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A sinalização do presidente Jair 
Bolsonaro de que pode sancionar 
a previsão de R$ 2 bilhões no Orça-
mento de 2020 para financiamento 
de campanhas eleitorais tem irritado 
aliados do governo no Congresso.

O assunto foi discutido entre inte-
grantes do governo nesta segunda-
-feira (6) e também entre parlamen-
tares alinhados à pauta de combate 
à corrupção do ministro da Justiça, 
Sergio Moro.

Fontes do Ministério da Justi-
ça, no entanto, avaliam que o as-
sunto é da alçada da Presidência 
da República, não da pasta.

Apoiadores do governo ava-
liam que o Planalto já se desgas-
tou com a sanção da figura do 
juiz de garantias – mesmo sob 
críticas de bolsonaristas.

Agora, a sanção do aumento de 
dinheiro público destinado a cam-
panhas eleitorais será, novamente, 
um gesto do presidente ao Con-

gresso para evitar se indispor com 
parlamentares. Tal aceno contraria o 
próprio eleitorado de Bolsonaro.

A base de apoio do presidente 
frequentemente mira nas redes 
sociais parlamentares como “ad-
versários” do combate à corrup-
ção, uma das bandeiras de cam-
panha de Bolsonaro.

Na semana passada, o pre-
sidente disse que se vetasse o 
fundo eleitoral – como chegou 
a cogitar em dezembro – cor-
reria risco de impeachment. 
Afirmou que a sanção é “uma 
obediência à lei" e que era pre-
ciso "preparar a opinião pú-
blica" para a sua decisão para 
não ser “massacrado”.

Nos bastidores, Bolsonaro tem 
irritado principalmente aliados com 
protagonismo na área jurídica do 
Congresso, que defendem o veto do 
texto e são alinhados a Sergio Moro.

Segundo o blog apurou, o 

Sinalização de aval de 
Bolsonaro a fundo eleitoral 
de R$ 2 bilhões irrita aliados

Quarta-Feira 08 de Janeiro de 2020

 I t a m a r a t y 
c o n f i r m o u 
nesta terça-
-feira (7) que 
iniciou os 
trâmites para 
o pedido de 
e x t r a d i ç ã o 
de Eduardo 
Fauzi, um dos 

suspeitos de participar do ata-
que à produtora Porta dos Fun-
dos, no Rio de Janeiro.

A confirmação foi feita por 
uma fonte graduada do Minis-
tério das Relações Exteriores. 
As conversas entre represen-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConfirmação

O
tantes do governo brasileiro 
e da Rússia, onde o suspeito 
está, começaram nesta sema-
na, segundo a fonte.

O Brasil mantém acordo 
de extradição com a Rússia, 
onde o suspeito está, desde 
2007. O pedido de extradi-
ção precisa ser feito pelo Mi-
nistério da Justiça.

Questionado sobre o pe-
dido de extradição, a Justiça 
ainda não enviou respos-
ta até a última atualização 
desta resportagem.

Fauzi está em Moscou, na 
casa da namorada, para onde 

foi dias depois do ataque. Ele é 
considerado foragido desde o 
dia 31 de dezembro, quando a 
Polícia Civil do Rio realizou uma 
operação para prendê-lo.

A confirmação foi feita por uma fonte graduada do Ministério das Relações Exteriores

Itamaraty inicia processo 
de extradição  de suspeito de
ataque ao Porta dos Fundos

Foto: Divulgação

O suspeito é economista e 
empresário e foi expulso nesta 
segunda-feira (6) do PSL, legen-
da à qual era filiado desde outu-
bro de 2001.

A produtora responsável pela 
criação dos programas Porta dos 
Fundos foi alvo de um ataque na 
madrugada do dia 24 de dezem-
bro, no Rio de Janeiro.

 Foto: Divulgação

Bolsonaro sinaliza sancionar fundo eleitoral de R$ 2 bilhões

secretário-geral da Presidência 
Jorge Oliveira tem advogado 
junto ao presidente pela sanção 
do fundo eleitoral.

O presidente Jair Bolsonaro 
tem até o dia 20 de janeiro para 
tomar a decisão.

O fundo eleitoral, financiado 
com dinheiro público, foi criado 
por lei em 2017, após a proibição 
de doações de empresas para 
campanhas políticas.

O Congresso aprovou em de-
zembro o Orçamento com os R$ 

2 bilhões propostos pelo próprio 
governo para o fundo. O relator 
do Orçamento, deputado Do-
mingos Neto (PSD-CE), chegou 
a defender um valor de R$ 3,8 
bilhões, mas optou por manter o 
valor sugerido pelo governo.
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novela envol-
vendo a apre-
sentação do 
Baile da Favo-
rita na abertura 
oficial do carna-
val, no próximo 
domingo em 

Copacabana, ganhou novos ca-
pítulos. Enquanto a organização 
do show apresentou, na manhã 
desta terça-feira, um recurso na 
Polícia Militar contra a decisão 
que vetou a apresentação, as as-
sociações de moradores do bairro 
da Zona Sul se mobilizam para 
impedir na Justiça que o palco 
principal do réveillon não receba 
o show. Apesar do imbróglio, a 
Riotur confirmou que fará a aber-
tura oficial da folia no domingo, 
com a eleição final do Rei Momo 
e da Rainha do carnaval carioca.

Organizado pela Favorita, o 
show teria ainda outras atrações: 
Preta Gil, Sandra de Sá, Toni Gar-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCarnaval

A
rido e Thiago Martins. A Empresa 
municipal de Turismo trabalha 
com a expectativa de público em 
torno de 300 mil pessoas. O even-
to, caso aconteça, ocorrerá das 14h 
às 19h. Aos domingos, a pista de 
carros junto à praia fica fechada 
para área de lazer entre 7h e 18h. 
Caso a proibição permaneça, não 
haverá show na praia.

— Terão outros blocos na apre-
sentação, mas quem está fazendo 
a parte de legalização e realização 
do evento é a gente. Está sob o 
nome da nossa empresa. Não tem 
o porquê ter esse receio. Eles estão 
causando uma proporção muito 
maior. Todas as demandas feitas 
por órgãos públicos estão sendo 
seguidas, mas eles (associações 
de moradores) não conseguem 
entender a importância do even-
to para a cidade — lamenta Michel 
Diamant, sócio da empresa res-
ponsável pelo Baile da Favorita.

De acordo com um ofício da 

PM, a organização do evento não 
respeitou o prazo mínimo de 70 
dias de antecedência para solicitar 
à corporação a realização do evento.

Procurada, a Polícia Militar 
ainda não se manifestou sobre o 
recurso. Já o Corpo de Bombeiros 
respondeu que a autorização final 
para o evento não foi emitida até o 
momento. A corporação, porém, 
não detalhou quando recebeu o 
pedido da organização.

Busca por liminar na Justiça
O presidente da Associação de 

Moradores de Copacabana (Ama-
Copa), Tony Teixeira, afirma que 
irá à Justiça nesta quarta-feira 

Palco principal do réveillon de Copacabana durante a montagem: apresentação organizada pelo Baile da Favorita prevista para abrir o carnaval de 2020

Baile da Favorita recorre de 
decisão da Polícia Militar que 
vetou show em Copacabana

 Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo

buscar uma liminar que impeça 
a apresentação do show.

— O bairro se torna um caos. 
Denigre a própria imagem do 
turismo na cidade do Rio. Os 
moradores ficam irritados. Os 
turistas que não são de blocos 
não entendem que virou sodo-
ma e gomorra, uma bagunça, 
um caos, todo mundo também 
usando muita droga, muita be-
bedeira. Sai de controle. Perde 
todo mundo — afirma Teixeira, 
que garante não ter preconceito 
contra o público do show: — Não 
tenho preconceito. O bairro de 
Copacabana é o mais democráti-
co do mundo. Tem milionários, 

classe média e os mais humil-
des que convivem diariamente.

O presidente da Sociedade Ami-
gos de Copacabana, Horácio Maga-
lhães, protocolou nesta terça-feira 
o ofício da Polícia Militar em que 
veta a apresentação para impedir 
seu acontecimento, que marcaria 
a abertura oficial do carnaval 2020:

— É uma atração que atrai um 
público muito grande pelas ex-
periências anteriores. As expe-
riências de 2017 e 2018 (quando 
houve desfile do bloco da Fa-
vorita no bairro durante o car-
naval) foram muito ruins. Eles 
geram público gigantesco que o 
bairro não comporta.

O governador do Rio, Wilson 
Witzel (PSC), vai passar 11 dias em 
Orlando, nos Estados Unidos, em 
viagem particular. Segundo infor-
mações, ele desembarcou na cida-
de no dia 4 e tem a Disney como 
um dos destinos.

O comunicado da viagem foi 
feito aos deputados da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 
na última sexta, véspera da viagem.

"Honra-me comunicar a Vos-
sas Excelências que entre os 
dias 04 e 14 de janeiro de 2020 
estarei ausente do país, ocasião 

Witzel vai para a Disney e fica de férias 
nos EUA com a família por 11 dias 

SuperVia distribui nesta terça 130 mil 
passagens para pessoas prejudicadas 
por retirada de trens chineses

em que realizarei viagem, parti-
cular, a Orlando - Estados Unidos 
da América", diz o texto enviado 
aos parlamentares.

Witzel ficará em Orlando até o dia 
14. Até lá, o vice-governador Cláudio 
Bomfim de Castro e Silva assume 
interinamente o governo.

Em nota, o governo do Esta-
do informou que ele viajou com 
a família. "Vale ressaltar que, 
mesmo de férias, Witzel acom-
panha o trabalho da administra-
ção estadual e a situação do Rio 
de Janeiro", diz o texto.

Foto: Divulgação

Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

Promessas
No último dia 3, um levan-

tamento feito com todos os go-
vernadores, mostrou que Witzel 
cumpriu 7 das 58 promessas. 
Entre as propostas que foram 
realizadas estão a criação de um 
disque-corrupção e a de um ga-
binete de segurança.

Ainda falta, por exemplo, a 
renegociação do regime de re-
cuperação fiscal, a criação de um 
programa de demissão voluntá-
ria e a nomeação de mulheres 
para metade do secretariado.

Foi realizada nesta terça-feira a 
distribuição de 130.435 passagens 
para os usuários da SuperVia que 
foram prejudicados pela retirada de 
circulação de 40 trens do consórcio 
chinês CRRC em novembro. A me-
dida é resultado de um acordo com 
a Defensoria Pública do Rio.

A distribuição dos bilhetes co-
meçou às 6h nos ramais Japeri, 
Deodoro, Santa Cruz e Saracu-
runa, considerados como os de 
maior movimento. É possível fa-
zer a retirada nas estações Santa 
Cruz, Paciência, Campo Grande, 
Bangu, Realengo, Queimados, 
Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis 
e Ricardo de Albuquerque, Deo-
doro, Marechal Hermes, Madu-
reira, Engenho de Dentro, Méier, 
Saracuruna e Gramacho.

O acordo também determinou 

um cronograma para que as com-
posições voltem a circular normal-
mente. Já que os trens suspensos 
estavam com um problema nas 
caixas de tração fornecidas pela 
empresa alemã Voith ao fabrican-
te chinês, todos os trens operados 
pela SuperVia devem voltar a circu-
lar com caixas novas e temporárias 
a partir do dia 17 de janeiro. Já a par-
tir do dia 22 de setembro, todos os 
70 trens fornecidos pelo consórcio 
CRRC devem voltar a operar com 
caixas novas e definitivas.

Durante o período em que for 
realizada a troca das caixas de en-
grenagem provisórias para as defi-
nitivas — de 20 de abril a 22 de se-
tembro de 2020 — não pode haver 
retirada de mais de quatro trens de 
circulação, simultaneamente, para 
o mesmo fim.

Witzel ficará em Orlando até o dia 14

SuperVia retirou 40 trens de circulação em novembro
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m dos princi-
pais diferen-
ciais do mo-
delo de saúde 
adotado pelas 
clínicas da fa-
mília é a criação 

de vínculo entre os usuários dos 
serviços e os profissionais. Em 
Mesquita, essa diretriz é levada 
tão a sério que os próprios fun-
cionários das três unidades já 
inauguradas no município se 
empenham, pessoalmente, nis-
so. Em dezembro, por exemplo, 
as clínicas Walter Borges (Cha-
tuba), Dr. Jorge Campos (Coreia) 
e Jacutinga promoveram festas 
de Natal com direito principal-
mente a lanche, distribuição de 
brinquedos e até presença de 
Papai Noel. Tudo organizado 
pelos profissionais, que custea-
ram as comemorações.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

U
“Os usuários se sentem valori-

zados quando criamos esse tipo 
de iniciativa. Também entende-
mos que, se estamos cuidando da 
saúde dessa população, essa preo-
cupação precisa ir além do físico. 
Quando oferecemos uma festa 
de Natal, estamos olhando para 
o emocional deles, melhorando 
a autoestima e estimulando o 
convívio deles conosco e com os 
outros usuários”, avalia Rita de 
Cássia de Pinho, enfermeira da 
Clínica da Família Jacutinga.

Jeito de conhecer os serviços
Nas três clínicas, as celebra-

ções de fim de ano incluíram 
parques infantis na área exterior. 
“É uma maneira de entreter as 
crianças menores enquanto não 
chega o Papai Noel”, diz Maria 
de Souza, de 32 anos. Mãe de 
duas crianças, uma com 7 anos e 

outra com nove meses, a auxiliar 
de serviços gerais não chega a se 
consultar na clínica. Uma amiga, 
no entanto, a convidou. “Somos 
bombardeados, o tempo todo, 
com notícias de que a saúde pú-
blica não funciona no estado do 
Rio. Eu me mudei há pouco tem-
po e não tinha ideia da quantida-
de de serviços que existem aqui. 
Hoje não estou com os documen-
tos, mas vou voltar para atualizar 
meu endereço no SUS. Minha fa-
mília vai se tratar aqui”, conta ela, 
moradora da Jacutinga.

Solidariedade de berço
Administrativo da Clínica da 

Família Jacutinga, Fernando 
Fernandes Júnior garante que 
foi com a mãe que ele aprendeu 
a exercer a solidariedade. Foi 
ele o Papai Noel da festa da uni-
dade, que aconteceu no dia 27 
de dezembro. Mas a função já é 
desempenhada por Fernando 
há 20 anos, só que em outro es-
paço. “Minha mãe é diretora de 
um orfanato em Senador Cama-
rá (Zona Oeste do Rio). Na época, 
eles não tinham a quem recorrer 

e me ofereci para vestir a roupa. 
Deu certo e continuei”, conta.

O rapaz assegura que, mesmo 
com tantos tecidos no corpo e a 
agitação desse tipo de festa, há algo 
que não passa despercebido. “É gos-
toso demais sentir o coração dessa 
criançada batendo forte. A gente 
vê o quanto muitas delas precisam 
desse carinho, desses brinquedos. 
Algumas não vão ganhar mais nada 
para brincar no fim do ano”, afirma, 
emocionado. Para as comemora-
ções nas três unidades, mais de mil 
brinquedos foram doados.

Nas três clínicas, as celebrações de fim de ano incluíram parques infantis na área exterior

Estratégias de criação de vínculo na 
Saúde mobilizam funcionários das 
clínicas da família de Mesquita

 Foto: Lipe Borges

A Secretaria de Segurança 
Pública, Defesa Civil e Trânsito 
de Itaguaí lançou essa semana, 
no site da Prefeitura, um serviço 
orientando a população sobre 
como proceder para realizar o 
recurso de multa no município. 
Segundo o parágrafo 4° do artigo 
282 do Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), na notificação de 
aplicação de penalidade cons-
tará o prazo para entrar com o 
recurso. Conforme o Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito) 
para fazer a troca de Real Infrator 
o requerente tem um prazo de 
15 dias a contar do recebimento 
da notificação via A.R. (correio). 
O Real Infrator (trocado ou não) 
terá 15 (quinze dias) para apre-
sentar Defesa Prévia após o re-
cebimento da notificação.

O recurso deve ser entregue 
ao órgão de trânsito ( Av. Depu-
tado Octávio Cabral - 918 ), jun-
to a uma lista de documentos 
necessários (conforme infor-
mado no verso da autuação), e 
a decisão indeferida do recurso 
será encaminhada ao endereço 

Site da Prefeitura disponibiliza documentação 
necessária para recurso de multa em Itaguaí

Vila Olímpica disponibiliza diversas 
atividades físicas para nilopolitanos

que consta na base do Detran 
do proprietário do veículo, mas 
também pode ser visualizado 
no Jornal Oficial (site da Prefei-
tura de Itaguaí) ou pelo site do 
Detran-RJ.

O modelo do requerimento 
está disponível para download 
no site. Para acessar, basta ir em 
serviços > trânsito.

Segue a Lista da 
Documentação:

- Procuração (se for o caso);
-Original ou Cópia da No-

Foto: Divulgação

Foto: Divulgaçãotificação de Autuação ou Pe-
nalidade;

- Cópia do Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de Veí-
culo (CRLV);

- Identidade;
- CPF;
- Cópia da Carteira de Habili-

tação do condutor (CNH);
- Comprovante de residência;
- Cópia do Contrato Social, do 

CNPJ e a identidade do respon-
sável pela empresa (somente 
pessoas jurídicas).

 Atividades físicas trazem mui-
tos benefícios à saúde. Você sabia 
que no município de Nilópolis há 
diversas atividades esportivas para 
todos tipos de idade? Na Vila Olím-
pica você encontra aulas de ginásti-
ca para a melhor idade, localizada e 
fitness. Há treinamento funcional, 
uma pista de corrida com 380 me-
tros para praticar atividades físicas, 
uma academia da terceira idade e 
escola de futebol infantil.

Pensando no bem estar dos 
nilopolitanos, a Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer também 
disponibiliza para a população 

atividades de luta como: kikbox 
(muaytai), Karatê, jiu-jitsu, judô, 
capoeira e boxe. Os benefícios 
são o aumento de resistência do 
corpo, flexibilidade e disciplina. 
Além disso, melhora a autoestima 
e alivia o estresse.

Para participar dessas ativida-
des basta comparecer na recepção 
da Vila Olímpica, que está localiza-
da na rua José Martins, s/n, bairro 
Frigorífico. De 9h às 12h e 15 às 17h. 
É preciso levar os documentos de 
identidade, CPF, comprovante de 
residência, 2 fotos 3×4 e atestado 
de saúde válido. 

Artigo 282 do CTB permite que o infrator recorra à penalidade aplicada

Para participar dessas atividades basta comparecer na recepção da Vila Olímpica

Maria Silva Feliciano voltou a estudar aos 76 anos e foi homenageada
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m jovem de 
22 anos foi 
morto, na 
noite desta 
segunda-fei-
ra, com pelo 
menos 20 ti-
ros em Volta 
Redonda, na 

região Sul Fluminense. João 
Paulo Fernandes Pereira foi 
alvo de disparos de pistola 
calibre 9mm e de revólver 38.

De acordo com a Polícia 
Militar, o corpo de João Pau-
lo foi encontrado por volta 
das 19h na Rua Aracaju, no 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
bairro Santo Agostinho. A 
perícia criminal feita no lo-
cal encontrou pelo menos 
20 marcas de tiros nele.

PMs do 28º BPM (Volta 
Redonda) foram acionados 
e estiveram no local, onde 
encontraram João Pedro já 
morto. O corpo do jovem 
foi removido pelo Corpo de 
Bombeiros para o Instituto 
Médico Legal da região. 

O caso é investigado pela 
93ª DP (Volta Redonda). 
Ainda não há informações 
sobre os autores e a motiva-
ção do crime. João Paulo Fernandes Pereira tinha 22 anos

Jovem de 22 anos é morto 
com pelo menos 20 tiros 
em Volta Redonda

Foto: Reprodução / Internet

Um laudo preliminar feito por 
legistas responsáveis pelo exame 
cadavérico de Carlos Alexandre 
Gomes de Almeida, de 35 anos, re-
vela que a causa da morte foi uma 
hemorragia intracraniana. Ele 
morreu na 126ª DP (Cabo Frio), 
horas após esfaquear e matar a 
própria filha de 1 ano e de ainda 
ferir a mãe da criança.

O caso será investigado pela 
Polícia Civil como homicídio 
ou lesão corporal seguida de 
morte. Agentes investigam 
a informação de que Carlos, 
que, segundo familiares, era 
portador de problemas psi-
cológicos, teria sofrido surto 
quando esfaqueou, no domin-
go, a filha Maria Júlia Cabral 
de Almeida. Na ocasião, Sabri-
na Cabral de Almeida, de 33, 
também ficou ferida.

Ao ouvir os gritos das víti-
mas, um grupo de pessoas não 
identificadas invadiu a casa 
onde o crime ocorreu, no Bairro 
Unamar, e agrediu Carlos com 
socos, pauladas e golpes de 
uma pá. Socorrido por policiais 
militares e bombeiros, ele foi le-
vado para o Hospital Tamoios, 
onde foi atendido.

De lá, foi transferido para 
a 126ª DP, onde acabou sen-
do autuado em flagrante por 
crime de homicídio. Por vol-

Pai que matou filha de 1 ano e foi espancado 
morreu por hemorragia, diz laudo

Polícia prende um dos maiores 
ladrões de estabelecimentos 
comerciais de Nilópolis

ta das 5h desta segunda-feira, 
Carlos começou a passar mal 
em uma cela. Presos chama-
ram os policiais, que o retira-
ram da prisão. Uma equipe do 
Corpo de Bombeiros chegou 
a atender o preso, mas ele 
não resistiu e morreu.

A principal linha de investi-
gação é a de que Carlos sofreu 
hemorragia intracraniana por 
conta das pancadas recebidas 
durante o tempo em que foi 
agredido por pessoas ainda não 
identificadas.

A Polícia Civil  confirmou que 
abriu inquérito para investigar 
os responsáveis pela morte de 
Carlos Alexandre. Um processo 
que tramita no Juizado Espe-
cial Criminal de Rio das Ostras 

 Foto: reprodução
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revela que Carlos chegou a res-
ponder, há nove anos, por lesão 
corporal decorrente de violên-
cia doméstica, quando ele vivia 
com uma outra companheira, 
com quem também teve uma 
filha. Atualmente a criança está 
com 9 anos.

Na ocasião, a ex-sogra de 
Carlos foi agredida com so-
cos, após tentar interferir em 
uma discussão.

— Na época, ele teve um surto 
e me agrediu com socos quando 
tentei interferir numa discussão 
dele com minha filha. Ela viveu 
com ele por uns quatro anos. 
Mesmo assim digo que ele era 
bom pai. O que fizeram com ele 
foi uma covardia — disse a ex-
-sogra do homem.

A Polícia Civil prendeu, 
na manhã desta segunda-fei-
ra, André Luiz Vigne da Silva 
Júnior, em Nilópolis, na Re-
gião Metropolitana da cidade, 
apontado como um dos maio-
res ladrões de estabelecimen-
tos comerciais da região.

De acordo com agentes, o 
criminoso foi preso enquanto 
mantinha pessoas em cárce-
re privado em uma farmácia, 
também em Nilópolis. A po-
lícia disse ainda que outros 

comparsas estavam com An-
dré, mas não informou se eles 
foram presos. Também não foi 
divulgado o estado de saúde 
das vítimas. 

Ainda segundo a polícia, An-
dré é suspeito de praticar mais 
de dez roubos na localidade e 
já estava sendo monitorado 
pelo núcleo de inteligência da 
delegacia que investiga o caso. 
Ele foi preso e encaminhado 
a 57ª DP (Nilópolis), onde res-
ponderá pelos crimes. 

Carlos e a filha Maria Julia 

O criminoso foi preso e encaminhado a 57 DP
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omeçar o ano 
estudando em 
uma das maio-
res escolas de 
gastronomia do 
mundo, e de gra-
ça. Essa é chance 

de concorrer a uma das dez bolsas 
oferecidas pela Le Cordon Bleu, por 
meio da parceria com a Fundação 
de Apoio à Escola Técnica (Faetec), 
instituição vinculada à Secretaria 
estadual de Ciência e Tecnologia 
(Secti) para o curso Cordontec. As 
inscrições começaram nesta se-
gunda-feira, dia 6 de janeiro.

Para se candidatar, basta entrar 
no site www.faetec.rj.gov.br ou do 
Instituto Selecon (www.selecon.
org.br). Os interessados têm até o 
dia 22 de janeiro para se inscrever.

O interessado deve preencher 
de forma integral o formulário de 
inscrição e o questionário de perfil 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

C
social. É necessário ter, no mínimo, 
18 anos completo e, no máximo, 
35 anos até a data da matrícula, 
além de ter sido estudante da rede 
pública estadual de ensino e com-
provar renda familiar de até quatro 
salários mínimos (R$ 4.156). O sor-
teio será promovido pela Loteria 
Federal no dia 25 de janeiro.

Após a entrega dos documen-
tos comprobatórios, no dia 20 de 
fevereiro será realizada a prova ob-
jetiva de conhecimentos gerais. Os 
candidatos mais bem classificados 
no exame passarão por entrevista 
de perfil socioeconômico no Rio-
Solidario e por um teste de aptidão 
técnica realizado pelo Le Cordon 
Bleu. O resultado final para a bolsa 
será divulgado no dia 12 de março.

O curso
O curso Cordontec, com carga 

horária de 800 horas, vai ensinar 

técnicas de pâtisserie, cuisine, 
boulangerie e serviço de salão. 
Os alunos ainda passarão por um 
estágio supervisionado no restau-
rante-escola e no café-confeitaria. 
Ao final, receberão certificado de 
conclusão emitido pelo Le Cor-
don Bleu e Faetec.

O secretário da Secti, Leonardo 
Rodrigues, ressalta a importância 
de aprender com quem já é referên-
cia mundial na gastronomia.

“Essa é mais uma chance para 
os apaixonados pela culinária se 
profissionalizarem com uma das 
maiores escolas de gastronomia do 
mundo. Nos empenhamos e con-
seguimos ofertar mais vagas, o que 
significa sonhos realizados e mais 
pessoas qualificadas no mercado 
de trabalho. Aos interessados, não 
percam essa grande chance e se 
inscrevam!”, concluiu Rodrigues.

“Na visita que fizemos na sede 

da Le Cordon Bleu no final de 2019, 
conseguimos ampliar o número 
de bolsas, que antes eram cinco 
e agora são dez. Foi uma enorme 
conquista, pois a Faetec é única 
instituição pública no mundo que 
possui essa parceria com a Le Cor-
don Bleu. Tenho total certeza que 
a vida de muitas pessoas será trans-
formada por meio do Cordontec”, 
disse o presidente da Faetec, Ro-
mulo Massacesi.

Prato do Cordon Bleu: mignon com polenta 

Faetec e Le Cordon Bleu abrem 
inscrições para bolsas totais em 
curso de gastronomia

 Foto: Lipe Borges

Começam nesta quinta-
-feira, dia 9, as inscrições 
para os cursos gratuitos ofe-
recidos na Escola de Teatro 
de Quintino, da Faetec Repú-
blica, que poderão ser feitas 
até o dia 26 de janeiro no site 
www.faetec.rj.gov.br. As au-
las começam no dia 12 de fe-
vereiro. Os cursos oferecidos 
pela institução são de Leitu-
ra Dramatizada, Contadores 
de Histórias, Interpretação 
Teatral e Direção Teatral.

Para fazer os cursos de Lei-
tura Dramatizada, Contador 
de Histórias e Interpretação 
Teatral não é necessário ter 
experiência anterior, somen-
te ter mais de 14 anos e estar 
no 9º ano ou ter concluído o 
Ensino Fundamental. Já para 
o de Direção Teatral é preci-
so ter experiência em teatro, 
Ensino Médio completo e ter 
acima de 18 anos. Ao final do 
curso o aluno participa de um 
espetáculo e recebe um certi-
ficado. A escola de Teatro de 
Quintino existe há 23 anos e 

Escola de Teatro de Quintino abre inscrições 
para cursos gratuitos nesta quinta-feira, dia 9

Troque ou venda os livros usados 

oferece cultura para toda re-
gião Norte do Rio.

O curso de Leitura Drama-
tizada tem foco em expressão 
vocal, interpretação para lei-
tura e teoria literária. O curso 
de Contadores de Histórias 
aborda diversas técnicas de 
narração de gêneros literários 
como contos, crônicas e poe-

Foto: Felipe Corrêa

Foto: Divulgação

mas. No curso de Direção Te-
atral, o aluno aprende sobre 
os principais fundamentos 
do trabalho e da comunica-
ção diretor-ator. E o último 
curso de Interpretação Te-
atral tem disciplinas de ex-
pressão vocal, expressão 
corporal, história do teatro, 
música e interpretação.

Outra possibilidade para re-
duzir os gastos na hora de com-
prar material escolar é trocar ou 
vender dos livros já usados. Os 
pais e responsáveis podem re-
aproveitar as publicações dos 
filhos mais velhos e também 
dos colegas da série acima. Ou-
tra opção é a compra em sebos, 
que vendem os livros por preços 
mais acessíveis.

Para os pais que não querem 
acumular os livros didáticos em 
casa, alguns colégios no fim do 
ano aceitam doações, caso este-
jam em bom estado para reuso.

Conseguir descontos nos di-
dáticos pode ser mais complica-
do, porque os preços tabelados 

não variam entre as lojas.
"O que pesa mais no material 

escolar é o livro didático, isso é 
muito difícil de economizar, por-
que as tradicionais editoras bra-
sileiras, nos últimos anos, foram 
compradas e incorporadas por 
empresas estrangeiras, sobre-
tudo europeias. Então, os livros 
escolares são tabelados pelas 
editoras. Há não ser que a quan-
tidade de livros a ser comprada 
seja extremamente grande, é 
muito difícil se obter descontos 
no valor do livro, o que existe é 
a possibilidade de uma condição 
melhor para pagamento, com 
mais prazos", explica o econo-
mista Gilberto Braga.

Aula de teatro na Escola de Teatro de Quintino

Os pais e responsáveis podem reaproveitar as publicações dos filhos mais velhos e também dos colegas da série acima

Maria Silva Feliciano voltou a estudar aos 76 anos e foi homenageada



Projeto

"Dia de luz, 
festa do sol" os 
versos de Ro-
berto Menescal 
e Ronaldo Bôs-

coli soam como inspiração para o 
Claro Verão Rio, projeto que cele-
brará a estação mais querida dos 
cariocas, com diversas atrações 
culturais espalhadas por dois es-
paços em Ipanema. O Parque Ga-
rota de Ipanema e a Casa de Cul-
tura Laura Alvim serão as casas do 
Claro Verão, que acontece entre os 
dias 11 e 20 de janeiro de 2020.

O Claro Verão Rio estreia 
como um presente aos cariocas 
e turistas, trazendo uma pro-
gramação repleta de cultura, 

arte e atividades voltadas para 
o bem-estar e sustentabilidade. 
O evento contará com shows 
de artistas da plataforma Claro 
Música, como Xande de Pilares, 
Barão Vermelho, Blitz, Paulinho 
Moska, Ana Vilela, Tico Santa 
Cruz, Gilsons e Toni Garrido, 
além da exibição de filmes, pe-
ças de teatro e diversas ativida-
des e experiências ao ar livre.

O Claro Verão Rio tem patrocí-
nio da Claro e da Secretaria de Es-
tado de Cultura e Economia Cria-
tiva do Rio de Janeiro, que através 
da Lei Estadual de Incentivo à Cul-
tura investiu R$1.700.000,00 no 
evento. O projeto é uma realização 
da Peck Produções.

O encontro está marcado para o 
dia 12/1, a partir das 17h, no Renas-
cença Clube. A banda, de samba 
e MPB, da Família Macabu abre o 
evento. Depois, se apresenta junto 
com Sombrinha e João Martins.

O cantor, compositor e instru-

mentista – Sombrinha – sempre 
brilha no palco do Renascença e faz 
muita gente acompanhar o samba 
na palma da mão. João Martins, 
um dos nomes da nova e talentosa 
safra de sambistas cariocas, está se 
tornando prata da casa já que junto 

com Renato Milagres comanda o 
“Aquele Rena” no Clube.

O projeto Família Macabu, 
uma contribuição e fortaleci-
mento artístico à nova geração do 
samba, é uma iniciativa de Julio e 
PC Macabu. A banda da Família é 

Verão Rio, com shows e 
atrações gratuitas em Ipanema,
entre 11 e 20 de janeiro

 “Samba de Janeiro” com Sombrinha, João Martins 
e Família Macabu no Renascença Clube

"D

 Projeto de verão da Claro levará shows, atividades esportivas, gastronomia e arte ao Parque Garota de Ipanema e Casa de Cultura Laura Alvim

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

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

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

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

dianapiresassessoria@gmail.com
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formada por Santiago (bateria), 
Vinicius Saldanha (violão), Kel-
vyn (cavaquinho), Iury Renato 
(tantã), Thyago Portela (percus-
são), Cleison Santana (percussão 
geral), Gabriel (baixo), Junior 
Monteiro (teclado) e, claro, por 
Julio e PC Macabu (voz).  “Nosso 
trabalho é arte. Fazer arte é fazer 
política. Por isso, lutamos pela 
liberdade de expressão e pela 

igualdade. Isso é uma atitude po-
litica”, diz Julio Macabu.

 Serviço
Dia: 12 de janeiro

Hora: 17 h
Local: Renascença Clube (Rua Ba-
rão de São Francisco, 54 – Andaraí)

Ingresso: R$ 20
Mesa: R$ 20
Bistrô: R$ 10.
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Henrique e Egídio em treino do Cruzeiro

F l u m i n e n s e 
está próximo 
de finalizar as 
contratações 
de Egídio e 
Henrique. Em 
conversas avan-
çadas com o Tri-
color, o lateral-

-esquerdo e o volante acertam 
os detalhes da saída do Cruzeiro 
nesta terça-feira.

O clube carioca busca trazer 
os dois jogadores em definitivo. 
A intenção seria ter Henrique 
por duas temporadas, e Egídio, 
por uma. Segundo o diretor de 
futebol do clube mineiro, Oci-
mar Bolicenho, no entanto, o 
volante seguirá para o Flu por 
empréstimo de um ano, en-
quanto o lateral rescindirá para 
assinar com o novo clube.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Egídio e Henrique acertam 
detalhes de saída do Cruzeiro e 
encaminham ida ao Fluminense

O
- Estamos formalizando. 

Está tudo encaminhado para 
poder mostrar a minuta aos 
representantes dos dois, que 
estão aqui. Estamos queren-
do terminar até o fim do dia 
e pôr as assinaturas para de-
pois declarar oficialmente. 
Na verdade, o Henrique não 
é rescisão. Está indo por em-
préstimo de um ano. O Egí-
dio, sim, é rescisão.

Os contratos de Egídio e Hen-
rique com o time celeste iam 
até o fim de 2020, mas Cruzei-
ro considerava o salário de am-
bos muito altos para a situação 
atual do clube, que disputará 
a Série B do Brasileirão. Com a 
situação praticamente definida 
com o time celeste, Egídio acer-
ta valores e tempo de contrato 
com o clube carioca.

Henrique, de 35 anos, já de-
fendeu o Cruzeiro em 516 par-
tidas, ficando atrás apenas de 
Fábio entre os que mais atuaram 
com a camisa celeste no atual 
elenco. Capitão do time desde 
2016, o volante conquistou dois 

Brasileiros (2013 e 2014), duas 
Copas do Brasil (2017 e 2018) e 
seis Mineiros (2008, 2009, 2011, 
2014, 2018 e 2019).

Egídio, de 33 anos, também 
está na segunda passagem pelo 
Cruzeiro. Em ambas, ele con-

quistou títulos, mas nunca con-
seguiu se firmar no gosto da 
torcida. Tem 210 jogos pela Ra-
posa e seis taças: dois Brasileiros 
(2013 e 2014), uma Copa do Bra-
sil (2018) e três Mineiros ( 2014, 
2018 e 2019).
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