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O governador Wilson Witzel 
determinou, em reunião nesta 
sexta-feira (17), o afastamento do 
diretor de saneamento e grande 
operação da Companhia Esta-
dual de Águas e Esgotos (Cedae), 
Marcos Chimelli.

Pela manhã, funcionários da 
Cedae foram à delegacia para de-
por sobre a água que tem chega-
do às casas com gosto e cheiro de 
terra, numa coloração escura.

A polícia esteve na estação de 
tratamento do Guandu na quinta 

e na sexta para investigar as cau-
sas do problema.

Água marrom
Há 15 dias, moradores de dife-

rentes partes da Região Metropoli-
tana do Rio relatam que a água en-
canada da Cedae chega com cheiro 
e gosto de terra, quando não turva.

Nesta quarta-feira (15), o pre-
sidente da companhia, Hélio 
Cabral, pediu desculpas à po-
pulação pelo que chamou de 
“transtornos”.

Witzel determina afastamento de 
diretor de saneamento da Cedae

Sábado 18 a Segunda 20 de Janeiro de 2020

secretário espe-
cial da Cultura, 
Roberto Alvim, 
foi exonerado 
do cargo, segun-
do confirmou 
a assessoria da 
pasta na manhã 
desta sexta-fei-

ra. Ele provocou uma onda de in-
dignação após copiar frases de 
um discurso nazista em um pro-
nunciamento oficial da pasta. A 
exoneração de Alvim já havia 
sido antecipada pela colunista 
Miriam Leitão e foi publicada no 
Diário Oficial em edição extra na 
tarde desta sexta.

A polêmica surgiu após um 
vídeo ser divulgado para anun-
ciar o Prêmio Nacional das Ar-
tes, projeto no valor total de 
mais de R$ 20 milhões. Na gra-
vação, Alvim copiou uma cita-
ção do ministro de propaganda 
da Alemanha nazista, Joseph 
Goebbels. Além disso, o anún-
cio traz como fundo musical a 
ópera "Lohengrin", de Richard 
Wagner, compositor alemão 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSExoneração

O
celebrado pelo nazismo. A se-
melhança entre o discurso de 
Alvim e do ministro nazista 
foi identificada primeiro pelo 
portal "Jornalistas Livres".

O presidente Jair Bolsonaro 
comunicou também, por meio 
de nota, a demissão de Rober-
to Alvim da Secretaria Espe-
cial de Cultura. De acordo com 
Bolsonaro, o "pronunciando 
infeliz" tornou a permanência 
de Alvim no governo "insus-
tentável", por mais que ele te-
nha se desculpado.

Bolsonaro disse repudiar as 
"ideologias totalitárias e geno-
cidas" e "qualquer tipo de ilação 
às mesma". Além disso, mani-
festou "total e irrestrito apoio 
à comunidade judaica". Mais 
cedo, o Palácio do Planalto ha-
via informado que não iria co-
mentar a declaração de Alvim, 
alegando que o então secretário 
já havia se manifestado.

O vídeo e as referências ao 
nazismo incomodaram até 
mesmo o mentor de Roberto 
Alvim, o ideólogo Olavo de 

Carvalho. "É cedo para julgar, 
mas o Roberto Alvim talvez não 
esteja muito bem da cabeça. Ve-
remos", publicou Carvalho. Em 
entrevista à "Rádio Gaúcha" na 
manhã desta sexta-feira, ele la-
mentou a declaração do guru.

— A única coisa que me entris-
teceu disso tudo foi essa frase do 
professor Olavo, um mestre pra 
mim, uma pessoa que ajudou 
muito com seus escritos — disse 
Roberto Alvim.

Na mesma entrevista, Rober-
to Alvim negou conhecimento 

O secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, copiou uma citação do ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels

Roberto Alvim é 
demitido da Secretaria 
Especial da Cultura 

Foto: Reprodução

da frase de Goebbels, mas disse 
que concorda com ela. O dis-
curso teria sido escrito em um 
"brainstorming", segundo ele. A 
finalização do texto foi dele, no 
entanto. Além disso, a escolha 
da música de Wagner também 
teria sido feita por ele.

Segundo o livro "Goebbels: a 
Biography", de Peter Longerich, 
o líder nazista afirmou: "A arte 
alemã da próxima década será 
heróica, será ferreamente ro-
mântica, será objetiva e livre de 
sentimentalismo, será nacional 

com grande páthos e igualmen-
te imperativa e vinculante, ou 
então não será nada" 

Convite feito
O presidente Jair Bolsona-

ro convidou a atriz Regina 
Duarte para assumir a Secre-
taria da Cultura do governo 
federal. O convite foi feito 
por telefone, numa ligação 
do próprio presidente. Se-
gundo aliados de Bolsonaro, 
Regina ficou de responder 
nos próximos dias.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Estação de tratamento de água do Guandu
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ma idosa de 
93 anos teve o 
braço cortado 
por uma te-
soura quando 
um técnico re-
tirava o gesso 
do membro, 

no Hospital Municipal Rocha 
Faria, em Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio. Alda Waltz 
Lisboa precisou levar 18 pon-
tos por conta do corte. O pro-
fissional foi afastado de suas 
funções e o caso é investigado 
pela unidade de saúde.

As imagens do machucado 
provocado pelo funcionário, 
responsável pela imobiliza-
ção de pacientes fraturados, 
chocam. Um enorme corte 
foi feito desde a mão da idosa 
e pegou todo o antebraço. O 
machucado tem aproximada-
mente 20 centímetros. 

Ully Waltz, de 19 anos, sobri-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNegligência

U
nha-neta da idosa e que a acom-
panhava junto com uma prima, 
diz que Alda chegou a alertar o 
profissional sobre ter a pele cor-
tada: "Ela disse que ele estava 
a machucando, ele respondeu 
que era impossível já que a te-
soura que ele usava não tinha 
ponta e continuou enquanto ela 
chorava", explicou.

Depois de ter o gesso retira-
do, o profissional chegou a dizer 
que a pele da idosa era flácida e 
por isso foi atingida pela tesou-
ra, contou Ully: "Ele disse que 
o ferimento era superficial, co-
meçou a limpar e chamou um 
enfermeiro para fazer o curativo, 
foi quando um médico foi acio-
nado e avisou que só aquilo não 
era suficiente", finalizou.

A direção do Hospital Mu-
nicipal Rocha Faria disse que 
lamenta o que aconteceu com 
Alda e abriu uma investigação 
interna para apurar a conduta 

do profissional, que foi afas-
tado de suas funções. Além 
disso, um enfermeiro e um 
assistente social foram dispo-
nibilizados pra acompanhar a 
recuperação da idosa.

"A unidade não tem com-
promisso com o erro, nossa 
obrigação é prestar o melhor 
atendimento, ouvindo sempre 

Idosa teve o braço cortado por funcionário do Rocha Faria quando retirava gesso

Idosa tem braço cortado por 
funcionário que tirava gesso 
no Hospital Rocha Faria 

Foto: Reprodução Twitter

o paciente. A direção pede des-
culpas à Sra. Alda e à sua família 
e já ofereceu toda assistência 
e apoio diante de um acidente 
lamentável como esse. Uma en-
fermeira e uma assistente social 
foram à casa da paciente nesta 
quinta-feira para realizar a troca 
do curativo e apoio para a famí-
lia", disse a direção do hospital.

"O coordenador de enferma-
gem também esteve com os 
familiares para pedir desculpas 
pessoalmente em nome da dire-
ção do hospital. As visitas serão 
diárias até que ela se recupere. 
Os próprios familiares usaram 
suas redes sociais para informar 
que toda a assistência está sen-
do prestada", concluiu.

A Operação Verão da Lei Seca, 
coordenada pela Secretaria de 
Estado e Governo, vai contar com 
uma novidade este ano: as blit-
zes contarão com equipes mó-
veis. De acordo com a pasta, os 
agentes irão se deslocar e circular 
pelas adjacências do bairro onde 
a fiscalização principal estará 
instalada, para flagrar motoristas 
que fogem das blitzes utilizando 
aplicativos. A medida começará a 
funcionar em fevereiro.

A inauguração da Operação Ve-
rão aconteceu nesta quinta-feira, 
na Praia do Arpoador. 361 moto-
ristas foram abordados, tendo 11 
alcoolizados — cerca de 3% do to-
tal. Além disso, 112 multas foram 
aplicadas. As fiscalizações diurnas 
acontecem todos os dias, até de-
pois do carnaval, nos principais 
acessos às praias, cachoeiras e áreas 
de lazer em todo o estado do Rio. 
As blitzes noturnas continuarão 
sendo realizadas normalmente.

As ações deste ano contam com 
a parceria de policiais militares e 
agentes civis da Operação Segu-

Lei Seca no verão terá equipes móveis para 
flagrar motoristas que fogem das blitzes

rança Presente, que farão uma 
varredura no local a fim de locali-
zar esconderijos de armas brancas 
usadas por criminosos, além de 
patrulhar o calçadão e dar mais se-
gurança aos banhistas.

Já as equipes da Marcha pela 
Cidadania e Ordem atuarão com 
guarda-vidas identificando crian-
ças com pulseirinhas para facilitar 
a localização em caso de perda. 
Eles farão um trabalho de ordena-
mento com o apoio da Associação 
de Barraqueiros Sol e Mar,e presta-
rão atendimento social às pessoas 
em situação de rua.

Esta é a sexta edição da Ope-
ração Verão da Lei Seca. No ano 
passado, 23.739 motoristas fo-
ram abordados durante as ações 
diurnas no verão. Destes, 1.455 
apresentavam sinais de embria-
guez, o que representa 6,12% do 
total de abordados. O motorista 
ou motociclista que se negar a 
fazer o teste do bafômetro numa 
blitz paga multa de R$ 2.934,70 
e tem a carteira recolhida pelos 
agentes por cinco dias. Após esse 
período, o motorista responde a 
processo e pode ter a CNH sus-
pensa por um ano.

Procuradoria do Rio recorre para 
manter instalações olímpicas abertas

A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM) do Rio de Janeiro 
entrou, nesta sexta-feira, com 
recurso no Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-2) 
pedindo a suspensão da liminar 
que determinou a interdição do 
Parque Olímpico.

Conforme os argumentos 
apresentados, a PGM destaca 
que a construção do Parque 
Olímpico da Barra atendeu as 
exigências do Comitê Olímpico 
Internacional e da legislação bra-
sileira quanto aos aspectos de 
segurança de suas edificações. 
Em 3 de agosto de 2016, o Cor-
po de Bombeiros emitiu autos 
de vistoria para autorização do 
funcionamento de cada equipa-
mento específico do Parque.

Além disso, após o fim dos 
Jogos Olímpicos, o Município re-
passou a gestão das arenas fixas 
do Parque para a União, ficando 
ao seu encargo obter os Certi-
ficados de Aprovação definiti-

vos junto ao Corpo de Bombei-
ros para a posterior expedição 
do habite-se de conclusão das 
obras.

A Prefeitura do Rio afirmou 
estar buscando a certificação 
definitiva do Corpo de Bombei-
ros para o Parque Olímpico. Para 
isso, realizou licitação, em 2019, 
por meio da RioUrbe, a fim de 
contratar empresa para prestar 
serviços de elaboração/revisão 
de projeto. 

Por fim, a PGM pediu que 
seja reconhecida a ilegitimidade 
do Ministério Público Federal 
(MPF) ao requerer a liminar proi-
bindo eventos nas instalações 
olímpicas, uma vez que ele não 
é o autor da ação civil pública em 
questão, proposta originalmen-
te pela União.

A Prefeitura do Rio ressaltou 
que a interdição do Parque Olím-
pico prejudicará cerca de 900 
atletas e alunos que treinam nas 
instalações.

Foto: Divulgação/Magno Segllia

Agentes fazem blitzes diurnas em áreas do Rio
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Agência Na-
cional de 
T ra n s p o r t e s 
T e r r e s t r e s 
(ANTT) reali-
zou, na quar-
ta-feira (15), 
no Rio Othon 
Palace, no 
Rio de Janei-

ro, a 2ª sessão da audiência 
pública destinada a receber 
contribuições às minutas de 
edital e contrato relacionadas 
ao Programa de Exploração da 
Rodovia e aos Estudos de Via-
bilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental, para concessão 
da BR 116/101/RJ/SP do Siste-
ma Rodoviário entre Rio de 
Janeiro e São Paulo. Durante o 
evento foram apresentadas 54 
manifestações orais e 10 con-
tribuições escritas. O encontro 
reuniu 191 participantes.

O assunto começou a ser 
discutido na segunda-feira 
(13), em Brasília, onde ocorreu 
a 1ª sessão da audiência, reu-
nindo 57 participantes, dentre 
os quais nove apresentaram 
manifestações orais e quatro 
entregaram contribuições es-
critas. O período para envio 
de contribuições vai até às 18 
horas do dia 3 de fevereiro de 
2020 (horário de Brasília).

O novo segmento a ser con-
cedido tem 598,5km.

O contrato atual da Via Du-
tra, administrado pela CCR, 
vence em março de 2021. A 
nova concessão consiste na 
exploração do sistema rodo-
viário, por 30 anos, da infra-
estrutura e da prestação do 
serviço público de recupera-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSANTT

A
ção, operação, manutenção, 
monitoramento, conservação, 
implantação de melhorias, 
ampliação de capacidade, ma-
nutenção do nível de serviço e 
segurança do usuário. A ANTT 
sugere a divisão da concessão 
entre as rodovias BR 101, que 
ligará o Arco Metropolitano do 
Rio à Ubatuba, no litoral de São 
Paulo; e a BR-116, que sai de 
Seropédica e vai até a Marginal 
Tietê, em São Paulo.

O projeto inclui ainda a insta-
lação de novos pedágios. A BR-
116 passaria a ter mais duas pra-
ças, uma delas em Barra Mansa, 
enquanto a BR-101 ganharia 
quatro praças de cobrança, sen-
do três delas no Rio de Janeiro, 
em Itaguaí, Angra dos Reis e 
Paraty. Neste caso as tarifas fi-
cariam entre R$ 3,80 e R$ 14,20. 
O Governo do Rio, no entanto, 
pretende rever os valores.

A proposta da ANTT é alvo 
de críticas da Associação de 
Construtores do Rio de Janei-
ro. “Você vai ter duas conces-
sões independentes na mes-
ma estrada, o que representa 
um aumento de custos dentro 
da modelagem que foi feita”, 
observou o presidente da enti-
dade, Luiz Fernando dos San-
tos Reis. A associação também 
critica a integração da Rio-
-Santos ao projeto. Já a ANTT 
justifica que a ideia é melho-
rar o fluxo de transportes em 
áreas críticas, como a Serra 
das Araras, e transformar em 
pistas duplas a BR-101, hoje 
em pista simples por quase 
todo o percurso.

Os investimentos previs-
tos são da ordem de R$ 32,47 

bilhões. A duplicação de 233,1 
km e 337,2 km de faixas adicio-
nais são os destaques das obras, 

que terão nova rodada de dis-
cussões numa sessão pública 
marcada para esta sexta-feira 

(17), das 14h30 às 19h, no Hotel 
Transamérica Internacional Pla-
za, em São Paulo.

O prefeito de Mangaratiba, Alan 
Campos da Costa, participou da 
audiência para tratar do projeto de 
concessão pública da Rodovia Rio 
Santos (BR 101). Segundo o prefei-
to, apesar da iniciativa contemplar 
um antigo pedido da população, 
que é a duplicação dos túneis de 
Muriqui e da Praia do Saco, e apre-
sentar uma solução para a questão 
dos engarrafamentos, a concessão 
deve ser feita com cautela a fim 
de minimizar os impactos para 
os moradores. “Ainda há muito o 
que mudar nesse projeto. Somos 
favoráveis à realização, mas, em 
primeiro lugar, não podemos es-
quecer das pessoas que moram 
na beira da rodovia e serão dire-
tamente impactadas por essa pri-
vatização. Essa audiência deveria 
estar sendo feita na Costa Verde. 
Entendemos que o progresso é 
necessário, mas, precisamos anali-
sar todas as mudanças que a con-
cessão da BR 101 deve trazer para 

Mangaratiba”, destacou o prefeito.
Ainda de acordo com Alan 

Bombeiro, também será necessá-
rio ajustar com a ANTT o tempo 
de execução das intervenções e 
melhorias previstas, que é de nove 
anos aproximadamente. “Nossos 
problemas não são de hoje. Não 
podemos esperar mais quase dez 
anos para dar uma solução nos 
engarrafamentos e nos desgastes 
estruturais existentes na Rio San-
tos”, completou.

O secretário estadual de Trans-
portes, Delmo Pinho, também 
pontuou algumas questões sobre 
o projeto de concessão previsto 
para a Rodovia BR 101. “O projeto 
para a Rio-Santos está equivocado. 
É necessário ouvir quem vive o 
problema, sem esquecer da ques-
tão geológica que pertence à rodo-
via. O povo da Costa Verde, que é 
uma região turística e importante 
para a economia do estado, não 
pode esperar quase uma década 

para resolver o problema dos gar-
galos de trânsito e dos desmoro-
namentos”, frisou o secretário.

O projeto de concessão está na 
fase inicial, e apesar dos estudos 
técnicos previamente apresen-
tados, ainda há diversas etapas a 
serem cumpridas. Os municípios 
que participaram da audiência 
têm até 3 de fevereiro de 2020 
para encaminhar suas considera-
ções à ANTT.

Caso a privatização seja apro-
vada, a previsão para iniciar o con-
trato de concessão é fevereiro de 
2021.

Rio-Santos pode ter pedágios 
em Itaguaí, Angra e Paraty

Prefeito de Mangaratiba defende audiência na Costa Verde

 Foto: Rafael Lobo/PMM

O projeto inclui ainda a instalação de novos pedágios.

 Durante o mês de janeiro, 
os jovens de Mesquita estão 
passando seu tempo livre lon-
ge da escola. Pensando nisso, 
a Secretaria de Assistência 
Social organizou, mais uma 
vez, a Colônia de Férias para 
os adolescentes assistidos pe-
los Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) da 
cidade. 

Jovens de até 12 anos foram 
convidados pela secretaria a 
participarem de atividades 
lúdicas que ocupassem seu 
tempo no período de férias. “É 
importante que eles possam 
ser direcionados a um lugar de 
confiança, com atividades e 
brincadeiras que gerem apren-
dizado”, disse a subsecretária 
responsável, Mônica Duriez.

Assistência Social de 
Mesquita realiza Colônia 
de Férias nos CRAS 

Jovens participam de atividades durante a Colônia de Férias da Secretaria de Assistência Social

Foto: DivulgaçãoAs famílias atendidas pelo 
serviços do CRAS ainda podem 
fazer parte dessa brincadeira, 
basta procurar a unidade pelo 
qual é atendida. As atividades 
serão encerradas no dia 25 de 
janeiro, em uma festa ao ar li-
vre, em conjunto com a Defesa 
Civil de Mesquita.

“Nós realizamos outras 
ações além da colônia de fé-
rias, então é importante que 
as famílias fiquem atentas 
e participem ativamente do 
CRAS”, evidenciou ainda a 
subsecretária. 
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ma mulher, 
de 25 anos, 
identificada 
como Débo-
rah Monne-
rat de Melo, 
p r e c i s o u 
ser socor-
rida para o 

Hospital Getúlio Vargas, 
na Penha, Zona Norte do 
Rio, após ser atingida por 
uma bala perdida, na coxa, 
em Olaria. A jovem voltava 
do trabalho, por volta de 
19h35, quando começou 
uma troca de tiros na co-
munidade da Merindiba.

O pai da vítima usou as 
redes sociais para relatar 
o ocorrido. Segundo ele, a 
bala foi parar atrás do joe-
lho de Déborah, que foi so-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
corrida pelo marido. A jovem 
tem um filho de um ano.  

Equipes do 16ºBPM (Ola-
ria) foram acionadas para 
verificar a ocorrência no 
hospital. A vítima recebeu 
alta e foi acompanhada à 
22ªDP (Olaria) onde a ocor-
rência foi registrada.

Jovem é atingida por 
bala perdida enquanto 
voltava do trabalho

Fotos:  Reprodução/Facebook

Dois diretores e um ex-diretor da Cedae 
prestam depoimento à polícia

Agente do Degase fica ferido após 
rebelião na unidade de Belford Roxo

dae como é feito o processo 
de purificação da água, o que 
é usado para isso (produtos), 
como são feitas os testes da 
água e se funcionários da 
empresa alertaram aos seus 
subordinados, meses antes, 
sobre possíveis problemas 
na água.

Pelo segundo dia conse-
cutivo, equipes da DDSD 

foram à estação de trata-
mento de água no Guandu 
para recolherem amostras 
da água fornecida pela con-
cessionária. Os policiais sa-
íram da Cidade da Polícia 
por volta das 12h10, com 
um perito do Instituto de 
Criminalística Carlos Éboli 
(ICCE) para ajudar na coleta 
de material.

Uma rebelião, na unidade do 
Degase de Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense, na noite desta quin-
ta-feira, deixou um agente ferido 
na cabeça e com escoriações pelo 
corpo. Colchões foram queimados 
e o Corpo de Bombeiros precisou 
ser acionado. A confusão começou 
após um interno alegar que estava 
passando mal para ser atendido. 

De acordo com o Degase, me-
nores fugiram das celas e abri-
ram outras para causar mais agi-
tação na unidade. Por volta das 
20h, a rebelião já havia tomado 
todo o prédio principal. Os inter-
nos arrancaram grades, destru-
íram equipamentos e paredes 
com estoques e ferramentas que 
encontravam no local.

Jovem foi atingida enquanto voltava do trabalho 

Foto: Rafael Nascimento de Souza / O Globo

Policiais da DDSD coletaram materiais para investigar a Cedae

Local ficou destruído após a ação dos infratores

Foto: Divulgação/Degase

Jovem teve a coxa atingida

Três funcionários da Ce-
dae chegaram por volta das 
10h desta sexta-feira à De-
legacia de Defesa de Servi-
ços Delegados (DDSD) para 
prestar depoimento. Segun-
do a Polícia Civil, Júlio César 
Antunes, ex-chefe da Esta-
ção de Tratamento de Água 
Guandu que foi exonerado 
na última terça-feira, Pedro 
Ortolano, o atual responsá-
vel pela área, além de um 
diretor de departamento 
da concessionária de água, 
serão ouvidos no inquéri-
to que investiga 'ação ou 
omissão' de funcionáros ou 
terceiros nas alterações das 
condições de consumo da 
água. Eles estavam acompa-
nhados por advogados, mas 
não falaram com a imprensa.

Nesta quinta-feira, a espe-
cializada abriu um inquéri-
to para investigar a crise da 
água no Rio. A polícia quer 
saber dos servidores da Ce-



POLÍTICA

IN
FO

Sábado 18 a Segunda 20 de Janeiro de 2020

6 SERVIÇOS

Prefeitura 
de Mesqui-
ta mudou a 
data de ven-
cimento da 
primeira par-
cela do IPTU 
2020. Agora, 
quem optar 
por dividir o 
imposto em 

11 vezes poderá efetuar o paga-
mento da primeira prestação até 
o dia 31 de janeiro. As demais par-
celas, no entanto, seguirão com as 
mesmas datas de vencimento. Ou 
seja, sempre no dia 15 ou, em caso 
de feriado ou final de semana, no 
primeiro dia útil após essa data.

No entanto, a maior vanta-
gem ainda é para quem resolver 
quitar integralmente o IPTU 
2020. O pagamento em cota 
única até o final deste mês re-
sulta em desconto de 15% no 
total do imposto. Quem preferir 
pagar em fevereiro, mas ainda 
quiser aproveitar o abatimento 
da cota única ganhará 10% de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
desconto. Para isso, basta que o 
pagamento seja efetuado até o 
dia 28 de fevereiro.

Os munícipes que não recebe-
ram o carnê do IPTU em suas resi-
dências não precisam se preocupar. 
Ele está disponível no site http://
egov.mesquita.rj.gov.br ou pode ser 
retirado na própria sede da prefeitu-
ra, no Centro. Ou, ainda, em outros 
três locais: na sede da Dinâmica, em 
Rocha Sobrinho; no Complexo Ad-
ministrativo da Chatuba; e no Com-
plexo Administrativo da Coreia.

Confira abaixo os endereços dos 
locais onde é possível retirar o carnê 
do IPTU de Mesquita:

Prefeitura de Mesquita: Rua 
Arthur de Oliveira Vecchi 120, no 
Centro.

Dinâmica: Avenida Coelho da 
Rocha 1426, no bairro Rocha Sobri-
nho.

Complexo Administrativo da 
Chatuba: Rua Dr. Godoy 685, na 
Chatuba.

Complexo Administrativo da 
Coreia: Rua Bahia 516, no bairro da 
Coreia.

 Mesquita amplia vencimento da 
primeira parcela do IPTU 2020

 Foto: Divulgação

O primeiro vencimento 
do calendário do Imposto 
sobre a Propriedade de Ve-
ículos Automotores (IPVA) 
de 2020, para veículos com 
final de placa zero, será na 
próxima terça-feira. Nessa 
data, os proprietários terão 
que pagar a primeira parcela 
do valor integral ou à vista, 
com desconto de 3%.

O IPVA poderá ser pago 
por meio de boleto bancá-

1ª parcela do IPVA vence na próxima terça 
para veículos com placa terminada em zero

Governo do estado decreta ponto 
facultativo nas repartições da 
capital na próxima 2ª feira

rio que está disponível nos 
sites do Banco Bradesco e da 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda. O pagamento da Guia 
de Regularização de Débitos 
(GRD) deverá ser efetuado 
em dinheiro e poderá ser re-
alizado em qualquer agência 
bancária.

Os valores venais dos veí-
culos são usados como base 
para calcular o valor do IPVA 
2020.

O Decreto 46.903 — pu-
blicado nesta sexta-feira 
(dia 17), no Diário Oficial do 
Estado do Rio — estabelece 
ponto facultativo na próxi-
ma segunda-feira (dia 20), 
nas repartições públicas es-
taduais da capital, por conta 

do feriado municipal de São 
Sebastião.

O expediente será nor-
mal, entretanto, nas repar-
tições cujas atividades não 
possam ser suspensas, sob 
a responsabilidade dos res-
pectivos chefes. 

 Agora, munícipes que dividirão a taxa em 11 vezes têm até o dia 31 para realizar o pagamento da primeira parcela do IPTU

Foto: Paulo Guereta

Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia

O decreto é assinado pelo governador Wilson Witzel

IPVA também pode ser pago à vista, com desconto de 3% 

Os preços de mercado 
dos veículos calculados pela 
Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas) são 
usados como base para se 
chegar ao valor do IPVA. Este 
ano, o imposto será, na mé-
dia geral, 3,26% mais barato 
do que em 2019. No caso dos 
automóveis, a redução mé-
dia será de 3,60%. Já para as 
motos, o tributo cairá 2,06%, 
em média.



Empreendedorismo

inda vendedo-
ra de loja, Josy 
notou numa vi-
sita ao trabalho 
do Leandro-
que atendia na 
cantina de um 
colégio, o tanto 
que as crianças 

compravam pipocas e ficou com 
a ideia de produzir pipocas para 
vender em colégios. ‘Se a pipoca 
vendia naquele colégio, a pipoca 
poderia vender em outros colé-
gios do Rio de Janeiro, só que eu 
não tinha 1 real’, contou ela.

Sem medo de colocar a mão 
na massa, Josy fazia faxina, pinta-
va grades e assim de pouquinho 
em pouquinho ia conseguindo 
o mínimo para investir em suas 
pipocas. E com apenas R$5,00 
reais, foi ao mercado comprar 

milho, óleo e saquinhos para fa-
zer suas primeiras pipocas. Com 
muita força de vontade de viver 
do seu negócio, a empreendedo-
ra foi em busca de seu primeiro 
cliente, e até hoje não esquece o 
que aconteceu há 17 anos, onde 
deixou suas pipocas na escola 
sem perspectiva de venda, afi-
nal, a sua primeira cliente achou 
que seria difícil vendê-las, já que 
havia um pipoqueiro na porta 
do colégio. Mas, com muita co-
ragem, Josy propôs que a pipoca 
ficasse ali para fazer um teste e 
foi surpreendida com a venda.

‘Eu estava em casa e aí 
recebi a ligação da dona Re-
gina do Colégio avisando 
que minha pipoca tinha sido 
vendida. Eu virei pra minha 
mãe e falei: 'mãe to rica’ dis-
se Josy, que a partir daí re-

 Pipoca Palomithas: a 
pipoca estourada no 
Rio de Janeiro

A
Preocupada com sabor e qualidade, Josy e Leandro sempre prezaram pela qualidade do seu produto

CCulturando ulturando 
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solveu apresentar para outros 
colégios. Leandro, sempre 
muito trabalhador, na época 
trabalhava em uma cantina 
de colégio onde ele fornecia 
salgadinhos que fazia para 
vender. Até que a sua sócia, 
Josy, o chamou para trabalhar 
com ela e ele aceitou, com a 
condição de ser sócio. A par-
tir daí tudo fluiu muito mais, 

pois ele sempre teve a visão 
de crescer mais e mais, inves-
tir em maquinários, estudos 
e ampliar o universo de pi-
pocas, que hoje, graças a essa 
dedicação, se tornou referên-
cia em todo o Rio de Janeiro.

Preocupada com sabor e qua-
lidade, Josy e Leandro sempre 
prezaram pela qualidade do seu 
produto e um dos grandes dife-

renciais da Pipoca Palomithas é 
o fato de não ter conservante e de 
ter o mesmo sabor daquela pipo-
ca que você faz em casa. E além 
de cuidar de todo processo de 
criação, a pipoca que conquistou 
todos os cantos do Rio de Janeiro 
na versão tradicional e  carameli-
zada lançou em Outubro desse 
ano novos sabores como: Sabor 
BACON e MANTEIGA.

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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Foto: Edgard Maciel de Sá/GloboEsporte.com

Hudson apresentado no Fluminense

s vésperas da es-
treia no Campe-
onato Carioca, 
o Fluminense 
apresentou na 
tarde desta sex-
ta-feira o seu 
terceiro reforço 
para a tempora-

da: Hudson, que já deve jogar con-
tra a Cabofriense no domingo, às 
19h (de Brasília), em Bacaxá.

Emprestado pelo São Paulo 
por um ano, o volante recebeu 
a camisa 25 das mãos do presi-
dente Mário Bittencourt e, no 
auditório do CT Carlos Castilho, 
deu sua primeira entrevista co-
letiva como jogador do Tricolor 
carioca. Sobre a oportunidade de 
atuar pelo clube, o jogador de 31 
anos disse não ter tido dúvidas e 
valorizou o projeto apresentado:

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol
Hudson é apresentado pelo Flu
e comemora oportunidade:
"Não tive dúvidas"

À
– Oportunidade em um 

grande clube. Participar de 
um projeto com pessoas sé-
rias. E também poder ajudar 
o Fluminense. Quando teve o 
contato, eu não tive dúvidas. 
Assim que começou (a nego-
ciação), torci para o São Paulo 
tratar de forma tranquila e foi 
assim que aconteceu.

O volante também falou 
sobre suas características e 
posições em que pode atuar. 
Hudson se definiu como um 
"volante moderno".

– Sou um volante que tenho 
um desarme e marcação como 
primeira característica, mas 
que também chego no ataque. 
o volante moderno tem que ser 
assim: fazer muito bem as duas 
funções, tanto ofensivas, quan-
to defensivas. Sobre minha po-

sição, sou primeiro ou segundo 
volante de origem, aí é com o 
professor Odair. Mas também 
sei atuar como lateral-direito, se 
vocês conhecerem minha tra-
jetória, vão saber que já joguei 
como lateral – destacou.

Antes do fim da coletiva, o 
presidente Mário Bittencourt 
também falou com a imprensa 

sobre a contratação e deu bo-
as-vindas a Hudson, que, como 
ele e o diretor executivo Paulo 
Angioni definiram, tem a "cara" 
do clube.

– Ele foi muito claro que a 
chegada dele se deu muito pela 
vontade dele estar aqui. Na pri-
meira ligação, estava eu e Pau-
lo (Angioni), e ele já falou que 

se acertasse com o São Paulo, 
viria para cá. O Paulo fala sem-
pre que tem alguns jogadores 
que tem a cara do Fluminen-
se. Ele tem essa cara. Tomara 
que dê tudo certo. Só nesses 
primeiros dias de convívio, já 
deu para ver que acertamos 
na mosca. Já está incorporado 
com a nossa filosofia – declarou 

IN
FO

Sábado 18 a Segunda 20 de Janeiro de 2020

ESPORTES8


