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de Itaguaí aceitam 
o impeachment
de prefeito 
e do vice 

A votação foi 6 a 5. É o terceiro pedido de impeachment 
contra Charlinho(Carlos Busato) e o primeiro
 contra Abelardinho, como é conhecido.
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Governo blinda contra 
bloqueios 73 ações do 
Orçamento de 2020

Lei de Diretrizes Orçamentárias

governo pro-
pôs e aprovou 
no Congresso 
Nacional, por 
meio da Lei de 
Diretrizes Or-
ç a m e n t á r i a s 

(LDO) de 2020, já sancionada 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro, blindar contra bloqueios no 
Orçamento de 2020 73 ações 
de ministérios (veja lista ao fi-
nal da reportagem).

Na prática, a blindagem 
dessas ações concentra-
rá eventuais bloqueios no 
Orçamento em áreas rema-
nescentes, diminuindo a 
margem de ação da equipe 
econômica.

As despesas totais do go-
verno em 2020 estão restritas 
pelo teto de gastos públicos, 
em vigor desde 2017, que im-
pede que os gastos do governo 
federal subam acima da infla-
ção do ano anterior.

Com o baixo limite para 
gastos discricionários (passí-
veis de cortes), as restrições 
orçamentárias, registradas 
neste ano, continuarão no 
próximo ano. Com a determi-
nação da LDO, porém, serão 
preservadas as áreas escolhi-
das pelo governo.

Entre as ações blindadas, 
estão as voltadas para ciên-
cia, tecnologia e inovação 
do Ministério da Ciência e 
Tecnologia.

Também não poderão sofrer 
cortes, por exemplo, ações do 
Ministério da Defesa para com-
pra de cargueiros táticos mili-
tares e de veículos blindados 
para o Exército.

Veja a lista completa das 
ações blindadas pelo governo:

Alimentação Escolar
Atenção à Saúde da Popu-

lação para Procedimentos em 
Média e Alta Complexidade

Piso de Atenção Básica em 
Saúde

Atendimento à População 
com Medicamentos para Tra-
tamento dos Portadores de

HIV/AIDS e outras Doenças 
Sexualmente Transmissíveis

Dinheiro Direto na Escola
Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb)

Fundo Especial de Assistên-
cia Financeira aos Partidos Po-
líticos (fundo partidário)

Complementação da União 
ao Fundeb

Pagamento do Benefício 
Abono Salarial

Pagamento do Seguro-De-
semprego

Transferência de Renda Di-
retamente às Famílias em Con-
dições de Pobreza e Extrema 
Pobreza

Pessoal e Encargos Sociais
Pagamento de Renda Men-

sal Vitalícia por Idade
Pagamento de Renda Men-

sal Vitalícia por Invalidez
Apoio ao Transporte Escolar
Fardamento dos Militares 

das Forças Armadas
Fundo Penitenciário Nacio-

nal
Fundo Especial de Financia-

mento de Campanha
Aquisição de Aeronaves de 

Caça e Sistemas Afins – Projeto 
FX-2

Programa de Desenvolvi-
mento de Submarinos (PRO-
SUB) e Programa Nuclear da 
Marinha (PNM);

O

Relator do orçamento de 2020 propõe ampliar valor do fundo eleitoral

Foto: Divulgação

Despesas com a Aquisição 
de Cargueiro Tático Militar

Despesas com a aquisi-
ção do blindado Guarani do 
Exército

Despesas com as ações vin-
culadas à função Ciência, Tec-
nologia e Inovação, no âmbito 
do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações;

Sistema de Controle do Es-
paço Aéreo Brasileiro

Movimentação de Militares 
das Forças Armadas

Despesas com a Implanta-
ção do Sistema de Defesa Es-
tratégico ASTROS 2020

Transferências a Estados, 
Distrito Federal e Municípios 

para Compensação das Ex-
portações

Contribuição ao Fundo Ga-
rantia-Safra

Transferências constitucio-
nais ou legais por repartição de 
receita

Cota-Parte dos Estados e DF 
Exportadores na Arrecadação 
do IPI

Bolsa de Qualificação Pro-
fissional para Trabalhador 
com Contrato de Trabalho 
Suspenso.

O que aconteceu em 2019
Neste ano, os ministérios 

conseguiram executar as des-
pesas previstas, e desenvolver 
os serviços públicos necessá-
rios, no primeiro semestre.

Entretanto, na segunda 
metade do ano, o governo 
efetuou bloqueios de ver-
bas para atingir a meta fis-
cal (déficit primário de até 
R$ 139 bilhões) e somente 
liberou os recursos nos úl-
timos meses, após o ingres-
so de receitas por conta do 
megaleilão de petróleo da 
cessão onerosa.

Até a liberação desses re-
cursos, houve relatos de fal-
ta de verbas para universida-
des – o que gerou protestos 
em maio –, e para o paga-
mento de bolsas do CNPq, 
entre outros. O trabalho do 
Ministério da Economia 
também foi afetado.

DECLARAÇÕES

Sábado 07 a Segunda 09 de Dezembro de 2019



Câmara de 
Ve r e a d o r e s 
de Itaguaí, no 
Rio, aceitou 
a abertura do 
pedido de im-
p e a c h m e n t 
contra o pre-
feito Charli-

nho Bussato e o vice, Abeilar 
Goulart. Ambos são do MDB.

A votação foi 6 a 5. É o 
terceiro pedido de impea-
chment contra Charlinho e 
o primeiro contra Abeilardi-
nho, como é conhecido.

A Casa tem 90 dias para 
investigar e votar se prefeito 
e vice devem deixar o cargo 
ou não. Em nota, eles disse-
ram que a denúncia é polí-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio de Janeiro

A
tica, que são inocentes e que 
confiam na Justiça.

A denúncia de nepotismo  
envolvendo mais de 60 fun-
cionários e salários que ultra-
passam R$ 500 mil. O caso foi 
denunciado pelo Ministério 
Público, mas as nomeações 
continuaram.

Um dos casos é o do prefeito 
Charlinho Busatto (MDB). Ele 
empregou a mulher, Andréia 
Busatto, como secretária muni-
cipal, com salário de R$ 15 mil.

Abelardinho empregou três 
pessoas — inclusive a ex-esposa.

A filha Érica Yukiko de Sou-
za é a secretária municipal de 
esporte com salário de R$ 20 
mil. O cunhado dele, Célio de 
Souza Júnior, é diretor de pla-

nejamento e ganha R$ 3,5 mil. 
Até a ex-mulher foi emprega-
da no Instituto de Previdên-
cia, com salário de R$ 12,5 mil.

Nas redes sociais, o vere-
ador André Amorim falou 
sobre o assunto. "Isso não se 
resolve com meu voto de ve-
reador apenas, mas sim com 

o voto da população, não vo-
tando no cara pq ele "rouba, 
mas faz", não votando no cara 
que "bebe uma cerveja com 
o povo", não votando no cara 
por que é bonito, no que só faz 
festa, no que nem sabe quais 
são os bairros de Itaguaí. A 
população tem que eleger 

gestores e não pessoas "gen-
te boa". Gestores são capazes 
de garantir à população tudo 
o que ela precisa. Ah, sobre 
os vereadores, também é im-
portante votar naqueles que 
façam o que eu faço: legisla, 
fiscaliza, denuncia e cobra do 
prefeito e dos secretários".

Câmara aceita pedido de impeachment contra Charlinho, prefeito de Itagua

Câmara de Vereadores de 
Itaguaí aceita abertura de
impeachment de prefeito e vice
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O Rio é de todos 
Foto: Divulgação

Abre na próxima segunda-
-feira, dia 9 de dezembro, as 
inscrições para os vendedo-
res autônomos autorizados 
trabalharem nos blocos de 
rua oficiais, autorizados pela 
Riotur. Os interessados de-
vem ser brasileiros, maiores 
de 18 anos, possuir RG e CPF, 
além de comprovante de re-
sidência no município do Rio 
de Janeiro em seu nome. As 
inscrições serão realizadas 
exclusivamente via internet, 
entre os dias 09 de dezem-
bro de 2019 e 09 de janeiro 
de 2020, através do site car-
navalderua2020.com.br. O 
sorteio eletrônico acontece 
no dia 10 de janeiro de 2020 
e os 10 mil contemplados se-
rão convocados por meio de 
SMS e e-mail.

Apenas as pessoas que fo-
rem sorteadas deverão agen-
dar através do site de inscri-
ção e comparecer no local (a 
ser divulgado) para a com-
provação documental dos re-
quisitos exigidos pelo regu-
lamento, além da retirada do 
kit (Colete, Isopor e Creden-
cial). A etapa presencial será 

Começa na segunda inscrições de vendedores 
autônomos para o Carnaval de Rua 2020

Estrela é içada e completa estrutura 
da Árvore de Natal da Lagoa

realizada em um único dia, 
ou seja, não será necessário 
que cada pessoa vá duas ve-
zes até o local indicado para 
finalizar o cadastro.

SERVIÇO
Inscrições de vendedores 

autônomos para o Carnaval 
de Rua 2020

Período das Inscrições: 
De 09/12/19 até 09/01/20

Data do sorteio: 
10/01/2020

Foto: Marcio Mercante/arquivo o dia

Foto: Divulgação

Inscrição exclusivamente 
pelo site: www.carnavalde-
rua2020.com.br

O candidato sorteado deve-
rá atender aos seguintes requi-
sitos:

- Ser brasileiro;
- Maior de 18 anos;
- Possuir célula de identida-

de e CPF;
- Possuir comprovante de 

residência (luz, gás, água ou 
telefone) no município do Rio 
de Janeiro em seu nome.

Terminou a instalação da es-
trela, a última peça que falta na 
estrutura metálica da Árvore de 
Natal da Lagoa Rodrigo de Frei-
tas. A inauguração acontece no 
dia 14 de dezembro e a árvore 
ficará no espaço até o dia 6 de 
janeiro.

Para celebrar a inauguração, 
está sendo preparado um espe-
táculo sincronizado de 7 minu-

tos de luzes e fogos de artifício, 
além de uma trilha sonora que 
promete encantar a população.

A estrutura metálica possui 
70 metros de altura, equivalen-
te a um prédio de 24 andares. 
Ela é iluminada por 900 mil 
lâmpadas de LED que apresen-
tarão oito fases cenográficas. 
Abaixo, você pode ver o vídeo 
da montagem da árvore.

Desfile do bloco Quizomba, na Lapa: cena comum no Carnaval de rua carioca, multidão de foliões 

Estrela da Árvore de Natal da Lagoa é içada
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 omeça nes-
te sábado 
( 0 7 / 1 2 ) , 
no Parque 
das Artes, 
o maior e 
melhor Na-
tal da cida-

de: o Natal Encantado de 
Itaguaí. O evento promete 
muita emoção. A abertura 
acontece às 18h, com a che-
gada do Papai Noel em um 
helicóptero. O bom velinho 
será recepcionado pela Ba-
mita e receberá as chaves 
da cidade. Em seguida, será 
inaugurada a gigantesca ár-
vore de Natal, com mais de 
20 metros de altura, e toda 
a iluminação natalina do 
Parque. A decoração ficará 
exposta até o dia 6 de janei-
ro de 2020.

A abertura ainda conta-
rá com a participação da 
Orquestra Sinfônica Bra-
sileiro,  a  partir  das 19h30, 
que mostrará todo o seu 
encanto juntamente com a 
Orquestra Ouro P reto,  Vale 
Música B elém, Vale Música 
S erra e  o Instituto Moinho 
Cultural .  O encerramento 
do primeiro dia f icará por 
conta dos alunos de teatro 
da cidade,  que encenarão 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

C
o espetáculo “ Um sonho 
de Natal” .

Entre as várias atrações, 
o evento terá exposições de 
presépios e de Papai Noel, 
um lindo trenzinho do bom 
velhinho com diversos per-
sonagens e a casa do Papai 
Noel para receber as crian-
ças e suas famílias durante 
todos os dias. O Natal En-
cantado de Itaguaí terá en-
trada gratuita.

Toda a população po-
derá curtir e se emocionar 
com espetáculos e diver-
sas atrações entre os dias 
7 e 21 de dezembro, sem-
pre das 18h às 22h. Além 
de toda comemoração, o 
Natal Encantado de Ita-
guaí dará pertencimento 
aos moradores e artistas da 
cidade. O renomado vio-
linista Allyrio Mello, que 
fará cinco apresentações 
ao longo do evento ao lado 
de cinquenta violinistas 
formados em projetos so-
ciais de Itaguaí, estará pre-
sente nesta segunda-feira 
(09/12), na sede do projeto, 
onde ensaiará com os mú-
sicos locais e será nomeado 
padrinho do projeto.

Nos próximos dias, a cultura 
local tomará conta do evento.

Programação:
Sábado - Dia 7
18:00 - Chegada do Papai 

Noel com apresentação da 
Bamita (Banda Municipal de 
Itaguaí)

19:30 - Apresentação da Or-
questra Sinfônica Brasileira

20:30 - Espetáculo "Um 
Sonho de Natal" com coleti-
vo de artistas de Itaguaí

Domingo - Dia 8
18:30 - Apresentação de 

dança do Estúdio Jailson Tre-
visany

19:30 - Espetáculo "Um So-
nho de Natal" com coletivo 
de artistas de Itaguaí

Quinta-feira - Dia 12
18:30 - Apresentação da 

Orquestra de Violinos de Ita-
guaí com o violinista Allyrio 
Mello

19:30 - Espetáculo "Um So-
nho de Natal" com coletivo 

A abertura acontece às 18h, com a chegada do Papai Noel em um helicóptero

Itaguaí comemora o
Natal com evento 
para toda a família 

 Foto: Divulgação

de artistas de Itaguaí
Sexta-feira - Dia 13
18:30 - Apresentação das 

bandas escolares do municí-
pio e da Bamita (Banda Mu-
nicipal de Itaguaí)

19:30 - Apresentação do 
Projeto Garoto Cidadão 
(Fundação CSN)

20:30 - Espetáculo "Um 
Sonho de Natal" com coleti-
vo de artistas de Itaguaí

Sábado - Dia 14
18:00 - Apresentação da 

Banda COMMIL
18:30 - Apresentação da Or-

questra de Violinos de Itaguaí 
com o violinista Allyrio Mello

19:00 - Espetáculo "Um 
Sonho de Natal" com coleti-
vo de artistas de Itaguaí

Domingo - Dia 15
Estação Rio - TV Globo
Quinta-feira - Dia 19
18:30 - Apresentação de 

Natal com o Trio Vocal Chi-
quinha Gonzaga, da EMMCG

19:30 - Apresentação da 
Orquestra de Violinos de Ita-
guaí com o violinista Allyrio 
Mello

Sexta-feira - Dia 20
18:30 - Apresentação de 

dança com Carioca Artes 
Studio de Dança

19:00 - Apresentação da 
Orquestra de Violinos de Ita-
guaí com o violinista Allyrio 
Mello

20:00 - Espetáculo "Um 
Sonho de Natal" com coleti-
vo de artistas de Itaguaí

Sábado - Dia 21
18:30 - Apresentação da 

Orquestra de Violinos de Ita-
guaí com o violinista Allyrio 
Mello

19:30 - Espetáculo "Um 
Sonho de Natal" com coleti-
vo de artistas de Itaguaí.

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) comprará mais alimentos dos agricultores da cidade

A Cooperativa de Produto-
res Agropecuários de Mesquita 
foi contemplada pelo Progra-
ma de Aquisição de Alimentos 
(PAA) mais uma vez. Depois de 
ter conseguido fechar a venda 
de R$ 49.999,52 em produtos 
para a Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), ago-
ra foi a vez de conseguir acer-
tar o fornecimento de novos 
21.875 kg de alimentos, que 
renderão R$ 87 mil em ganhos 
para o grupo.

“Há três anos, quando essa 
gestão assumiu, identificamos 

Cooperativa de Produtores Agropecuários 
de Mesquita conquista mais um edital do 
governo federal

o potencial da agricultura 
local e tratamos de analisar 
o que poderia ser feito para 
apoiá-los e estimular a prática 
na cidade. Desde então, ini-
ciamos uma série de medidas 
que culminaram nesse forta-
lecimento e nessa valorização 
da Cooperativa de Produtores 
Agropecuários de Mesquita”, 
conta Fabio Baiense, subse-
cretário municipal de Traba-
lho e Desenvolvimento Eco-
nômico de Mesquita.

A partir do Programa de 
Aquisição de Alimentos 

Foto: Divulgação

(PAA), a CONAB compra a pro-
dução de hortifrutigranjeiros 
dos cooperativados. Depois, en-
caminha ao Banco de Alimen-
tos da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Esta, então, 
distribui às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, atra-
vés dos CRAS, CREAS, abrigos 
e outros equipamentos sociais. 
Com apoio da Subsecretaria de 
Agricultura de Mesquita, a co-
operativa elabora o projeto de 
venda dos hortifrutigranjeiros, 
especificando produtos dispo-
níveis. Em seguida, encaminha 

ao PAA, para a modalidade de 
“compra e doação simultânea”. 
Isso significa que o produto 
deve ser comprado e doado 

para uma instituição. Entre os 
alimentos, estão aipim, polpas 
de frutas, limão, manga espada 
e maxixe, entre outros. 
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rês carros fo-
ram incendia-
dos na Rua 
Barão de Ser-
tório, no Rio 
C o m p r i d o , 
Zona Norte do 
Rio, na madru-

gada desta sexta-feira (6).
Segundo moradores, por 

volta das 5h10 foram ouvi-
dos barulhos de explosões 
e, em seguida, uma grande 
cortina de fumaça podia ser 
vista na região.

"Eu tava saindo para tra-
balhar e encontrei isso. As 
minhas coisas estavam aí 
dentro”, contou a dona de um 
dos automóveis incendiados, 
que não quis ser identificada 
e acionou o seguro.

A rua chegou a ser interdita-
da para o trabalho do Corpo de 
Bombeiros. Às 6h, as chamas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio Comprido

T
já tinham sido combatidas e os 
agentes atuavam no trabalho 
de rescaldo. Os veículos ficaram 
completamente destruídos.

Às 6h10, o dono de um dos 
veículos chegou ao local e cho-
rou muito quando viu o seu car-
ro destruído. Ele não quis con-
versar com a imprensa. Homens 
da Polícia Militar estão no local. 
A causa dos incêndios ainda não 
está esclarecida.

De acordo com os bombeiros, 
durante a madrugada eles tam-
bém combateram outro incên-
dio em veículo na Rua Teodoro 
da Silva, em Vila Isabel, também 
na Zona Norte da cidade.

A Polícia Civil informou que 
a 6ªDP (Cidade Nova) instaurou 
inquérito para apurar as circuns-
tâncias do incêndio de três veí-
culos na Rua Barão de Sertório. 
A perícia foi feita no local e tes-
temunhas estão sendo ouvidas. Bombeiros combatem chamas em carro na Rua Barão de Sertório

Carros são incendiados 
na Zona Norte do Rio

 Foto: Reprodução / TV Globo

Agentes da Operação Ti-
juca Presente prenderam, 
na manhã desta sexta-feira, 
uma quadrilha de esteliona-
tários acusados de aplicar 
golpes em idosos em agên-
cias bancárias no bairro da 
Zona Norte do Rio. Isacc 
Afonso Cohen, de 55 anos, 
Fernando Aguiar Gomes, 
47, e João Romão Filho, 64 
(três) foram estavam com 12 
cartões de crédito e débito 
de vários bancos, 16 folhas 
de cheque, quatro máquinas 
de cartão, três celulares e R$ 
720,75 em espécie. 

Tijuca Presente prende quadrilha que aplicava 
golpes contra idosos em bancos

Protesto contra morte de moradora 
fecha Rodovia Niterói-Manilha

De acordo com as investi-
gações, a quadrilha enganava 
as vítimas simulando que os 
caixas eletrônicos que elas 
haviam acabado de usar ti-
nham gerado um recibo. A 
mensagem contida no pe-
daço de papel alertava falsa-
mente sobre o pagamento de 
uma taxa de R$ 179,99 caso 
os idosos não digitassem se-
nhas no terminal.

A suspeita é de que o ban-
do vinha atuando há vários 
anos na região.

Os três estelionatários 
estavam em um Chevrolet 

Divulgação / Tijuca Presente

Foto: Reprodução/Redes sociais

Onix cinza, que foi apreen-
dido. O carro e eles foram le-
vados para a 19ª DP (Tijuca), 
onde foram autuados por 
formação de quadrilha e es-
telionato. Lá, foi constatado 
que Fernando já tem quatro 
passagens pela polícia, Isaac 
quatro e João três.

A polícia pede para que as 
vítimas da quadrilha compa-
reçam à distrital para fazer o 
reconhecimento formal dos 
criminosos.

Estelionatários enganavam 
idosos para aplicar golpes den-
tro de bancos da Tijuca

Um protesto contra a morte de 
Sandra Gomes Sales fechou os dois 
sentidos da Rodovia Niterói-Manilha 
(BR-101 Norte) nesta sexta-feira (6).

Moradores ocuparam as duas 
pistas às 9h30 na altura do Jardim 
Catarina, em São Gonçalo, onde 
Sandra vivia e morreu, vítima de 
bala perdida, nesta quinta (5).

Às 10h, no sentido Campos, so-
mente as faixas 1 e 2 estavam libera-
das com lentidão no Km 309. Já no 
sentido Niterói, havia retenção no 
Km 301, com o tráfego fluindo pelo 
acostamento.

O enterro do corpo de San-
dra estava marcado para as 
16h desta sexta.

É o segundo protesto na região 
pela morte de Sandra. O primeiro 
foi no fim da tarde de quinta.

Morte a caminho da escola
Sandra, de 60 anos, morreu 

quando ia buscar os netos na escola. 
Ela estava andando na Rua Marco 
da Costa quando foi atingida.

Parentes contam que no fim 
da tarde de quinta-feira, por volta 
de 16h40, policiais chegaram ati-
rando no Jardim Catarina. Na rua 
havia muitas barricadas coloca-
das por traficantes.

Sandra estava a cerca de 800 
metros da escola quando foi ba-
leada. Ela morreu na hora. O Cor-
po de Bombeiros foi acionado, e a 
Defesa Civil levou o corpo para o 
IML de Tribobó.

Peritos da Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São Gonça-
lo e Itaboraí foram acionados e 
isolaram o local.

Criminosos foram presos pelos agentes da operação Tijuca Presente

Sandra Gomes Sales, morta no Jardim Catarina 
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s servidores 
da Prefei-
tura do Rio 
que recebe-
ram o auxí-
l i o - c r e c h e 
do (Instituto 
de Previdên-

cia e Assistência) Previ-Rio 
terão de apresentar, do dia 9 
até o dia 31 de janeiro, a do-
cumentação que comprova 
o uso correto do benefício 
em 2019. A portaria com as 
regras foi publicada no Di-
ário Oficial do Município 
desta sexta-feira.

É preciso apresentar a 
via original da declaração 
do estabelecimento de en-
sino — em papel timbrado 
— assinado pelo responsá-
vel da escola com respecti-
vo carimbo, contendo o ato 
de autorização de funcio-
namento e o CNPJ da ins-
tituição, mostrando o perí-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrevi-Rio:

O
odo em que a criança esteve 
matriculada.

O documento deverá ser 
entregue na central de Aten-
dimento do Previ-Rio, que 
fica no térreo do bloco 2 da 
sede da Prefeitura, na Cida-
de Nova, das 9 às 16 horas. A 
declaração também poderá 
ser entregue no Poupa Tem-
po de Bangu, localizado no 
Shopping Bangu.

O Previ-Rio lembra que 
mesmo aqueles beneficiá-
rios que deixaram de usar 
o beneficio por conta do 
limite da idade da criança 
durante o ano devem apre-
sentar a documentação re-
ferente aos meses em que 
recebeu o auxílio.  O Insti-
tuto alerta ainda que, caso 
o ser vidor não comprove o 
uso correto do auxílio den-
tro do prazo estipulado, 
terá de devolver os valores 
recebidos e não poderá se 

habilitar para qualquer ou-
tro benefício,  enquanto o 
débito não for quitado.

O auxílio-creche do Previ-
-Rio, é de R$ 270,42 mensais 
e foi concedido aos segura-

dos que receberam até R$ 
3.816, em dezembro de 2018, 
e que tiveram dependentes 
de um até seis anos estudan-
do em creches particulares. 
Cerca de 3.100 servidores 

utilizaram o auxílio-creche 
este ano. O benefício é uma 
das duas modalidades do 
auxílio-educação oferecido 
pelo Instituto, juntamente 
com o Previ-Educação.

Os servidores da Prefeitura do Rio que receberam o auxílio-creche

Prazo para comprovar 
uso do auxilio-creche 
vai até o dia 31 de janeiro

Foto: Divulgação

O governo do estado no-
meou 50 novos professores 
para atuarem na rede de en-
sino. Os nomes foram publi-
cados no Diário Oficial do 
Estado desta quarta-feira, nás 
paginas 4 e 5.

Esses novos servidores 
foram aprovados nos con-
cursos feitos em 2011, 2013 

 Governo do Rio nomeia 50 novos professores 
para a rede estadual de ensino

C&A contrata 700 temporários no Rio

e 2014. O governo cumpre 
uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
em abril determinou a con-
vocação e foi contra um re-
curso ajuizado pelo estado. 
Em setembro, outros 180 
professores foram convoca-
dos pela Secretaria estadual 
de Educação (Seeduc).

Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação 

Mesmo com as convoca-
ções, a pasta alega que os pra-
zos de validade dos concursos 
expiraram, de acordo com um 
parecer emitido pela Procu-
radoria-Geral do Estado. Por 
este motivo, o governo esta-
dual ajuizou uma suspensão 
de tutela antecipada que será 
julgada no dia 13 pelo STF.

 As lojas C&A estão com 
cerca de 700 vagas no Rio. 
As oportunidades são para 
os cargos de operador de 
vendas e serviços, operador 
de caixa e estoquista por um 
período pré-determinado, 
de 14 a 28 dias.

O processo seletivo é para pro-
fissionais maiores de 18 anos e 
que atendam os pré-requisitos. 
As inscrições estão abertas e vão 
até o dia 16 de sezembro nos sites 
das empresas de recrutamen-
to Emprego Ligado, GI Group, 
Luandre, Global e Umana Brasil.

Esses novos servidores foram aprovados nos concursos feitos em 2011, 2013 e 2014

O processo seletivo é para profissionais maiores de 18 anos e que atendam os pré-requisitos



 O evento tem atraído famosos em busca de boa música e revelado novidades no gênero

Apresentação

arnaval já está 
pra lá de quen-
te para a Ban-
da Amigos Da 
Barra Da Tijuca. 
Além dos en-
saios que acon-

tecem mensalmente na orla 
da Barra, zona oeste carioca, 
sempre com atrações e de gra-
ça, desde novembro, uma vez 
por mês acontece as feijoadas e 
apresentações oficiais.

Neste domingo, SérgioLo-
roza vai apresentar o samba 
"Parabéns Para Mim Mesmo", 
onde ele é o homenageado. 
Serjão foi convidado pelo 

presidente da Banda, Fábio 
Campos, por ser uma figura 
emblemática e totalmente 
ligado ao carnaval, além de 
sua pluralidade de sons, que 
vai de marchas ao funk, black 
music e MPB.

O Bloco Banda Amigos Da 
Barra, sob direção do empresá-
rio Fábio Campos com 4 anos 
arrastando uma multidão na 
Barra Da Tijuca, chegou para 
trazer alegria e descontração 
para todos os foliões que cur-
tem bloco de rua, com o pen-
samento sustentável, de que 
estamos aqui para abraçar uns 
aos outros.

 Sábado é dia de Samba da Feira 
– a roda de samba que ganhou o 
respeito de artistas como Maria 
Rita, Belo, Alcione, Tiee, Reinal-
do, Grupo Fundo de Quintal, 
Noca da Portela e Diogo No-
gueira. O evento tem atraído 
famosos em busca de boa mú-
sica e revelado novidades no 

gênero, tornando a atração uma 
tradição nos Armazéns do En-
genhão, localizados na parte ex-
terna do Estádio Nilton Santos, 
no Engenho de Dentro. É o caso 
do Grupo Clareou, nesse sába-
do, se apresenta nos Armazéns 
do Engenhão acompanhado 
pelo Seligaê, anfitrião do even-

Sergio Loroza apresenta samba 
em homenagem a ele mesmo

 Grupo Clareou se apresenta no 
Samba da Feira

C
Neste domingo, SérgioLoroza vai apresentar o samba "Parabéns Para Mim Mesmo"

Culturando 
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As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

Deficientes visuais poderão 
conhecer em detalhes o Par-
que Estadual da Pedra Branca, 
na Zona Oeste do Rio.  Funcio-
nários que participam do Pro-
grama FURNAS de Volunta-
riado construíram uma trilha 
ecológica sensorial destinada 
exclusivamente para cegos. A 
ideia é permitir que eles ex-
plorem a trilha por meio dos 
sentidos táteis, auditivos e ol-
fativos e conheçam espécies 
típicas de vegetação e fauna 

da Mata Atlântica, presentes 
na unidade de conversação 
ambiental. A Trilha Ecológica 
Sensorial fica  na Estrada do 
Pau-da-Fome, nº 4.003 – Jaca-
repaguá.

No dia 3 de dezembro, dia 
do deficiente,   além da cami-
nhada ecológica, será realiza-
da uma atividade sensorial 
com um grupo de cegos . A 
iniciativa é uma parceria de 
FURNAS com o Parque da Pe-
dra Branca.

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

to.  A  entrada é gratuita e o sam-
ba acontece das 17h às 23h30.
O grupo Clareou  é formado por 
Buiú (pandeiro/voz), Fernando 
Mellete (tantan e voz), Magal (vo-
calista), Flávio Homero (cavaco e 
voz) e Juninho de Jesus (cavaco 
e voz).  E para o encontro com os 
fãs no Samba da Feira,  o Clareou 
vai cantar os principais sucessos 
como "Só Penso no Lar", "Dona 
dos meus Sonhos" e a mais recen-
te "Sem Ela Não Dá".

Foto: Divulgação



IN
FO

Sábado 07 a Segunda 09 de Dezembro de 2019

8 ENTRETENIMENTO

Foto : Divulgação

 No dia 24 de novembro, 
tivemos um grande alinha-
mento de Júpiter com Vênus 
que trouxe um novo ciclo de 
amabilidade e relacionamento 
entre as pessoas. No dia 3 de 
dezembro, Júpiter adentrou em 
capricórnio e trouxe a seguran-
ça em nossas vidas materiais 
que tanto necessitamos neste 
fim de ano. Júpiter beneficiara 
principalmente Áries, Câncer, 
Capricónio e Libra. No dia 29, 
Mercúrio ascende em capri-
córnio trazendo uma véspera 
de fim de ano muito leve e co-
municativa. Além das festas de 
Natal e Ano Novo, dezembro é 
o mês de duas grandes Deusas, 
Iansã (Santa Bárbara) e o Oxum 
(Nossa Senhora da Conceição), 
comemoradas dia 4 e dia 8.

Áries

Muito cuidado com a saú-
de, desgastes físicos, pro-
blemas de insônia e pertur-
bações mentais. Procure dar 
mais atenção a você para que 
se sinta mais saudável.

Banho: Arruda                     
Salmo: 38   
Números: 14,21,32,45,9,1

Touro

A vida amorosa e os negó-
cios dos taurinos estarão em 
ascensão. Grandes oportu-
nidades de trabalho e novas 
amizades podem surgir no 
mês de dezembro.

Banho: Rosa vermelha        
Salmo: 29     
Números: 50,44,43,13,2,11.

Gêmeos

Mês favorável para rela-
cionamentos amorosos. Te-
nha atenção a qualidade do 
seu sono. No campo profis-
sional estarão em plenitude 
a partir do dia 15.

Banho: Alecrim 
Salmo: 91 
Números: 16,36,23,37,40,24.

Câncer

Mês de muita ascensão 
profissional. Caminhos aber-
tos e muito dinheiro para os 
cancerianos. Tente controlar 
a ansiedade e não se sobrecar-
regar no trabalho.

Banho: Espada de São Jorge  
Salmo: 22 
Números: 17,8,29,4,15,35.

Leão

Para os empreendedores de 
leão teremos muito trabalho e 
muitas vendas. O mês será de 
abundancia e muita prosperida-
de aos leoninos.
Banho: Manjeiricão Salmo: 39  

Números: 11,1,10,21,28,8.

Virgem

Os virginianos terão vida 
social intensa com muitos com-
promissos. Bons momentos e 
tranquilidade em família podem 
acontecer nesse mês de dezem-
bro.

Banho de Guiné 
Salmo: 49 
Números:8,38,48,12,16.

Libra

Grandes oportunidades de 
viagem e mudanças inesperadas 
podem surgir neste mês. Tenha 
cuidado com a saúde, ela estará 
fragilizada.

Banho: Rosa branca  
Salmo: 72 
Números: 55,41,33,13,9,12.

 Escorpião

Escorpianos terão pro-
blemas e desentendimentos 
familiares inesperados neste 
final de ano. Tente se prote-
ger espiritualmente.

Banho: Mirra  
Salmo: 54 
Números: 6,16,36,2,22,44.

Sagitário

Dinheiro, chances de casa 
própria e vitórias judiciais po-
dem acontecer nesse mês de de-
zembro aos sagitarianos.

Banho: Cravo e canela 
Salmo: 60 
Números: 17,7,37,47,20,4.

Capricórnio

Para as mulheres de capri-

córnio teremos muito sucesso 

profissional. O mês traz novas 

oportunidades de trabalho.

Banho: Malva               

 Salmo: 81  

Números: 45,46,3,13,38,34.

Aquário

Vida amorosa favorável e se 

possui processos judicias tem 

grandes chances de ganhar e ter 

ótimos resultados ao seu favor.

Banho: Alevante

 Salmo: 19

 Números:14,10,9,7,8,15.

Peixes

Cuidado com ciúmes do 
parceiro ou parceira. Tenha 
mais cuidado com sua saú-
de, principalmente sistema 
linfático.

Banho: Dinheirinho   
Salmo: 77  
Números: 6,16,30,35,25,5.

Previsão do mês para todos 
os signos - Confira o seu

Biografia 

Cigano Iago do Oriente 
é cartomante, numeró-
logo, mago, espiritualista 
universalista. Atende on-
line via whatssap em toda 
América Latina, Europa e 
Estados Unidos. A mais de 
8 anos vem desenvolven-
do um trabalho referencial 
de consulta a distância e 
limpeza espiritual.

 O Tarot Cigano Iago foi 
eleito a empresa referen-
cial no ramo holístico pelo 
Instituto Pesquizare.

Cigano Iago já partici-
pou de programas de tv no 
Brasil, Chile e México. 

Atualmente trabalha no 
canal 28 da oitv e sky tv a 
nivel nacional.



pós dois dias 
de venda, o 
Vasco divul-
gou que mais 
de 30 mil in-
gressos foram 
comerciali-
zados para a 
partida contra 

a Chapecoense, no domingo, no 
Maracanã, pela última rodada do 
Campeonato Brasileiro.

A carga total de ingressos é 
de 70 mil, incluindo cortesias 
e gratuidades. Cerca de 58 mil 
foram disponibilizados para 
comercialização, mas este nú-
mero pode mudar, a depender 
da quantidade de gratuidades 
retiradas.

Nesta sexta-feira, terá iní-
cio a venda para torcedores 
que não são sócios. Ao longo 
de quinta-feira, os sócios-tor-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Vasco x Chapecoense: mais de 30 
mil ingressos vendidos; time fará 
treino aberto em São Januário

A
Foto: Bruno Giufrida

São Januário receberá treino aberto no sábado

cedores fizeram longas filas nos 
pontos de venda espalhados 
pelo Rio de Janeiro.

Treino aberto em 
São Januário

Antes do jogo contra a Cha-
pecoense, os torcedores terão a 
oportunidade de acompanhar o 
último treino do Vasco na tem-
porada. O clube anunciou que a 
atividade de sábado será aberta 
e realizada em São Januário. A 
previsão é de que o trabalho co-
mece às 10h (de Brasília).

- Vou convidar o torcedor do 
Vasco a participar do nosso trei-
namento no sábado às 10h. Va-
mos abrir os portões. Levando 1kg 
de alimento não-perecível. É um 
agradecimento ao torcedor. Va-
mos abrir São Januário na véspera 
de um jogo importante - disse o 
técnico Vanderlei Luxemburgo.
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