por onde passa o 
futuro do mundo”, na feliz exortação do Papa, João Paulo 
II. 
 O projeto de Deus e o seu sonho são imutáveis, 
perfeitos e santos; e a sua Palavra é a Sabedoria divina que 
rege o universo.

Pe. Geraldo F. Dias

Musculação, Personal Trainner, 
Ginástica Aeróbica, Zumba 

Personal 
Trainner 
Russão

Rua Rui Barbosa, nº. 82 – loja 01 - Cel.: (24) 9277-2638 

Pacote promocional
Horário de funcionamento

De segunda a Sexta – de 6:00 hs as 22:00 hs
Sábados – de 9:00 hs as 12:00hs

Entre os seres humanos
Não pode haver distinção
Mesmo havendo divergência
Prevalece a razão
Para um mundo perfeito
É preciso ter respeito
E  abraçar o seu irmão

Na nossa sociedade
O negro tem o seu valor
E não pode ser desprezado
Por causa da sua cor
Devemos ter consciência
O que mais vale é a essência
Que traz no seu interior

Consciência Negra
É uma luta constante
Contra a discriminação
Que já vem sendo travada
Dos tempos da escravidão
Atravessaram os mares
E aqui Zumbi dos Palmares
Teve a sua redenção

No ano de 88
A Princesa Isabel assinou
A lei contra a escravidão
E o negro se libertou
Foi uma grande ansiedade
E um grito de liberdade
No nosso solo ecoou
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Uma das coisas que me 
animou a fazer o empréstimo 
foi isso. Estou disposto a ter 
uma relação institucional. 
Ele é governador, eu quero 
ajudar a minha cidade, mas 
não vou ficar chorando atrás 
de ninguém não. ”
Partido
 “Sempre tive vontade 
de ser do DEM, porque meu 
pai foi prefeito pelo PFL (o 
antigo nome da legenda). 
Por isso que fui. Tinha esta 
vontade, desejo de ser. Surgiu 
a oportunidade, o deputado 
federal Luiz Antônio me 
indicou. Ele acabou saindo, 
foi para o PL, e eu fiquei.  
Estive com o Rodrigo Maia e 
falei com ele: tenho vontade 
de ser prefeito pelo DEM 
porque meu pai foi do PFL. 
Nem sou muito partidário, 
mas fui por isso. ”

Lembranças do pai prefeito 
 “Meu pai faleceu 
tinha 11 anos. Quando foi 
eleito prefeito, tinha quatro. 
Mas eu lembro vagamente de 
algumas coisas do governo 
dele. O que me marcou 
muito foi esse contato dele 
com a população. Eu lembro 
que a gente saia nas festas, 
principalmente Santa Rita. 
Caraca, ele parecia artista, 
né? Ficava aquele bolo atrás 
dele, coisa de maluco. Eu 
lembro disso. Era maneiro. 
Na carreata, domingo, o 
Marco Aurélio me falou: 
‘me arrepiei todo, você viu a 
moça chorando muito? ’ Eu 
nem tinha visto. As pessoas 
têm essa lembrança do meu 
pai. Todo lugar que eu vou 
tem uma história do meu pai. 
Já se passaram 25 anos que 
ele faleceu. E meu pai não 
viveu dez anos em Vassouras. 
Oito, nove anos, não chegou 
a dez. Veio para cá em 1986. 
Morreu em 1995. Do governo 
em si, não me lembro.”

Estar no mesmo cargo do 
pai
 Ele estaria feliz, 
se estivesse aqui. Eu sou 
muito orgulhoso da história 
dele. Ficou nove anos, 
parece que viveu cem anos 
aqui. Cresci sonhando ser 
prefeito. Confesso que 
durante um tempo este sonho 
ficou adormecido. Quando 
meu pai morreu, fiquei 
revoltado, meio perdido. 
Um dia, na faculdade, vida 
difícil, estudando com bolsa. 
Pensando em como me 
encaixar profissionalmente. 
Vou fazer o quê depois da 
faculdade? Vou administrar 
qual empresa? Uma vez o 
Altair chamou minha mãe 

Continuação da página 3...

para ser candidata e me 
colocou no Detran. Ganhava 
320 reais, era menos que um 
salário. Dormi não gostando 
de política, acordei querendo 
ser candidato. Andava a pé, 
vi um candidato. Uma marra, 
carrão, e eu andando a pé, 
dificuldade danada. Falei com 
a minha mãe: vou desistir. 
Minha mãe ligou para um 
antigo amigo do meu pai e ele 
prometeu me ajudar. Acabei 
ganhando a eleição. 

O assassinato do pai
 “Eu sou cristão, 
evangélico. Procuro praticar 
aquilo que leio. A Bíblia fala 
em perdoar. Já fui revoltado, 
mas quando aceitei Jesus 
mudei. Meu pai não vai 
voltar, as dificuldades que 
passamos, já aconteceu. “

Mensagem aos vassourenses 
e vídeo-game 
 “O vassourense 
vai se surpreender de 
novo. Muita gente ouvia os 
adversários dizendo que eu 
não trabalhava, que como 
sou cristão ia acabar com o 
Carnaval, ia acabar com a 
Folia de Reis. E na Prefeitura 
sou um dos primeiros a chegar 
e um dos últimos a sair. Já 
apaguei a luz da Prefeitura 
várias vezes. Vai ter trabalho. 
Vamos continuar a mudar a 
história de Vassouras. ” 
 “Gosto de vídeo-
game. Nem tenho mais. Fui 
na casa de uma criança e 
ela queria muito um vídeo-
game. Voltei em casa e levei 
meu vídeo-game para ele, a 
família não tinha condições 
de comprar. Jogo sim, acho 
que não tem nada a ver. Mas 
sigo trabalhando muito e 
vou trabalhar no próximo 
mandato. O tão sonhado 
teleférico vai sair e mudar 
o patamar de Vassouras 
no Turismo. Falo sempre 
com o Wanderson (Farias, 
secretário de Turismo): se 
não sair uma PPP, eu vou 
comprar o teleférico e vamos 
instalá-lo, entre o Mirante 
e o Centro de Convenções. 
Vamos fortalecer o Turismo. 
É isso que vai fazer Vassouras 
crescer. Conseguimos 
trazer agora uma empresa 
para o Pólo Industrial, de 
15, 20 empregos. Estamos 
fechando agora uma de 
modas para Massambará, 
com 200 empregos. Mas 
são negociações demoradas. 
O que dá retorno rápido é o 
turismo. A ideia é deixar um 
legado de políticas públicas 
implantadas, para que mude a 
vida das pessoas. Nossa ideia 
é essa.”

 A jovem vassourense 
Ângela Maria vivia na Gávea 
no início dos anos 1980. 
Dividia o apartamento com 
uma amiga que buscava o 
estrelato. “Ela fazia o Viva 
o Gordo, lembra do Viva 
o Gordo e suas mulheres 
belíssimas? ”, indaga, sentada 
no confortável sofá na sala 
de sua casa no Mello Afonso, 
se referindo ao programa que 
ia ao ar às segundas-feiras 
na Globo, apresentado por 
Jô Soares. A amiga era atriz 
de fotonovela. Participava 
dos folhetins da revista 
Sétimo Céu, sucesso nas 
bancas da época. Quando foi 
acompanhar a amiga, Ângela 
acabou convidada pela revista. 
Acabaria chamando a atenção 
de um nordestino radicado no 

Ângela Dias: “Severino herdou o coração do pai”
• Orgulhosa com reeleição do filho, viúva de Severino Dias 
diz que espera segunda gestão focada em Saúde e Educação

Rio, maitre da Editora Bloch, 
amigo pessoal do fundador do 
grupo, Adolpho Bloch. “Dei de 
cara com o Severino na porta 
da Manchete. Ele se interessou 
e começou a perguntar por 
mim para a minha amiga. Dois 
meses depois aceitei o convite 
e almocei com ele”, conta. O 
maitre era Severino Ananias 
Dias. 
 Quase quarenta anos 
depois do encontro na sede da 
extinta Manchete, na zona sul 
do Rio, Ângela Dias acaba de 
comemorar a reeleição do filho 
mais velho, fruto da união com 
Severino, como prefeito de 
Vassouras. Semana passada, 
Ângela recebeu a reportagem 
da TRIBUNA DO INTERIOR 
na casa em que mora ao lado da 
irmã, Vera. Instada a comparar 

o atual prefeito com o pai, que 
governou Vassouras, ela é direta. 
“O coração é igual. Sempre 
preocupado com o próximo, 
amoroso. O Severino herdou o 
coração do pai”.
 Com Ângela, Severino 
chegou a Vassouras em 1982. 
“Nesta época, ele trabalhava 
na Manchete e só vinha aos 
finais de semana. Com o 
tempo, resolveu se afastar 
da empresa para se dedicar à 
política”, recorda-se. Ele tentou 
uma cadeira na Assembleia 
Legislativa e na Assembleia 
Nacional Constituinte, em 
1986, pelo PMDB. Já próximo 
da Cidade, filiou-se ao PFL e 
disputou a Prefeitura em 1988. 
Surpreendeu. Ganhou a eleição 
em uma votação acirrada, contra 
o favorito Pedro Ivo da Costa 
e o emergente Cesar Furtado. 
Quando tomou posse, o filho 
mais velho não tinha cinco anos. 
 Como prefeito, 
enfrentou uma oposição ruidosa 
na Câmara. Quando lembra 
deste período, Ângela avalia que 
o filho é mais afeito ao diálogo. 
“O pai era mais estourado, 
tinha mais dificuldade de 
aceitar. O diálogo é mais fácil 
com o filho. Mas Severino 
tem outra qualidade do pai: 
é determinado e pensa em 
melhorar a vida das pessoas. O 
pai assumiu logo pensando no 
esgoto na beira das ruas. Fez 
não sei quantos quilômetros em 
Andrade Pinto. Agora, o filho 
investiu em galerias no Centro 
e na Residência. São obras que 
político geralmente não gosta 
de fazer. O problema é antigo. 
Lembro que eu era menina 
e quando chovia Vassouras 
alagava inteira. A obra da 
Residência é monstruosa”, 
comenta. 
 A mãe do prefeito 
lembra que Severino, desde 

 “Estou cansada. 
Feliz, animada, mas muito 
cansada”. Foi assim que 
a vice-prefeita eleita Rosi 
Farias recebeu a reportagem 
da TRIBUNA DO INTERIOR 
na noite da terça-feira, dia 
24, no mais imponente 
prédio do Centro Histórico 
de Vassouras, a Câmara de 
Vereadores. Mas o leitor 
não deve confundir cansaço 
com desânimo. Basta falar 
na campanha e nos desafios 
que a esperam que Rosi abre 
o sorriso. “A campanha foi 
um termômetro de como vai 
ser esta gestão. Essa dupla 
vai trabalhar unida para fazer 
o melhor para a Cidade”, diz 
se referindo à parceria com 
o prefeito reeleito Severino 
Dias. 
 Na campanha, Rosi 
Farias foi protagonista, ao 
lado do prefeito. Caminhou, 
trabalhou no comitê, vibrou 
nas carreatas, conduziu as lives 
em uma eleição atípica, com 
a campanha sendo realizada 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus. Representou 
Severino Dias quando este 
não podia estar presente. O 
prefeito já declarou e Rosi 
sabe que desempenhará um 
papel importante no mandato 
que começa em janeiro. 
Mas não força a porta. “Eu 
sei o meu lugar, sei que 
sou vice. Também sei que 
teremos que corresponder à 

Rosi Farias: ‘Não será fácil, mas precisamos 
corresponder à expectativa criada na campanha’
• Vice-prefeita eleita diz que campanha foi emocionante e que desafio 
é não decepcionar depois da votação consagradora em 15 de novembro

enorme expectativa criada 
na campanha. Na campanha, 
Severino demonstrou como 
me quer na Prefeitura. E eu 
estarei à disposição para 
trabalhar, ajudar no gabinete, 
nas secretarias, ir atrás de 
recursos”. 
 Rosi Farias vai 
chegar à Prefeitura depois 
de três mandatos exitosos na 
Câmara. Eleita pela primeira 
vez em 2008, foi reeleita em 
2012 com a maior votação 
do município. No segundo 
mandato, tornou-se a primeira 
mulher a presidir a Câmara 
de Vereadores. “Tenho muito 
orgulho de ter administrado 
a Câmara com ética e 
respeito ao dinheiro público. 
Valorizamos este patrimônio, 
abrimos a Câmara ao turismo 
e criamos uma galeria de ex-
prefeitos na parte de baixo do 
prédio”, lembra. Em 2016 foi 
novamente reconduzida com 
a maior votação do município. 
Nos três mandatos, destacou-
se pela enorme produção 
legislativa: foram 79 leis 
aprovadas no período, e pela 
habilidade na articulação 
política para conseguir 
recursos, eventos e cursos 
profissionalizantes para 
Vassouras.  “Na campanha, 
encontrei muita gente que 
veio me dizer que a vida 
mudou por causa de um curso 
que eu trouxe para a Cidade, 
como uma mulher que disse 

que hoje é manicure e ajuda 
na despesa da casa por conta 
de um curso que trouxemos. 
É isso que nos dá ânimo 
para seguir na caminhada: 
poder transformar a vida das 
pessoas”. 
 Hoje vereadora, em 
janeiro vice-prefeita, Rosi 
Farias começou a trabalhar 
cedo. Foi comerciária desde 
os 11 anos de idade. “Saia 
cedo do Barreiro, com lama, 
sem luz, para trabalhar. 
Sei bem como é a vida da 
maioria da população”, 
recorda. Sem representação 
feminina na Câmara, Rosi 
Farias acredita que sua 

responsabilidade aumenta.  
Ela afirma que, com sua 
experiência no Legislativo, 
deverá ser uma interlocutora 
do governo com a Câmara, 
podendo levar pautas do 
interesse das mulheres. Para 
as candidatas que desta 
vez ficaram pelo caminho, 
a campeã de votos para a 
Câmara tem um recado: não 
desistir. “Eu sei que é difícil. 
Tudo é mais difícil para 
uma mulher. Mas é preciso 
seguir com o trabalho, com 
projetos, se preparando para 
2024. Não se pode desistir. 
Nunca desisti de nada”, 
explica. 

menino, sonhava em ser 
prefeito. Mas depois do que 
aconteceu com o pai (Severino 
Dias foi assassinado em 1995, 
voltando de uma festa em uma 
igreja evangélica no bairro do 
Madruga) a senhora não teve 
medo desta escolha? “Aquilo 
que ele escolhesse, daria 
apoio. Pedro, o mais novo, 
desde os 12 anos dizia que 
seria advogado. Nunca mudou 
de ideia e hoje é advogado”. 
Medo é algo que não rima 
com Ângela. Após a missa de 
sétimo dia de Severino Dias, 
o então secretário de Interior 
e Justiça do Rio de Janeiro, 
Desembargador Jorge Loretti, 
lançou a sua candidatura à 
Prefeitura em 1996. “Quando 
morreu, Severino articulava 
sua candidatura pelo PSDB. 
Ele lançou o meu nome e eu 
acho que teria muita chance. 
Não por mim, mas seria um 
voto no Severino. O Pedro Ivo 
chegou a se oferecer para ser 
vice na chapa. Eu disputaria 
a eleição, mas a família foi 
contra, tinham medo”, lembra 
Ângela, que estava no carro 
com Severino e chegou a ser 
baleada na noite do atentado. 
 E o que Angela Dias 
espera do segundo mandato 
do filho prefeito? “Quero 
que se dedique muito à 
Saúde e Educação, com uma 
atenção muito especial. Mais 
capacitação, toda estrutura 
possível. Tivemos uma baixa 
pontuação no IDEB. Ele até 
explicou isso no encontro dos 
prefeitáveis na Câmara, teve 
muita coisa para fazer. Mas 
acredito que essa deva ser a 
prioridade. Educação é tudo”, 
diz a pedagoga formada nos 
anos 1980 em Vassouras, ex-
aluna de escolas públicas como 
Santa Rita, Centenário e Raul 
Fernandes.
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 Os alunos do Índio Amigo, mesmo na modalidade de ensino à distância, participaram 
em 2020 de  concursos e avaliações online: OBA, SIMULADOS DA EDITORA MODERNA 
e CANGURU DE MATEMÁTICA BRASIL.

 Com muita alegria e orgulho tivemos 4 alunos premiados no Concurso Canguru 
de Matemática Brasil:

# Medalha de ouro: Ana Carolina Andrade Medici / 4º ano
# Medalha de bronze: Daniela Aguiar Barros / 4º ano
# Medalha honra ao mérito: Tiago Ferreira Bedim Vianna / 4º ano
# Medalha honra ao mérito: Enzo da Silva Oliveira / 5º ano

Parabéns também a todos os alunos, do 3º ao 5º ano, que participaram da prova e obtiveram 
ótimos resultados e aos professores da escola, uma vez que a Matemática é trabalhada 
desde a Educação Infantil.

 Mesmo de portas 
fechadas, a escola não parou 
com a pandemia. Seguiu 
em pleno movimento: 
criando, reinventando-
se e oportunizando novas 
experiências. Uma grande 
aliada nesse momento foi 
a tecnologia. E, por meio 
dela, muitas ações e projetos 
puderam ser postos em prática.
 A equipe do Clube de 
Robótica do CEC Arco-Íris, 
concorrendo com diversas 
instituições, conquistou 
sua primeira participação 
na Mostra Nacional de 
Robótica (MNR 2020). O 
projeto intitulado Player: 
decodificando e construindo 
o conhecimento na Robótica 
foi um dos selecionados para 
o evento e está concorrendo a 
bolsas de Iniciação Científica 
Júnior. A MNR é uma mostra 
científica de âmbito nacional 
com o objetivo de expor e 
divulgar trabalhos na área de 
Robótica 
 Player: decodificando 
e construindo o conhecimento 
na Robótica descreve o 
processo de criação de um jogo 
de tabuleiro interativo com um 
dado eletrônico, cuja finalidade 
é tornar o ensino da tecnologia, 
em particular da Robótica, 
algo mais atrativo e acessível. 
Tal proposta foi apresentada e 
avaliada virtualmente, no dia 
13/11, para todo o país, através 
do Youtube, no canal da MNR 
2020.
 O projeto, resultado 
de uma parceria entre o CEC 
Arco-Íris, o CIEP 297 Padre 
Salésio Schimid e a Equipe 
da UFFIGHT/UFF, foi 
desenvolvido por alunos do 8º e 
9º anos do Ensino Fundamental 
2: Ana Lívia Fernandes 
Ramos, Arthur Luiz Pereira 
Peres, João Pedro Côrtes Alves 
e João Lucas Goulart dos Reis 
Granadeiro; sob a supervisão 
das tutoras Priscila Ferreira 
Bento e Annelise Silva Lima 
de Oliveira.
 I n i c i a l m e n t e , 
estudou-se Robótica nas 
aulas presenciais: definições, 
eletrônica, programação. Em 
seguida, por meio de oficinas, 
foram montados os primeiros 
protótipos do dado eletrônico 
e, posteriormente, a construção 
e definição de como seria o 
tabuleiro. 
 Com a pandemia, 
as oficinas presenciais 
interrompidas, o trabalho 
foi ressignificado através de 
encontros remotos, garantindo 
sua continuidade e efetiva 
construção.
 A participação 
dos alunos na MNR 2020 
foi realmente um desafio! 
Um verdadeiro exemplo 
de resiliência. Além de 
todo o estudo, empenho, 
dedicação e dificuldades já 
pré-existentes, ainda tiveram 
que superar as adversidades 
do momento. A realização 
do projeto proporcionou a 
esses estudantes o exercício 

Clube de Robótica do Cec Arco-Iris conquista sua 
participação na Mostra Nacional de Robótica 2020
• O projeto Player:Decodificando e construindo o conhecimento 
na Robótica foi um dos selecionados para o evento

da autonomia, da resolução 
de problemas simples e 
complexos, do trabalho em 
equipe e, principalmente, a 
autoconfiança, satisfação e 
alegria em ver o resultado de 
todo o esforço reconhecido. 
Para eles, certamente, abriram-
se perspectivas, novos olhares 
diante da realidade que os 
cerca. A expressão “eu quero, 
eu posso, eu faço” faz todo 
sentido agora.
 Desde 2017, o Centro 
de Formação do CEC Arco-Íris 
promove, em conjunto com  a 
equipe UFFight Robótica do 
projeto de extensão da UFF-
Volta Redonda, ações que 
estimulam o conhecimento 
das ferramentas de Robótica. 
Do sucesso dessa parceria, 
surgiu o Clube de Robótica 
do CEC Arco-Íris, que vem 
desenvolvendo o aprendizado 
tecnológico com a criação de 
protóticos relacionados ao 
bem-estar social, abordando  
temas como inclusão e 
acessibilidade. Alunos de 11 a 
16 anos das redes públicas e 
privadas foram convidados a 
participar desse projeto.
 Para integrar o Clube 
de Robótica do CEC Arco-Íris 
não é exigido conhecimento 
prévio, basta ser estudante e ter 
uma boa dose de curiosidade 
sobre o universo das 
tecnologias da robótica. Devido 
à pandemia, os encontros estão 
sendo realizados virtualmente, 
às quartas-feiras, às 18h, na 
Plataforma Zoom e exercitam-
se habilidades de pesquisa, 

mão na massa, escrita (diário 
de bordo) e troca de ideias.
 A tecnologia, cada vez 
mais inserida no nosso dia a dia 
- desde as tarefas mais simples 
as mais complexas - também faz 
parte do contexto educacional. 
O estudo da Robótica traz 
inúmeras vantagens, dentre 
elas: desenvolve o raciocínio 
lógico e a criatividade, 
melhora significativamente 
o desempenho acadêmico 
e possibilita vivenciar os 
benefícios da tecnologia.
 Iniciativas como 
essa do CEC Arco-Íris e seus 
parceiros devem ser cada vez 
mais frequentes e amplamente 
desenvolvidas. Elas asseguram 
alunos engajados, mais 
críticos, humanizados e 
atuantes na sociedade em prol 
de um mundo melhor. Portanto, 
cabe a escola oportunizar o 
desenvolvimento de novas 
habilidades e competências, 
as quais possibilitarão aos 
alunos enfrentar os novos 
tempos e desafios, assumindo o 
compromisso com o bem-estar 
de todos e com o ambiente em 
que vivem. 
 Parabéns a toda a 
equipe do Clube de Robótica 
e a todos os envolvidos pela 
iniciativa, comprometimento e 
protagonismo! Aguardamos o 
próximo trabalho!

“Educação não transforma 
o mundo. Educação muda as 

pessoas. Pessoas transformam o 
mundo.”

Paulo Freire

 A Universidade de 
Vassouras participou este ano 
do Fórum Brasil Diverso, 
pioneiro no Brasil em reunir 
empresas e especialistas 
em igualdade de raça e de 
gênero. Na edição deste ano, 
realizada nos dias 10 e 11 de 
novembro, o fórum contou 
com sua maior participação 
internacional. Por conta da 
pandemia da covid-19, o 

Universidade de Vassouras participou do 
maior fórum mundial sobre equidade racial

evento foi transmitido on 
line.
 O Magnifico 
Reitor da Universidade de 
Vassouras, professor Marco 
Antônio Soares de Souza, 
representou a instituição, ao 
lado de outros 13 convidados, 
entre eles os estadunidenses 
Tomás Flier (Google), Judith 
Williams (SAP) e Lisa Ross 
(Edelman). 
 “As ações afirmativas 
têm ganhado muito impulso 
mundo afora, principalmente 
após o assassinato de George 
Floyd, passando a ser um tema 
global, e nesta perspectiva, o 
Fórum Brasil Diverso 2020 
ganha também uma dimensão 
internacional, principalmente 
pela diversidade racial 
brasileira e o exemplo que 

podemos dar para o mundo”, 
comentou Mauricio Pestana, 
coordenador do Fórum.
 Este ano, o evento 
discutiu a importância da 
diversidade na composição 
das equipes e nas carreiras 
executivas das companhias. 
Estudos mostram que a 
presença de pretos e pretas 
em cargos com poder de 
decisão não chega a 5 % no 
Brasil, mesmo o país tendo 
cerca de 54% da população 
preta ou parda. 
 O Reitor participou 
da segunda mesa do primeiro 
dia de debates, ao lado do 
professor Acácio Almeida, 
da Universidade Federal do 
ABC e da estadunidense 
Judith Williams, líder global 
de diversidade da alemã SAP.
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 Nesta segunda, 
a Câmara Municipal de 
Vassouras homenageou em 
seu plenário, com Moção de 
Aplausos e Congratulações, os 
participantes, colaboradores, 
apoiadores e amigos do Sarau 
Itinerante ao Pé da Letra.
 Idealizado pela 
poeta Lou Valadares, o Sarau 
Itinerante ao Pé da Letra 
surgiu em abril de 2013, tendo 
como objetivo experienciar as 
diversas formas de expressões 
artísticas e culturais dos 
talentos vassourenses e 
visitantes. Desde então, seus 
integrantes apresentam-se em 
pontos históricos da cidade, 
brindando os espectadores 
com peças líricas e teatrais; 
feiras literárias; desfiles de 
moda em trajes de época; 
pintura em tela; exposição de 
esculturas e palestras, dentre 
outras atividades. 
 Este ano, em função 
da pandemia do novo 
Coronavírus, as manifestações 
têm acontecido por meio 
de transmissão online nas 
redes sociais, o que expandiu 
o alcance dos trabalhos, 
inclusive internacionalmente.

Os homenageados de 2020 
são: 
Ana Paula de Souza Silva, 
coordenadora administrativa 
no Centro de Cidadania da 
Prefeitura Municipal de 
Vassouras; Angela Maria 
da Silva, subsecretária de 
Cultura e Lazer, na Prefeitura 
Municipal de Vassouras; 
Bianca Almeida de Paiva, 
servidora da Câmara 
Municipal de Vassouras; 
Cirom Duarte e Alves, 
servidor público e diretor do 
Museu Casa da Hera; Lilia 
Maria Gilson de Oliveira 
Rangel, diretora da Casa de 
Memórias Severino Sombra; 
Mara Palace Hotel, pela 
promoção de eventos sócio-
culturais e artísticos; Marco 
Antônio Ferreira, artista e 
músico; Maria Cecília Brasil 

Câmara Municipal de Vassouras 
homenageia Sarau Itinerante

Fotos: Nycollas François

Lou Valadares, idealizadora do Sarau

Machado, artista; Nilda da 
Silva Seraphim, cantora; 
Padre José Antonio, apoiador 
e incentivador da produção 
cultural e manifestações 
artísticas locais; 
Renato Mendes, diretor 
administrativo da Câmara 
Municipal de Vassouras; Rosi 

Farias, vereadora; Saulo Soares 
Monteiro de Carvalho, poeta, 
cronista e compositor; Sônia 
R. Bucholz, atriz, bailarina e 
modelo. 
Para assistir à solenidade, 
acesse o canal da Câmara no 
Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=rkUICkITzDs

 A vereadora e 
recém eleita vice-prefeita 
de Vassouras, Rosi Farias, 
entregou três Moções de 
Aplausos e Congratulações 
para os realizadores do 
Encontro de Candidatos 
a Prefeito de Vassouras, 
promovido pela Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição 
e a Associação Comercial 
Industrial e Agropecuária 
de Vassouras (ACIAV), 
no dia 09 de novembro. 
Os homenageados foram 
o Pároco de Vassouras, 
Pe. José Antonio da Silva, 
o Cientista Político e 
Coordenador da Pastoral Fé e 
Cidadania, Gabriel Rezende, 
e o Advogado e Presidente da 
ACIAV, José Antônio Ferreira. 
 A vice-prefeita de 
Severino Dias, eleita no dia 
15 de novembro, enalteceu 
o importante papel do 
Encontro para a informação 
e conscientização dos 
eleitores vassourenses. De 
fato, a transmissão do evento 
no YouTube da Câmara 
Municipal e da Igreja Matriz 
de Vassouras já somam mais 
de cinco mil visualizações. 

Organizadores do Encontro com os Candidatos 
recebem homenagem da Câmara Municipal

Comprovando que o Encontro 
de Candidatos, já na sua 
quarta edição, foi um sucesso 
e muito bem organizado e 
estruturado, num formato 
diplomático e evitando o 
confronto direto entre os 
candidatos. O objetivo 
dos realizadores era que 
cada candidato explanasse 
sobre suas propostas e 
seus respectivos planos de 
governo através das perguntas 
temáticas feitas pelo 
mediador, Gabriel Rezende. 
 Por fim, a vereadora 
Rosi Farias destacou que 

a homenagem “é mais do 
que merecida. Não só pela 
qualificação dos realizadores, 
com uma mediação 
impecável, mas também pela 
capacidade de promover um 
Encontro tão bem estruturado 
no meio de uma Pandemia. 
Buscando trazer a população 
vassourense conscientização 
e informação sobre as 
propostas de cada candidato, 
qualificando, cada pessoa 
que teve a oportunidade de 
assistir, para o exercício 
democrático e cidadão no dia 
das Eleições”.

 A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Vassouras (SDET), 
criou em setembro um protocolo 
específico para entrada de ônibus 
e vans de turismo na cidade. 
As orientações do protocolo 
estão descritas detalhadamente 
no decreto nº 4.698, de 16 
de setembro de 2020 da 
Prefeitura de Vassouras. Entre 
as medidas preconizadas estão 
a necessidade do agendamento 
prévio, aferição da temperatura 
e as medidas básicas como o uso 
de máscara e álcool gel. Além 
é claro, de não promoverem 
aglomerações em quaisquer 
dos atrativos ou serviços que 
estiverem usando na cidade.
 O secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo Wanderson Farias 
reforçou nos últimos dias a 
importância de intensificar a 
divulgação dessas medidas tanto 
para fortalecer a conscientização 
interna quanto para prevenir 
os turistas das necessidades 
previstas no decreto. “É 
importante não perder de vista 

Retomada do Turismo 
com consciência
• Vassouras reforça protocolo de entrada 
de ônibus e vans de turismo na cidade

que as medidas preventivas 
devem continuar como antes, 
nada mudou em relação a isso. 
Precisamos todos continuar 
atentos e cada um fazendo a 
sua parte, não podemos bobear 
agora”.
 A Prefeitura 
de Vassouras criou 
protocolos específicos para 
empreendimentos do trade 
turístico como os meios de 
hospedagens, as agências, 
protocolos para os guias e para 
as fazendas históricas, além 
de ter reforçado essas medidas 
nos equipamentos turísticos 
públicos como o Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT) 
e o Mirante Imperial. O que 
conferiu selos de segurança 
nacionais e internacionais 
para o município, conforme 
lembrou Wanderson. “Fomos o 

primeiro destino do Estado do 
Rio de Janeiro a aderir ao selo 
internacional “Safe Travel” e 
estimulamos também a adesão 
das empresas e prestadores de 
serviços do turismo ao selo 
nacional e o selo estadual”, 
falou.
 Em reunião com 
a Guarda Municipal, o 
Departamento de Trânsito e 
a Polícia Militar, Wanderson 
solicitou apoio para controlar 
a entrada dos ônibus e vans 
clandestinos e reforço da 
fiscalização nos principais 
pontos turísticos da cidade 
como o CAT, a Praça Barão 
de Campo Belo e o Mirante 
Imperial.  A Prefeitura vai 
seguir agora reforçando as 
medidas de prevenção e 
controle.
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 Dos onze vereadores 
da Câmara Municipal 
de Paty do Alferes, sete 
foram reeleitos e um não 
foi candidato esse ano, o 
vereador Guilherme Rosa.
 Os vereadores 
reeleitos são: Macarrão 
(PV) 782 votos; Heliomar 
do Gás (PV) 533 votos; 
Juliano Melo, atual 
presidente, (PSC) 472 
votos; Zaninho (PSD) 456 
votos; Denílson Ligeirinho 
(SDD) 438 votos; Juarez 
Leinho (PROS) 433 votos; 
e Rominho (DEM) 394 
votos. Julinho Juju Avelino 
(DEM) 703 votos e Dudu 
Mariotti (PP) 541 votos 

Juninho Bernardes é reeleito prefeito de Paty do Alferes
• Com 8.591 votos, Juninho vai continuar no comando da Terra do Tomate tendo 2.047 votos a frente 
da segunda colocada, a ex-prefeita Batata, e ainda tem oito vereadores eleitos em sua coligação

 O atual prefeito de 
Paty do Alferes Juninho 
Bernardes (PSC), que é 
filho do deputado estadual 
Eurico Junior, foi reeleito 
com a marca de 8.591 votos 
(51,07%), 2.047 votos a mais 
que a segunda colocada, a ex-
prefeita Batata (DEM), que 
chegou a 6.544. Na terceira 
posição ficou o empresário 
Marcelo (PATRIOTA) com 
821 votos, seguido pelo 
advogado Pedro Paulo 
(MDB) com 445 votos e o 
também advogado Kenny 
Nobre (PDT) com 421 votos. 
A chapa vencedora é a mesma 
da eleição passada: Juninho 
Bernardes prefeito e Arlindo 
Dentista vice-prefeito.

João Maranhão

Câmara de Paty do Alferes reelege sete vereadores e 
continua sem representação feminina no Legislativo

Arlindo Dentista e Juninho Bernardes

Histórico das reeleições 
em Paty do Alferes
 No ano 2000, 
o ex-prefeito Eurico 
Junior, que hoje é 
deputado estadual, não 
conseguiu a reeleição. 
Foi derrotado pela 
ex-prefeita Batata. 
Em 2004, Batata foi 
reeleita. Em 2012, o 
ex-prefeito Rachid 
não foi reeleito. Foi 
vencido por Batata 

nas urnas mas, devido 
à problemas judiciais, 
Batata foi afastada e 
Rachid ganhou o direito 
concluir o segundo 
mandato. Em 2020, 
Juninho Bernardes foi 
reeleito justamente 
vencendo a Batata, que 
lá atrás tirou de seu pai, 
Eurico Junior, o sonho 
da reeleição.

Vereador Juliano Melo

Vereador Zaninho

Vereador Denilson Ligeirinho Vereador Heliomar Vereador Juarez Leinho Vereador Macarrão Vereador Rominho

Vereador Julinho Juju Vereador Dudu Mariotti Vereador Sergio Sabiá Vereador Edinho da Dengue

estão de volta. Já os eleitos 
Edinho da Dengue (PSC) 
580 votos e Sérgio Sabiá 
(PSD) 537 votos são 
os novatos de primeiro 

mandato. A nova Câmara 
Municipal será composta 
por sete partidos políticos 
e a soma dos votos dos 
onze vereadores tem 5.869 

votos. 
 A ex-vereadora e 
ex-vice-prefeita em um dos 
governos Rachid, Lenice 
Vianna (PROS), que tinha 

a expectativa de voltar 
a ser uma representante 
feminina na Câmara 
Patiense, alcançou apenas 
282 votos e ficou de fora. Os 

atuais vereadores Amaral 
(PSD) 392 votos, Aroldo 
Orém (PROS) 286 votos e 
Léo Motorista (PSC) 227 
votos, não foram reeleitos.
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 Entre várias 
ações de estruturação do 
Município mais um passo 
foi dado pela prefeitura 
com a implementação do 
PIV- Planos Integrados de 
Vassouras que abrange a 
revisão do Plano Diretor 
com a legislação referente 
e elaboração do Plano de 
Mobilidade, através da 
Secretaria de Governo 
e Planejamento sob a 
supervisão do Secretário 
Geovani Nunes Dornelas.
 Buscando atender 
uma demanda legal em 
cumprimento da lei 10.257 
de 10 de junho de 2001, mais 
conhecida como Estatuto 
das Cidades, assim como a 
Constituição Federal de 1988, 
a Lei Orgânica Municipal e a 
Lei 12.587/2012 sobre Plano 
de Mobilidade Urbana, a 
Prefeitura de Vassouras deu 
início à implementação do 
PIV- Planos Integrados de 
Vassouras, cujo objetivo 
é o planejamento de 
todo território municipal 
englobando as áreas urbanas 
e rurais com definição de 
parâmetros urbanísticos 
para uso e ocupação do 
solo, localização das 
atividades de lazer, serviços e 
mobilidade urbana visando o 
cumprimento da função social 
da cidade, da propriedade e 
desenvolvimento sustentável 
de Vassouras com a 
participação popular. 
Afinal, o que é e para que 
serve o Plano Diretor e o 

Plano de Mobilidade? 
 O Plano Diretor é 
conjunto de regras composto 
por mapas, fotos, diagramas, 
relatórios técnicos e 
estatísticas, que mostra como 
é a cidade e a comunidade 
e como ela deve existir no 
futuro. Serve para orientar 
os gestores públicos e 

Prefeitura de Vassouras inicia o 
PIV- Planos Integrados de Vassouras

Geovani Dornelas, Secretário de Governo e Planejamento

Geovani Dornelas, Secretário de Governo e Planejamento com a Equipe do IBAM

cidadãos a estabelecerem 
a ordem na ocupação do 
espaço, na construção civil 
e na exploração pública dos 
espaços, seja ele urbano 
ou rural. O Plano Diretor é 
parte integrante do processo 
de planejamento municipal, 
devendo o plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias e 
o orçamento anual incorporar 
as diretrizes e prioridades 
nele contidas.
 O Plano de 
Mobilidade Urbana é um 
documento que contempla 
variados aspectos da 
mobilidade. Trata da 
circulação viária, do 
transporte público coletivo 
e transporte privado, da 
operação do transporte 
de carga, da integração 
dos modos de transporte, 
inclusive, os não motorizados; 
da acessibilidade para 
pessoas com deficiência e 
restrição de mobilidade; e dos 
mecanismos e instrumentos de 
financiamento do transporte 
público coletivo e da 
infraestrutura de mobilidade 
urbana. A elaboração deve 
ocorrer de forma integrada 
com os planos diretores. 
Estão entre as funções do 
Plano de mobilidade: reduzir 
as desigualdades e promover 
a inclusão social; promover 
o acesso aos serviços básicos 
e equipamentos sociais; 
proporcionar melhoria 
nas condições urbanas da 
população no que se refere à 
acessibilidade e à mobilidade; 
promover o desenvolvimento 
sustentável com a mitigação 
dos custos ambientais 
e socioeconômicos 
dos deslocamentos de 
pessoas e cargas nas 
cidades; e consolidar a 
gestão democrática como 
instrumento e garantia da 
construção contínua do 

aprimoramento da mobilidade 
urbana.

A realidade urbanística 
atual 

 Vassouras teve seu 
primeiro planejamento físico 
territorial elaborado pelo 
Estado do Rio de Janeiro, 
através da Secretaria de 
Planejamento e Coordenação 
Geral (SECPLAN) em 1978 
quando Paty do Alferes 
ainda era 2º distrito do 
município, foi um excelente 
plano para a época cujo 
objetivo era disciplinar o 
processo de crescimento 
urbano. Posteriormente, 
outros dois planos foram 
elaborados. O primeiro em 
1991, denominado Plano 
Diretor de Desenvolvimento 
do Município de Vassouras. 
O segundo em 2006, 
denominado Plano Diretor 
Participativo (PDP). As 
diretrizes traçadas nos 
planos embora aprovadas 
no município não foram 
complementadas de 
modo que permitisse o 

prosseguimento de sua 
implementação, vigorando 
atualmente a legislação 
de uso e ocupação do solo 
de 1978, com alterações 
sancionadas no decorrer 
das sucessivas gestões 
municipais. Atualmente a 
revisão do Plano Diretor e 
a elaboração do Plano de 
Mobilidade se apresentam 
como obrigatoriedade não 
somente pela defasagem da 
legislação atual em relação 
à realidade urbana, mas 
também para atender as 
exigências legais, evitando 
a perda de recursos para 
investimentos no município. 

Mãos à obra...
 Diante da realidade 
urbanística do município, 
a atual gestão através da 
Secretaria de Governo e 
Planejamento, entre várias 
ações de estruturação do 
município para os próximos 
10 anos, contratou, através de 
licitação, o IBAM - Instituto 
Brasileiro de Administração 
Municipal, para consultoria 
e elaboração do PIV - 
PLANOS INTEGRADOS 
DE VASSOURAS, que 
contemplará a Revisão do 
Plano Diretor Municipal 
de Vassouras, Leis de 
Zoneamento, Parcelamento 
e Uso do Solo, Perímetros 
Urbanos, Revisão do 
Código de Obras e do 
Código de Posturas, 
incluindo a elaboração dos 
Planos de Alinhamento e 
Desenvolvimento e do Plano 
de Mobilidade Urbana.
 A equipe técnica 
responsável do IBAM, 
conforme edital de 
licitação, na forma da lei, 
é multidisciplinar, com 
especialistas nas áreas de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Processo Participativo, 
G e o p r o c e s s a m e n t o , 

Ambiental, Infraestrutura 
e Legislação Urbanística. 
Os trabalhos serão 
acompanhados por comissão 
técnica da prefeitura e o plano 
será elaborado em cinco 
etapas: 01- Organização para 
o Trabalho; 02- Diagnóstico 
– realidade atual e legislação 
vigente - Primeira Audiência 
Pública e Oficinas; 03- 
Discussão da realidade 
atual e encaminhamento 
das proposições - Segunda 
Audiência Pública; 
04- Detalhamento das 
proposições, consolidação 
do Anteprojeto de Lei e 
legislação complementar 
- Terceira Audiência 
Pública; 05- Plano de ação 
e investimentos e Minutas e 
Projetos de Lei.
 Conforme estabelece 
o Estatuto da Cidade, o 
Plano Diretor e o Plano 
de Mobilidade não podem 
prescindir da participação da 
comunidade. É um direito 
do cidadão a participação 
no processo de elaboração 
que será conduzido pela 
Comissão técnica da 
prefeitura, sob a supervisão 
do Secretário de Governo e 
Planejamento Sr. Geovani 
Nunes Dornelas, articulado 
com a Câmara de Vereadores 
e com a sociedade civil. A 
participação da população 
deve ser estimulada para que 
o Plano Diretor corresponda 
a realidade e expectativas 
quanto ao futuro. No entanto, 
como aponta FERNANDINO, 
Juliana: “Editar normas não 
é planejamento urbano. A 
simples elaboração da lei 
que institui um Plano Diretor 
não nos leva a cidade que 
queremos ter, nem mesmo a 
cidades mais inclusivas, mais 
participativas e socialmente 
justas. ... O maior problema 
de TODAS as cidades 

brasileiras não está em 
elaborar o Plano Diretor ou 
sua lei de uso e ocupação do 
solo, mas sim em garantir a 
sua aplicabilidade através da 
fiscalização.” É neste sentido 
que a gestão municipal, no 
cumprimento do seu papel, 
tem a responsabilidade 
de viabilizar através da 
legislação, implementação e 
fiscalização dos seus planos, 
a construção de cidades 
socialmente mais justas para 
seus cidadãos.
 
Autora: Arquiteta e Urbanista 
Eliane dos Santos Souza
Revisão: Arquiteto e 
Urbanista Fábio Costa 
Nascimento
Supervisão: Secretário 
Geovani Nunes Dornelas

Fontes:
- Projeto Básico – Planos 
Integrados de Vassouras, 
Nov/2019.
- Revista de Administração 
Municipal – IBAM Jan/Fev Ano 
50, nº 251pág 17 a 26.
- Planos de Mobilidade Urbana: 
Abordagens nacionais e práticas 
locais – Disponível em: 
http:/ / i tdpbrasil .org.br/wp-
content/uploads/2015/03/td13_
urbanmobilityplans_pt.pdf  . 
Acesso em 26 set. 2020
- O que é um plano diretor e pra 
que ele serve– Disponível em:
h t t p s : / / w w w. c a s a d i c a s .
c o m . b r / c i d a d e / o - q u e - e -
um-plano-diretor-em-uma-
cidade-e-para-que-ele-serve.
html#:~:text=O%20Plano%20
D i r e t o r % 2 0 % C 3 % A 9 % 2 0
f o r m a d o , s e j a % 2 0 e l e % 2 0
urbano%20ou%20rural. Acesso 
em 26/09/2020
- FERNANDINO, Juliana. O 
plano diretor é instrumento e não 
solução para o uso e ocupação 
ordenada do solo urbano. Revista 
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4862, Teresina, ano 24, n. 5809, 
28 maio 2019. Disponível em: 
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Egydio da Silveira Meirelles
Corretor de Imóveis – Creci 6292

Rua Nilo Peçanha, 26 (próximo ao Senai) Vassouras-RJ
Tels.: (24) 2471-1372 ou 2471-1418

(24) 99994-2093

VENDA

ALUGUEL

ATENÇÃO
você precisa de:

  Faxineiro - Pedreiro - Macânico - Pintor - Garçon - 
Jardineiro 

EGYDIO TEM! - INFORME-SE!

Casa - Taboa corrida, salão, 
2 quartos, piscina, murada. 
perto Rodoviária Nova- R$ 
600.000,00

Casa no centro histórico, 3 
quartos, jardim de inverno

Casa nova, vende pela Caixa 
-2 quartos, banheiro, cozinha, 
garagem para 2 carros, 
após Rodoviária Nova - R$ 
200.000,00

Casa nova, pela Caixa -3 
quartos uma suíte, sala 
Americana com cozinha - R$ 
300.000,00 

Casa -  3 quartos, varanda,  
garagem para 4 carros, no 
centro - Marcar hora para ver

Lote - Rua Manoel Bernardes,  
plano asfalto 300 m²perto do C 
A I C.  R$ 80.000,00

2 Lotes -  Rua Deputado 
Manoel Martins 450 m² ,asfalto 
perto CAIC – r4 85.000,00

1 Lote perto da casa Muniz 
400m², plano terraplanagem 
pronta, asfalto 85 m² - R4 
85.000,00

1 Lote no centro comercial 
360m²

1 lote ponto comercial no  
centro frente à Faculdade R 
250.000,00

Apartamentos a partir de R$ 

140.000 com garagem

Apartamento novo tipo casa 
perto Tambasco 1º pavimento 
280.000,00  - 2º pavimento 
250.000,00

Casa Grande,  casa caseiro 
2.000m², asfalto  ônibus na 
porta - R$ 320.000,00

Sítio Pocinhos- casa, piscina, 
gramado, nascente, 14.000m² 
- R$ 350.000,00

Sítio plano cfercado com tela 
4.000m²,  nascente, asfalto, 
casa colonial 450.000,00

Sítio casa colonial, gramado, 
chácara, lago, peixe, nascente, 
topografia boa para loteamento, 
tem água da Cedae preço a 
combinar 3 alqueires mineiros

Área boa para fazer sítio 
83.000m² R$ 85.000,00

Fazenda 10 alqueires estábulo 
área de lazer piscina casarão 
etc BR-393- 12 km de 
Vassouras R$ 2.000.000,00

Fazenda 15 hts a 1000 metros 
da BR 393 2 casas boa, 
piscina, gramado, nascentes 
estábulo, resfriador de leite, 
ordenha mecânica, galpão, 
toda piquetada, com água 
distribuída, cerca elétrica 
1.495.000,00 reais

Lojas comerciais no centro 
(consultórios, etc)

Casa para locação em Vassouras, 
sala de estar, 2 quartos, banheiro 
social, cozinha, área de serviços, 
quarto de armazenagem, amplo 
quintal e vaga para carro – Bairro: 
Santa Amália - Valor: 1.200 reais 
mensais.

Venda de ponto em Vassouras 
- Excelente ponto montado de 
restaurante no centro da cidade! 
Valor: 120 mil

Chácara para venda em Mendes, 
casa principal com varanda, sala 
de estar, 3 quartos, banheiro social, 
cozinha, área de serviços, casa de 
caseiro com sala, quarto, cozinha e 
banheiro. Capelinha e quintal com 
muitas árvores frutíferas, área total: 
9.000 m² bairro: Vila Mariana - Valor: 
279 mil

Casa para locação em Vassouras, 
com sala de estar, 1 quarto, banheiro, 
cozinha e área de serviços.bairro 
Centro - Valor: 750 reais

Fazenda para venda em 
Vassouras - 31 alqueires, beira 
de asfalto, cerca de rumo interna e 
divisoras toda nova com moerões 
de eucalipto tratado com cinco fios 
de arames, pastagens formada 
no cume por braquiária, encosta e 
baixadas mata nativa e estilosante. 
Topografia com morretes baixos, 
sete minas de água, dois açudes, 
água de abastecimento curral e 
sede por gravidade, toda valetada 
e manilhas, curral, galinheiro, canil, 
pedreira de calcario com muito 
saibro, casa de curral, beira de 
rio paraíba do sul. Casa principal 
com 4 quartos e uma edícula com 
3 quartos, piscina, churrasqueira, 
sauna, pátio ajardinado, lavanderia.
excelente ocalização - Valor: 1.900 
mil.

Casa para venda em Vassouras, 
excelente imóvel linear com ante 
sala e sala de estar, 2 suítes, lavabo, 
cozinha com ampla despensa, 
área de serviços, amplo quintal 
com garagem, área de lazer 
com banheiro e varandas. Ótima 
localização! Aprox. 420m² Bairro: 2ª 
Residência – Valor 450 mil.

Terreno para venda em Vassouras, 
excelente terreno terraplenado em 
loteamento novo! Bairro: Campo 
Limpo - 806m² - Valor 130mil

Casa para venda em Ipiabas, 
Barra do Piraí excelente imóvel 
ideal para descanso da família e 
também para pousada. Possui 
sala de estar e jantar, cozinha 
planejada em conceito aberto, 3 
suites, 2 quartos, varanda solarium, 
banheiro social, área de serviços, 
garagem coberta para 2 carros, 
portão eletrônico, quintal gramado 
com piscina, área gourmet com 
banheiro, churrasqueira, balcão de 
granito, quiosque pergolado, campo 
de futebol e 1 suite para hóspedes. 
Área total: 1.200m² valor: 890 mil

Chacara para locação em 
Vassouras, casa principal mobiliada 
com varanda de inverno, sala de 
estar, banheiro social, cozinha, 
despensa, área de serviços, 5 
quartos, sendo 2 suítes, piscina, 
área de churrasco, garagem, casa 
de caseiro. Área total: 5.000 m² 
Bairro Pinheiros -  Valor: 4.500 reais

Chacara para venda em 
Vassouras, casa principal com 
varanda de inverno, sala de estar, 
banheiro social, cozinha, despensa, 
área de serviços, 5 quartos, sendo 
2 suítes, piscina, área de churrasco, 
garagem. Casa de caseiro. Casa 
de hóspedes com 4 quartos, 2 
banheiros. Área total: 5.000 m² 
Bairro Pinheiros - Valor: 710 mil reais 
(este valor inclui a mobília)

Casa para venda em Vassouras, 
imóvel com linda vista da cidade, 
na rua do Castelinho, Mello Afonso, 
possui sala de estar e jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, varandas, 3 
suítes, sendo uma com closet e 
varanda, quintal e garagem. Area 
total: 366m² - Valor 684mil

Casa para locação em Vassouras, 
com ampla sala de estar, lavabo, 
cozinha, 5 suites, piscina, área 
gourmet e quintal. Bairro Centro, 
ideal para ponto comercial: Clinica, 
Hostel, Cursos, etc. – Valor 5.000 
reais

Apartamentos comerciais 
no centro do Rio de janeiro, 
apartamento misto com 30 mts². 
Sala, quarto, cozinha e banheiro.rua 
Senador Dantas - Valor:315 mil reais 
e  apartamento misto com 60mts². 
2 qts, sala, cozinha e banheiro 
Rua Senador Dantas. Valor 525 mil 
reais - Ambos em frente ao metrô 
Largo da Carioca, vista panorâmica. 
Portaria 24hs.

Chacara para venda em Duque 
de Caxias, situada no Parque 
Equitativa, de frente para 3 ruas de 
esquina, medindo 1.200m². Possui 
sala de estar, banheiro social, 
cozinha, 3 qts, sendo 1 suíte master 
com banheira de hidromassagem, 
varanda em toda lateral da casa, 
garage com capacidade para 5 
carros, terraço com cobertura. Valor: 
R $ 787.500 mil

Sylvia Soares – Corretora de imóveis
CRECI/RJ. 070739 - CNAI/RJ 023691

www.sylviasoares.com
(24) 993065042

Área em Morsing medindo 22 mil 
m²,  fica a 5 minutos de Mendes, 
ótima topografia, fácil acesso, varias 
nascentes, rica em fauna e flora. 
Possui duas casas sede e uma de 
caseiro, faltando acabamento. Em 
caso de loteamento, já possui planta 
baixa e 117 matriculas na escritura.- 
Doc. Ok = Valor: 735mil

Sítio para venda em Cinco Lagos 
(Mendes) Casa principal medindo 
197m² com sala de estar, banheiro 
social, 3 qts, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, área de serviços, varanda 
em L,  piscina, área gourmet com 
banheiro, qtº de armazenagem, 
canil, garagem, oficina, terraço, 
galinheiro, portão eletrônico, sistema 
de segurança, instalacao de internet. 
Casa de caseiro com sala, qto, 
cozinha, banheiro, área de servicos 
e varanda. Árvores frutíferas, 2 
poços, 2 hortas. Inclui na venda: 
gerador, 2 ar condicionados split, 2 
ventiladores de teto com controle 
remoto, 1 ar condicionado de janela, 
churrasqueira e mesa de sinuca.
Area total: 8.580m² -  Valor: 630 mil.

Lotes para venda em Vassouras 
- Excelentes áreas no Bairro Tinguá 
a partir de 2.773 m², planos. Estrada 
asfaltada. - Doc. Ok - Valor: 100 mil 
reais, cada.

Terreno para venda em Vassouras, 
medindo 507 m², no Bairro Mello 
Afonso (rua do Castelinho) com linda 
vista da cidade! Doc.ok - Valor: R$ 
272.500 mil.

Casa para venda  em Vassouras - 
com ampla sala de estar, mezanino, 
4 quartos, sendo 1 suite com closet, 
banheiro social, lavabo, cozinha, 
despensa, lavanderia, área de lazer 
com 2 duchas, varanda gourmet com 
banheiro externo, canil, garagem 
para 2 carros, sistema de alarme e 
câmeras de segurança, sistema de 
aquecimento de água e gás, portão 
eletrônico. Anexo no 2º andar com 
entrada independente com sala, 
cozinha americana, 1 quarto e 
banheiro. Bairro Parque Esperança 
–  Valor: R$ 590 mil                                   

Terreno para venda em Vassouras 
- medindo 300 m² no loteamento Eco 
P ark, Campo Limpo - Valor: 120 mil.

Sitio para venda em Vassouras, 
localizado no Bairro Pinheiros, com 
ampla sala de estar, 5 quartos, 
sendo uma suite, 2 banheiros 
sociais, cozinha, lavanderia, piscina, 
área de churrasco com 2 banheiros, 
galinheiro, casa de caseiro, arvores 
frutiferas.- Area total: 7.000 m² aprox. 
Doc. Ok! -Valor 350 mil

Terrenos a venda em Vassouras, 
Park Imperial Residence - 
Loteamento com toda infraestrutura, 
Localização privilegiada,  somente 
a 500 mts do Centro - Av. 
Expedicionario Osvaldo de Almeida 
Ramos, 2.421 - Ótimo investimento!!

Casa para venda em Vassouras, 
com sala de estar, 2 quartos, 
cozinha, banheiro social, varanda 
frente e fundos, area de serviço, 
piscina, banheiro externo, despensa, 
quintal e garagem. Bairro: Mancusi - 
area total: 324m²  Valor 300mil

Casa para venda em Vassouras, 
casa principal possui sala de estar, 
3 quartos, cozinha, banheiro social, 
despensa, varanda na frente e 
quintal, 3 quitinetes, com quarto, 
cozinha e banheiro. Ótimo para 
investimento! Bairro: Centro, rua 
Maximiano Gomes  - Valor: 300 mil

Apartamentos para venda em 
Vassouras, Condomínio das 
Acácias - loteamento Park Imperial 
apartamentos novos com sala de 
estar, 2 quartos, sendo 1 suíte, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviços, área de lazer e garagem. 
Área: 90,13 m² -  Valor: 304mil

Casa para venda em Vassouras, 
com 3 quartos, cozinha, banheiro, 
area de serviços e garagem. Terreno 
com mata. Area total: 4.332 m² , area 
contruida: 59,99m² Bairro: Pinheiros 
-  doc.ok - Valor: 250mil

Casa para venda no centro de 
Vassouras, casa principal com 
2 quartos, sala de estar e jantar, 
banheiro social, cozinha, area de 
serviços, amplo quintal com árvores 
frutiferas e garagem para 2 carros. 
Possui uma suíte externa ideal para 
receber visitas, com uma linda vista 
da cidade! Legalizada - Valor: 450 mil

Sítio para  venda em Vassouras, 
propriedade  com 2.575m², sendo 
186m² de área contruída. 3 quartos, 
sendo 1 suíte, sala de estar, banheiro 
social, ampla copa-cozinha e area de 
serviço. Varanda em volta de toda 
casa - terreno com arvores frutíferas.
possui agua de poço artesiano e 
também água Cedae. Bairro: Ponte 
Funda, Valor: 200 mil.

Apartamento para venda em 
Vassouras, com 3 quartos, sala 
de estar, banheiro social, cozinha, 
area de serviço e banheiro de 
serviço. Vaga de carro. Proximo a 
Universidade! Edificio Arbs - Valor: 
230 mil.

Procedimentos domiciliar - Eletrocardiograma, Sonda Vesical, 

Sonda Nasogastrica, Coleta de material para exames, curativos, 

hidratação venosa e  outros atendimentos.  

Paiva -  Tel: (24) 99227-8762. 

Atendimento domiciliar!Publicação de Licença Ambiental

Empreendedor

 “Medeiros & Leal Empreendimentos 
Imobiliários LTDA.ME., CNPJ nº. 33.982.064/0001-
94, por determinação da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Vassoouras, torna público que foi 
concedida, através de Processo Administrativo nº. 
7.327/2020, a Licença  de Instalação e Operação – 
LIO Nº 140/2020, com validade até 24 de novembro de 
2026, para a atividade de implantação de Loteamento 
residencial e Infraestrutura em área de 18.000,00 m² e 
com um total de 27 lotes no endereço Rua Heitor Leal, 
s/n, Bairro Campo Limpo, Vassouras/RJ.”

Técnico de Ventiladores 
Consertos – Vendas e Manutenção em Geral

Rua Pedro Antonio nº 20,  casa 01 (esquina com Rua 
Otávio Gomes)

Contato: Tel: (24) 99937-4093

Jorge Martins Gomes
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*  *  *

 Ester Rocha comemora seu primeiro aniversário em 
13 de dezembro. Ela é filha de Luiz Estêvam Rocha e Letícia 
Rocha e neta do casal de pastores Vítor e Simone Rocha. Os 
avós maternos da aniversariante são Márcio José Teixeira e 
Keli Cristina Rodrigues. 

 

 Cinco gerações da família Piveti em uma foto. Uma pose que imortaliza os mais velhos 
e que será guardada pelos mais novos. De dona Gilda, a mais velha a Matheus, o caçula, um 
hiato de 92 anos. Matheus é filho, neto, bisneto e tataraneto. Filho de Natália, 30 anos, que é 
filha de Jane (48), que por sua vez é filha de Léa (64), bisavó de Matheus e filha da matriarca, 
Gilda. Quantas famílias podem repetir uma pose dessas? A turma da redação deseja saúde e paz 
para a família Piveti.

 Verão 
chegando, 

temperaturas 
elevadas, é tempo de 
água de côco.  Quem 

anda pelas ruas do 
Centro da Cidade 

tem uma bela opção: 
a Água de Côco do 

Julinho. De domingo 
a domingo, das 9 às 

17 horas, Julinho 
está na esquina da 

Praça Promotor 
Athayde Parreiras 

com a Avenida 
Expedicionário 

Osvaldo de Almeida 
Ramos, altura da 

Broadway. Ele 
comercializa em 

embalagens de 300 e 
500 ml.

 Cassio Cardoso, 
pai do vereador eleito 

Cassinho do Mercado, 
ofereceu no sábado dia 

21 uma feijoada em seu 
sítio no Barreiro para os 
amigos, comemorando a 
eleição do seu filho, que 
vai ocupar uma cadeira 

na Câmara Municipal de 
Vassouras na próxima 

legislatura - 2021 / 2024

Feijoada da Vitória

A loja de 400 m2 garante que pais e mães encontrem no espaço tudo 
para enxoval de bebê e moda infantil, para crianças de 0 a 10 anos.

Rua Caetano Furquim, Nº 18 com saída para a Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos

Cia. dos Baixinhos
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 Na manhã de terça 
feira, 25/11, o prefeito Severino 
Dias, a vice prefeita eleita 
Rosi Farias e o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
de Vassouras, Wanderson 
Farias, receberam  o Presidente 
do Grupo de Farmácias Retiro, 
Adriano Santos, acompanhado 
de Paulo Prado, Diretor Geral. 
 O encontro foi para 
anunciar a inauguração para 
os próximos dias, da primeira 
unidade das Farmácias Retiro 
em Vassouras. 
O empresário disse que que 
inicialmente, serão cerca de 15 
novos empregos diretos. 
 “Mas não fica só nisso 
não, pois se você analisar bem, 
esses 15 novos empregados, tem 
famílias que também vão ter 
acesso, direta ou indiretamente, 
a essa renda além dos empregos 
indiretos que uma unidade 
dessas acaba movimentando” 
explicou Adriano Santos. 
 O secretário Wanderson 
Farias, enfatizou que o apoio 
do prefeito Severino e da vice 
Rosi Farias, é fundamental para 
atração de novas empresas. 
 “A Zona Especial de 
Negócios que inauguramos 
recentemente, e a lei de 
incentivos 6979 de 3% do 
ICMS na qual nossa cidade está 
enquadrada, são apenas duas 
das muitas ações que fazem de 
Vassouras, uma boa referência 
para os investidores. E isso 
gera cada vez mais empregos e 
renda. São projetos e programas 
que estamos concretizando e eu 
tem todo apoio do prefeito e sua 
vice” Disse Wanderson Farias. 
 O prefeito Severino 
Dias, ao lado da recém eleita, 
vice prefeita Rosi Farias, fez 
agradecimentos ao presidente 
das Farmácias Retiro, Adriano 
Santos, pelo investimento em 
Vassouras. 
 “Eu fico feliz, por 
ver um grande grupo como 
a das Farmácias Retiro, estar 
acreditando em Vassouras e 
trazendo sua primeira unidade 
para cá. Que venham outras 
empresas e que novos empregos 
e renda sejam gerados aqui. 
As portas da prefeitura estão 
sempre abertas para receber 

Vassouras recebe nova empresa
• O Grupo de Farmácias Retiro, um dos maiores do 
país, inaugura sua primeira unidade em Vassouras

muito bem, os empresários 
que queiram crescer junto com 

a nossa cidade.” Finalizou 
Severino Dias.

*  *  *

 Vítor Machado da Rocha, o pastor 
Vítor Rocha, ex-goleiro do Fluminense e 
pastor presidente do Ministério Palavra 
Viva, fundado por ele há mais de 20 anos se 
prepara para o lançamento de seu segundo 
livro. O Menino e o Sonho, que tem como 
pano de fundo o amor pela criação de 
Mangalarga Marchador, atividade a que 
o líder religioso se dedica desde 2007, 
será lançado na segunda-feira, dia 7 de 
dezembro, durante o programa Mangalarga 
Marchador TV, no Canal Rural. 
 Em janeiro, o pastor faz o 
lançamento do livro em Vassouras, no 
Centro Cultural Cazuza. Segundo Vítor 
Rocha, “ a história do livro é baseada em 
pessoas e fato reais que tive o privilégio de 
conhecer e compartilhar um pouco desta 
caminhada que todos fazemos sobre a terra. 
Longe de ser um exemplo para alguém, esse 
livro fala de abandono, resgate, superação, 
vitórias e derrotas, amor incondicional e 
uma mãe e aquilo que eu considero o cerne 
do livro: a oportunidade de uma segunda 
chance”. 
 O livro tem o apoio cultural da 
Universidade de Vassouras, Eterna Saudade, 
Ultraplan, Ultra Car e Manso Veículos. E 
já está à venda no Mercado Livre, Cia do 
Livro e Papelaria Recreio. O autor destaca 
a importância da esposa, Simone Rocha, na 

‘O Menino e o Sonho’: Vítor Rocha lança 
livro baseado em personagens reais com 
paixão pelo Mangalarga como pano de fundo

concepção do livro e em toda a sua estrutura 
de vida. A expectativa é que o livro se torne 
roteiro para uma produção cinematográfica. O 
diretor Bruno Saglia, reponsável pelo Festival 
de Cinema de Vassouras, se interessou pelo 
argumento e deve começar a filmar em 2021.


