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O Palácio do Planalto anun-
ciou, nesta segunda (20), que a 
atriz Regina Duarte começará 
uma fase de “teste” na Secre-
taria Nacional de Cultura. Ela 
assume a vaga aberta após a 
demissão de Roberto Alvim. O 
ex-secretário fez um discurso 
no qual usou frases do nazista 
Joseph Goebbels, ministro da 
Propaganda de Adolf Hitler.

Em sua reportagem princi-
pal, O Estado de S.Paulo mos-
tra que, para assessores do 
presidente Jair Bolsonaro, a 
atriz aceitará permanecer em 
definitivo à frente do cargo. O 
Planalto emitiu um comunica-
do no qual explica que Regina 
estará em Brasília já na quarta 
(22) para iniciar o período de 
testes.

Segundo o matutino paulis-
ta, o presidente pretende esta-
belecer um canal aberto de co-
municação com Regina, ainda 
que não restabeleça à pasta o 
status de ministério. Bolsona-
ro espera que a atriz seja capaz 
de pacificar as relações do go-
verno com o setor.

O Estadão lembra que Regi-
na terá de suspender seu con-
trato de cinco anos com a TV 
Globo caso confirme sua per-
manência no cargo público.

“Estamos noivando”, dis-
se a artista após o encontro 
com Bolsonaro, no Rio, se-
gundo um comunicado da 
Presidência. “Regina Duarte 
fará ‘teste’ como secretária 
da Cultura”, informa a man-
chete do Estadão.

Regina Duarte em 'fase de teste' na Cultura
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ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro, 
mudou de opi-
nião e passou 
agora a se opor à 
federalização das 
investigações do 
assassinato da 
vereadora Ma-

rielle Franco (Psol) e do motorista 
Anderson Gomes. Em documen-
to sigiloso, obtido pelo O Estado 
de S. Paulo, o ministro defende 
prestigiar o entendimento dos 
familiares de Marielle, que são 
contrários à transferência do caso.

A manifestação da pasta co-
mandada por Moro subsidia o 
parecer da Advocacia-Geral da 
União (AGU), que se manifes-
tou contra retirar a apuração das 
mãos das autoridades do Rio.

Na véspera de deixar o cargo, 
em setembro do ano passado, a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigações

O
então procuradora-geral, Raquel 
Dodge, pediu a federalização das 
investigações, sob a alegação de 
que deixar o inquérito com a Po-
lícia Civil do Rio podia gerar "des-
vios e simulações". O Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) ainda 
não decidiu se aceita o pedido.

Em entrevista, na noite 
desta segunda-feira, ao pro-
grama Roda Viva, da TV Cul-
tura, Moro afirmou que as 
críticas de familiares de Ma-
rielle a uma possível fede-
ralização do caso o fizeram 
mudar de posição.

"(Os familiares) levanta-
ram, de uma forma não mui-
to justa, que a ideia de fede-
ralizar era para que o governo 
federal, de alguma forma, 
obstruísse as investigações, 
o que era falso. Foi o próprio 
governo federal, com a inves-

tigação na Polícia Federal, que 
possibilitou que a investigação 
tomasse o rumo correto", disse 
Moro. "O governo não tem ne-
nhuma intenção de proteger os 
mandantes desse assassinato".

Questionado, durante o pro-
grama, se Bolsonaro concordou 
com a mudança de opinião, 

Sergio Moro 

Moro muda de opinião e 
agora é contra federalizar 
caso Marielle

Foto: Reprodução / TV Cultura

Moro disse ter "comentado" 
com o presidente, mas não en-
trou em detalhes.

"O presidente sempre 
apoiou, sempre entendeu que 
isso deveria ser investigado. 
Houve essa investigação da PF 
(sobre obstrução) e nunca hou-
ve qualquer interferência inde-

vida por parte do presidente. 
Nunca houve qualquer afirma-
ção 'não faça isso, não faça aqui-
lo', sempre se trabalhou para 
que os fatos fossem, da melhor 
maneira, elucidados", afirmou. 
"O governo é o maior interessa-
do em elucidar esse crime", con-
cluiu o ministro.

Em seu título principal, O 
Globo revela que há pelo menos 
seis meses o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) já ha-
via apontado que precisaria de 
mais 13,5 mil funcionários para 
atender as novas solicitações de 
benefícios e regularizar a fila de 
espera para aposentadorias. Em 
julho de 2019 a fila já somava 
1,4 milhão de pedidos. O insti-
tuto tem 24 mil servidores em 
seus quadros.

Segundo o Globo, a informa-
ção consta de um documento 
oficial do órgão publicado nas 
redes internas do INSS. De lá 
para cá, lembra o jornal, o esto-
que de processos cresceu e se 
aproxima dos 2 milhões.

Para sanar a demanda, re-

força o matutino carioca, o 
número de funcionários extra 
teria de ser quase o dobro dos 
militares da reserva que o go-
verno pretende convocar para 
o instituto. Ao todo, foram con-
vocados sete mil militares da 
reserva para a empreitada.

A medida ainda depende da 
edição de um decreto do presi-
dente Jair Bolsonaro. A inicia-
tiva é criticada por servidores 
da Previdência, especialmen-
te por estar ligada ao atendi-
mento presencial, enquanto 
o problema é a digitalização 
do processo de requerimento 
e análise de benefícios. “INSS 
apontou há 6 meses déficit de 
13,5 mil servidores”, revela a 
manchete do Globo.

Tributos unificados
Em seu título principal, a Folha 

de S.Paulo detalha um estudo pro-
duzido pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) sobre as 
propostas de reforma tributária que 
tramitam no Congresso Nacional.

Na avaliação do instituto, uni-
ficar impostos sobre o consumo, 
com a adoção de alíquotas iguais 
para produtos e serviços, pode tor-
nar o sistema menos desigual.

Pelo estudo, os cinco tributos 
(IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) unifica-
dos representam 27% da renda dos 
10% mais pobres, e 10% da renda 
dos 10% mais ricos.

Com a fusão desses impostos, a 
carga cairia para 24% da renda dos 
10% mais pobre e subiria para 11% 
da renda dos 10% mais ricos.

INSS alertou que faltavam 13,5 mil funcionários
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oradores da 
Ilha de Paque-
tá fizeram um 
protesto nesta 
terça-feira con-
tra a redução 
da grade de ho-
rários que será 
implantada a 

partir do próximo sábado, na linha 
que liga a ilha até a Praça XV, no 
Centro do Rio. Com as mudanças, 
haverá redução de 11 viagens nos 
fins de semana, passando de 23 
para 12. Nos dias úteis, cinco ho-
rários foram extintos. Além disso, 
alguns foram alterados: quem per-
der a barca de 18h30 só terá outra 
disponível às 23h30. Os morado-
res estão na porta do Palácio Gua-
nabara, em Laranjeiras. Por volta 
das 11h30, um grupo foi recebido 
por representantes do governo e 
entregaram uma carta e um relató-
rio pedindo que fosse encaminha-
do ao governador. Eles pedem que 
medidas sejam pensadas junto 
com a população para evitar que a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNegligência

M
grade proposta pela concessioná-
ria seja implementada.

— A redução afeta negativa-
mente trabalhadores, estudantes 
e moradores. Eu, por exemplo, 
tenho uma filha autista que faz 
tratamento no Rio. A alteração na 
grade faria com que eu precisasse 
me mudar para o Rio. Há outros 
casos de pessoas que estão pen-
sando também em se mudar — 
conta a professora Alessandra 
Bruno, de 45 anos.

Segundo a CCR informou no 
início do mês, quando tiveram 
início as reclamações, a redução 
no número de viagens será para 
"adequar a oferta à demanda, 
reduzindo os impactos da crise 
financeira”. Ainda de acordo com 
a CCR, as mudanças permane-
cerão até que a concessionário e 
o governo estadual "encontrem 
um novo modelo viável".

Nas redes sociais, moradores e 
frequentadores da ilha decidiram 
lançar a hashtag #RespeitaPaque-
tá como forma de mostrar toda a 

indignação com a redução de ho-
rários. A frase de protesto também 
foi levada em forma de cartaz para 
as ruas nesta terça-feira. A campa-
nha ganhou o apoio do arcebispo 
do Rio, Cardeal Dom Orani Tem-
pesta, que gravou um vídeo em 
defesa de Paquetá: "É preciso ter o 
direito de ir e vir, e a concessioná-
ria precisa providenciar para que 
tenham todos os horários neces-
sários". O protesto desta terça-feira 
tem também o apoio do deputado 
federal Marcelo Freixo (PSOL).

Ialê Falleiros, integrante da asso-

Protesto contra a mudança no horário das barcas 

Moradores de Paquetá protestam 
no Palácio Guanabara contra 
novos horários das barcas

Foto: Gabriel Monteiro / Agência O Globo

ciação de moradores de Paquetá, 
destaca que a CCR Barcas, conces-
sionária que opera e administra o 
transporte aquaviário pela Baía 
de Guanabara, não consultou os 
moradores antes de promover tais 
mudanças. Segundo ela, a redu-
ção da grade de horários afeta mui-
to mais do que o tempo de espera.

— Pode afetar a economia da 
ilha, os serviços públicos, a visita-
ção e a rotina de moradores. Tem 
muitos fatores envolvidos nas 
mudanças. Imagine alguém que 
precisa de atendimento médico 

tendo que esperar até cinco horas 
para sair da ilha?

Em nota, a CCR Barcas infor-
ma que a medida visa à "melho-
ria da eficiência operacional com 
o objetivo de adequar a oferta à 
demanda nas linhas". A conces-
sionária ressalta também que os 
novos horários foram negociados 
em audiência especial. "Até o dia 
17 de janeiro, prazo determinado 
pela Justiça para a apresentação 
de possíveis ajustes na grade de 
horários, não houve manifestação 
legal por parte dos envolvidos".

Representantes dos blocos fo-
ram recebidos no Centro de Opera-
ções da Prefeitura nesta terça (21). 
Eles reclamam do horário matinal 
imposto por Crivella.

Uma reunião na próxima sexta-
-feira (24) deve selar o horário dos 
desfiles dos blocos Simpatia É Qua-
se Amor e Banda de Ipanema. Na 
semana passada, a Prefeitura anun-
ciou que os cortejos teriam que 
ocorrer entre 7h e meio-dia.

Nesta terça, representantes dos 
dois blocos e da Sebastiana se quei-
xaram da imposição do prefeito 
Marcelo Crivella (Republicanos) 
com o secretário municipal de 
Eventos, Felipe Michel (PSDB).

Rita Fernandes, presidente da 
Sebastiana, diz que todos os órgãos 
de segurança deram o aval para o 
desfile — e, mesmo assim, a própria 
Prefeitura anunciou a mudança.

"Nossa demanda é que seja man-
tido o horário já autorizado pela 
Riotur e discutido por meses com o 
Ministério Público. Não desfilar não 
passa pela nossa cabeça. Na nossa 
cabeça só passa que vamos chegar 
a um acordo.", afirmou. No fim de 
semana, Rita chegou a dizer que os 

Representantes do Simpatia é Quase Amor, Banda 
de Ipanema e Prefeitura do Rio se reúnem

dois blocos desfilariam nos horá-
rios tradicionais apesar da alteração 
imposta pela prefeitura.

Dodô Brandão, representante 
do Simpatia, lamenta o que cha-
ma de "determinação vertical" 
da Prefeitura depois de todos os 
acertos durante o ano. Cláudio 
Pinheiro, presidente da Banda, 
aposta no diálogo.

"É impossível atender um ho-
rário tomado intempestivamente. 
Há como achar um meio termo".

Já o secretário Felipe Michel 
afirmou que a decisão de Crivella 
foi motivada após a confusão no 
Bloco da Favorita, em Copacabana.

Ele diz que vai levar as reivindi-
cações ao prefeito e, a partir disso, a 
decisão poderá ser reavaliada.

Recado para 'blocos ilegais'
O secretário falou também 

de blocos que chamou de "ile-
gais" no carnaval do Rio. Disse 
que a dita inteligência da pre-
feitura já identificou 20 blocos 
e que os representantes podem 
ser punidos em caso de danos 
ao patrimônio público.

"Importante a gente falando de 
blocos conscientizar a população 
pra que participe dos blocos lega-
lizados. Os ilegais- tem um setor 
de inteligência da prefeitura que já 
levantou os ilegais - e todo aquele 
que for responsável dos blocos 
ilegais vai ser responsável por qual-
quer dano ao patrimônio público, 
será passível de multa através da 
nossa Comlurb".

Justiça impede demissão de 
funcionários pela OS Viva Rio

O Plantão da Justiça do Traba-
lho concedeu na noite desta se-
gunda-feira uma liminar contra a 
demissão de 5.300 funcionários da 
Organização Social Viva Rio, que 
trabalham em unidades de saúde 
municipais do Rio de Janeiro.

A liminar foi pedida pelo Sindi-
cato dos Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem do Rio de Janeiro e 
pela Comissão de Negociação dos 
Agentes Comunitários de Saúde 
do Município do Rio.

A Viva Rio anunciou nesta se-
gunda que dispensaria os funcio-
nários depois que a prefeitura do 
Rio de Janeiro rescindiu contrato 
com a OS para gestão e forneci-
mento de mão de obra para unida-
des de saúde cariocas.

Para o juiz Marcel da Costa Ro-
man Bispo, que concedeu a limi-
nar, "há clara ameaça de direito e 
violação ao princípio da dignidade 
humana dos trabalhadores”. De 
acordo com ele, a dispensa dos fun-
cionários está impedida até que a 
OS informe como pretende pagar 
as rescisões contratuais e quais os 
empregados serão aproveitados 

em outros postos de trabalho.
A Secretaria Municipal de Saú-

de do Rio de Janeiro informou 
ontem que rescindiu contrato 
com a OS, que atua na gestão das 
unidades de saúde de atenção 
primária da zona sul, regiões da 
Leopoldina e de Madureira, além 
das unidades de pronto atendi-
mento do Alemão e da Rocinha 
e dos centros de atenção psicos-
social Maria do Socorro Santos, 
na Rocinha, e João Ferreira Silva 
Filho, no Complexo do Alemão.

Segundo a secretaria, a rescisão 
do contrato faz parte da substi-
tuição de todas as organizações 
sociais pela empresa pública mu-
nicipal RioSaúde, que já é respon-
sável pela gestão de 75 unidades 
de saúde, com o objetivo de gerar 
economia de R$ 200 milhões.

Em comunicado interno aos 
trabalhadores, a Viva Rio infor-
mou que o processo de demissão 
só será concluído se a prefeitura 
depositar recursos necessários 
para as rescisões até 7 de feverei-
ro. Caso contrário, as demissões 
serão suspensas.

Foto: Gabriel Barreira/G1

Representantes do Simpatia é Quase Amor e da Banda de Ipanema se reúnem com membros da prefeitura 
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d e p u t a d a 
e s t a d u a l 
Tia Ju (Re-
publicanos) 
é agora a 
nova se-
cretária de 
Assistência 
Social e Di-
reitos Hu-

manos da Prefeitura do Rio. A 
publicação saiu no Diário Oficial 
desta terça-feira (21).

A solenidade, que aconte-
ceu no Palácio da Cidade, con-
tou com a presença do prefeito 
Marcelo Crivella que, segundo 
informações, destacou o olhar 
atento da republicana à digni-
dade da população e disse ter 
certeza dos bons resultados.  
"Parabéns! Temos certeza de 
que terá êxito nesta nova mis-
são. Sucesso neste trabalho de 
grande relevância".

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPosse

A
Também foi publicada a exo-

neração de João Mendes de Je-
sus, que volta à Câmara do Rio 
antes do período de desincom-
patibilização, quando teria que 
deixar o cargo para se candida-
tar à reeleição.

A dança das cadeiras teve a 
bênção do presidente estadu-
al do Republicanos, Luís Car-
los Gomes.

Com a licença da 3ª vice-
-presidente da Assembleia 
Legislativa, o suplente Pau-
lo Teixeira assume a cadeira 
de deputado. Ele é irmão de 
Rubens Teixeira, que ocu-
pou uma série de cargos no 
começo do governo de Mar-
celo Crivella.

Até abril de 2018, quando se 
candidatou a deputado federal, 
ele foi secretário de Conservação, 
presidente da Comlurb, e secre-
tário de Transportes.

Tia Ju é nomeada como 
a nova secretária de 
Assistência Social de Crivella

 Foto: Divulgação

 O governo de Mesquita quer 
ampliar o poder de consumo 
de seus servidores. E, ao mes-
mo tempo, prestigiar e melho-
rar a visibilidade dos empreen-
dedores locais. Para unir esses 
dois desejos, foi criado o proje-
to “Nosso Servidor Vale Mais”. 
A ideia é garantir descontos em 
produtos e serviços oferecidos 
por estabelecimentos locais 
aos servidores ativos, inativos 
e comissionados, além dos 
profissionais terceirizados do 
município.

“Esse abatimento pode ser 
concedido a partir da apre-
sentação do contracheque e 
de um documento de identi-
ficação. Estamos abertos para 
receber as empresas interes-
sadas em participar na própria 
prefeitura”, avisa o prefeito 
Jorge Miranda.

Os empresários que se in-
teressarem em aderir à ideia 
podem procurar a Subsecre-
taria Municipal de Trabalho, 
Desenvolvimento Econômico 
e Agricultura. O espaço fica na 
própria sede da prefeitura, na 
Rua Arthur de Oliveira Vecchi 

 Convênio entre empresas e Prefeitura de 
Mesquita dará desconto aos servidores

Obras de revitalização da Rua 
do Shopping estão a todo vapor

120, no Centro. O atendimento 
é das 9h às 17h. A partir de um 
instrumento particular de con-
vênio entre a prefeitura e a enti-
dade privada, será estabelecido 
um percentual de desconto para 
servidores. Além disso, as em-
presas participantes serão iden-
tificadas com um selo do pro-
jeto. Para buscar essa parceria, 
os empreendedores precisam 
apresentar CNPJ, documenta-
ções de sócios, contrato social e 
comprovante de localização do 
estabelecimento.

“Mesquita vive um momento 
ímpar na questão da emprega-
bilidade. Desde 2014, de acordo 
com o Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (CA-
GED), estamos na melhor fase 
nessa balança entre o número 
de empregos preenchidos e de 
demissões registradas na cida-
de. Agora, nossa intenção é au-
mentar o poder de compra dos 
nossos servidores. Assim, con-
seguiremos fazer mais dinheiro 
circular dentro do município”, 
avalia Fábio Baiense, subsecretá-
rio de Desenvolvimento Econô-
mico e Agricultura de Mesquita.

Nesta terça-feira, o prefeito 
de Nilópolis, Farid Abrão, visi-
tou e acompanhou o andamen-
to das obras de revitalização 
da Rua Professor Alfredo Gon-
çalves Figueira, mais conhe-
cida como Rua do Shopping. 
Também marcaram presença 
neste momento importante o 
Secretário Municipal de Obras, 
Flávio Vergueiro, o Secretário 

Municipal de Governo, Dean 
Senra, o Vereador Abraão Da-
vid Neto e Rodrigo Duarte. 

O objetivo da revitaliza-
ção é proporcionar melhorias 
para o cidadão que circula 
pelo centro de Nilópolis tan-
to de carro como a pé, tendo 
em vista que o trecho em 
questão é alvo de grande de-
senvolvimento comercial.

A deputada estadual Tia Ju (Republicanos) é agora a nova secretária de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Rio

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

De acordo com Baiense, o 
projeto “Nosso Servidor Vale 
Mais” era um desejo anti-
go. Não apenas dos próprios 
funcionários da prefeitura, 
mas também dos empreen-
dedores de Mesquita. “Esse é 
um benefício que teremos o 
maior empenho em divulgar 
internamente e nos canais 
oficiais do governo, na inter-
net. Ou seja, as empresas que 
participarem certamente te-
rão muito mais visibilidade 
na cidade”, garante ele.

O prefeito de Nilópolis, Farid Abrão, visitou e acompanhou o andamento dasobras de revitalização
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a m i l i a r e s 
do moto-
boy Daniel 
Jean Rocha 
C l a u d i n o , 
de 20 anos, 
d e n u n c i a m 
que a ex-
- n a m o r a d a 
do jovem 

o incendiou, causando 
queimaduras de segundo 
e terceiro grau em 55% do 
corpo dele. O ataque acon-
teceu na manhã da última 
quarta-feira em frente à 
casa do rapaz, no Cacham-
bi, na Zona Norte do Rio.

De acordo com paren-
tes, a mulher não aceitava 
o fim do relacionamento, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPassional

F
de cerca de três anos. No 
dia do crime, Daniel esta-
va consertando sua moto, 
quando ela se aproximou, 
jogou gasolina em cima 
dele e ateou fogo. 

"Ele começou a pegar fogo 
na rua, estava só de bermu-
da e o short ficou na rua. Pe-
garam um lençol para abafar 
o fogo e o socorreram", conta 
a tia de Daniel, a artesã An-
drea dos Santos Rocha, 49.

Inicialmente, o jovem foi 
levado ao Hospital Salgado 
Filho, no Méier, onde deu 
entrada em estado grave. 
Ele passou por uma cirurgia, 
ficando lá até o domingo, 
quando a família conseguiu 
através da Justiça a transfe-

rência dele para o Hospital 
Souza Aguiar, no Centro.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, o 

motoboy está com o quadro 
de saúde estável.

Jovem é incendiado 
pela ex e tem 55% do 
corpo queimado

Fotos: Arquivo Pessoal

Adolescente morre ao atacar 
base de UPP no Alemão

Homem é preso acusado de 
estuprar a filha de 3 anos

de Polícia Pacificadora.
De acordo com a Polícia Mi-

litar, os agentes reagiram ao 
ataque, ferindo o menor. Ele, 
que não teve a identificação re-
velada, chegou a ser socorrido 
no Hospital Estadual Getúlio 

Vargas (HGV), na Penha, mas 
não resistiu aos ferimentos.

A PM disse que encontrou 
com o adolescente uma pisto-
la, drogas e uma moto. O caso 
foi registrado na Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC).

Policiais da 67ª DP (Guapi-
mirim) prenderam nesta segun-
da-feira um homem acusado 
de estuprar a própria filha, de 3 
anos. O caso ocorreu em Guapi-
mirim, na Baixada Fluminense.

De acordo com a polícia, 
ele estava foragido há dois 
anos e foi localizado pelos 
agentes escondido em uma 
pousada em Teresópolis, na 
Região Serrana.

Daniel Jean teve 60% do corpo queimado

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Material encontrado com o menor

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um adolescente morreu, 
nesta segunda-feira, ao atacar 
a base da UPP Nova Brasília, no 
Complexo do Alemão, na Zona 
Norte do Rio. O caso aconte-
ceu durante a troca de turno 
da base Alvorada da Unidade 67ª DP (Guapimirim) prenderam nesta segunda-feira um homem acusado de estuprar a própria filha
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m Projeto 
de Lei de 
autoria do 
s e n a d o r 
Almir Gur-
gacz (PDT-
-RO) quer 
que pas-
s a g e i r o s 
de aplica-

tivos de transporte - como 
Uber, 99 e Cabify - recebam 
uma indenização em casos 
de cancelamentos ou atra-
sos por parte dos motoris-
tas. O texto não deixa claro 
se a multa deverá ser paga 
pelos motoristas ou pelas 
empresas.

O valor, de acordo com 
o PL, teria dois cálculos di-
ferentes: no caso de can-
celamento da corrida, o 
passageiro teria direito à 
indenização de 5% do sa-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProjeto de Lei

U
lário mínimo, equivalente a 
R$51,39 em 2020. Já no caso 
de atrasos sofridos pelo pas-
sageiro, a multa seria no va-
lor de 1% do salário mínimo. 
Ou seja, R$10,39.

O projeto também possui 
pontos que buscam aumen-
tar a responsabilidade das 
empresas pela segurança dos 
motoristas, propondo uma 
espécie de seguro que repare 
prejuízos materiais sofridos 
pelos profissionais no exercí-
cio do trabalho. O serviço de-
verá ser, obrigatoriamente, 
custeado pelas companhias.

Outro destaque é que cada 
empresa deve, de acordo 
com a Proposta, rastrear os 
veículos a fim de identificar 
eventuais desvios de rota ou 
comportamentos suspeitos 
que possam exigir um con-
tato emergencial com auto-

ridades de segurança.
No site do Senado, onde os 

detalhes do PL estão dispo-
níveis, uma enquete avalia 

a aprovação popular sobre a 
medida. Enquanto 1.356 pes-
soas desaprovam, apenas 56 
votaram a opção “sim”. No 

momento, o Projeto aguarda 
o recebimento de emendas 
que podem alterar detalhes 
importantes. 

Passageiro pode receber indenização 
de R$ 51,39 caso motorista de 
aplicativo cancele corrida

 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Prefeitura de Duque de 
Caxias quitou, nesta segun-
da-feira (20), o pagamento 
do 13º salário aos servidores 
ativos da educação, totali-
zando R$ 12.216.761,30.

Além disso, 877 servi-
dores que ganham até R$ 
2.578,95 líquidos recebe-
ram pagamento de dezem-
bro — em valor total de R$ 
1.278.490,87 —, alcançando 

Prefeitura de Duque de Caxias paga 
servidores da educação

UVA tem programa de capacitação 

15% da quantidade de fun-
cionários.

Os servidores devem 
aguardar o processamento 
bancário para terem os va-
lores disponíveis para movi-
mentação nas contas.

"No momento, a Prefeitura 
está pagando a 42ª folha sa-
larial em 37 meses de traba-
lho da atual administração. 
Por determinação do prefei-

A Universidade Veiga de 
Almeida (UVA) lançou o pro-
grama Novos Líderes com 
bolsas integrais até a conclu-
são da graduação. Os selecio-
nados também vão contar 
com todo o suporte necessá-
rio para, durante a formação 
acadêmica, começarem no 
mercado de trabalho, com 
mentoria e aconselhamento 
profissional, vagas de está-
gio na própria instituição de 
ensino, além de cursos de in-
glês e de liderança gratuitos. 
O processo seletivo vai até o 
dia 22 de março. 

A formação multidiscipli-
nar do programa tem como 
objetivo identificar e desen-
volver futuros líderes e inse-
ri-los rapidamente no merca-
do de trabalho.

"Investimos na responsa-
bilidade social oferecendo 
aos alunos uma formação 
ampla para instrumentali-
zá-los com as competências 
necessárias, para que se 
destaquem no mercado de 
trabalho. A ideia é que, em 
paralelo à formação acadê-

mica, ele tenha aconselha-
mento profissional indivi-
dual para sair da faculdade 
um profissional mais com-
pleto", explica Davino Pon-
tual, diretor de Marketing e 
Comunicação da UVA.

As bolsas valem para to-
dos os cursos presenciais dis-
poníveis nos três campis da 
universidade (Tijuca, Barra 
e Cabo Frio). Os interessados 
devem se inscrever pelo site 
www.uva.edu.br/programa-
-novos-lideres ou nas Cen-
trais de Admissão de cada 
campus.

BOLSAS DE 
NOVOS LÍDERES

Candidatos regularmente 
inscritos no vestibular tradi-
cional ou agendado da UVA e 
no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) estão aptos 
para concorrer às bolsas do 
programa Novos Líderes. O 
critério de seleção será o me-
lhor aproveitamento obtido 
no Enem e nos vestibulares 
da Veiga de Almeida.

Passageiro poderá receber multa de R$51,39 caso motorista de app cancele corrida

Foto: Cléber Júnior

Prefeitura realizou pagamentos relativos a dezembro

to Washington Reis, o paga-
mento dos funcionários tem 
sido tratado como a principal 
prioridade do governo muni-
cipal", esclareceu em nota.

O município ainda ga-
rantiu que novos pagamen-
tos serão feitos nos próxi-
mos dias,  de acordo com a 
entrada de receita,  até que 
todo o funcionalismo te-
nha recebido.



Festival

e 22 a 24 de ja-
neiro acontece 
“O Palco Tap in 
Rio”, uma atra-
ção tradicional 
do festival de 
sapateadores 
Tap In Rio, 
que promove 

3 noites recheadas de arte e ani-
mação com a participação dos 
professores do Tap In Rio, alunos 
e grupos convidados. Os espetá-
culos reúnem todas as gerações 
em apresentações históricas. As 
atrações acontecem às 20h, no 
Teatro Ipanema.

Para a noite da quarta-feira, 
22, o público poderá conferir a 
Noite de Performances, que con-
ta com a participação de sapatea-
dores de todo Brasil. 

E não para por aí. A quinta-
-feira, 23, traz o espetáculo Live 
com sapateadores e banda ao 

vivo. Na sexta, 24, é a vez da Gala, 
onde Steven Harper e Adriana 
Salomão trazem para o público 
o espetáculo Canibal. A apre-
sentação encena elucubrações 
rítmicas e coreográficas sobre as 
conexões entre Oswald de An-
drade, Fred Astaire, os Tropica-
listas e o sapateado contemporâ-
neo brasileiro. 

Ainda na sexta-feira, acon-
tece o espetáculo Partido apre-
sentado pelo sapateador Leo 
Sandoval com participação do 
compositor Gregory Richard-
son. Inspirado na experiência 
do coreógrafo Sandoval como 
imigrante afro-brasileiro nos 
Estados Unidos, no elenco, mú-
sicos e dançarinos exploram a 
convergência da dança percus-
siva e sapateado, celebrando as 
profundas conexões entre músi-
ca e dança de origem africana no 
Brasil e nos EUA, ligando estilos 

 Tap In Rio acontece
 até 25 de janeiro

D
 Para a noite da quarta-feira, 22, o público poderá conferir a Noite de Performances, que conta com a participação de sapateadores de todo Brasil

CCulturando ulturando 
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como samba e house dance atra-
vés de ritmos e movimentos de 
pés compartilhados. 

Serviço:
Valor: R$50 (Inteira) | R$25 

(Meia e Participantes Tap in Rio). 

Endereço: R. Prudente de Morais, 
824 – Ipanema, Rio de Janeiro – 
RJ, 22420-040)

 Festa Jam Sessions – Dia 25 
– sábado, acontece uma festa 
descontraída que reúne sapa-
teadores e amantes da dança e 

da boa música. Com um palco 
aberto ao público, sapateado-
res ou não são convidados a 
improvisar com sua arte. Lo-
cal: Olho da Rua. Valor entrada: 
R$25. Endereço: Rua Bambina, 
06. Botafogo.

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

Será o primeiro clássico da competição que o torcedor não poderá assistir na TV, já que o Flamengo ainda não fechou um novo contrato com a TV Globo

asco e Fla-
mengo se en-
frentam nesta 
quarta-feira, 
às 21h (horário 
de Brasília), 
no Maracanã, 
pela segunda 

rodada da Taça Guanabara, o 
primeiro turno do Campeo-
nato Carioca. Será o primeiro 
clássico da competição que 
o torcedor não poderá assis-
tir na TV, já que o Flamengo 
ainda não fechou um novo 
contrato com a TV Globo para 
direitos de transmissão.

Vasco x  Flamengo: onde 
assistir ao clássico

O torcedor flamenguista fi-
cou sem assistir ao time na TV 
na primeira rodada, quando 
a equipe rubro-negra, ainda 
sem suas principais estrelas, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSClássico
Vasco x Flamengo: Saiba como 
acompanhar o jogo sem TV

V
só empatou por 0 a 0 com o 
Macaé. Sem opção para assistir 
ao vivo, o torcedor pode acom-
panhar o confronto em nosso 
site. Outra opção é ouvir o jogo 
em alguma rádio carioca.

Por que Vasco x Flamen-
go não terá transmissão?

A equipe rubro-negra ainda 
não entrou em acordo com a TV 
Globo, detentora dos direitos de 
transmissão da competição. Por 
isso, o Fla é o único time do Ca-
rioca que não é possível assistir 
aos seus jogos na TV.

A Rede Globo oferece ao 
Flamengo R$ 30 milhões pela 
transmissão de seus jogos, o 
dobro do que será pago para 
Fluminense, Botafogo e Vas-
co. O Fla, entretanto, exige R$ 
100 milhões, alegando valo-
rização de sua marca, após a 
conquista da Libertadores, do 

Brasileiro e do próprio Cario-
ca, no ano passado.

A negociação está travada. O 

Fla está no Grupo A, ao lado de 
Bangu, Boavista, Botafogo, Ca-
bofriense e Portuguesa. O Ma-

caé está no Grupo B, com Flu-
minense, Resende, Madureira, 
Volta Redonda e Vasco.
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