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Moradores Moradores 
alegam que fio alegam que fio 
que matou irmãos que matou irmãos 
eletrocutados, eletrocutados, 
em São Gonçalo,em São Gonçalo,
 estava solto há  estava solto há 
cerca de um mês.cerca de um mês.

Flamengo e Gabriel nunca Flamengo e Gabriel nunca 
estiveram tão próximos de um estiveram tão próximos de um 
acordo desde que começaram as acordo desde que começaram as 
negociações para a permanência negociações para a permanência 
do atacante.  A expectativa é de do atacante.  A expectativa é de 
que o acerto entre em sua reta que o acerto entre em sua reta 
final nos próximos dias.final nos próximos dias.

Fo
to

: C
ar

lo
s B

rit
o/

G1

Pág 3



POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA2

INFOPOVO LTDA
TEL: 3742-3524 -          - 96445-2041TEL: 3742-3524 -          - 96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

Estado do Rio de Janeiro

EDITORA: Diana Pires
REDATOR: Antônio Novinho
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
REPÓRTER FOTOGRÁFICO: Bruno Beiruth
DIRETOR DE MARKETING: Rogerio Ramos 

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta terça-feira (14) que 
o governo vê uma brecha para 
reajustar o salário mínimo pelo 
menos no mesmo índice da in-
flação de 2019.

Inicialmente, o governo fixou o 
salário mínimo para 2020 no valor 
de R$ 1.039, o que representou um 
reajuste de 4,1%. O aumento ficou 
abaixo do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), que 
registrou alta de 4,48% em 2019.

O Ministério da Economia in-
formou que, se Bolsonaro autori-
zar, o valor do mínimo vai para R$ 
1.045. Nessa conta entra não só o 
reajuste pelo INPC, mas também 
o repasse de resíduos de 2018 (os 
resíduos são a porcentagem que 
ficou faltando naquele ano para o 
mínimo repor o INPC).

O presidente afirmou que vai 
ter uma conversa na parte da tarde 

com o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, para discutir o tema.

"Vou me reunir com o Paulo 
Guedes agora à tarde. Eu acho que 
tem brecha para a gente atender. 
É porque a inflação de dezembro 
foi atípica, por causa do preço da 
carne. Então vai ser duas da tarde, 
tenho um despacho com o Paulo 
Guedes para decidir esse assun-
to", disse Bolsonaro a jornalistas 
na saída da residência oficial do 
Palácio da Alvorada.

Em seguida, Bolsonaro foi 
questionado se a ideia era re-
compor pelo menos o valor do 
INPC. O presidente respondeu 
que sim. "É, a ideia. No míni-
mo isso aí. Agora, cada R$ 1 
no salário mínimo são mais 
ou menos R$ 300 milhões 
[de impacto] no Orçamento. 
A barra é pesada, mas a gente 
tem que... Apesar de ser pouco 

Bolsonaro diz que há brecha para 
reajustar o salário mínimo pela inflação

O presidente Jair Bolsonaro disse que vai conversar com o ministro Paulo Guedes

o aumento, R$ 4 ou R$ 5, tem 
que recompor", concluiu.

O valor do mínimo inicial-
mente estipulado pelo gover-
no, de R$ 1.039, foi proposto 
em uma medida provisória en-
viada ao Congresso.

O valor ficou menor que o 
INPC porque, ao redigir a MP, no 
fim de dezembro, o governo usou 
como base uma previsão para a 
inflação de 2019, que ainda não 
estava consolidada. O resultado 
oficial saiu em janeiro.

Uma das possibilidades para 
viabilizar o reajuste do salário 
mínimo acima da inflação é o go-
verno propor ao Congresso uma 
alteração da medida provisória, 
que ainda não começou a trami-
tar no Legislativo. Os parlamenta-
res estão de recesso e voltam ao 
trabalho no início de fevereiro.

Fila do INSS
Bolsonaro disse também que 

vai tratar sobre medidas para 

Foto: Divulgação

diminuir a fila de pedidos de be-
nefícios no Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). O presidente 
disse que uma das opções estuda-
das pelo governo é a contratação 
de militares da reserva para refor-
çar a equipe do órgão.

"A lei permite [contratar] mili-
tares da reserva, pagando 30% a 
mais do que ele ganha, para a gen-
te romper essa fila que aumentou 
muito por ocasião da tramitação 
da reforma da previdência", disse.

Bolsonaro afirmou ainda que 
deve se reunir nesta terça-feira 

(14) com o secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, Rogério Mari-
nho, para tratar do tema.

O INSS tem um estoque de 1,3 
milhão de pedidos de benefícios 
que aguardam resposta há mais 
de 45 dias, prazo limite considera-
do normal. Outros 500 mil casos 
aguardam a entrega de documen-
tos complementares pelo segura-
do. A previsão do presidente do 
INSS, Renato Vieira, é de que a 
situação dos serviços só seja regu-
larizado em seis meses.

Quarta-Feira 15 de Janeiro de 2020

Justiça absol-
veu o ex-pre-
feito Eduardo 
Paes numa 
ação civil pú-
blica por im-
probidade ad-
ministrativa. A 
acusação era a 

de que Paes teria supostamen-
te cancelado de forma irregu-
lar pagamentos já empenha-
dos no valor de quase R$ 1,5 
bilhão na gestão passada.

Segundo o Ministério Públi-
co, pagamentos foram cance-
lados por meio de uma senha 
criada, sem qualquer identifi-
cação de funcionários. O MP 
entendeu que o ato teve im-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAção Civil

A
pacto direto nas prestadoras 
de serviços de órgãos munici-
pais, o que resultou em juros 
moratórios, correção monetá-
ria e multas contratuais.

O prefeito Marcelo Crivella 
vem afirmando, desde o iní-
cio do governo, que herdou 
dívidas da gestão anterior.

“Vocês viram que a he-
rança é dura. A cada dia 
que passa, é um São João 
Batista, um Caju de esque-
letos. Temos uma dívida 
abissal, de R$ 10 bilhões”, 
disse Crivella, em 2017.

Agora, a Justiça concluiu 
que Paes não cometeu ile-
galidades ao cancelar o pa-
gamento de despesas feitas 

pela prefeitura e não desres-
peitou dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A 

Justiça absolve ex-prefeito Eduardo Paes em ação por improbidade administrativa

Justiça absolve ex-prefeito 
do Rio Eduardo Paes em 
ação de improbidade

Foto: Divulgação

Justiça também levou em con-
sideração um julgamento do 
plenário do Tribunal de Con-

tas do Município, que não en-
controu dívidas no orçamento. 
Ainda cabe recurso.
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ois irmãos 
morreram em 
São Gonçalo, 
na Região Me-
t r o p o l i t a n a 
do Rio, nesta 
segunda-feira, 
após levarem 

um choque na comunidade 
da Cerâmica, no bairro Por-
to do Rosa. Eles teriam sido 
atingidos por fios de alta ten-
são soltos, segundo relato 
de parentes. Kauã Gonçalves 
Bittencourt , de 14 anos, teria 
tentado salvar Kaio Gonçal-
ves de Souza Ribeiro, de 2, 
quando o viu caído e acabou 
sendo eletrocutado também.

Horas antes da tragédia, 
uma forte chuva havia atin-
gido a Cerâmica. Quando o 
temporal parou, Kauã, Caio 
e outros três irmãos foram 
brincar em um campo de 
futebol perto de casa. Logo 
depois, um fio da concessio-
nária de energia Enel teria  se 
desprendido e atingido Caio.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

D
Imediatamente, segundo o 

tio-avô das crianças, o motoris-
ta de caminhão Lenilton Gon-
çalves de Oliveira, de 44 anos, 
contou que Kauã correu para 
salvar o irmão:

— Eles moravam lá há pouco 
mais de três anos. Acreditamos 
que o fio que estava solto e atin-
giu eles — disse Lenilton.

Segundo uma vizinha, que 
preferiu não se identificar, 
há meses os moradores já ti-
nham pedido a troca do fio à 
Enel. No entanto, a empresa 
não fez o reparo.

— O fio de alta tensão já es-
tava arrebentado havia dias, A 
pipa ficou agarrada e o Riam 
(outro irmão) a puxou. Com 
isso, o fio soltou e atingiu os ir-
mãos — disse a mulher.

Os irmãos chegaram a ser le-
vados para o Hospital estadual 
Alberto Torres, também em 
São Gonçalo, mas chegaram 
mortos à unidade. Parentes 
das crianças foram ao Instituto 
Médico Legal (IML), na manhã 

desta terça-feira, para fazer a li-
beração dos corpos.

A investigação do caso está 
a cargo da 73ª DP (Neves). Em 
nota, a Enel lamentou as mor-
tes e diz que prestará apoio à 
família:

"A Enel Distribuição Rio la-
menta profundamente o aci-
dente ocorrido no fim da tarde 
desta segunda-feira (13/01) em 
São Gonçalo. A empresa reafir-
ma que está disposta a oferecer 
apoio aos familiares das vítimas 
enquanto apura as circunstân-
cias do acidente. Um represen-

Kaio, de 2 anos, e Kauã, de 14

Irmãos de 2 e 14 anos 
morrem após levarem 
choque, em São Gonçalo

Foto: Reprodução

tante da concessionária esteve 
na manhã de hoje (14/01) no 
Instituto Médico Legal para 
oferecer suporte aos familia-
res presentes no local. A em-
presa acrescenta que vinha 
tentando identificar algum 
representante da família des-
de a noite de ontem.

Sobre as possíveis causas 
do acidente, a empresa escla-
rece que relatos de moradores, 
mencionados no Boletim de 
Ocorrência sobre o acidente, 
apontam o cabo de energia te-
ria sido rompido por uma linha 

de pipa. A empresa seguirá apu-
rando as causas do ocorrido.

Sobre o fornecimento de 
energia, a concessionária in-
forma que enviou uma equipe 
ao local assim que tomou co-
nhecimento do acidente, mas 
os técnicos foram impedidos 
de acessar a região. Por medida 
de segurança, a concessioná-
ria interrompeu remotamente 
o fornecimento de energia na 
área. Na manhã de hoje (14), 
técnicos da empresa estiveram 
novamente no local e restabe-
leceram o serviço".

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ), 
através do Grupo de Atuação 
Especializada em Meio Am-
biente (Gaema), realizou nesta 
segunda-feira uma vistoria nas 
instalações da Cedae da Estação 
Guandu, em Nova Iguaçu, para 
verificar as condições dos equi-
pamentos e qualidade do trata-
mento da água. O órgão emitiu 
um termo de recomendação à 
companhia, solicitando a ampla 
divulgação até esta quarta-feira 
os laudos de potabilidade da 
água, em especial, os produzi-
dos desde o dia 01 de janeiro.

A visita foi feita com o Ins-
tituto Estadual do Ambiente 
(Inea), Vigilância Sanitária (mu-
nicipal e estadual) e a própria 
Cedae, além de instituições 
parceiras, como a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Uni-
versidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). 

MP faz vistoria e amostras de água são 
coletadas na Estação Guandu da Cedae 

Foram realizadas coletas 
pelo Inea, pelas Vigilância Sani-
tária e pela própria Cedae, para 
analisar a água em diferentes 
pontos e fases do processo, da 
captação ao pós-tratamento, 
em busca de respostas para os 
recentes flagrantes e denúncias 
sobre as más condições de tur-
bidez, odor e sabor da água for-
necida na Região Metropolitana 
do Rio, alvos de reclamações 
dos consumidores, incluindo 
relatos de problemas de saúde.

As amostras foram coletadas 
na barragem principal de capta-
ção do Rio Guandu e no Reser-
vatório Marapicu, no ponto de 
coleta oficial e nos laboratórios 
da companhia. A expectativa 
é de que os resultados de to-
das as análises, sobre padrões 
diversos como cloro residual, 
presença de coliformes fecais 
e bactérias, entre outros, sejam 
conhecidos no prazo máximo 

de 15 dias, para a devida identi-
ficação de possíveis problemas 
ao longo do tratamento, indi-
cação das medidas técnicas de 
correção a serem adotadas ou 
mesmo a notificação dos res-
ponsáveis legais pelas eventu-
ais irregularidades detectadas 
pelas equipes técnicas.

As equipes foram recebidas 
por Julio César Antunes, ge-
rente da Estação de Guandu. 
Ele garantiu que, nas seguidas 
verificações feitas no laborató-
rio de análises da CEDAE, com 
amostras da própria estação, 
não houve registros fora dos pa-
drões de potabilidade, segundo 
a legislação vigente. Entretanto, 
é verificada as causas das varia-
ções da água encontradas em 
diferentes pontos do Rio, com a 
presença já confirmada do com-
posto orgânico geosmina que, 
segundo a companhia, não é 
prejudicial à saúde.

Empresário morre após colidir carro 
em carreta no Arco Metropolitano

Um acidente envolvendo um 
carro e uma carreta matou um 
empresário bastante conhecido 
em Queimados, na Baixada Flu-
minense. Jorge Padula Prefeito, de 
60 anos, colidiu com seu automó-
vel na traseira do veículo de gran-
de porte no Arco Metropolitano, 
na altura de Duque de Caxias.  

A colisão aconteceu por volta 
das 10h e bombeiros do quartel 

de Campos Elíseos foram cha-
mados para fazer o socorro, mas 
Padula morreu no local. Segun-
do informações que circulam 
nas redes sociais, a vítima pos-
suía uma vidraçaria na cidade de 
Queimados, onde nasceu. 

Padula também já tinha se 
candidatado duas vezes a verea-
dor na sua cidade natal, mas não 
foi eleito.  Foto: WhatsApp O DIA

Carro de Jonas Padula colidiu em traseira de carreta no Arco Metropolitano, em Duque de Caxias
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local que 
antes era 
c o n h e c i -
do como 
o Muro da 
V e r g o n h a 
passou a ser, 
desde ter-
ça-feira, um 

espaço de formação artística 
na Chatuba. Começam em 14 
de janeiro as aulas da Escola 
de Artes da Chatuba, com tur-
mas nos turnos manhã, tarde e 
noite. Os interessados podem 
se inscrever para as formações 
em Contação de História, Arte 
Circense, Dança de Rua, Dança 
de Salão, Teatro e Capoeira.

“A população da Chatuba 
passou muitos anos esquecida 
pelo poder público. Desde o 
começo da gestão, nosso dese-
jo era transformar a vida des-
sas pessoas. Já inauguramos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

O
uma clínica da família no bairro 
e, em breve, outra será aberta. 
Com a Escola de Artes, estamos 
oferecendo uma possibilidade 
de formação para os jovens. E 
tirando essa garotada das ruas”, 
valoriza o prefeito de Mesquita, 
Jorge Miranda.

A Escola de Artes da Cha-
tuba foi inaugurada em 24 de 
setembro do ano passado. As 
inscrições para as atividades 
começaram em outubro, no 
próprio local. O endereço é 
Rua Godoy 230 e a intenção é 
que, além de um espaço para 
formar artistas, a escola seja 
também um ponto de entre-
tenimento e de lazer gratuito 
para os moradores locais.

“Vamos fazer a população 
ocupar esse espaço. Seja com 
as aulas, com apresentações e 
eventos culturais e até mesmo 
com debates de interesse lo-

cal. É importante que o povo 
da Chatuba entenda que a Es-
cola de Artes da Chatuba foi 
feita para ele”, avisa Kleber Ro-
drigues, subsecretário munici-
pal de Cultura, Esporte, Lazer 
e Turismo.

A Escola recebe alunos a 
partir dos 7 anos de idade. 
Para realizar a inscrição, é 
necessário ir ao local entre 
as 13h e 16h, portando cópia 
dos seguintes documentos: 
carteira de identidade, CPF, 

comprovante de residência 
e uma foto 3x4, que serão 
deixados com a escola. Im-
portante lembrar que, caso o 
aluno seja menor de idade, é 
preciso que seja acompanha-
do pelo responsável.

 Aulas da Escola de Artes da 
Chatuba já começaram

Foto: Divulgação

 Aconteceram nesta segunda-
-feira, as 12 primeiras cirurgias de 
catarata promovidas em parceria 
entre a Prefeitura de Mesquita e 
Centro de Referência em Oftalmo-
logia (CEROF), em Juscelino, atra-
vés do Cisbaf. Pelo menos 60 pes-
soas já foram encaminhadas para o 
procedimento e metade delas será 
submetida à cirurgia até quarta-fei-
ra, dia 15. O convênio foi firmado em 
dezembro do ano passado com o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Baixada Fluminense, via Progra-
ma Marque Fácil, com a tratativa de 
o CEROF atender a 30 cirurgias de 
cataratas por mês. Porém, de acor-
do com o diretor técnico da secre-
taria de Saúde de Mesquita, Bruno 
Felgueira Salgado, essa quantidade 
pode aumentar.

“A intenção é conseguir aten-
der o número máximo possível de 
pacientes. Todos eles passam por 
consultas e exames pré-operató-
rios, antes de serem submetidos ao 
procedimento. Nesses primeiros 
meses, estudaremos essa relação 
entre a demanda e a quantidade de 
cirurgias a serem realizadas”, expli-
ca Bruno.

Moradora do Banco de Areia, 
Maria Helena dos Santos, de 62 
anos, foi uma das primeiras pessoas 
a passar pela cirurgia no primeiro 
dia. Segundo ela, essa é a resolução 

 Pacientes mesquitenses passam por cirurgia de catarata  Nova Iguaçu faz 187 anos de emancipação

de um problema que começou há 
mais de 20 anos.

“Sempre apresentei problemas 
na vista, procurei médicos de outros 
municípios e até particulares, mas 
sempre me falavam que minha 
questão não era de cirurgia. Só na 
rede municipal de Mesquita é que 
fizeram esse diagnóstico. Agora, 
com a cirurgia, espero poder voltar 
a enxergar direito”, torce ela. Maria 
Helena chegou à clínica às 8h10 e 
menos de três horas depois já esta-
va pronta para ir embora. “Foi muito 
rápido. Não imaginava que seria as-
sim”, confessa.

Para Isabel Santana, de 63 
anos, a espera foi menor, mas 
não menos sofrida. Há quase um 
ano a moradora de Rocha Sobri-
nho sabia que precisava da cirur-
gia de catarata. Chegou a procu-
rar por atendimento fora da rede 
municipal, mas foi em vão.

Foto: Divulgação

“As pessoas ficavam me dizendo 
que não adiantava procurar a prefei-
tura, porque não iam resolver. Tentei, 
então, em outro município, mas não 
aconteceu nada”, conta.

Há cinco meses, porém, Isabel 
decidiu procurar uma unidade de 
saúde de Mesquita. Escolheu a ESF 
Maria Cristina, de onde foi enca-
minhada para a consulta com um 
oftalmologista na policlínica muni-
cipal, em Santa Terezinha.

“Há três meses começou esse 
contato com o oftalmologista. Fui 
boba, porque me deixava levar pelas 
pessoas dizendo que não adiantava 
procurar a prefeitura. No final, só perdi 
tempo longe. Em Mesquita mesmo 
resolvi essa questão”, diz, visivelmen-
te agradecida. Depois de encaminha-
da para a consulta com o especialista 
e atestada a necessidade da cirurgia, 
Isabel marcou o procedimento no 
Polo de Regulação de Mesquita.

 Relacionada entre as 100 pio-
res cidades do país na categoria de 
serviços de água e esgoto, segundo 
dados do Ranking do Saneamento 
Básico do Brasil, baseados em es-
tudos desenvolvidos pelo Sistema 
Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS), Nova Iguaçu 
não tem motivos para comemorar 
seus 187 anos de emancipação, nes-
ta quarta-feira (15). Seus quase 830 
mil habitantes ainda esbarram na 
ausência de infraestrutura nos bair-
ros da periferia e em serviços precá-
rios na área da saúde, educação e de 
mobilidade urbana.

A cidade também figurou na es-
cala nacional do desemprego e apa-
rece entre as que mais demitiram 
no país no ano passado. As estatís-
ticas são do Cadastro de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
A pesquisa mostra que o municí-
pio fechou 3.258 vagas em 2019. A 
Niely Cosméticos, estabelecida na 
região desde os anos 80, fechou sua 
fábrica. Cerca de 900 trabalhadores 
ficaram desempregados.

“Não temos o que comemorar”, 
afirmou a assistente Social, Aline 
Leitão, 34. Com a atual gestão, Nova 
Iguaçu parou de crescer e se tornou 
a capital do desemprego. O gover-
no municipal não atraiu nenhuma 
empresa, e as que existem estão 
indo embora. O trânsito piorou, o 

transporte se tornou mais precário, 
as ruas mais esburacadas, o comer-
cio fraco. O governo não tem rumo. 
A gestão está acabando. Até o mo-
mento nenhum projeto para a cida-
de foi apresentado”, disse ela.

Para o taxista J., 48, que pediu 
para não ser identificado, a cida-
de não teve um avanço nos últi-
mos anos. “A única coisa boa é a 
gastronomia. No contexto geral, 
Nova Iguaçu estagnou. Uma ci-
dade só cresce quando há plane-
jamento e avanços econômicos, 
o que não é o caso. Falta vontade 
política e compromisso com a 
população. Estou torcendo mui-
to para que esta situação mude”, 
declarou ele que trabalha no cen-
tro do município há 12 anos.

Procedimentos são os primeiros resultantes de convênio firmado no fim do ano passado

 Turmas de Contação de História, Arte Circense, Dança de Rua, Dança de Salão, Teatro e Capoeira estão disponíveis no espaço
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ma criança foi 
vítima de bala 
perdida na Ci-
dade de Deus, 
na Zona Oeste, 
na tarde desta 
segunda-feira. 
Policiais mi-
litares do 18º 

BPM (Jacarepaguá) realizaram 
uma operação na comunidade 
e houve intenso tiroteio. A PM 
apura as circunstâncias nas 
quais a criança foi ferida.

Segundo dados do apli-
cativo Onde Tem Tiroteio 
(OTT-RJ), houve registro de 
tiroteio nas localidades co-
nhecidas como Predinhos e 
Karatê, às 18h e 18h20, res-
pectivamente. De acordo 
com a Polícia Militar, a ope-
ração acabou às 18h30 com 
a prisão de um suspeito e a 
apreensão de uma pistola 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
Glock calibre 9mm, além de 
um carregador.

A corporação informou que, 
uma hora depois do término da 
ação policial, que contou com um 
blindado, chegou ao conhecimen-
to do comando do 18º BPM que a 
criança foi atingida por projétil na 
localidade de Tangará. Ela foi so-
corrida por moradores para a UPA 
da Cidade de Deus. A identidade, 
idade e estado de saúde dela ain-
da é desconhecido.

Os relatos de tiroteio na Cidade 
de Deus começaram ainda durante 
a madrugada de segunda-feira, se 
estendendo por parte da manhã, 
com tiroteios também na localida-
de Karatê. Apesar de informações 
de que o 18º BPM esteve no local, a 
PM negou a realização de operação 
neste período. Procurada, a Polícia 
Civil informou que nenhuma ocor-
rência sobre vítima de bala perdida 
foi registrada na 32ª DP (Taquara). 

Criança é vítima 
de bala perdida na 
Cidade de Deus

Foto: Daniel Castelo Branco / Arquivo / Agência O Dia

A Justiça do Rio de Janei-
ro voltou a negar o pedido de 
liberdade de Adriana Ferreira 
Almeida, que ficou conhecida 
como Viúva da Mega-Sena. Ela 
foi condenada a 20 anos de pri-
são por planejar o assassinato 
do milionário René Senna.

O advogado de Adriana en-
trou com um pedido de subs-
tituição da prisão preventiva 
por medidas cautelares, que foi 
negado. Adriana já havia conse-
guido esse benefício após seu 
segundo julgamento, mas des-
cumpriu as medidas, ficando 
foragida após uma decisão pos-
terior que determinava que ela 
voltasse para a prisão.

A Justiça do Rio já havia ne-
gado outro pedido de habeas 
corpus dos advogados de Adria-
na em setembro.

STF nega liberdade
Em dezembro de 2019, foi 

a vez do Supremo Tribunal 
Federal (STF) negar liberda-

Justiça do Rio volta a negar pedido de 
liberdade da Viúva da Mega-Sena

Miliciano da quadrilha de Ecko é preso 
em flagrante pela Draco na Baixada

de à viúva. Em sua decisão, 
o ministro Alexandre de Mo-
raes entendeu que a senten-
ça que condenou Adriana 
não concedeu o direito de 
recorrer em liberdade e que 
o entendimento do STF não 
alcança prisões preventivas.

Relembre o crime
O crime aconteceu no dia 

7 de janeiro de 2007, quando 
René foi executado a tiros na 

porta de um bar que frequenta-
va em Rio Bonito.

Ex-trabalhador rural, ele 
ganhou R$ 52 milhões em 
um sorteio da Mega-Sena em 
2005. De acordo com as inves-
tigações e a decisão da Justiça, 
Adriana foi a mandante do cri-
me e contratou ex-seguranças 
para matar o marido. As balas 
acertaram a nuca, a têmpora 
esquerda, o olho esquerdo e o 
queixo do milionário.

Agentes da Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas 
Organizadas e Inquéritos Es-
peciais (Draco) prenderam em 
flagrante, nesta segunda-feira, 
um miliciano que faz parte da 
quadrilha de Wellington da 
Silva Braga, o Ecko. Alexandre 
de Souza Damasceno, o Bebe-
zão, de 29 anos, atua em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminen-
se, em um braço da milícia de 
Ecko que é controlado por Da-
nilo Dias Lima, o Tandera.

De acordo com a Polícia 
Civil,  Bebezão foi captura-
do na Rua Capibaribe, no 
bairro Cabuçu. Ele, que es-
tava de carro e foi encon-
trado com uma pistola Glo-
ck, reagiu à prisão, mas foi 
controlado pelos agentes.

Contra o miliciano havia 
um mandado de prisão pre-
ventiva em aberto desde 
fevereiro do ano passado 
pelo crime de organização 
criminosa.

Cidade de Deus

 Foto: Reprodução / Internet

Bebezão foi capturado no bairro Cabuçu

Foto: Reprodução/ TV Globo

René Senna e Adriana Almeida
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ara quem 
busca opor-
tunidade de 
e m p r e g o , 
há feirões, 
vagas aber-
tas em em-
presas e no 
balcão da 
Prefeitura 

do Rio nesta semana. São cerca 
de 2,6 mil chances disponíveis.

A Comunidade Católica 
Gerando Vidas, por exemplo, 
promove três feirões hoje, ama-
nhã e quinta-feira. Nesta terça, 
a ação é no Sindicato dos Tele-
fônicos do Rio, na Rua Morais 
e Silva 94, no Maracanã. Serão 
200 oportunidades nos setores 
de Saúde e Comércio. Amanhã, 
a feira será na quadra da Unidos 
de Bangu, com 230 vagas de 
emprego nos setores de comér-
cio e serviços.

Na quinta, outro feirão ocor-
re na quadra do Arranco, em 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

P
Engenho de Dentro, com 550 
oportunidades. Serão oferecidas 
postos nos setores de Saúde, be-
leza, Comércio, administrativo 
e serviços. As ações começam a 
partir das 10h e o atendimento é 
feito por ordem de chegada.

No balcão da Prefeitura do 
Rio são mais de mil vagas, en-
tre chances para recolocação no 
mercado para pessoas com ou 
sem deficiência. Quem busca o 
primeiro emprego terá oferta. Há 
chances para todos os níveis de 
escolaridade para auxiliar de co-
zinha ou limpeza, barman, copei-
ro, operador de caixa, técnico de 
enfermagem, cozinheiro, mecâ-
nico, farmacêutico, entre outros.

Os interessados devem ir a 
um dos Centros Municipais de 
Trabalho com identidade, CPF, 
carteira de trabalho e PIS. Se es-
tiverem dentro do perfil, serão 
encaminhados e seguirão para 
entrevista.

Há cerca de 600 vagas para 

a empresa Atento. Todas de 
operador de atendimento. 
Não é exigida experiência. É 
preciso ter Ensino Médio com-
pleto. As oportunidades estão 
disponíveis para pessoas com 

deficiência e reabilitados da 
Previdência. Inscrições vão até 
domingo, dia 19. Interessados 
devem enviar e-mail para re-
crutamento@atento.com.br, 
com currículo, nome, cidade, 

telefone e DDD. Também é pos-
sível se inscrever pelas redes 
sociais da Atento: Facebook 
(http://www.facebook.com/
atentovagas/) e Telegram (@
AtentoRecrutamentoBot).

Rio tem 2,6 mil vagas 
de emprego

 Foto: Reprodução/Facebook

A Aeronáutica abriu, nes-
ta segunda-feira (dia 13), as 
inscrições para um concur-
so público com 156 vagas 
de nível técnico. São opor-
tunidades para o Estágio de 
Adaptação à Graduação de 
Sargento (EAGS), para in-
gresso em janeiro de 2021, 
nas seguintes áreas: Eletrô-
nica, Administração, Enfer-
magem, Eletricidade, Infor-
mática, Laboratório, Obras, 
Pavimentação, Radiologia e 
Topografia. Os interessados 
devem se inscrever no site 
i n g r e s s o . e e a r. a e r. m i l . b r / , 
até 12 de fevereiro, e pagar 
uma taxa de R$ 60.

Os candidatos precisam 
ter idade entre 17 e 24 anos, 
até 31 de dezembro de 2021. 
Eles serão submetidos a 
provas escritas de Língua 
Portuguesa e Conhecimen-
tos Especializados, de acor-
do com o cargo pretendido, 

Aeronáutica inscreve para concurso 
com 156 vagas de nível técnico

Preço de material escolar 
varia até 67% entre lojas

em 26 de abril de 2019.
Durante o processo sele-

tivo, haverá ainda inspeção 
de saúde, exame de aptidão 
psicológica, teste de ava-
liação do condicionamento 
físico, prova prática da es-
pecialidade, procedimen-
to de heteroidentificação 
complementar e validação 
documental.

Os aprovados em todas as 
etapas da seleção e selecio-
nados pela Junta Especial 
de Avaliação (JEA) deverão 

Foto: Silva Lopes

se apresentar na Escola de 
Especialistas de Aeronáuti-
ca (EEAR), em Guaratingue-
tá (SP), em 10 de janeiro de 
2021, para habilitação à ma-
trícula no curso.

Após a formatura na ins-
tituição de ensino, o aluno 
será promovido à gradua-
ção de terceiro-sargento e 
será classificado em uma 
das Organizações Militares 
do Comando da Aeronáutica 
(COMAER), segundo a ne-
cessidade da administração.

A época de comprar o material 
escolar já começou, mas os pais e 
responsáveis precisam ficar aten-
tos com os valores dos produtos e 
pesquisar muito. Segundo levan-
tamento do Procon-RJ, o preço dos 
itens da lista pode variar de acordo 
com a loja e marca e a região do Rio. 
A diferença chega a 67%.

O especialista em varejo Mar-
co Quintarelli aconselha que os 
pais negociem com os filhos a 
compra dos produtos com perso-
nagens. "Às vezes a criança quer 
uma mochila e um estojo, mas os 
pais têm que negociar com elas, 

ter um equilíbrio para minimizar 
o impacto no orçamento. Porque 
o valor aumenta de 30 a 40% com 
o licenciamento dos personagens", 
explica Marco.

Na pesquisa do Procon-RJ, a 
comparação de preços foi feita 
entre os itens da mesma marca, 
que foram encontrados em pelo 
menos duas lojas da mesma re-
gião e que tiveram variação de 
valor. O levantamento foi feito 
entre os dias 6 e 9 de janeiro nas 
Zonas Oeste, Sul e Norte, além 
do Centro e também na Baixada 
Fluminense. 

Aeronáutica: a Força Armada busca profissionais de dez especialidades

A Comunidade Gerando Vidas promove três feirões esta semana

 Foto: Gabriel de Paiva 

O preço dos itens da lista pode variar de acordo com a loja e marca e a região do Rio



Novidade

epois de Euro-
pa, Ásia, Esta-
dos Unidos, o 
mundialmente 
famoso Mu-
seu de Ilusões 
abre as portas 
da sua primei-
ra unidade na 

América Latina em um dos car-
tões postais do Rio de Janeiro. 
Localizado ao lado da estação 
do Bondinho do Pão de Açúcar, 
na Praia Vermelha, na Urca, a 
nova atração funcionará diaria-
mente, das 9h às 21h. 

O Museu de Ilusões, com 300 
metros quadrados, oferece uma 
experiência interativa, imersiva 
e divertida para a família. Os visi-
tantes irão mergulhar na cultura 
do Brasil e da América Latina atra-
vés dos 40 painéis desenhados 

nas paredes por artistas plásticos 
nacionais e internacionais.

As salas são parecidas com 
estúdios de cinema e possuem 
ambientes únicos em pintura 
3D. Os cenários são desenha-
dos à mão por uma equipe de 
artistas contemporâneos que 
utilizam a técnica de realidade 
aumentada, criando dezenas 
de desenhos incríveis.

Passeando por diversos ce-
nários de ilusões em 3D, os ca-
riocas e os turistas poderão jo-
gar futebol no Maracanã lotado, 
voar de asa delta pelas incríveis 
paisagens do Rio de Janeiro, 
surfar, brincar com pinguins 
da Patagônia, desfilar no Sam-
bódromo em pleno Carnaval, 
circular pelas favelas cariocas, 
subir no topo do Pão de Açúcar, 
tirar aquela foto clássica na Es-

Museu de Ilusões 
chega à Cidade
 Maravilhosa!

D
 Com cenários em 3D que causam a experiência de imersão aos visitantes

CCulturando ulturando 
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cadaria Selaron, sentar no ombro 
do Cristo Redentor, entre outras 
atrações. Todas as artes foram 
cuidadosamente projetadas para 
que o visitante consiga o melhor 
ângulo e a melhor experiência ao 
tirar suas fotos.

Para seu roteiro: 
Museu de Ilusões

Endereço: Av. Pasteur, 520 - 
Urca (ao lado da estação do Bondi-
nho do Pão de Açúcar)

Funcionamento: Diariamente 
(incluindo feriados)

Horário: Das 9h às 21h
Ingressos: R$66,00 (inteira) / 

R$33,00 (meia)
Aberto para o público em 

30/12/19 com sistema de soft ope-
ning

https://rioillusions.com.

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

Deficientes visuais pode-
rão conhecer em detalhes 
o Parque Estadual da Pedra 
Branca, na Zona Oeste do 
Rio.  Funcionários que parti-
cipam do Programa FURNAS 
de Voluntariado construíram 
uma trilha ecológica senso-
rial destinada exclusivamente 
para cegos. A ideia é permitir 
que eles explorem a trilha por 
meio dos sentidos táteis, au-
ditivos e olfativos e conheçam 
espécies típicas de vegetação 

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES



Foto: Andre Melo Andrade/MyPhoto Press /Gazeta Press

Gabigol e Jorge Jesus comemoram título brasileiro do Flamengo em 2019 após a partida contra o Ceará 

atacante Gabi-
gol e o técnico 
Jorge Jesus 
fizeram mis-
tério ao longo 
de dezembro 
sobre a per-
manência de 
ambos no Fla-

mengo por mais uma tempora-
da. Os dois esperavam alguma 
proposta irrecusável de clubes 
da Europa, em razão da exce-
lente campanha do Rubro-Ne-
gro em 2019, o que lhes rendeu 
visibilidade internacional com 
o título da Libertadores e o vice 
do Mundial. Mas não houve ne-
nhuma movimentação relevan-
te do exterior a fim de contratá-
-los. Por isso, o 2020 deles, tudo 
indica, vai ser de novo no Fla. 

Jesus tem contrato até maio, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMengão
Falta de interesse do 
exterior segura Gabigol 
e Jesus no Fla

O
mas insinuou semanas atrás 
que não sabia qual seria o seu 
destino já a partir de janeiro. 
Embora elogiado em quase 
toda a Europa pelo trabalho 
no Flamengo, não recebeu ne-
nhum convite formal para se 
transferir. Nos últimos dias, 
mudou o discurso e passou 
a reiterar que a conquista da 
Libertadores e do Mundial se-
riam a sua prioridade no Fla-
mengo em 2020.

Gabigol também fez sua 
aposta, notadamente após 
marcar os dois gols do título da 
Libertadores, sobre o River Pla-
te. Para fechar o ano de 2019 
com chave de ouro e diamante, 
imaginava ter papel decisivo 
na disputa do Mundial com 
o Liverpool. Não foi o que se 
deu. Tampouco recebeu algu-

ma proposta tentadora para 
mudar de camisa. Foi alvo de 
especulações, em razão do 
interesse de clubes ingleses e 
espanhóis, sem que nada de 
formal se concretizasse.

Sem opção, o atacante 
começou a ver com mais 
simpatia a possibilidade de 
continuar no Flamengo e 
as negociações com o clube 
avançaram nas últimas horas. 

Os dirigentes do Rubro-Negro 
internamente já dão como 
certa a renovação do contrato 
de Gabigol. Provavelmente, 
o caso deve ter um desfecho 
até o fim da semana.
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