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O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) afirmou hoje que 
"está suspensa qualquer negocia-
ção" sobre a possibilidade de dar 
subsídio à conta de luz de tem-
plos religiosos de grande porte.

A decisão foi ratificada, de 
acordo com o mandatário, depois 
de uma reunião na manhã de 
hoje com o missionário R.R. So-
ares, líder da Igreja Internacional 
da Graça de Deus, e o deputado 
Silas Câmara (Republicanos), um 
dos representantes da bancada 
evangélica no Congresso.

Ao deixar o Palácio do Alvo-
rada na manhã de ontem, Bolso-

naro havia reclamado das críticas 
que recebeu por querer dar subsí-
dio às igrejas. "Estou apanhando 
e nem decidi ainda", declarou ele. 
"Não sei por que essa fama de dar 
pancada em mim o tempo todo. 
Eu assinei o decreto? Então, por 
que essa pancada?".

Apesar de ter recuado, Bolso-
naro defendeu a viabilidade da 
proposta e afirmou que "o im-
pacto [financeiro] seria mínimo 
na ponta da linha". Ciente de sua 
popularidade com o eleitorado 
evangélico, ele fez questão de 
deixar claro que o veto ao subsí-
dio partiu da equipe econômica.

Bolsonaro recua e desiste de dar 
subsídio à conta de luz de igrejas

"O impacto seria mínimo na 
ponta da linha, mas a política da 
economia é não ter mais subsí-
dio. Falei com eles [religiosos] 
que está suspensa qualquer ne-
gociação nesse sentido."

Proposta para reduzir 
preço do combustível

Bolsonaro se reuniu hoje com 
o ministro de Minas Energia, 
Bento Albuquerque, para discu-
tir propostas que levem à redu-
ção do preço do combustível.

Segundo ele, uma das ideias 
estudadas pelo governo seria 
mexer no ICMS que incide "na 
refinaria, e não na bomba, no 
final da linha", isto é, para o 
consumidor final. O presiden-

te, no entanto, não explicou 
com detalhes como funciona-
ria essa desoneração.

Na visão do mandatário, os 
estados também podem contri-
buir no sentido de baixar o preço 
do combustível. "Nós queremos 
mostrar que a responsabilidade 
final do preço não é só do gover-
no federal. Nós temos aqui PIS, 
Cofins, Cide."

"Vai onerar para nós tam-
bém, mas os nossos governa-
dores têm que ter, obviamente, 
responsabilidade no preço fi-
nal do combustível. É isso que 
estamos buscando. Depende 
do Parlamento e, muitas vezes, 
da agência também [em refe-
rência à Aneel].

Energia solar
Bolsonaro também recuou 

em relação à possibilidade de ta-
xar a chamada geração distribuí-
da de energia, que envolve prin-
cipalmente a instalação de placas 
solares em telhados e terrenos 
por consumidores.

"Os pequenos consumidores 
e quem tem placa fotovoltaica 
na sua casa não precisam se pre-
ocupar com isso. E quem produz 
e tem seus próprios meios para 
transmitir energia também não 
precisa se preocupar."

A única exceção, segundo 
Bolsonaro, seria o dono de 
uma propriedade que "queira 
vender energia usando meios 
físicos de terceiros".

Quinta-Feira 16 de Janeiro de 2020

Ministério Pú-
blico Federal 
(MPF) entrou 
com agravo re-
gimental junto 
ao Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) questio-
nando decisão 

do ministro Gilmar Mendes, que 
concedeu habeas corpus, rejeita-
do pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), a Luiz Arthur Andrade 
Correia, envolvido em suposto 
esquema de lavagem de dinheiro 
com o empresário Eike Batista.

No parecer, o subprocurador-
-geral da República José Adonis 
de Araújo defende que a decisão 
"afronta a conhecida e estável Sú-
mula 691 do STF, segundo a qual 
não compete ao Supremo conhe-
cer de habeas impetrado contra 
decisão do relator que, em HC re-
querido a Tribunal superior, inde-
fere a liminar".

Segundo o MPF, o próprio mi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSImpasse

O
nistro já vinha "reiteradamente 
negando seguimento a HCs im-
petrados contra decisões mono-
cráticas denegatórias de medida 
liminar em habeas anteriores", 
inclusive em casos cuja gravi-
dade "é notoriamente inferior à 
retratada" no caso de Luiz Arthur 
Andrade Correia.

"A necessidade da prisão pre-
ventiva está em proteger a ordem 
pública, em face da gravidade em 
concreto do crime a ele imputado 
e contra o risco de reiteração deli-
tiva, considerando que o pacien-
te continuou praticando atos de 
lavagem de dinheiro até o meio 
do ano passado, durante toda a 
persecução penal dos autos", sus-
tenta o subprocurador.

José Adonis de Araújo afirma 
que a Súmula 691 do STF so-
mente pode ser superada, muito 
excepcionalmente, se houver fla-
grante ilegalidade ou teratologia, 
o que não é o caso.

"Vale registrar que a supera-

ção indiscriminada da súmula, 
fora das hipóteses em que a his-
tórica jurisprudência do STF a 
autoriza, representa preocupante 
ofensa às regras de competência, 
além de evidente supressão de 
instância e desrespeito ao princí-
pio da colegialidade", registra.

Ao apresentar as provas con-
cretas do caso, o Ministério Públi-
co Federal aponta fatos que com-
provam que "a prisão preventiva 
decretada tem fundamentação 
concreta e demonstra a presença 
dos requisitos legais".

O subprocurador defende que a 
afirmação de "frágil saúde de Cor-
reia não foi confirmada, uma vez 
que não há perícia oficial para res-
paldar as alegações, e o único exa-
me levado aos autos não comprova 
a existência de enfermidade grave".

Entenda o caso
Luiz Arthur Andrade Correia 

teve a prisão preventiva decretada 
no âmbito da Operação Segredo de 
Midas, deflagrada pela Procurado-
ria e pela Polícia Federal em 2019 
para apurar crimes de manipulação 
de mercado e utilização de infor-
mação privilegiada.

As investigações realizadas a 
partir das operações Eficiência e 

Luiz Arthur Andrade Correia

MPF questiona habeas
de Gilmar Mendes para 
investigado ligado a Eike

Foto: arquivo pessoal

Hashtag revelaram que as mes-
mas contas usadas para o paga-
mento de propina ao ex-gover-
nador do Rio Sérgio Cabral foram 
também usadas para "manipular 
ações de empresas envolvidas 
em contextos negociais com Eike 
Batista". O esquema utilizava 
uma empresa sediada no Pana-
má, segundo a Procuradoria.

No curso das investigações, 
apurou-se que Eike e Luiz Ar-
thur usaram a empresa "para 
atuar ilicitamente nos mercados 
de capitais nacional e estrangei-
ro, a fim de manipular ou usar in-
formação privilegiada de ativos 
que estariam impedidos ou os 
que não queriam que o mercado 
soubesse que operavam".
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empresário ba-
leado durante 
uma tentativa 
de assalto na 
Rodovia Ni-
terói-Manilha 
(BR-101) na tar-
de desta terça-

-feira, perdeu a visão de um olho 
e pode ficar totalmente cego. De 
acordo com a filha, Paulo Alves 
Cardoso, de 67 anos, fazia o trajeto 
da Região dos Lagos, onde os dois 
moram, para o Rio pela via pelo 
menos uma vez por semana por 
causa de um tratamento médico. 
No entanto, ela disse que o empre-
sário tinha "trauma" da região.

"Eu tenho uma endometriose 
profunda e como na Região dos 
Lagos não há esse tipo de espe-
cialista para fazer o tratamento, 
faço o acompanhamento médi-
co no Rio", contou a técnica de 
Enfermagem Ana Paula Almei-
da, 42. Ela mora em Búzios e o 
pai em Rio das Ostras.

A tentativa de assalto contra 
pai e filha aconteceu na altura 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
de Itaúna, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do esta-
do. Os dois voltavam de Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense, em um Toyota Hilux, 
por volta das 13h, quando fo-
ram fechados por criminosos 
armados que estavam em outro 
carro, de cor preta.

"Dois homens saíram do veícu-
lo, apontaram a arma para a gente 
e anunciaram o assalto. Acho que 
meu pai ficou nervoso e colocou o 
pé no freio rapidamente, fazendo 
com que o carro desse um tranco. 
Foi nessa hora que os bandidos ati-
raram na cabeça dele e fugiram", a 
técnica de Enfermagem lembrou. 

Paulo foi levado ao Hospital 
Estadual Alberto Torres (Heat), no 
Colubandê, onde passou o dia em 
cirurgia. Ainda segundo a filha, a 
bala que atingiu o pai entrou pelo 
seu olho esquerdo e saiu pelo direi-
to, fazendo com que ele perdesse o 
globo ocular do primeiro.

"Os médicos disseram que 
o olho direito não está res-
pondendo aos estímulos. Por 

causa da gravidade do trauma, 
eles não têm como dar um 
parecer total agora, mas pelo 
menos conseguiram manter o 
outro globo. A região está com 
uma hemorragia grande", avi-
sou Ana Paula.

A técnica de Enfermagem disse 
que o pai está sendo acompanhado 
a todo o momento pelos médicos, 
que avaliam a situação. Ela torce 
para que ele fique com pelo menos 
parte da visão do olho direito.

Paulo Alves Cardoso tem 67 anos 

Empresário baleado em 
São Gonçalo perde a visão de um 
olho e pode ficar totalmente cego

Foto: Arquivo Pessoal

ROTINA DE MEDO
A viagem entre a Região dos 

Lagos e o Rio pela Niterói-Ma-
nilha até então é feita pelo em-
presário e pela filha pelo menos 
uma vez por semana. Ana Paula 
contou que o pai não gostava de 
dirigir pelo trajeto, mas que o fa-
zia por causa do tratamento dela. 

"A gente estava vindo para o 
Rio semanalmente, no máximo 
de 15 em 15 dias, para eu fazer exa-
mes e o acompanhamento. É uma 

necessidade", resumiu, dizendo 
que desde ontem ela está na casa 
de parantes que a família que tem 
no município vizinho de Maricá.

Ainda segundo a técnica de Enfer-
magem, o pai dirigia receoso porque 
há pouco tempo presenciou um ar-
rastão também na Niterói-Manilha. 

"A gente ficou muito traumati-
zado com isso tudo. Quem vai adi-
vinhar que na BR, uma e pouca da 
tarde, ia acontecer uma coisa dessas? 
É filme de terror", lamentou.

Após 12 dias de crise no for-
necimento de água, com críti-
cas quanto à sua qualidade, a 
Cedae decidiu exonerar o che-
fe da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do Guandu, Jú-
lio César Antunes, que acumu-
la 30 anos na empresa. A deci-
são foi tomada no mesmo dia 
em que o governador Wilson 
Witzel, por meio de suas redes 
sociais, criticou a companhia: 
"São inadmissíveis os trans-
tornos que a população vem 
sofrendo por causa do proble-
ma na água fornecida pela Ce-
dae", escreveu Witzel no Twit-
ter. O governador disse ainda 
que determinou "apuração 
rigorosa tanto da qualidade da 
água quanto dos processos de 
gestão da companhia".

A informação sobre a exo-
neração de Júlio César Antu-
nes foi publicada no site do 
jornal "Correio da Manhã". 

Cedae exonera chefe da Estação de Tratamento 
de Água do Guandu após crise no fornecimento

Presidente da Cedae, Hélio 
Cabral anunciará outras medi-
das que serão tomadas nesta 
quarta-feira (15), em entrevista 
coletiva que concederá ao lado 
de funcionários do corpo téc-
nico da empresa.

Moradores do Rio de Janei-
ro e da Baixada Fluminense 
relatam, há 11 dias, problemas 
com a água fornecida pela Ce-
dae. Gosto de terra, coloração 
barrenta ou com aspecto de 
suja e ainda um forte odor 
são algumas das reclamações 
diárias. Um levantamento 
mostrou que, até o momento, 
residentes em 46 bairros do 
Rio e de seis cidades da Bai-
xada se queixaram do abaste-
cimento da estatal.

São Cristóvão, na Zona 
Norte, foi o primeiro bairro 
com denúncias de morado-
res. Com o decorrer dos dias, 
outros locais da região e da 

Zona Oeste registraram os 
mesmos problemas. Atual-
mente, as queixas atingem 
todas as áreas da capital.

Água sem geosmina
O presidente da companhia, 

Hélio Cabral, pediu desculpas 
à população pelos transtornos 
e afirmou que a presença da 
geosmina, um tipo de alga, foi 
detectada na sexta-feira (10) e 
a empresa fez a compra do car-
vão ativado. “A gente conseguiu 
diagnosticar e prognosticar e ini-
ciar o processo de implantação”, 
alegou Cabral, destacando que a 
água fica com gosto e cheiro de 
terra, mas não faz mal à saúde.

De acordo com ele, na próxi-
ma semana a água proveniente 
do Guandu não terá mais a pre-
sença da geosmina. "No Guandu, 
na semana que vem, com certe-
za a gente tem água saindo sem 
geosmina”, destacou.

Ministério da Saúde alerta para risco de 
surto de dengue no RJ a partir de março

O Ministério da Saúde aler-
ta que o Rio de Janeiro é um 
dos 11 estados do Brasil que 
podem ter surto de dengue a 
partir de março.

Exceto o Espírito Santo e o 
Rio, os demais estados ficam no 
Nordeste. De acordo com a pas-
ta, as áreas estão sendo monito-
radas para uma possibilidade de 
grande número da doença.

Segundo a superintendência 

de vigilância epidemológica e 
ambiental da Secretaria Estadu-
al de Saúde, foram 14 casos até 
14 de janeiro. No mesmo perío-
do do ano passado, foram 27 ca-
sos de dengue.

O Ministério da Saúde ar-
gumenta que a dengue é uma 
doença sazonal e estados com 
grande contingente populacio-
nal que foram pouco afetados no 
ano passado estão na lista.

Foto: Pixabay/Divulgação

Ministério da Saúde alerta para risco de dengue 
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esquita ini-
ciou nesta 
segunda a 
c a m p a n h a 
“Rio Contra 
o Saram-
po”, pro-
m o v i d a 
pelo gover-

no estadual. A ação durará 
até 13 de março, mas contará 
com dois dias “D”, ambos já 
marcados para 1º de feverei-
ro e 7 de março. As duas da-
tas caem em sábados – dias 
em que as pessoas costu-
mam estar mais livres para 
irem a um posto de vacina-
ção. Agora, o público-alvo 
é o de bebês a partir de seis 
meses de vida até adultos 
com 49 anos. No entanto, a 
campanha se direciona ape-
nas aos pacientes que não 
foram imunizados contra a 
doença anteriormente.

“É importante que todos 
que não receberam as do-
ses da vacina sejam imuni-
zados, principalmente por 
conta do cenário epidemio-
lógico do Sarampo em nos-
so estado. Já foram confir-
mados pela Secretaria de 
estado de Saúde 371 casos 
em 18 municípios do Rio. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

M
Só mesmo a prevenção pode 
resolver esse problema, visto 
que o sarampo é uma doença 
extremamente contagiosa”, 
avisa Sabrina Louroza, coor-
denadora de Imunização do 
município de Mesquita.

Campanha nacional foi 
realizada ano passado, 
com duas etapas

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sarampo 
foi realizada pelo Ministério 
da Saúde em 2019, mas divi-
dida em duas etapas. Na pri-
meira fase, que começou em 
7 de outubro e se encerrou 
no dia 25 do mesmo mês, o 
público-alvo foi o de crian-
ças ainda não vacinadas com 
idades entre seis meses e 
menos de 5 anos. A segunda 
etapa se iniciou em novem-
bro, no dia 18, e terminou no 
mesmo mês, no dia 30. Nes-
se período, no entanto, a va-
cinação foi direcionada aos 
jovens na faixa etária de 20 
a 29 anos de idade.

Confira abaixo os locais 
de votação em Mesquita:

CMS Paraná – Rua Paraná 
557, Centro.

UBS Santa Terezinha – 

Rua Mário de Abreu 170, Vila 
Emil.

Clínica da Família Dr. Jor-
ge Campos – Avenida Brasil 
s/nº, Coreia.

UBS BNH – Avenida das 
Oliveiras 355, BNH.

UBS Vila Emil I (Parque Lu-
dolf ) – Rua Hipólito 845/847, 
Vila Emil.

ESF Edson Passos – Rua 

Magno de Carvalho 317, Ed-
son Passos.

UBS Banco de Areia / ESF 
– Rua Bicuiba 418, Banco de 
Areia.

Clínica da Família Jacutin-
ga – Rua Barão do Rio Branco 
s/nº, Jacutinga.

UBS Edson Passos – Ave-
nida Presidente Costa e Silva 
357, Edson Passos.

Clínica da Família Walter 
Borges – Rua Inácio Serra s/
nº, Chatuba.

UBS Vila Norma / EACS – 
Rua Célio de Azevedo 219, 
Vila Norma.

ESF Maria Cristina – Rua 
Hermelinda 190, Rocha So-
brinho.

São José  –  Avenida União 
676, Santa Terezinha. 

Mesquita inicia campanha 
“Rio Contra o Sarampo”

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaguaí, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
realizou na manhã dessa se-
gunda-feira (13/01), na ESF de 
Chaperó, um encontro para 
alertar a população sobre a im-
portância de se cuidar da saúde 
mental como se cuida da saúde 
física, de forma preventiva. A 
ação contou com o apoio das 
Secretarias de Educação e Cul-
tura e de Assistência Social.

Nesse encontro aconteceu 
uma palestra com a psicóloga 
e coordenadora geral de psico-
logia da saúde, Débora Vascon-
celos, sobre cuidados da saúde 
mental, tais como autoconheci-
mento, qualidade de vida e for-
talecimento do diálogo; além 
de uma conversa com a assis-
tente social do CRAS Praça CÉU, 
Hélida Ribeiro, que explicou os 
serviços oferecidos pelos Cen-

Itaguaí promove Janeiro Branco em postos de saúde do município Escola municipal de teatro inicia 
ano com grandes novidades 

tros de Referência de Assistên-
cia Social e os benefícios de ter 
o Cadastro Único, que pode ser 
feito em qualquer CRAS.

Também estiveram presentes 
nesse encontro a psicóloga da 
UBS Chaperó, Patrícia Rodrigues; 
a enfermeira e coordenadora 
da ESF Chaperó, Ioná da Mota 
Araújo; a coordenadora do CRAS 
Praça CEU, Leila Braga; a diretora 
da Escola de Educação Infantil 

Foto: Divulgação

Prefeito Isoldackson Cruz de Bri-
to, Marinalda de Lima Nemos; o 
diretor da Escola Estadual Mu-
nicipalizada de Chaperó, Carlos 
Alberto; a coordenadora de fo-
noaudiologia e do Programa de 
Saúde nas Escolas (PSE), Aman-
da Menezes; e a fonoaudióloga 
Leila Monteiro do PSE. Todos 
ressaltaram a importância da 
ação que incentiva os cuidados 
preventivos da saúde mental.

Este ano a cultura está tra-
zendo grandes novidades. A 
Escola de Teatro receberá um 
novo espaço, que abrigará no-
vas turmas com idade mínima 
de 6 anos e uma nova turma 
para a melhor idade.

A pré-matrícula iniciará 
nesta quinta-feira (16), para 
turmas infantis, adolescentes, 
adultos e melhor idade. Além 
da oficina de edição e filma-
gem para vídeos populares 
(YouTube), que abrirá mais 
de 250 vagas com turnos pela 
manhã, tarde e noite.

Para efeituar a pré-matrícula 
é necessário indicar o nome, fai-
xa etária e turno de interesse e 
dois números de telefone para 
contato através do email es-

coladeteatro@nilopolis.rj.gov.
br. Após o envio, a equipe da 
escola entrará em contato para 
informar a documentação ne-
cessária e a data da efetivação 
de matrícula.

A nova sede está localizada 
na antiga Escola Municipal Ve-
reador Orlando Hungria, que 
fica na rua Eliseu de Alvarenga, 
384, bairro Olinda. Para maiores 
informações, ligue para os tele-
fones: 3761-3658 ou 2691-9440. 

Ação da Secretaria de Saúde tem o apoio das Secretarias de Educação e Cultura e de Assistência Social

Ação planejada pelo governo estadual imunizará pessoas que ainda não se vacinaram contra a doença entre seis meses e 49 anos de idade
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m PM morreu 
baleado, na 
noite desta 
t e r ç a - f e i r a , 
durante uma 
tentativa de 
assalto no En-
genho Novo, 
na Zona Norte 
do Rio. O cabo 

Leandro Jorge Cardoso Salomão, 
de 31 anos, estava de moto quan-
do foi abordado por bandidos 
na Rua 24 de Maio, na altura da 
estação Silva Freire da SuperVia, 
por volta das 20h.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o cabo, que era lotado na 
Diretoria Geral de Pessoal (DGP) 
e estava cedido ao Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT), tentou 
fugir do local, quando os crimi-
nosos atiraram contra ele. O PM 
foi atingido nas costas e morreu 
na hora. Ele não estava armado.

Agentes do Méier Presente fo-
ram os primeiros a chegar no lo-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

U
cal e chamaram o Corpo de Bom-
beiros, que constataram a morte 
do cabo. A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) foi acionada 
e fez a perícia no local.

O militar estava na PM desde 
2012, era casado e deixa uma filha. 
"Até o momento, não há informa-
ções sobre o seu sepultamento", a 
Polícia Militar disse, em nota.

A moto do policial não foi leva-
da pelos bandidos. Ainda não há a 
informação sobre o paradeiro deles.

RECOMPENSA
Horas depois do crime, o 

Disque Denúncia divulgou que 
está oferecendo uma recom-
pensa de R$ 5 mil para quem 
der informações que levem à 
prisão dos assaltantes.

Quem tiver qualquer infor-
mação pode entrar em contato 
através dos seguintes canais: 
WhatsApp do Portal dos Procu-
rados: (21) 98849-6099; Face-
book: www.facebook.com/pro-

curadosrj; Disque Denúncia: (21) 
2253-1177; ou ainda pelo aplica-
tivo "Disque Denuncia RJ".

A entidade afirma que as in-

formações são sigilosas e serão 
encaminhadas para o Grupo de 
Ação Conjunta (GAC), forma-
do pela DHC e pela PM e que é 

encarregado do caso e que tem 
como prioridade prender os en-
volvidos na morte de agentes de 
segurança pública no Rio.

PM morre baleado em 
tentativa de assalto 
no Engenho Novo

Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil já sabe que o 
tiro que matou Anna Carolina 
de Souza Neves, de 8 anos, atin-
gida na cabeça no sofá da casa 
onde vivia, em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, partiu dos 
fundos do imóvel. Os agentes da 
Delegacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF) reali-
zam na manhã desta quarta-feira 
(15) uma perícia no local.

"A gente fez a perícia no imóvel 
e, pela trajetória do projétil dentro 
da casa, o tiro veio dos fundos, da 
região mais elevada que a casa. 
Porque o tiro entrou pelo telhado, 
passou pelo forro. Então ele veio 
dos fundos do imóvel, uma área de 
vegetação, onde vamos continuar 
essa perícia na área", destacou o de-
legado Cassiano Conte.

Segundo o delegado, a bala tira-
da do corpo da criança ainda está 
passando por análises e pode reve-
lar detalhes do crime.

"O projétil foi removido do cor-
po da menina, trata-se de uma 
arma de calibre curto. A gente ainda 
está fazendo a análise pericial nela, 
passando o nosso banco de dados 

Polícia já sabe de onde partiu tiro que 
matou menina em casa em Belford 

Traficante condenado no RJ está
 foragido após sair em indulto de Natal

de informação, para ver se temos 
outros registros com essa mesma 
arma através de comparação peri-
cial", destacou.

Uma moradora da região, que 
preferiu não se identificar, afirmou 
que ouviu um tiro no dia do crime. 
E que não estava acontecendo ne-
nhum tiroteio na região.

“Começaram a gritar e a pedir 
ajuda, e fomos ajudar. É isso que a 
gente sabe”, contou, ressaltando 
que a área é de risco.

A família da criança acompanha 
a perícia. Anna Carolina morava per-
to do Morro da Caixa D'Água.

Segundo a Polícia Militar, não 
havia operação na região em que 
Anna Carolina foi baleada. A família 
informou à corporação que dispa-
ros foram ouvidos pouco antes de a 
menina ser atingida.

O corpo de Anna Carolina foi 
enterrado no dia seguinte, no Ce-
mitério de Irajá. Parentes e amigos 
participavam da cerimônia de des-
pedida da menina. "Agora, neste 
momento, ela está nos braços de 
Jesus Cristo", disse um familiar. 
A menina estava sentada ao lado 
do pai no sofá assistindo televisão 
quando foi atingida.

O traficante Vinicius Pessoa 
Pedroni, o Guiça, condenado a 22 
anos de prisão, é procurado pelas 
autoridades do Rio de Janeiro des-
de o último dia 31 de dezembro, 
quando deveria se apresentar à 
Justiça após receber o benefício de 
indulto de Natal.

O direito às saídas tempo-
rárias para presos do regime 
semiaberto é previsto na lei de 
execução penal, mas o detento 
precisa retornar ao presídio seis 
dias depois da liberação.

No caso de Vinícius, a Justi-
ça autorizou a sua saída da Pe-
nitenciária Esmeraldino Ban-
deira, em Bangu, na Zona Oeste 
do Rio, no dia 24 de dezembro. 
O traficante deveria retornar 
no dia 31 do mesmo mês.

O criminoso pertencia a quadri-
lha do traficante Nem da Rocinha, 
que comandava o tráfico de drogas 
na comunidade da Zona Sul.

Segundo informações do Tri-
bunal de Justiça do Rio, a defesa 
de Vinícius pediu sua liberação 
em dezembro de 2018. O pedi-
do foi negado, mas a 5º Câmara 
Criminal deferiu o benefício, 

atendendo a um recurso dos ad-
vogados do traficante.

Recompensa por informação
O Programa Disque-Denúncia 

está oferecendo uma recompensa 
no valor de R$ 1 mil por informa-
ções que levem a prisão de Vini-
cius Pedroni.

Quem tiver qualquer informa-
ção sobre a localização dos suspei-
tos procurados, pode entrar em 
contato através dos telefones (21) 
98849-6099 ou 0300-253-1177. O 
anonimato é garantido.

O cabo tinha 31 anos 

Foto: Reprodução / rede social

Menina de 8 anos morre atingida por bala perdida em Belford Roxo, RJ
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e r m i n a m 
nesta quar-
ta-feira as 
inscrições 
nas 302 va-
gas gratui-
tas de Ensi-
no Médio e 
Técnico da 
Escola Fir-

jan Sesi, nas unidades da Tijuca 
e de São Gonçalo. O edital está 
disponível na internet, no site 
das escolas (http://www.escola-
firjansesi.com.br/), onde devem 
ser feitas as inscrições, com pos-
terior confirmação na escola de 
interesse. As vagas são para os 
turnos da manhã e tarde, com 
início das aulas previsto para o 
dia 5 de fevereiro.

Além da grade curricular 
do Ensino Médio, os estu-
dantes poderão se formar 
nos seguintes cursos: Téc-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

T
nico em Edificações, Técnico 
em Sistemas de Energia Reno-
vável, Técnico em Confeitaria 
e Técnico em Alimentos.

Segundo Giovanni Lima, ge-
rente de Educação Básica da 
Escola Firjan Sesi, a proposta da 
dupla certificação busca comple-
mentar a educação básica com a 
profissional para facilitar a con-
quista do primeiro emprego.

O aluno terá uma boa for-
mação no Ensino Médio, tendo 
contato com todas as suas parti-
cularidades, mas também sairá 
tecnicamente preparado para a 
formação pela qual optar, facili-
tando a sua inserção no mercado 
de trabalho", diz Giovanni.

A inserção do Ensino Técnico 
já começa no primeiro ano da for-
mação estudantil. No turno esco-
lhido, o aluno irá cursar todas as 
disciplinas da Matriz Curricular 
do Sesi e, no contra turno, dois 

cursos de Iniciação Profissional 
no Senai, já no primeiro semes-
tre. O objetivo desses dois cursos, 
explica Giovanni, é fazer com que 
o aluno experimente as opções 
de formação para definir o curso 
técnico que irá frequentar no se-
gundo semestre.

PREPARATÓRIO PARA ENEM
No segundo ano, o curso téc-

nico terá início no contra turno 

da formação de Ensino Médio 
convencional. Já no terceiro ano, 
além de dar prosseguimento à for-
mação de nível médio, o aluno po-
derá optar pelo curso preparatório 
para o Enem, ou por estágio refe-
rente ao curso técnico escolhido.

PROVA DE SELEÇÃO
As 302 vagas (240 na Tijuca 

e 62 em são Gonçalo) são vol-
tadas prioritariamente para os 

dependentes de industriários 
ou de ex-industriários, mas 
também contemplam alunos 
em geral. As provas serão no 
dia 23, das 9h às 12h, com 60 
questões de múltipla escolha 
sobre Português, Matemática, 
Ciências da Natureza e Ciên-
cias Humanas. Editais no link: 
www.escolafirjansesi.com.br/
escolasesi/processo-seletivo/
turmas-2020.

Escola Firjan Sesi oferece 
302 vagas gratuitas em 
São Gonçalo e na Tijuca

 Foto: Paula Johas

A Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) deu início ao 
processo anual da prova de 
vida dos procuradores e ser-
vidores aposentados, além 
dos pensionistas especiais, 
que deverão comparecer à 
sede do órgão no mês do ani-
versário. Será preciso levar 
documento de identidade, 
CPF e comprovante de resi-
dência atualizado (últimos 
três meses). O órgão fica na 
Rua do Carmo 27, no Centro 
do Rio. A prova de vida é fei-
ta na Gerência de Recursos 
Humanos, no 11º andar.

Em caso de dependen-
tes, é preciso apresentar 
também a certidão de nas-
cimento (filhos menores ou 
inválidos), a certidão de ca-
samento/escritura de união 
estável (cônjuge/compa-
nheiro) e o CPF.

Caso haja impossibilida-
de de locomoção ou compa-

Procuradoria-Geral do Estado convoca 
servidores e inativos para a prova de vida

Servidores de Duque de Caxias 
têm desconto de até 60% em 
curso na Estácio

recimento do titular, a pro-
va de vida poderá ser feita 
por meio de um procurador, 
com documento de procura-
ção outorgado há menos de 
três meses e com firma reco-
nhecida em cartório.

O titular que reside fora 
do país deverá encaminhar, 
além dos documentos cita-
dos acima, o Traslado de Es-
critura Pública de Declaração 
de Vida, de Estado Civil e de 

Foto: Claunir Tavares / PGE

Comprovação de Endereço, 
lavrada por Tabelião de No-
tas pela embaixada brasileira 
ou pelo consulado brasileiro, 
conforme o caso, aos cuida-
dos da Gerência de Recursos 
Humanos, Rua do Carmo 27, 
11º andar, Centro, Rio de Ja-
neiro/RJ. CEP: 20011-900.

Dúvidas poderão ser envia-
das para o e-mail grh@pge.
rj.gov.br ou pelos telefones (21) 
2332- 9276/2332-0827.

A Prefeitura de Duque de 
Caxias e a Universidade Es-
tácio de Sá (Campus Caxias) 
firmaram uma parceria para 
oferecer descontos de até 60% 
nas mensalidades dos cursos 
oferecidos na unidade para os 
servidores do município, as-
sim como para seus cônjuges 
e de dependentes diretos. As 
inscrições podem ser feitas até 
o dia 31 de janeiro e esse prazo 
pode ser prorrogado.

Para obter o desconto, os 
interessados deverão se inscre-
ver exclusivamente através do 
link https://consultor.estacio.

br/inscricaoconsultor/8057 ou 
pelo telefone (21) 97915-0723.

O curso de Medicina Veteri-
nária está com desconto de 60% 
durante o primeiro semestre de 
2020 e 50% de desconto duran-
te todo o curso. Já para os demais 
cursos, o desconto concedido é de 
50% durante todos os períodos. 
A oferta não é válida para o curso 
de Medicina. As aulas começam a 
partir do dia 17 de fevereiro.

Os alunos estudarão em um 
prédio totalmente novo e con-
fortável, situado na Rua Paulo 
Lins, nº 20, bairro Vinte e Cinco 
de Agosto.

O prédio da PGE fica no Centro do Rio

O ensino na Escola Firjan Sesi alia educação básica ao ensino técnico, com aulas preparatórias para o Enem e oportunidade de estágio

 Foto: Divulgação

O novo prédio da Estácio de Sá em Duque de Caxias



Natureza

o sábado, 18, 
às 8h, a agên-
cia Rio Ecoes-
porte com seu 
grupo Rio Eco 
Trilhas levará 
interessados 
em conhecer a 
Pedra do Pon-

tal, mirante com 500m de altura 
que revela a beleza das praias da 
macumba e do Pontal no Recreio 
dos Bandeirantes. A retribuição 
ao passeio é voluntária, quem 
ainda quiser praticar rapel tam-
bém terá esta oportunidade no 
passeio, com 20 metros de altura, 
do topo da pedra é comum a prá-
tica do esporte. Para essa opção, 
basta agendar previamente, e 
efetuar um pagamento mínimo 
de R$50 para o equipamento. Já 
para a trilha, basta chegar no ho-

rário marcado, na barraca da Rio 
Ecoesporte no Posto 12.

No domingo, 19, o grupo segue 
rumo às cachoeiras de Vargem 
Grande, para conhecer as cacho-
eiras do entorno, na oportunida-
de será feita uma pequena trilha 
que levará a um delicioso banho 
de cachoeira. O ponto de encon-
tro é no restaurante Tô na Boa, na 
Rua Luiz Borracha 722, às 8h30

O programa busca reunir 
amantes da natureza interessa-
dos em conhecer os quatro can-
tos da cidade. Com uma equipe 
especializada em esportes na 
natureza, todos os finais de sema-
na são promovidos roteiros com 
retribuição voluntária. Informa-
ções: telefone 21 99742-9191 ou 
pelos e-mails: receptivo@rioe-
coesporte.com.br, rioecoesporte.
turismo@gmail.com.

Rio Ecoesporte leva
 interessados a conhecer 
as belezas da Zona Oeste

N
 Grupo Rio Eco Trilhas oferece turismo “camarada” com guia profissional

CCulturando ulturando 
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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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Washington Mendes

com o com o especialistaespecialista

Como planejar e organizar as Como planejar e organizar as 
finanças em 2020?finanças em 2020?

O

PapoPapo

começo de 
um novo 
ano sempre 
traz grandes 
e x p e c t a t i -
vas.  Passa-
mos a traçar 
m e nt a l m e n -
te sonhos e 

projetos e  prospectamos 
uma inf inidade de obje-
tivos.  Ter  dív idas estabi-
l izadas talvez seja a  prin-
cipal  delas,  af inal ,  isso se 
faz necessário para se ter 
um 2020 f inanceiramente 
saudável.

Começar janeiro 
com o pé direito

 re q u e r  p l a n e j a m e nto, 
a f i n a l ,  n o s s a s  d e s p e s a s 
ge ra d a s  e m  d e ze m b ro  p o -
d e m  ge ra r  u m a  s u r p re s a 
l o go  n o  i n í c i o  d o  a n o,  j á 
q u e  e s s e s  b o l e to s  p o d e m 
v i ra r  u m a  b o l a  d e  n e ve 
q u a n d o  s e  j u nt a m  à s  c o n -
t a s  c o m u n s  n e s t a  é p o c a 
c o m o  m ate r i a l  e s c o l a r, 
I P VA ,  I P T U,  e nt re  o u t ra s .

Planejar é a 
palavra mágica

 que todo Educador Fi-
nanceiro gosta de utilizar. 
Mas e na prática,  como 
faço isso? Sentando e ma-
peando cada etapa do ano 
de 2020, visualize hoje 
sua vida f inanceira.  O ano 
já começou, mas você já 
pensou em tudo que terá 
que pagar ao longo dele? Já 
tem ideia de como deve fa-
zer para tirar suas metas do 
papel e não viver um ano 
financeiro apertado?

O que você está 
economizando

 hoje para conseguir que 
seja um 2020 no azul? É 
preciso entender que os 
movimentos começam 
quando você trabalha em 
cima deles.

Siga sempre a 
máxima de primeiro

 ter uma regra bem de-
finida sobre o que se deve 
gastar e poupar para in-
vestimento, jamais pegue 
tudo que vem a suas mãos 
e gaste 100%, e para isso é 
preciso definir mês a mês, 

através de caderno, plani-
lha ou aplicativo, tudo que 
recebe e gasta. 

Nesta etapa do processo 
também defina o valor gas-
to diariamente, assim você 
terá um melhor controle.  E 
como fazer isto? A conta é 
simples,  veja abaixo:

Salário dividido por 30 = 
“X” (valor base para gastos 
e investimentos).

Esta equação é a que 
muitos de nós não quer en-
xergar porque fica aclarado 
e passa ser um espelho di-
ário.  Através deste método 
podemos viver cotidiana-

mente e sempre que exce-
der o limite diário compen-
sar no dia posterior e assim 
o controle estará sempre 
sob seu domínio.

Seja você autônomo, tra-
balhador formal,  concur-
sado ou estagiário,  jamais 
pense que a v ida é feita 
de acasos.  A organização 
e planejamento são essen-
ciais para fazer você entrar 
em qualquer ano de sua 
vida no azul.  Se organize 
para não chegar ao f im do 
ano cheio de dív idas e par-
celamentos.

 Gaste somente aquilo 

que pode pagar,  dentro do 
seu planejamento. Tente, 
por exemplo, não gastar 
muito em dezembro e pou-
par o dinheiro do décimo 
terceiro e gratif icações, 
pois assim, seu 2021 pode 
ser ainda melhor.

Seja o protagonista da sua 
vida financeira. Organização 
e disciplina são as palavras 
mágicas. Não existe truque. 
Tenha um excelente 2020!

Washington Mendes é 
contador formado pela Uni-
granrio em Ciências Contá-
beis,  Consultor f inanceiro



Foto: Divulgação / Fiorentina

Pedro com a camisa 9 da Fiorentina

centroavante 
Pedro está a 
detalhes bu-
rocráticos de 
se tornar jo-
gador do Fla-
mengo. De-
pois de uma 
reunião na 

terça-feira, a Fiorentina acei-
tou emprestá-lo ao Rubro-
-Negro até o fim do ano, com 
valor fixado de compra.

Perto do desfecho positivo 
após disputa com o Grêmio, o 
clube da Gávea espera o joga-
dor no Rio na sexta-feira para a 
assinatura do contrato. Pedro 
viajará nesta quinta ao lado 
do empresário Marcio Giugni, 
que esteve na Itália para con-
duzir as negociações com os 
dirigentes da Fiorentina.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMengão
Após liberação da Fiorentina, 
Flamengo espera Pedro no 
Rio para assinar contrato

O
O acordo pelo ex-jogador 

do Fluminense não está re-
lacionado ao futuro de Ga-
bigol. Mesmo com a demo-
ra na resposta, o Flamengo 
acredita que conseguirá 
garantir a permanência de 
seu artilheiro até a próxima 
semana. Sem propostas de 
peso na Europa, a tendên-
cia é que Gabriel Barbosa 
seja negociado em definiti-
vo pela Inter de Milão com 
o Rubro-Negro.

O Flamengo também está 
perto de assinar contrato de 
empréstimo com o meio-
-campista Thiago Maia, hoje 
no Lille. Ele já foi liberado 
pelo clube francês e viaja ao 
Rio para passar por exames e 
firmar o compromisso ainda 
nesta semana.

O mercado de janeiro tem 
sido agitado para o Rubro-
-Negro. Nesta quarta-feira, o 
clube apresentará o zagueiro 

Gustavo Henrique, ex-Santos, 
no Ninho do Urubu. O atacan-
te Pedro Rocha, cedido pelo 
Spartak Moscou, já foi oficia-

lizado como reforço. A reve-
lação Michael, ex-Goiás, por 
sua vez, pode ser anunciada a 
qualquer momento.
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