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p r e s i d e n t e 
Jair Bolsonaro 
afirmou nesta 
terça-feira (28) 
que o governo 
não vai retirar 
das Filipinas 
uma família de 
brasileiros com 
coronavírus.

O presidente foi questiona-
do por jornalistas se o Brasil 
seguiria o exemplo de outros 
países, como o Japão, que estão 
organizando missões para tirar 
seus cidadãos de áreas impac-
tadas pelo vírus.

“Pelo que parece, tem uma 
família na região lá onde o vírus 
está atuando. Não seria opor-
tuno retirar de lá, com todo 
respeito. Pelo contrário. Não 
vamos colocar em risco nós 
aqui por uma família apenas. 
A gente espera que os dados da 
China sejam reais. [Que seja] só 
isso de pessoas contaminadas. 
Se bem que é bastante. Mas a 
gente sabe que esses países são 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEpidemia

O
mais fechados no tocante a in-
formações", disse.

O presidente se referia à 
família brasileira que está nas 
Filipinas, mas que passou por 
Wuhan, na China, onde está 
o epicentro da contaminação 
pelo vírus. Uma criança brasi-
leira de 10 anos com suspeita 
de contaminação está em iso-
lamento. Os pais da menina 
também estão isolados por 
precaução.

O presidente também dis-
se que vai conversar com o 
ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, sobre a pos-
sibilidade de o coronavírus se 
espalhar pelo mundo. Bolso-
naro ressaltou que a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
elevou a avaliação de risco in-
ternacional do vírus.

“A OMS está dando em um 
grau máximo a questão da pos-
sibilidade desse vírus se espa-
lhar pelo mundo. Isso já aconte-
ceu na questão do H1N1 e outros 
momentos da história. Temos 

que ficar preocupados. Vou agora 
de manhã atrás do Mandetta para 
tomar pé de fato do que está acon-
tecendo até o momento”, afirmou 
o presidente.

Epidemia
A epidemia de coronavírus já 

matou 106 pessoas, sendo 100 
apenas na província de Hubei, 
onde fica a cidade de Wuhan, 

O presidente Jair Bolsonaro não 
quis esperar sequer a volta do mi-
nistro Onyx Lorenzoni das férias 
para demitir o secretário-executivo 
da Casa Civil, Vicenti Santini, que 
requisitou um avião da FAB para 
levá-lo, com duas assessoras, a Da-
vos, na Suíça e de lá para a Índia, 
onde passou a integrar a comitiva 
presidencial.

O presidente ficou irritado com 
o que chamou de "voo particular" 
do ministro em exercício. Para o 

presidente, embora o uso do avião 
por ministros de Estado seja legal, o 
voo foi "imoral" e não houve discer-
nimento do assessor ao requisitar o 
avião oficial num momento em 
que há restrição de recursos.

"Um voo desses pela FAB 
custa, no mínimo, perto de R$ 1 
milhão", espantou-se um auxi-
liar do presidente.

A demissão foi comunicada 
pelo presidente a Lorenzoni por 
telefone, uma vez que o ministro 

Presidente Jair Bolsonaro diz que conversará com o ministro da Saúde sobre o coronavírus

Bolsonaro diz que governo não 
vai retirar brasileiros com 
coronavírus das Filipinas

Bolsonaro não espera volta de 
ministro e demite número 2 da 
Casa Civil que usou avião da FAB

Foto: Divulgação

cidade considerada como epi-
centro da doença. O número de 
pessoas infectadas também já 
passa dos 4 mil, de acordo com 
um balanço divulgado nesta 
terça-feira (28). Relatos da do-
ença foram identificados em ao 
menos 12 países.

A OMS emitiu o primeiro 
alerta para a doença em 31 de 
dezembro de 2019, depois de 

autoridades chinesas noti-
ficarem casos de uma então 
desconhecida pneumonia na 
cidade de Wuhan, metrópo-
le chinesa com 11 milhões de 
habitantes, sétima maior cida-
de da China e a número 42 do 
mundo. O tamanho é compa-
rável com a cidade de São Pau-
lo, que tem mais de 12 milhões 
de habitantes.

está de férias nos Estados Unidos. 
O presidente quer, ainda, segundo 
assessores, discutir novas regras 
para o uso de aeronaves oficiais 
por funcionários do governo.

Hoje, a norma abre prerrogativa 
ao ministro de Estado para requi-
sitar avião da FAB quando julgar 
necessário. Também têm direito 
ao avião oficial os presidentes dos 
outros Poderes - Câmara, Senado e 
Supremo Tribunal Federal.

Com essa demissão, o presiden-
te Bolsonaro marca seu estilo: o de 
ser rápido para demitir assessores 
ou altos funcionários do governo 
quando não concorda com o com-
portamento deles.

Foi assim com Roberto Alvim, 

Bolsonaro demite ministro em exercício da Casa Civil, José Vicente Santini

Foto: Divulgação

secretário de Cultura, demitido 
no mesmo dia em que veio a 
público o vídeo em que faz dis-
curso semelhante ao do líder da 
propaganda nazista, Joseph Goe-
bells; e, agora, com a demissão de 

Vicente Santini que, embora não 
tenha cometido ato ilegal, irritou 
o presidente ao usar um avião 
Legacy da FAB para ir à Suíça e 
Índia, enquanto outros ministros 
recorreram a voos comerciais.
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or incrível 
que pareça, 
a Cedae está 
sendo for-
m a l m e n t e 
acusada de 
não fornecer 
água potável 
para seus 

funcionários. Isso é o que 
diz duas de cinco denúncias 
contra a companhia apresen-
tadas pelo Ministério Públi-
co do Trabalho.

Segundo a procuradora 
Isabella Gameiro da Silva, 
responsável pelos inquéri-
tos, “o problema é inusitado 
por ser uma autarquia cuja 
função é o abastecimento de 
água”. Uma das denúncias 
deu origem a uma ação em 
2009, e a Cedae já foi conde-
nada, em segunda instância, 
por manter filtros fora da 
validade e, em alguns casos, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNegligência

P
não ter bebedouro com água 
potável para funcionários.

A decisão em favor do Mi-
nistério Público do Trabalho 
foi deferida em agosto do ano 
passado pela 9ª Turma do Tri-
bunal Regional do Trabalho. A 
ré ainda pode recorrer da sen-
tença no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). A Cedae infor-
mou que “os inquéritos relata-
dos estão em andamento e os 
esclarecimentos estão sendo 
prestados ao Ministério Públi-
co do Trabalho”.

— Chega a ser uma ironia 
o funcionário da Cedae não 
ter água potável para beber. 
A companhia já foi condena-
da, mas vem recorrendo. Essa 
ação judicial de 2009 abran-
ge estações de tratamento de 
água, escritórios e postos de 
atendimento. Não é apenas 
a questão da água potável. 
Também questionamos o fato 

de a companhia não ter im-
plementado uma proposta de 
proteção a riscos ambientais, 
ou seja, não criar medidas para 
evitar que o funcionário tenha 
a sua saúde afetada — disse a 
procuradora.

De acordo com Isabella Ga-
meira da Silva, peritos do Mi-
nistério Público do Trabalho 

flagraram o problema durante 
inspeções em várias instala-
ções da Cedae. Entre os locais 
visitados estão as estações de 
tratamento do Leblon, de São 
Conrado e Alegria (Caju), en-
tre outras.

Um dos inquéritos sobre a 
falta de água potável na em-
presa foi aberto em 2018, é re-

ferente à Unidade de Referên-
cia dos Macacos, no Horto.

— Os funcionários não ti-
nham nem iluminação para 
executar o trabalho. Usavam a 
lanterna do celular para chegar 
à caixa d’água onde colhiam 
amostras para testes de quali-
dade — contou Isabella Gamei-
ro da Silva.

Na segunda-feira, presidiários da Fundação Santa Cabrini, que trabalham na Cedae, denunciaram que estão trabalhando em péssimas condições

Cedae é acusada de não ter 
água potável para funcionários 
após vistorias do MPT

 Foto: Divulgação

O Parque Olímpico, na Barra 
da Tijuca, e o Complexo Espor-
tivo de Deodoro reabrem nesta 
terça-feira, de acordo com a Se-
cretaria Municipal da Casa Civil 
do Rio de Janeiro. Segundo a 
secretaria, a Justiça suspendeu 
a liminar que determinava a in-
terdição dos espaços.

No dia 16, a Justiça Federal, 
a pedido do Ministério Público 
Federal (MPF), determinou a in-
terdição de instalações olímpicas 
do Rio de Janeiro, até que fossem 
fornecidos o laudo de vistoria do 
Corpo de Bombeiros e o habite-se 
da prefeitura.

Em nota, a prefeitura infor-
mou que o desembargador Sergio 
Schwaitzer, do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2), des-
tacou “o perigo de dano grave de 
difícil ou impossível reparação ao 
município do Rio de Janeiro” im-
posto pela liminar.

“Ele (Schwaitzer) endossou 
argumento do município quan-
to à vigência do Documento de 
Autorização Temporária de Fun-
cionamento (DATF), emitido 
pelo Corpo de Bombeiros para 

cada uma das instalações tanto 
do parque quanto do complexo 
e destacou a ‘notória utilização 
rotineira de algumas das insta-
lações situadas no Complexo de 
Deodoro pelo Exército Brasilei-
ro’”, diz a nota da prefeitura.

No dia 22, a Procuradoria-Geral 
do Município (PGM) do Rio de Ja-
neiro voltou a pedir a reabertura 
das instalações olímpicas na 17ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro e 
no TRF2. No documento, a PGM 
avaliou os prejuízos para o treina-
mento de atletas que utilizam as 

instalações para se preparar para 
os Jogos Olímpicos de Tóquio, da-
qui a seis meses.

Segundo a prefeitura, as se-
leções olímpicas de canoagem, 
slalom masculino e feminino, 
basquete feminino, badminton, 
luta olímpica e luta greco-roma-
na utilizam os centros espor-
tivos. Os espaços também são 
usados por equipes de natação, 
basquete e vôlei do Flamengo, 
Minas Tênis Clube, Marina Barra 
Clube e Sesc Rio e 2.725 alunos 
de escolas de esportes.

Witzel assina decreto que antecipa 50% do 13º 
no mês de aniversário dos servidores do RJ

Justiça suspende liminar e Parque Olímpico e 
Complexo Esportivo de Deodoro são reabertos Os nascidos em janeiro, 

de acordo com as normas 
estabelecidas,  receberão a 
primeira metade na sexta-
-feira (31).  Ao todo, serão 
depositados R$ 95 milhões 
para 35 mil ativos,  inativos e 
pensionistas.

De acordo com o decreto, 
os depósitos vão ocorrer de 
acordo com as regras estabe-
lecidas em três grupos. Para o 
Grupo 1 (de servidores ativos, 
inativos e militares) o paga-
mento será de 50% no mês 
do aniversário e o restante 
em dezembro.

Para o Grupo 2 (servidores 
com cargos comissionados), 
o pagamento será no último 
dia útil de junho, proporcio-
nal aos meses trabalhados a 
contar de 1º de janeiro, ou da 
data de ingresso no serviço 
público. E o restante, em de-
zembro.

Já para o Grupo 3 (pensio-
nistas beneficiários de pen-
são previdenciária),  o paga-
mento será de 50% no mês 

de aniversário do institui-
dor da pensão e o restante, 
em dezembro.

Os nascidos em fevereiro 
também receberão em folha 
suplementar, na última se-
mana de fevereiro.

A partir de março, todos 
receberão os 50% do décimo 
terceiro salário no mês do 
aniversário. A antecipação 
será depositada sem a inci-
dência dos descontos legais.

O decreto não abrange os 
servidores regidos pela CLT, 
que têm regras próprias para 
o pagamento do décimo ter-
ceiro salário.

O secretário da Casa Civil, An-
dré Moura, disse que a separação 
em grupos é uma demonstração 
do uso correto dos recursos pú-
blicos e traz transparência para 
os servidores. O secretário de Fa-
zenda, Luiz Claudio Rodrigues 
de Carvalho, explicou que o pa-
gamento mensal de 50% do dé-
cimo terceiro tem como objetivo 
equilibrar o fluxo de pagamento 
do abono.

Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

Foto: Estefan Radovicz / Agência O Dia
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s atividades 
da subsecre-
taria de Cul-
tura, Esportes 
Lazer e Turis-
mo de Mes-
quita foram 
r e t o m a d a s 
às 7:00h da 

manhã de terça-feira, dia 21 de 
janeiro. São mais de 40 ações, 
distribuídas entre as modali-
dades esportivas e culturais, 
incluindo-se principalmente 
três novidades na Escola Mu-
nicipal de Artes da Chatuba 
e na sede da subsecretaria, 
como os cursos de cavaqui-
nho, bateria e dança de salão.

As inscrições para um dos 
cursos podem ser feitas, entre 
os dias 3 a 7 de fevereiro, na 
Vilia Olímpica, situada na Rua 
Baronesa de Mesquita, s/nº, 
no bairro Cosmorama, quando 
se tratar de moralidade espor-
tiva, ou na sede da subsecreta-
ria, na Estrada Feliciano Sodré, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
2931, Centro, em casos de cur-
sos como escultura e outras ati-
vidades culturais. E também na 
Escola de Artes, Rua Dr. Godoy, 
228, Chatuba, no caso de dança 
de salão e outras artes.

De acordo com subsecretá-
rio da pasta, Kleber Rodrigues, 
as atividades oferecidas pelo 
setor chegavam a 34. No en-
tanto, com a inauguração da 
Escola de Artes do Espetácu-
lo, na Chatuba, esse número 
pulou para 40.  Ainda segun-
do ele, as inscrições estarão 
abertas entre os dias 3 a 7 de 
fevereiro e para efetuá-las em 
um dos cursos é preciso levar 
documentos tais como RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência e 2 fotos 3x4. No caso 
dos cursos de dança de salão 
e tai chi chuan, as inscrições 
continuarão abertas até com-
pletar as turmas. Ou seja, na 
dança, 30 pessoas (tem que 
ser número par) e  no tai chi, 
serão quantos chegarem.   

Para Kleber, o governo Jorge 
Miranda incentiva os esportes 
e a cultura na cidade, na certe-
za de que são equipamentos 
sociais capazes de produzir 
ou desenvolver talentos. “Pois 
nós entendemos que as prati-
cas esportivas e culturais não 
melhoram apenas a qualida-
de de vida das pessoas, como 
também promovem a intera-
ção entre pessoas diferentes, 
além de estimular o desen-
volvimento físico e mental, 
provocando uma qualidade de 
vida muito melhor e mais sau-
dável”, avalia Kleber.

Dentre as 40 atividades ofe-
recidas  pela subsecretaria na 
cidade de Mesquita, incluindo 
novidades como bateria, ca-
vaquinho e dança de salão, se 
destacam ainda o alongamen-
to, atletismo, basquete, capoei-
ra, circuito funcional, fitdance, 
futebol, futsal, ginástica, han-
debol, hidroginástica, jiu-jitsu, 
judô, natação (adulto e infantil), 
pilates, tae-kwon-do, vôlei, ar-
tesanato, balé, canto, dança de 
rua, dublagem, escultura, grafi-
te, pintura, contação de história, 
circo, escultura, xadrez, dese-
nho, teatro, violão e violino.

Na Vila Olímpica as ativida-
des tem acompanhamento mé-
dico. “A gente dá informações e 
orientações sobre alimentação 
e saúde aos usuários da Vila. Às 
vezes, pessoas idosas querem 
fazer caminhada aqui na pista, 
às 13h, com sol de 40 graus. Ou 
querem fazer séries de exer-
cícios além do que é devido.
Não pode”, explica a enfermei-
ra Cláudia Alves, do Programa 
Saúde do Trabalhador da secre-
taria de Saúde de Mesquita. Ela 
também observa as pessoas em 
atividades e aufere a pressão 
arterial de quem precisa.

De volta as atividades
culturais, artísticas e
esportivas de Mesquita

Fotos:  Gabriel Wilkem/PMM

Judô e Futebol, algumas das atividades oferecidas na Vila Olímpica de Mesquita

Depois do bairro Austin, o pro-
grama ‘Segurança Presente’, tam-
bém chegou à região do Rancho 
Novo, em Nova Iguaçu, levado 
pelas mãos do deputado estadual 
Max Lemos. A implantação do ser-
viço de segurança pública aconte-
ceu na manhã de sábado, dia 25, 
no centro do bairro, com a presen-
ça de dezenas de pessoas. 

O deputado chegou acompanha-
do do secretário estadual de Gover-
no, Cleiton Rodrigues e de outras 
lideranças políticas da região. Repre-
sentantes da Câmara de Vereadores 
da cidade, dentre eles o vereador 
Maurício Moraes, ex-presidente da 
Casa, também participaram do ato 
em praça pública.

Falando em nome da Assem-
bleia Legislativa do Estado (Alerj), o 
deputado Max Lemos destacou a 
parceria entre o poder legislativo e o 
governo do Wilson Witzel. “A Alerj é 
uma grande parceira do nosso Esta-
do, inclusive na segurança pública, e 

está ajudando a economizar recur-
sos do governo, com esta parceria 
de financiamento do programa. E 
gostaria, ainda, de agradecer ao go-
vernador Witzel e ao secretário Clei-
ton Rodrigues, por atender ao nosso 
pedido e confesso estar muito feliz 
por ter recebido a garantia de que o 
programa chegará a Miguel Couto, 
outro bairro de Nova Iguaçu, além 
dos municípios de Queimados e 
Belford Roxo”, finalizou. 

Falando em nome do governa-
dor do estado, Cleiton disse que a 
segurança pública é um projeto do 
qual “nosso governador Witzel, não 
vai abrir mão”, garantiu. 

Os deputados estaduais Mar-
cio Canella e Léo Vieira também 
destacaram a importância do 
programa “Segurança Presente” 
na Baixada Fluminense, bem 
como em outras regiões do es-
tado, onde existam as chamadas 
“manchas críticas”.  Ao todo, o 
programa, conta com 50 poli-

Depois de Nova Iguaçu e Austin, 
Max Lemos leva ‘Segurança
 Presente’ para o Rancho Novo

Wilson Witzel, pretende ampliar o programa “Segurança Presente”

ciais nessa região da baixada, 
que atuam de domingo a do-
mingo, aumentando a sensação 
de segurança. Ex-presidente da 
Câmara de Nova Iguaçu, verea-
dor Maurício Moraes, prestigiou 
a implantação do serviço, assim 
como Lindinalva Rodrigues, 
uma das defensoras do progra-
ma para todas as localidades 
consideradas “criticas” da cida-
de de Nova Iguaçu. 

Chamado de “prefeito do sécu-
lo XXI, na Baixada”, pelo arquiteto 
e urbanista Vicente Loureiro, pela 
gestão de oito anos como prefei-
to de Queimados, Max Lemos se 
destaca pela quantidade de indús-
trias, saúde, emprego e outras ser-
viços que levou para a cidade que 
governou. No Rancho Novo ele foi 
abordado por dona Josefa Farias, 
40 anos. “Gostaria que o senhor, 
como deputado, ajudasse a resol-
ver o trânsito de Nova Iguaçu. Isso 
aqui está um horror”, pediu. Após 
a implantação do ‘Segurança Pre-
sente’, o deputado deixou o local 
para se reunir com vereadores e 
outras lideranças politicas de vá-
rios partidos em Nova Iguaçu.

Foto: Divulgação

Governador Witzel quer 
“Segurança Presente’ também 

nas estradas do Rio 
O Governador do Estado do 

Rio, Wilson Witzel, pretende am-
pliar o programa “Segurança Pre-
sente”, por todas as estradas do 
estado. Para isso ele conta com 
o apoio das policias Rodoviária 
Federal, Estadual, Civil e Militar, 
além da polícia Federal. De acordo 
com o governador, o objetivo é re-
duzir em, pelo menos 30% o índi-
ce de roubos de carga no Rio, já no 
primeiro trimestre deste ano.

Na opinião do governador, é 
preciso avançar em tudo aquilo 
que for bom para a população, 
já que só a delinquência do rou-
bo de cargas nas estradas repre-
senta o prejuízo de mais de R$ 
5 bilhões. “Vamos começar com 
esse programa nas estradas 
em 2020”, anunciara Witzel. O 
programa ‘Segurança Presente’ 
tem dado certo nos municípios, 
com apoio dos prefeitos da re-
gião e recursos em parceria com 
a Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio (Alerj).
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menino de 5 
anos atingido 
por uma bala 
perdida na 
cabeça, no En-
genho Novo, 
na Zona Norte 
do Rio, passou 
por uma cirur-

gia na madrugada desta terça-
-feira (28) no Hospital Salgado 
Filho, no Méier.

A bala, no entanto, continua 
alojada na cabeça de Arthur Gon-
çalves Monteiro. Seu estado de 
saúde é considerado grave. Até a 
última atualização desta reporta-
gem, ele aguardava uma vaga na 
UTI pediátrica da unidade.

João Paulo Monteiro Espe-
rança, tio paterno, recorreu ao 
Plantão Judiciário e conseguiu 
um ofício. “Meu sobrinho preci-
sa ser transferido o mais rápido 
possível”, clamou.

O avô paterno também 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
passou a madrugada no 
Salgado Filho.

“Pela idade dele, 5 anos, a 
gente nunca esperava que isso 
pudesse acontecer. Ele não 
tem como esperar muito pelo 
atendimento”, disse Waldir 
Gonçalves da Silva. “É muito 
duro. Só Deus.”

Arthur foi baleado na noi-
te de segunda-feira (27). Ele 
acompanhava o pai em uma 
partida de futebol no Morro 
São João quando policiais da 
UPP foram atacados por trafi-
cantes e iniciaram intensa tro-
ca de tiros. Os criminosos fugi-
ram e ninguém foi preso.

Segundo a família, Paulo 
Roberto Monteiro, pai de Ar-
thur, se jogou por cima do filho 
para protegê-lo do tiroteio e foi 
atingido por uma bala na mão. 
O projétil atravessou a mão de 
Paulo Roberto e ficou alojada 
na cabeça do garoto.

O pai de Arthur também 
foi levado para hospital, foi 
atendido e medicado e pas-
sa bem. Arthur deu entrada 
no Hospital Vital e depois 
foi encaminhado para o Sal-
gado Filho.

A Polícia Civil vai investigar 
de onde partiu o tiro que atingiu 
Arthur.

Morte na Baixada
Arthur é a segunda criança 

vítima de bala perdida este 
ano no RJ.

No dia 10, uma menina de 8 
anos morreu depois de ser atin-
gida na cabeça quando estava no 
sofá de sua casa, no bairro Parque 
Esperança, em Belford Roxo, Bai-
xada Fluminense.

Anna Carolina de Souza Neves 
chegou a ser levada para o Hospital 
de Saracuruna, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, 
não havia operação na região 
em que Anna Carolina foi ba-
leada. A família informou à 
corporação que disparos foram 
ouvidos pouco antes de a me-
nina ser atingida.

Menino de cinco anos é baleado na cabeça no morro São João, no Engenho Novo

Menino de 5 anos baleado 
na cabeça passa por cirurgia e 
aguarda vaga na UTI pediátrica

 Foto: Divulgação

A Defensoria Pública vai pedir 
ao Ministério Público novas in-
vestigações sobre as mortes de 13 
jovens no Morro do Fallet, Região 
Central do Rio, ocorrida no dia 8 de 
fevereiro do ano passado durante 
uma operação da Polícia Militar.

Nove dos 13 mortos naquela 
manhã estavam dentro de uma 
casa. Segundo a polícia, todos no 
local eram traficantes, e as mortes 
só ocorreram após uma intensa 
troca de tiros.

Os moradores, por outro 
lado, afirmam que, mesmo de-
pois de se renderem, todos fo-
ram executados pelos policiais 
do Batalhão de Choque.

O caso chamou a atenção da 
Comissão Arns de Direitos Hu-
manos. Integrantes do grupo 
participaram de uma reunião na 
Defensoria.

"Com base em laudos, pedimos 
que o Ministério Público ofereça 
uma denúncia e instaure uma 
ação penal para que os autores 
desse crime sejam finalmente 
julgados. Houve uma execução. 
Esses rapazes não resistiram. Foi 
um ato absolutamente covarde 

por parte dos policiais", afirmou 
o presidente da Fundação Arns, 
José Carlos Dias.

Em novembro do ano passa-
do, a Divisão de Homicídios con-
cluiu o inquérito e pediu o arqui-
vamento do caso.

A Defensoria Pública, no 
entanto, questiona as inves-
tigações. Alega que a cena do 
crime não foi preservada, o que 
prejudicou o recolhimento de 
provas, e também aponta falhas 
nos laudos da perícia.

Os defensores vão pedir ao Mi-
nistério Público que sejam feitas 
investigações complementares.

"Essas vítimas, que ainda não 
sabemos se foram conduzidas 
com vida ou já mortas para uma 

unidade hospitalar, não só não 
foram deixadas no lugar em que 
foram atingidas mas também 
acabaram levadas despidas. Os 
vestígios que o crime deixa desa-
pareceram. Além disso, o exame 
cadavérico tem uma falha impor-
tante, que é a inexistência de fo-
tografias, muito importantes para 
repetir uma perícia em caso de fa-
lha, explicou a defensora pública 
Lívia Casseres.

"Eu sonhava com a minha 
família toda reunida. Futura-
mente eu teria nora e netos. 
Sonhava com tanta coisa que 
nunca vai acontecer", lamen-
tou a mãe de dois jovens, um 
de 16 e outro de 18 anos - am-
bos mortos durante a ação.

Catador de lixo é esfaqueado durante 
assalto em São Gonçalo

Defensoria Pública vai pedir novas investigações 
sobre as 13 mortes no Morro do Fallet Um catador de lixo, identifi-

cado como Alexandre Amantino 
Louro, de 40 anos, foi esfaque-
ado na manhã desta terça-feira, 
durante uma tentativa de assal-
to, em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio. Segundo 
relatos, ele teria sido abordado 
por dois homens que mandaram 
ele entregar o dinheiro. A vítima 

informou que não tinha e foi es-
pancado e ferido com uma faca 
pelos assaltantes.

A Polícia Militar informou que 
uma equipe policial do 7ºBPM 
(São Gonçalo) foi acionada por 
conta da entrada de uma pessoa 
com ferimento provocado por 
arma branca no Hospital Estadual 
Alberto Torres, no Colubandê. 

Marcas de tiros em casa no Fallet 

Alexandre Amantino Louro deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres

Foto: Thathiana Gurgel/Defensoria Pública

Foto: Divulgação
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evido a 
g r a n d e 
procura, a 
Fu n d a ç ã o 
de Apoio 
à Escola 
T é c n i c a 
( F a e t e c ) , 
v inculada 
à Secre-

taria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, pror-
rogou as inscrições para os 
cursos profissionalizantes 
gratuitos. Para quem pro-
cura uma nova chance de 
incrementar o currículo e 
até mesmo alcançar uma 
nova profissão, a hora é 
agora. Os interessados po-
dem se candidatar até o dia 
2 de fevereiro e escolher 
até duas opções de forma-
ção entre as 29.735 mil va-
gas espalhadas por todo o 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

D
Estado do Rio. A inscrição 
é feita somente pelo site 
www.faetec.rj.gov.br.

Os cursos têm duração en-
tre dez e vinte semanas. En-
tre as oportunidades estão 
Costureiro; Garçom; Padei-
ro; Mecânico de Automóveis 
Leves; Operador de Compu-
tador; Inglês Iniciante e In-
termediário, Recepcionista 
em Meios de Hospedagem; 
Cabeleireiro, entre outros. 
Além disso, há 210 vagas 
para o curso semipresencial 
de Eletricista Instalador Pre-
dial de Baixa Tensão. E para 
quem tem interesse pela 
área musical, a Faetec ofe-
rece 1.025 oportunidades 
para diversos instrumentos, 
como Trombone, Percussão, 
Teclado e Violino. A lista 
completa de cursos está dis-
ponível no site da Fundação.

Para se candidatar aos 
cursos profissionalizantes é 
preciso ter a idade mínima 
entre 14 e 18 anos, de acor-
do com a exigência de cada 
curso. A escolaridade tam-
bém varia, de acordo com 
a qualificação escolhida. O 
sorteio público das vagas 
será realizado no dia 3 de 
fevereiro, e a listagem com-
pleta será publicada no site 

da instituição. O período de 
matrícula para os candida-
tos sorteados será entre os 
dias 4 a 13 de fevereiro. As 
aulas começam no dia 02 de 
março (segunda-feira).

“O secretário da SECTI, 
Leonardo Rodrigues, desta-
ca a importância da quali-
ficação profissional para os 
que buscam uma colocação 
no mercado de trabalho. “As 

exigências para conseguir 
um emprego estão cada vez 
maiores. Para suprir essa de-
manda, temos a nossa Rede 
que é preparada e apta para 
formar mão de obra qualifi-
cada e atender às necessida-
des do mercado. Não percam 
tempo e aproveitem a pror-
rogação das inscrições para 
se candidatar às vagas”, com-
pletou o secretário.

 Faetec prorroga inscrições 
para cursos de Qualificação 
Profissional gratuitos

Foto: Domingos Peixoto

 O quantitativo de vagas ofertadas também aumentou

A Associação dos Micros 
e Pequenos Empresários da 
Baixada Fluminense abriu 
200 vagas para o curso de 
eletricista predial residencial 
- padrão Light e Ampla. Os in-
teressados podem se inscre-
ver por telefone, através do 
número 2698-2014, ou pes-

Curso para eletricista predial abre 
200 vagas em Nova Iguaçu

Senac Niterói e Senac Santa Luzia 
abrem vagas para curso Metodologias 
Ativas na Prática Docente

soalmente no endereço Rua 
Ataíde Pimenta de Morais, 37, 
no Centro de Nova Iguaçu.

As aulas irão acontecer duran-
te seis meses, aos sábados, em 
dois horários: de 8h às 10h e de 
10h às 12h. Além de conteúdo 
teórico, os alunos também terão 
aulas práticas. É preciso um mí-

Os avanços tecnológicos da 
última década transformaram 
a maneira como nos relaciona-
mos com o mundo e adquirimos 
conhecimento. Para atender a 
demanda dos nativos digitais 
é necessário que os ambientes 
educacionais e seus profissio-
nais que nele atuam, estejam em 
sinergia com os avanços tecno-
lógicos no campo educacional 
e práticas de ensino inovadoras, 
de maneira a desenvolver no es-
tudante o protagonismo de sua 
aprendizagem e as competên-
cias esperadas para o cidadão e 
profissional do século XXI. 

De olho nessa tendência, o Se-
nac Santa Luzia e o Senac Niterói 
abem vagas para o curso Metodo-
logias Ativas na Prática Docente, 
curso de aperfeiçoamento pre-
sencial de 30 horas com foco na 
atualização profissional, com si-
tuações de aprendizagem práticas 
que permitirão o aluno a vivenciar 
as principais metodologias ativas 
de aprendizagem.

Voltado para estudantes de 

licenciatura, tutores, professores 
da Educação Básica, do Ensino 
Profissionalizante ou Ensino Su-
perior, profissionais de diversas 
áreas do conhecimento com ex-
periência em desenvolvimento 
de soluções educacionais para 
programas de educação corpora-
tiva nas modalidades presencial 
e/ou EAD, com experiência na 
mediação de treinamentos corpo-
rativos (cursos, palestras, etc.) ou 
cursos livres, há inscrições abertas 
para turmas em fevereiro e em 
março e podem ser efetuadas di-
retamente na unidade. Para infor-
mações sobre valores, basta entrar 
no site www.rj.senac.br. 

O curso, rápido e de curta 
duração, oferece as opções de 
metodologias ativas disponíveis 
hoje para a educação, capacitan-
do os participantes sobre as suas 
variadas possibilidades práticas, 
de acordo com o contexto de 
sala de aula. A ideia é oportuni-
zar a participação maior dos alu-
nos em sala de aula, criando situ-
ações de maior vivência prática.

 Foto: Arquivo

nimo de frequência para receber 
o certificado de conclusão.

A capacitação é voltada para 
jovens que desejam entrar 
nesse mercado de trabalho ou 
trabalhar como eletricista ins-
talador autônomo. O valor da 
mensalidade é de R$ 100, já in-
clusa a apostila.

Curso de eletricista acontecerá aos sábados



Carnaval

Camarote Arpo-
ador by Univer-
sal Music chega 
ao seu terceiro 
carnaval apre-
sentando uma 
seleção de gran-
des nomes da 
música brasilei-

ra. Em 2020, o folião que optar pelo 
Arpoador terá como companhia 
Jota Quest, Banda Eva, Kevin O 
Chris, Vintage Culture, Matheus & 
Kauan, Léo Santana, Projota, Vitão, 
Luíza Sonza e muito mais. Além, é 
claro, do melhor atendimento, ser-
viços e experiências premium do 
carnaval carioca. Com uma locali-
zação privilegiada, entre os setores 
3 e 5, exatamente abaixo de uma 
das cabines de jurados, o Arpoador 

se destaca por ser o maior camaro-
te da Sapucaí. São mais de 4.600m, 
divididos em três andares, ocupan-
do todo o setor 5 e parte do 3, apre-
sentando diversas experiências 
exclusivas para cariocas e turistas. 
Serão cinco dias com um line up 
exclusivo, open bar e open food 
com bufê e bebidas premium.

O Outback levará a sua ex-
pertise gastronômica em itens 
como aperitivos e petiscos, além 
de distribuir ao público do even-
to pulseiras que depois poderão 
ser revertidas em consumação 
em seus restaurantes. Além dis-
so, um open bar e food oferece-
rão opções variadas para o pú-
blico, que ainda terá uma série 
de serviços diferenciados, como 
SPA, espaço beleza e barbearia.

Camarote Arpoador by Universal 
Music reúne estrelas da música 
brasileira no carnaval do Rio 

O
 folião que optar pelo Arpoador

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



Foto: Reprodução/Instagram/flamengo

Gabigol foi um dos principais jogadores do Flamengo em 2019

torcida do 
F l a m e n g o 
não ficará 
órfã de Gabi-
gol. Marcos 
Braz e Bru-
no Spindel 
c h e g a r a m 
a um acor-

do com a Inter de Milão para a 
transferência do artilheiro. O 
jogador antecipou o anúncio 
oficial do clube e, através das 
redes sociais, revelou o acerto.

- A Nação me abraçou. Aqui 
vivemos intensamente. Nos 
apaixonamos! Sorrimos! So-
fremos! Vibramos! Quebramos 
barreiras. Se é para o bem da 
Nação, eu fico! - narrou o camisa 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMengão
Gabigol antecipa Flamengo e 
anuncia acerto com o clube: "Se 
é para o bem da Nação, eu fico!"

A
9, em vídeo com melhores mo-
mentos de 2019.

Gabriel assinou com o Ru-
bro-Negro por cinco tempo-
radas - fica até dezembro de 
2024. Ele chega ao Rio de Ja-
neiro no fim da manhã desta 
terça-feira. A transação gira 
em torno de 17 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 78,6 milhões) 
por 90% dos direitos.

Quase 30 minutos após o 
"furo" de Gabigol, o Flamengo 
publicou vídeos anunciando o 
acerto com o artilheiro, contan-
do com a participação de Arras-
caeta e resgatando a festa com 
a torcida na Presidente Vargas, 
logo após a chegada ao Brasil 
com a taça da Libertadores.
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