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Governo Federal 
libera R$ 150 milhões 
para Saúde do Rio
Terceirizados mantêm greve até pagamento cair. Sindicato 
diz que dívida chega a R$ 500 milhões.

O Rubro-Negro estreia 
nesta terça contra o 
vencedor do duelo 
entre Al Hilal, da Arábia 
Saudita, e Espérance, da 
Tunísia, neste sábado às 
10h (de Brasília). 
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Justiça nega recurso e 
mantém veto a nomeado 
na Fundação Palmares

Advocacia Geral da União 

o negar recurso 
da Advocacia 
Geral da União 
(AGU), o de-
s e m b a rg a d o r 
federal Fernan-
do Braga, do 

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, manteve suspensa 
a nomeação do jornalista Sér-
gio Nascimento de Camargo 
para presidente da Fundação 
Palmares. A decisão confirma 
o veto inicial à indicação, dado 
pela 18ª Vara Federal do Ceará, 
em 4 de dezembro.

A nomeação foi conside-
rada polêmica porque a Fun-

dação Palmares tem como 
missão a divulgação da cul-
tura negra, mas o jornalista já 
afirmou que a escravidão foi 
“benéfica para os descenden-
tes”, que não existe “racismo 
real” e que o movimento ne-
gro precisa ser extinto.

Camargo foi nomeado no 
dia 27 de novembro. Nessa 
quinta-feira *12/12/2019), 
obedecendo a decisão judi-
cial, a nomeação foi suspensa 
pelo próprio governo.

A primeira decisão alegava 
que “a nomeação do senhor 
Sérgio Nascimento de Camar-
go para o cargo de presidente 

A
Jornalista Sérgio Camargo já havia tido a indicação como presidente da entidade suspensa em decisão de primeira instância, agora confirmada

Foto: Divulgação

Por um erro do Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região (TRF-2), 
os ex-deputados estaduais Paulo 
Melo (MDB) e Edson Albertassi 
(MDB) foram soltos nesta sexta-
-feira (13) do Complexo Penitenci-
ário de Gericinó, que fica em Ban-
gu, na Zona Oeste do Rio.

Paulo Melo é ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) e Albertassi foi líder 
do governo durante a gestão de 
Luiz Fernando Pezão.

Segundo o colunista Lauro Jar-
dim, do jornal O Globo, o TRF-2 
cometeu um erro no alvará de sol-
tura. Na quarta-feira (11), a Justiça 
Federal concedeu um habeas cor-
pus aos dois e o também ex-presi-
dente da Alerj Jorge Picciani – que 
cumpre prisão domiciliar.

A decisão foi no processo da 
Operação Furna da Onça, desdo-
bramento da Lava Jato do Rio. 

Mas os três ainda têm prisão pre-
ventiva por causa de outra inves-
tigação, a da Operação Cadeia Ve-
lha, na qual foram presos.

O erro, segundo informações 
do colunista, foi na hora de emitir 
o alvará de soltura do processo 
da Furna da Onça. Por engano, o 
TRF-2 incluiu o número da Ca-
deia Velha, como se houvesse 
uma extensão da decisão a este 
procedimento também. O TRF-2 
agora avalia como reparar o erro.

Melo teria questionado se 
deveria sair, diz defesa

Segundo a defesa informou à 
GloboNews, testemunhas viram 
Paulo Melo questionar se deve-
ria mesmo ser liberado. "Ele está 
e sempre esteve à disposição da 
Justiça. Se for determinado, ele se 
reapresentará", disse o advogado 
Flávio Mirza.

Por erro, TRF-2 manda
soltar ex-deputados Edson 
Albertassi e Paulo Melo

da Fundação Palmares con-
traria frontalmente os mo-
tivos determinantes para a 
criação daquela instituição 
e a põe em sério risco, uma 
vez que é possível supor que 

a nova presidência, diante 
dos pensamentos expostos 
em redes sociais pelo gestor 
nomeado, possa atuar em pe-
rene rota de colisão com os 
princípios constitucionais da 

equidade, da valorização do 
negro e da proteção da cultu-
ra afro-brasileira”.

O governo ainda pode re-
correr, mas não informou se 
o fará.

DECLARAÇÕES

Sábado 14 a Segunda 16 de Dezembro de 2019

Albertassi terá que voltar para 
Bangu 8, onde estava preso.

Preso na operação Lava Jato, 
o deputado Paulo Melo conse-
guiu na segunda-feira (9) a pro-
gressão para o regime semia-
berto, a partir de uma decisão 
da Justiça estadual. Quando o 
erro do TRF-2 for corrigido, a 
Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária (Seap) 
vai designar uma unidade onde 
ele cumprirá a prisão.

De acordo com a decisão do 
juiz Rafael Estrela Nóbrega, 
da Vara de Execuções Penais, 
"Paulo Melo cumpriu o perí-
odo de pena necessário para 
pedir progressão de regime no 
dia sete deste mês [dezembro] 
e não apresentou faltas graves 
no último ano".

No pedido, a defesa do 
ex-parlamentar alegou que, 
além de bom comportamen-
to, ele participa de projeto 
de Educação de Jovens e 
Adultos. A decisão diz que o 

ex-parlamentar fez cursos de 
pintura e finalizou as disci-
plinas de ciências, educação 
física e português.

Condenações
Em março deste ano, o 

Tribunal Regional Federal, 
da 2ª Região, condenou Ed-

son Albertassi por corrupção 
passiva, lavagem de dinhei-
ro e organização criminosa. 
Paulo Melo foi o único que 
não foi condenado por lava-
gem de dinheiro.
Paulo Melo - 12 anos e 10 meses
Edson Albertassi - 13 anos e 4 
meses

Alerj decidirá se Edson Albertassi, Paulo Melo e Jorge Picciani permanecem presos ou não

 Foto: Reprodução / TV Globo



Ministério da 
Saúde anun-
ciou que libe-
rou, na manhã 
desta sexta-fei-
ra (13), R$ 152 
milhões para 
a Saúde da ci-
dade do Rio de 

Janeiro. A verba faz parte de um 
acordo de emergência firmado 
com a prefeitura.

Segundo o jornal O Globo, os 
recursos são de uma dívida que 
o município cobra da União na 
Justiça relacionada a 23 unida-
des federais de saúde municipa-
lizadas entre 1994 e 2000.

No fim da tarde desta quin-
ta-feira (12), o Tribunal Regio-
nal do Trabalho determinou 
o confisco de R$ 300 milhões 
nas contas do município – esse 
dinheiro tem que ser usado no 
pagamento de salários atrasados 
de profissionais da saúde.

Ainda na quinta, o municí-
pio apresentou 35 contas nas 
quais haveria R$ 425 milhões 
– segundo a prefeitura, elas 
poderiam ser bloqueadas para 
que os recursos sejam usados 
no pagamento dos salários 
atrasados.

"Indicar contas não é papel 
do Tesouro Municipal. Pode-
mos mostrar todas elas, dar to-
dos os números e informações 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVerba

O
sobre cada uma", disse o sub-
secretário do Tesouro Munici-
pal, Jorge Farah.

Movimento continua
"A paralisação dos funcio-

nários das clínicas da família 
só vai acabar quando coloca-
rem nosso dinheiro na conta. 
Somos trabalhadores dignos. 
Não estamos pedindo au-
mento, ninguém está pedin-
do gratificação – só queremos 
nossos salários", afirmou a 
diretora do Sindicato dos En-
fermeiros, Líbia Bellusci.

Vereador e membro da Co-
missão de Saúde da Câmara 
Municipal, Paulo Pinheiro 
(PSOL) destacou não ser pos-
sível precisar quanto a prefei-
tura tem em caixa.

"Essa é uma grande pre-
ocupação. A prefeitura, que 
alegava não ter dinheiro, re-
solveu hoje (quinta-feira) fa-
zer o pagamento de metade 
do 13º dos estatutários Para-
béns à prefeitura, mas ela ain-
da precisa fazer o pagamento 
dos outros, e não sabemos 
se o município tem em caixa 
o dinheiro necessário parta 
isso. Essa é uma grande preo-
cupação".

Por meio de um vídeo publi-
cado nas redes sociais, o prefei-
to do Rio, Marcelo Crivella, afir-

mou que a Saúde da cidade não 
passa por nenhuma crise.

"Não há crise – é falsa. Hou-
ve, sim, atraso de um mês, em 
alguns casos dois meses, nas 
OSs – mas só nelas. Ontem já 
pagamos cinco mil agentes de 
saúde e técnicos de enferma-
gem. Todos estão com os salá-
rios em dia. A Prefeitura do Rio 
continua lutando arduamente 
para manter seu padrão de ex-
celência, sem a menor preocu-
pação com a exploração políti-
ca, que além de não ajudar em 
nada, torna a vida a pública 
apenas medíocre, insensata e 
insensível."

Protestos
Na porta do Hospital Evan-

dro Freire, Ilha do Governador, 
funcionários da unidade fize-
ram um protesto por conta do 
atraso de salários.

"Não temos salários – es-
tamos vivendo apenas de 
promessas. Não temos como 
continuar trabalhando dessa 

maneira. Não conseguimos 
passar nossos aluguéis, nossas 
contas. Saímos de nossas casas 
para cuidar das pessoas, mas 
também precisamos de cuida-
dos", afirmou a técnica de en-
fermagem Danielle Franco de 
Velasco.

Enquanto isso, um paciente 
está internado no Hospital Pe-
dro II, na Zona Oeste, há 12 dias. 
Ele teve uma fratura no fêmur e 
aguarda por uma vaga para fa-
zer cirurgia.

"O centro cirúrgico não fun-
ciona por falta de insumos. 
Ninguém me dá uma previsão 
de quando minha operação 
será feita".

A direção do hospital infor-
mou que não faltam insumos 
à unidade. Afirmou, ainda, que 
o paciente vem recebendo cui-
dados, mas não deu uma data 
para que a cirurgia seja feita.

A reportagem do Bom Dia 
Rio mostrou que a rampa de 
acesso ao hospital, quase sem-
pre cheia de ambulâncias, pro-

fissionais de saúde e pacientes, 
estava vazia na manhã desta 
sexta-feira.

No Centro Municipal de Saú-
de Mourão Filho, em Barra da 
Guaratiba, também na Zona 
Oeste, há atendimento apenas 
para pacientes que chegam em 
situação grave ou de emergên-
cia. As pessoas que tinham con-
sulta marcada tiveram que vol-
tar para casa sem atendimento.

"A situação é péssima. Ten-
tamos atendimento, mas não 
conseguimos nada. Este é o 
único posto de saúde da área 
e está sem recursos nenhum – 
não há funcionários, nem ma-
terial", lamentou o motorista 
Cristiano Pestana.

No Méier, Zona Norte, fun-
cionários do Hospital Salgado 
Filho informaram que a unida-
de está funcionando a apenas 
50% de sua capacidade total.

Imagens feitas no interior do 
hospital mostram a superlota-
ção de pacientes espalhados 
pelos corredores.

Ministério da Saúde deve assinar acordo com a Prefeitura do Rio para ajuda emergencial

Governo federal libera 
R$ 150 milhões para ajuda 
emergencial à Saúde do Rio

Sábado 14 a Segunda 16 de Dezembro de 2019
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O Rio é de todos 
Foto: Divulgação

O presidente da Superinten-
dência de Desportos do Estado 
do Rio de Janeiro (Suderj), Mar-
celo da Fonseca Salgado, pediu 
exoneração do cargo. A infor-
mação foi passada na manhã 
desta sexta-feira (13) por meio 
de uma nota.

Essa semana a Globo-
News exibiu, com exclusi-
vidade, duas reportagens 
que revelaram servidores 
fantasmas no Governo do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Quatro servidores do Esta-

do, com salários de até R$ 
8 mil, foram flagrados na 
cidade de Nova Iguaçu, Bai-
xada Fluminense – a cerca 
de 40 quilômetros do local 
onde deveriam trabalhar.

Esses servidores são co-
missionados, ou seja, não 
prestaram concurso público 
- foram nomeados por auto-
ridades da Secretaria de Es-
portes do Estado.

A 24ª Promotoria de Inves-
tigação Penal do Ministério 
Público informou que vai abrir 

Presidente da Suderj pede exoneração 
do cargo após denúncia de servidores 
que recebem salário sem trabalhar

Presidente da Suderj pede exoneração do cargo após denúncias de funcionários fantasmas

uma investigação para apurar 
as denúncias.

Segundo o promotor Cláu-
dio Calo, "Há fortes suspeitas 
de prática de peculato (desvio 
de dinheiro público) e falsidade 
ideológica". A pena prevista é 
de dois a 12 anos de prisão.

O secretário de Estado de Es-
porte, Felipe Bornier, ainda não 
se manifestou sobre as denún-
cias. Quando deputado federal, 
esses servidores flagrados esta-
vam na folha de pagamento da 
Câmara dos Deputados.

O governador do Rio de ja-
neiro, Wilson Witzel, se mani-
festou em uma rede social. Ele 
disse não admitir desvio de 
conduta de servidores e que 

Foto: Divulgação

uma investigação foi aberta para 
apurar o caso.

A Secretaria de Estado de Es-
portes informou que os servi-
dores mostrados na reportagem 
têm as folhas de ponto assinadas 

e exercem funções em horários e 
expedientes adaptáveis.

No entanto, o órgão não en-
viou as folhas de ponto ou algum 
outro documento que comprove 
o trabalho dos funcionários.
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epois de al-
guns meses 
f u n c i o n a n -
do no Espa-
ço Convive, 
para obras 
de reestru-
turação, foi 

entregue nesta quinta-feira 
o novo Centro de Referência 
de Assistência Social de Santa 
Terezinha. O CRAS funciona 
no mesmo imóvel de antes, 
na Rua Hélio Mendes do Ama-
ral 220, na Praça Sete Anões. 
Mas, agora, está preparado 
para atender todas as deman-
das da Assistência Social na 
região. Por isso, engloba uma 
sala multiuso, uma sala reser-
vada para atendimento, uma 
sala técnica para os funcio-
nários e uma sala adminis-
trativa, além de copa e dois 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

D banheiros adaptados para 
serem utilizados por pessoas 
com deficiência. O funciona-
mento é de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h.

“Nossos esforços para rees-
truturar os espaços responsá-
veis por garantir a oferta dos 
serviços públicos à popula-
ção têm sido intensos. Quere-
mos, principalmente, cuidar 
da família mesquitense. Até 
porque essa é a função do go-
verno municipal”, declarou o 
prefeito Jorge Miranda, anun-
ciando para breve a mudança 
da sede da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social de 
Mesquita, que hoje funcio-
na em Rocha Sobrinho, para 
um prédio em Edson Passos. 
“Continuaremos com serviços 
de assistência social no prédio 
da Dinâmica, mantendo ali o 

CRAS do bairro, mas sabemos 
que não se trata de um local de 
fácil acesso para a maior parte 

da população. Agora, a sede da 
Assistência Social funcionará 
próximo às principais linhas 

de ônibus da cidade e à estação 
de trem, favorecendo a ida dos 
moradores”, garantiu.

 Espaço está preparado para realizar mais de mil atendimentos mensais, com serviços de assistência social e oficinas gratuitas

CRAS Santa Terezinha é 
reinaugurado em Mesquita

 Foto: Divulgação

 Para Alex Alves Júnior, de 
22 anos, que nasceu com defi-
ciência auditiva bilateral, per-
da severa e profunda e faz uso 
de aparelhos auditivos, sua 
falta de audição não teve força 
para impedir a sua coragem em 
reagir aos obstáculos e seguir 
em busca de suas conquistas.

Nascemos aprendendo a 
falar, comer e andar. Ser sur-
do equivale a ser tão capaz 
quanto os ouvintes, o que ne-
cessitamos é de impulso que 
nos levem a crescer, enfrentar 
a nossa questão e nos possibi-
litar a superação, compreen-
dendo que os problemas não 
devem ser esquecidos e pro-
longados, mas sim aprendidos 
e ensinados.

Os surdos, mudos, cegos, 
autistas, os de incapacidade 
física e síndrome de down têm 
a capacidade de agir e tomar 
suas ações sem depender de 
ninguém e podem manter o 
problema sob controle.

Em minha opinião não temos 
limitações que possam ser en-
frentadas a não ser aquelas que 
criamos na nossa própria men-

te, paralisando os nossos atos e 
estrangulando os nossos pensa-
mentos. Precisamos sim de mais 
políticas públicas para assisti-
rem melhor as pessoas com de-
ficiências (PCD) e entender que 
o deficiente também é capaz de 
ser alguém na sociedade. Eu 
sou a prova viva que é possível 
ser surdo e falar, ser surdo e ser 
um bom aluno entre ouvintes, 
ser surdo e realizar coisas gran-
des em meio ao tumultuado 
mundo que vivemos.

Infelizmente muitos pais 
abandonam seus filhos quan-
do nascem com algum tipo de 
deficiência. Graças a Deus este 
não foi o meu caso. Meus pais 
se levantaram em suas cinzas e 
fizeram o extraordinário acon-
tecer com a ajuda de Deus. Eles 
encontraram o laço mais im-
portante de si mesmos, o laço 
de família. O laço de família 
transformou-me em um ser hu-
mano diferente com a proeza 
de abrir as asas solitárias para 
o céu do novo mundo.  É mui-
to duro reconhecer a exclusão 
social e não ser reconhecido na 
comovência da superação. Es-

 O tal mundo silencioso
Artigo

Alex Alves Júnior, de 22 anos, nasceu com deficiência auditiva bilateral

tar num meio e ser rejeitado já é 
difícil para os ouvintes, imagine 
para o deficiente, que precisa de 
atenção e de seus semelhantes 
que o entenda.

A deficiência jamais pode-
rá ser considerada uma bar-
reira. Quem pensa e age desta 
forma nunca quebrou as bar-
reiras mentais. Ser deficien-
te é um desafio individual e 
intransferível. Todos temos 
nossas batalhas e ninguém 
saberá vencer as batalhas dos 
outros. Nós vivemos não para 
sofrer, mas para romper o que 
nos fazem sofrer.

O silêncio nasceu arraiga-
do nas minhas células e eu 
o amo, não pelas dificulda-
des que foram-me impostas, 
mas por ver o mundo com os 
olhos da verdade.

Não ouço, mas vejo. Não 
ouço, mas faço. Não ouço, mas 
entendo. Não é a deficiência 
que nos limita, mas a maneira 
como reagimos aos problemas 
que são oferecidos por nós 
mesmos, afinal nós os criamos, 
então a responsabilidade é in-
teiramente nossa. Jamais de-
legue quem você é a ninguém, 
dado que somente você, um 
ser humano, pode usufruir a 
etérea autonomia.

Foto: Divulgação

Por isso desejo despertar a 
nação deficiente de seu leito 
triste para que possa crescer 
com total soberania em suas 
ações. Portanto, "Ruja e Voe".

Alex Alves Júnior é formado 
em Administração de Empre-
sa, Consultor Empresarial, Te-

rapeuta Social, Filósofo, Pales-
trante, Escritor e Conferencista 
na área de Educação e Gestão 
Empresarial. Lançou seu pri-
meiro livro com o tema: Olhos 
que escutam!

Por Francisco Braga
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sargento do 
Corpo de Bom-
beiros Marcio 
Simas, de 44 
anos, é acusado 
pela ex-mulher 
de ter agredido 
e raspado parte 

do cabelo da filha, uma adoles-
cente de 14 anos, na madruga-
da desta quinta-feira. Ana Lui-
za Simas passava alguns dias 
na casa do pai, em Bento Ribei-
ro, na Zona Norte do Rio, e diz 
ter apanhado após ele mexer 
no seu celular e ver conversas 
dela com uma amiga. Ele esta-
ria embriagado.

Segundo a mãe da adoles-
cente, a vendedora Amanda 
Soares, 34, o bombeiro esta-
va com a filha, uma prima e 
outra colega em um bar que 
costumavam frequentar em 
Vila Valqueire, também na 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBento Ribeiro

O
Zona Norte, na noite de quar-
ta. Ao saber de um vídeo em 
que a adolescente aparece ex-
perimentado cigarro e bebida 
alcoólica, Marcio ficou irrita-
do. As agressões, no entanto, 
teriam acontecido por ciúmes, 
após o pai ver as conversas no 
celular da filha.

"Quando ele chegou em casa, 
viu uma conversa no celular 
dela com uma amiga sobre um 
menino e ficou com ciúmes. 
Foi então que ele começou a 
dar socos nela, encurralar na 
parede, bater. Depois, levou a 
minha filha pro quarto e come-
çou a raspar a cabeça dela, xin-
gando", relata Amanda.

Depois do ataque de fúria, 
o sargento levou a filha para a 
casa da mãe, que chamou a Po-
lícia Militar.

"Ele estava visivelmente al-
coolizado, disposto a fazer qual-

quer coisa. Estava armado e me 
ameaçou caso eu chegasse perto 
dele", a mulher conta.

SEPARADOS HÁ 4 ANOS
Amanda e Marcio tiveram um 

relacionamento de quase 14 anos 
e estão separados há quatro. De 
acordo com ela, o bombeiro nun-
ca tinha batido na filha.

"Ele nunca bateu na nossa fi-
lha, foi a primeira vez. Quando 
não está sob efeito da bebida ele 
é outra pessoa. Quando bebe, é 
explosivo, ofende, tem um com-
portamento agressivo".

Amanda contou ainda que 
a filha está muito abalada após 
as agressões e que não costuma 
dar trabalho.

"Ela fala para mim: 'mãe, eu 
sinto a mão do meu pai na mi-
nha cabeça, a máquina na mi-
nha cabeça'. Ela acabou de fazer 
14 anos, estava feliz, ganhou 
um celular, porque passou di-
reto na escola. É uma menina 
educada, não fala palavrão, es-
tuda. Não merecia sofrer isso do 
próprio pai", lamenta.

Adolescente teve o cabelo raspado pelo pai, o sargento do Corpo de Bombeiros Marcio Simas

Bombeiro é acusado pela
ex-mulher de agredir e raspar 
cabelo da filha por ciúmes

Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil do RJ prendeu 
um suspeito de desviar dinheiro 
de um homem que havia ganha-
do R$ 100 milhões na Mega-Se-
na. Segundo as investigações, 
André Luiz Lobo administrava os 
bens do milionário e estava rou-
bando dinheiro e propriedades.

“A vítima começou a perce-
ber o comportamento do An-
dré. Um comportamento fora 
do padrão, muito acima do que 
ele ganhava de salário”, afirmou 
o delegado Marcos Cipriano, da 
Delegacia de Defraudações.

Segundo o delegado, o milio-
nário contratou um advogado e, 
assim, conseguiu ver as movimen-
tações bancárias feitas por André.

“No dia seguinte ao registro 
de ocorrência, André foi até al-
gumas testemunhas e tentou 
ameaçá-las com uma arma na 
cintura. Nós o prendemos até 
para evitar uma possível fuga 
para Portugal”, disse Cipriano.

André pode pegar até 10 
anos de prisão por associação 
criminosa, apropriação indébi-
ta e estelionato.

Polícia do RJ prende homem suspeito de desviar 
dinheiro de ganhador da Mega-Sena

Inspetores penitenciários 
receberiam R$ 10 mil para levar 
droga para cadeia da Baixada

Obra de R$ 4,5 milhões
O vencedor da Mega-Sena 

levou mais de R$ 100 milhões 
no prêmio e foi morar em um 
condomínio de luxo na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste do 
Rio. Ele colocou André para 
administrar seus bens.

A vítima do golpe começou 
a desconfiar do funcionário 
quando percebeu que seu es-
tilo de vida não combinava 
com o seu salário.

Segundo as investigações, 
a vítima descobriu que André 

 Foto: Reprodução/TV Globo

 Foto: Reprodução/TV Globo

estava fazendo uma obra em 
um imóvel no mesmo condo-
mínio onde ele morava. O va-
lor da despesa seria superior a 
R$ 4,5 milhões.

"Ele [André] tinha um salá-
rio bom, mas ainda assim o pa-
drão era elevado. Um belo dia, 
um pintor que executava uma 
obra na casa da vítima comen-
tou que o André estava fazendo 
uma obra no mesmo condomí-
nio de luxo. Uma obra de apro-
ximadamente R$ 4,5 milhões", 
disse o delegado Cipriano.

Dois inspetores penitenciários 
foram presos, nesta quinta-feira, 
por terem levado 1.185 gramas de 
maconha e 262 gramas de cocaí-
na para a Cadeia Pública Cotrim 
Neto, em Japeri, na Baixada Flu-
minense. O material foi colocado 
no banheiro do pátio de visitas 
do presídio e seria retirado por in-
ternos. Júlio Vicente dos Santos 
Neves e Thiago Cotrim Chamba-
relli contaram que receberiam R$ 
10 mil pela encomenda.

De acordo com a Secretaria 
estadual de Administração Peni-
tenciária, a droga foi encontrada 
durante uma revista no local. 

Após localizarem o material, os 
agentes analisaram imagens das 
câmeras de segurança do presí-
dio, quando foi constatado que 
Júlio e Thiago eram os responsá-
veis pela maconha e cocaína.

A droga estava em três gran-
des embrulhos. No banheiro 
também foi achado R$ 1 mil 
em uma lixeira ao lado dos ar-
mários dos inspetores.

Os agentes e o material foram 
levados para a 52ª DP (Nova Igua-
çu), onde o caso foi registrado. Em 
seguida, eles deram entrada no 
Presídio Frederico Marques, em 
Benfica, na Zona Norte do Rio.

André Luiz Lobo (C) foi preso suspeito de desviar dinheiro

Agentes levaram 1.185 gramas de maconha e 262 gramas de cocaína para a Cadeia
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Fundação Ce-
cierj, ligada 
à Secretaria 
de Estado de 
Ciência, Tec-
nologia e Ino-
vação (SEC-
TI), oferece 
10.410 vagas 

do curso gratuito Extensivo 
2020 do Pré-Vestibular Social 
(PVS). A seleção será feita atra-
vés da análise socioeconômica. 
Os interessados podem se ins-
crever até o dia 9 de fevereiro 
através do formulário disponí-
vel no site da Cecierj.

As vagas estão disponíveis 
em mais de 50 polos de ensino 
em todo o estado do Rio de Ja-
neiro, em duas modalidades: o 
extensivo, com aulas de março 
a novembro; e o intensivo, de 
junho ou julho a novembro. 
Para se candidatar, é preciso 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
estar matriculado no último ano 
do Ensino Médio, ou já ter con-
cluído o Ensino Médio Regular 
ou equivalente.

É necessário anexar cópias 
digitalizadas dos documentos 
informados no edital publicado 
no Diário Oficial. Após o envio, 
os candidatos não poderão fazer 
nenhuma alteração, nem a inclu-
são de mais documentos. A lista 
final de convocados por polo 
será publicada em 10 de março 
de 2020.

Desde 2003, quando o Pré-
-Vestibular Social foi criado pelo 
Governo do Estado, cerca de 200 
mil alunos já cursaram as aulas.

"Sabemos que o acesso ao 
nível superior exige conheci-
mento e organização de estudos 
que muitos não conseguem ter 
por conta própria, nem pagar 
por isso. Por isso, pensamos no 
Pré-vestibular Social como um 

curso preparatório mais inclu-
sivo, que, de maneira prática e 
objetiva", afirmou o presidente 
da Fundação Cecierj, Gilson Ro-
drigues.

A moradora de Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, Silvana 
Gonçalves da Costa, de 23 anos, 
frequentou as aulas por três 
anos até ser aprovada. Agora, 

está prestes a finalizar o segun-
do período de Engenharia Civil 
na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ).

" Entrar na universidade era 
um sonho tão distante para mim 
que hoje nem acredito que sou 
uma estudante da UERJ. Da mi-
nha família, sou a primeira a en-
trar em uma faculdade pública", 

falou Silvana.

Ainda de acordo com Rodri-
gues, devido à metodologia es-
pecífica e aos conteúdos chaves 
para as provas, o PVS também 
é utilizado por aqueles que de-
sejam aprovação em concurso 
público.

 A seleção será feita através da análise socioeconômica

Pré-Vestibular Social da 
Fundação Cecierj oferece 
mais de 10 mil vagas para 2020

Foto: Marcelo Theobald

 A Estácio e a Prefeitura de 
Niterói assinaram um convênio 
que concede bolsas de até 50% 
de desconto para servidores 
ativos, inativos e seus depen-
dentes estudarem nos cursos 
de graduação e pós-graduação 
Lato Sensu, nas modalidades 
presencial e a digital, com exce-
ção de alguns cursos.

Servidores municipais de Niterói terão bolsas 
de 50% de desconto na Estácio

Caixa fará pagamento extra do FGTS no 
dia 20 de dezembro para quem tem até 
um salário mínimo na conta

Mais informações sobre o des-
conto estão disponíveis no link 
https://portal.estacio.br/quem-
-somos/convenios-com-empre-
sas/apresentacao/ ou nas unida-
des da Estácio em Niterói.

A cerimônia aconteceu no 
auditório do Campus Estácio 
Niterói e contou com as presen-
ças de Marcos Lima, gestor da 

Foto: Michel Filho

Foto: Ana Branco

unidade, Fernanda Garcia, Ge-
rente comercial da Estácio, Cris-
tiane Batista, gerente acadêmica 
da Estácio, além de José Antônio 
Fortuna Nogueira, chefe de gabi-
nete da prefeitura, Flávia Mon-
teiro, secretária municipal de 
Educação e Bruno Ribeiro, presi-
dente da Fundação Municipal de 
Educação de Niterói.

 O presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Guima-
rães, anunciou nesta quinta-
-feira que o banco vai fazer no 
próximo dia 20 de dezembro o 
pagamento do restante do sal-
do do FGTS para quem tem na 
conta do fundo o valor de até 
um salário mínimo (R$ 998).

— São 10 milhões de brasilei-
ros e R$ 2,6 bilhões — disse Gui-
marães ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro numa transmis-

são ao vivo numa rede social. 
— A Caixa irá realizar esse paga-
mento no dia 20, sem ser esta 
sexta-feira a outra, e está total-
mente preparada para isso.

Pouco antes, Bolsonaro 
mencionara os saques de R$ 
500 do FGTS, que foram am-
pliados por medida provisória 
para R$ 998 para quem tem até 
essa quantia na conta. A lei foi 
promulgada nesta quinta por 
Bolsonaro.

 A seleção será feita através da análise socioeconômica

A Caixa irá realizar esse pagamento no dia 20



AquaRio  

le é um dos sím-
bolos do Natal e 
aparece em uma 
versão para lá 
de inusitada no 
AquaRio para 
abrir a tempora-

da de férias. De 13 a 29 de de-
zembro, Papai Noel mergulha 
no Grande Tanque Oceânico, 
lar da Margarida, Donald e 
Gastão, tubarões da espécie 
Mangona, e de outros 2 mil 
animais, entre outras espé-
cies de peixes. Os mergu-
lhos acontecerão sempre às 

14h, horário de alimentação 
dos tubarões.  

Também em dezembro, 
será lançada a campanha “A 
vida no mar pede ajuda!”, em 
que os visitantes serão con-
vidados a refletir sobre como 
eles podem ajudar, no mo-
mento em que o derramamen-
to de óleo está prejudicando 
os diversos ecossistemas no 
litoral do Brasil. Para chamar a 
atenção de crianças e adultos, 
uma sereia promete encan-
tar e conscientizar com seus 
mergulhos também no Grande 

 Entre os dias 14 de dezembro 
e 6 de janeiro, a Árvore do Rio 
Light terá uma série de atrações 
e ativações gratuitas ao redor do 
espelho d’água, o que promete 
tornar a visita à Lagoa Rodrigo 
de Freitas ainda mais inesque-
cível. Localizado no Parque do 
Cantagalo, a instalação “Luzes 

do Rio” é composta por um 
grande globo luminoso que fun-
ciona a partir da energia gerada 
por quatro bicicletas (duas de 
adultos e duas infantis) e forma 
a uma ilustração com pontos 
icônicos da cidade. Domingo a 
quinta, das 19h às 22h, sexta e 
sábado, das 19h às 23h.

Mergulho do Papai Noel e campanha 
“A vida no mar pede ajuda!”
 abrem a programação de férias 

 Árvore do Rio Light tem 
programação gratuita

E
 De 13 a 29 de dezembro, Papai Noel mergulha no Grande Tanque Oceânico

Culturando 
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Tanque Oceânico. A ação tem 
o objetivo de sensibilizar a to-
dos sobre o problema do óleo 

em ambiente marinho e o que 
é possível fazer para minimizar 
este impacto. Os mergulhos da 

sereia — que irão de 15 de de-
zembro a 31 de janeiro — acon-
tecem, diariamente, às 10h30.

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

No mesmo local, os apaixo-
nados por fotos também pode-
rão registrar a visita à Árvore do 
Rio em frente ao letreiro gigan-
te do Movimento BrilhaRio. A 
iluminação acende de domin-
go a quinta, das 19h às 22h, sex-
ta e sábado, das 19h às 23h.

Ainda no Parque do Canta-
galo, aos sábados e domingos, 
às 18h, o espetáculo de teatro 
“Quanta Energia” ensina para 
crianças e adultos os concei-

tos sobre energia e eletrici-
dade de forma lúdica e com 
formas práticas para evitar o 
desperdício. Além de todas as 
ativações, a Árvore apresen-
ta o Light Recicla, projeto de 
reciclagem da Light que vai 
levar um container para que 
o público descarte seus mate-
riais recicláveis, concedendo 
descontos nas contas de luz 
de 48 instituições sociais ca-
dastradas na empresa.

Sábado 14 a Segunda 16 de Dezembro de 2019
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oi em um 13 
de dezembro 
que o Flamen-
go, de Zico, Jú-
nior, Nunes e 
Adílio, "botou 
os ingleses na 
roda": 3 a 0 so-
bre o Liverpo-

ol na final do Mundial de clubes 
de 1981. Exatos 38 anos depois, 
a equipe da Gávea, comanda-
do por Jorge Jesus, Gabigol 
& Cia., embarca no Rio de Ja-
neiro rumo à Doha, no Qatar, 
com um único objetivo: aten-
der o seu povo, que "pede o 
mundo de novo".

Diferente do que aconteceu 
em 1981, quando o torneio 
foi disputado em jogo único, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Depois de conquistar o 
Mundial há 38 anos, Flamengo 
embarca com o sonho do Bi

F

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Reta final de preparação do Flamengo para o Mundial de Clubes em Doha

Flamengo e Liverpool terão que 
vencer as respectivas semifinais 
antes de pensarem em uma pos-
sível reedição da marcante deci-
são de 38 anos atrás.

O Rubro-Negro estreia contra o 
vencedor do duelo entre Al Hilal, 
da Arábia Saudita, e Espérance, da 
Tunísia, neste sábado às 10h (de 
Brasília). Os Reds enfrentarão o 
Monterrey, do México, ou Al Sadd, 
do Qatar, que jogam às 14h30.

O Al Hilal é o mais cotado para 
ser o adversário do Flamengo e, 
com passagem pelo clube árabe 
recente, o técnico Jorge Jesus 
tem falado com muito respeito 
ao possível adversário, como 
destacou Everton Ribeiro, o ca-
pitão rubro-negro.

- Já sofremos nos treinos, quan-

do fazemos um reduzido ou mi-
ni-coletivo é sempre 0 a 0, 1 a 0, 
porque o jeito que o Mister joga 
dificulta muito o ataque adversá-
rio. Estaremos preparados. Já jo-
guei contra o Al Hilal, tem grandes 
jogadores árabes e estrangeiros. 
O Mister sempre fala porque real-
mente é um time forte - comen-
tou o meia, que já atuou pelo Al-
-Ahli, dos Emirados Árabes.

A lista de jogadores inscritos 
pelo Flamengo no Mundial de 
Clubes Fifa:

Goleiros: César, Diego Alves e 
Gabriel Batista

Zagueiros: Pablo Marí, Rhodol-
fo, Rodrigo Caio e Thuler

Laterais: Filipe Luís, Rafinha, 
Renê e Rodinei

Meias: Arrascaeta, Diego, Ever-
ton Ribeiro, Gerson, Piris da Mot-
ta, Reinier e Willian Arão

Atacantes: Berrío, Bruno Hen-
rique, Gabriel Barbosa, Lincoln e 
Vitinho

3 A 0 NO LIVERPOOL, FICOU 
MARCADO NA HISTÓRIA...

A grande atuação do Flamengo 
em Tóquio, no Japão, não sai da 
memória dos rubro-negros, tanto 
que virou música adotando a me-
lodia de Primeiros Erros, de Kiko 
Zambiachi. Naquele domingo, 
dia 13 de dezembro de 1981, a bola 
rolou ao meio-dia em Tóquio, no 
Japão, meia-noite no Brasil, e não 
demorou muito para todos sabe-
rem qual dos times se consagraria 
campeão mundial.

O Flamengo, de Zico, Ju-
nior, Leandro & Cia., botou os 
ingleses do Liverpool na roda, 
como canta orgulhosamente 
a Nação nas arquibancadas do 
Maracanã - ou qualquer outro 
estádio. Nunes, duas vezes, e 
Adílio, fizeram os três gols ain-
da na etapa inicial. O destaque, 
contudo, foi o camisa 10, par-
ticipando de todos gols e, por 
isso, foi eleito o melhor jogador 
da partida contra os Reds.

FICHA TÉCNICA
Flamengo 3x0 Liverpool - 

Final do Mundial de Clubes 
de 1981

Local: Estádio Nacional de 
Tóquio, no Japão

Data: 13 de dezembro de 
1981

Público: 62 mil pagantes
Árbitro: Mario Rúbio Vás-

quez
Flamengo: Raul; Leandro, 

Marinho, Mozer e Júnior; 
Andrade, Adílio e Zico; Tita, 
Nunes e Lico - Técnico: Paulo 
César Carpegiani.

Liverpool: Grobbelaar; 
Neal, Thompson, Hansen e 
Çawrenson; Ray Kennedy, 
Lee e Johnston; Souness, 
Dalglish e McDermott (John-
son) - Técnico: Robert Paisley

Gols: Nunes, aos 12'/1ºT, 
Adílio, aos 33'/1ºT, e Nunes, 
aos 40'/1ºT.
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