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Um passageiro da linha 864 foi morto 
na noite desta terça-feira, durante um 
assalto ao coletivo, próximo à comuni-
dade do Sapo, na Avenida Santa Cruz. 
A vítima foi identificada como Mauro 
de Souza Oliveira.  
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Assalto a ônibus 
deixa um morto em 
Senador Camará



POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA2

INFOPOVO LTDA
TEL: 3742-3524 -          - 96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

Estado do Rio de Janeiro
DIRETOR COMERCIAL: Rafael Belmiro
EDITORA: Diana Pires
REDATOR: Antônio Novinho
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
REPÓRTER FOTOGRÁFICO: Bruno Beiruth
DIRETOR DE MARKETING: Rogerio Ramos 

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

O governo brasileiro não 
deve se manifestar sobre a rea-
ção do Irã, nesta terça-feira (7), 
de atacar duas bases dos Esta-
dos Unidos no Iraque. Essa pos-
tura do Planalto é reveladora 
de que o pragmatismo vence a 
ideologia diante do conflito Es-
tados Unidos-Irã.

É um comportamento dife-
rente do que aconteceu quando 
o governo Donald Trump orde-

nou a ação que matou o chefe 
militar Qassim Suleiman. Na 
semana passada, o Itamaraty 
divulgou nota em que condena 
“todo tipo de terrorismo”, uma 
palavra entendida como solida-
riedade ao governo Trump.

O governo brasileiro quer 
preservar os acordos comer-
cias com o Irã que, mesmo na 
crise de lá, é importante im-
portador de produtos brasilei-

Tendência é o governo brasileiro 
não se manifestar sobre ataque 
do Irã a bases dos EUA
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p r e s i d e n t e 
Jair Bolsona-
ro sancionou 
sem vetos a lei 
que transfere 
o Conselho de 
Controle de 
A t i v i d a d e s 
F i n a n c e i ra s 

(Coaf) do Ministério da Econo-
mia para o Banco Central. A lei, 
publicada no "Diário Oficial da 
União" desta quarta-feira (8) 
também reestrutura o órgão.

As mudanças no Coaf vi-
goram desde o ano passado, 
quando o governo editou uma 
medida provisória (que tem 
efeito imediato) sobre o tema. 
A MP previa que o Coaf pas-
sasse a se chamar Unidade de 
Inteligência Financeira (UIF), 
mas a mudança foi derrubada 
durante a tramitação.

O Coaf é uma unidade de 
inteligência financeira do 
governo federal que atua 
principalmente na preven-
ção e no combate à lavagem 
de dinheiro.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudança

O
Com as mudanças, o Coaf 

passou a ter o seguinte funcio-
namento:

a Unidade de Inteligência 
Financeira responde à Diretoria 
Colegiada do Banco Central;

o Conselho Deliberativo 
continua responsável por defi-
nir a diretrizes estratégicas do 
órgão e julgar processos admi-
nistrativos sancionadores.

'Jogo político'
Em agosto, quando decidiu 

transferir o Coaf para o Banco 
Central, o presidente Jair Bol-
sonaro justificou dizendo que 
a intenção era tirar o órgão do 
"jogo político"

Nos primeiros meses do 
mandato de Bolsonaro, no 
início do 2019, o Ministério 
Público do Rio de Janeiro de-
flagrou uma investigação com 
bases em dados do Coaf que 
apontavam movimentações 
financeiras atípicas de Fa-
brício Queiroz, motorista de 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) na 
Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro quando o senador 
era deputado estadual. Flávio é 
filho do presidente.

Conforme o órgão, Queiroz 
movimentou de maneira atípica 
R$ 1,2 milhão entre 2016 e 2017.

Depois, o presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, suspendeu 
investigações baseadas em dados 
compartilhados pelo Coaf sem 
autorização judicial. A decisão foi 
tomada atendendo a um pedido 
dos advogados do senador.

Só servidores efetivos
O texto foi sancionado com 

a obrigatoriedade de que os 12 

Senado mantém Coaf ligado ao Banco Central e derruba nova denominação do órgão

Bolsonaro sanciona lei 
que transfere o Coaf 
para o Banco Central

Foto: Divulgação

membros do plenário do Coaf 
sejam servidores ocupantes 
de cargos efetivos, de reputa-
ção ilibada e conhecimentos 
na área de prevenção e com-
bate à lavagem de dinheiro.

A MP enviada por Bolso-
naro ao Congresso não tra-
zia essa obrigatoriedade de 
nomear servidores. O trecho 
gerou polêmica porque abri-
ria brecha para indicações 
políticas no órgão.

Além do presidente do pró-
prio Coaf, o plenário do conse-
lho é composto por servidores 
de: Banco Central; Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM); 

Superintendência de Seguros 
Privados (Susep); Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN); Receita Federal; 
Agência Brasileira de Inteli-
gência (Abin); Ministério das 
Relações Exteriores; Ministé-
rio da Justiça; Polícia Federal; 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar; 
Controladoria-Geral da União 
(CGU), e Advocacia-Geral da 
União (AGU).

Apesar de vetar cargos de 
confiança na composição do 
conselho, o texto sancionado 
libera esse tipo de indicação 
para cargos administrativos.

ros. A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, tem mantido 
contato com representan-
tes do governo iraniano para 
manter as exportações brasi-
leiras para aquele país.

A informação é de assesso-
res do presidente Jair Bolso-
naro, sempre com a ressalva 
de que a política externa está 
sob o comando do chanceler 
Ernesto Araújo. Essa postura 
mais comedida é a opinião do 
núcleo militar do governo. A 
propósito, o presidente parti-
cipou de almoço nesta terça 
no Ministério da Defesa com 

a presença também de coman-
dantes das três Forças.

O que está levando o gover-
no brasileiro a ser mais come-
dido é o resultado da conversa 
da diplomata Maria Cristina Lo-
pes, encarregada de Negócios 
da embaixada em Teerã, com a 
chancelaria do governo irania-
no. A conversa foi considerada 
“cordial” por assessores do go-
verno brasileiro. Para assessores 
do Planalto, a conversa foi posi-
tiva, já que o Irã não fez gestos 
de retaliação ao Brasil.

“A convocação do embai-
xador é coisa até corriqueira", 

disse um assessor do Planalto, 
tentando minimizar a convoca-
ção do representante do Brasil 
em Teerã para dar explicações 
sobre a nota da véspera do Ita-
maraty condenando o terroris-
mo de forma genérica.

"O Irã não adotou medidas 
contra nós", disse também 
na terça, entre sorrisos, o pre-
sidente Bolsonaro, em en-
trevista na qual afirmou que 
não poderia revelar o teor da 
conversa entre a chancelaria 
iraniana e a representante do 
Brasil na embaixada em Teerã 
“por questão de Estado”.
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As mudanças nos horários 
das linhas Arariboia, Paquetá e 
Cocotá das barcas foram adia-
das pela segunda vez pela CCR, 
que administra o serviço. As al-
terações agora serão implanta-
das no dia 15 de janeiro.  

De acordo com a CCR Barcas, 
o adiamento ocorre por conta de 
uma intimação da Secretaria Es-
tadual de Transportes (Setrans) 
e da Agetransp, que fiscaliza o 
serviço, sobre a decisão judicial 
que autoriza a implementação 
das medidas.

O presidente da Comissão 
de Transportes da Assembléia 
Legislativa do Rio (Alerj), o 
deputado Dionísio Lins, en-
caminhou na terça-feira um 
requerimento ao secretário es-
tadual de Transportes, Delmo 
Manoel Pinho e ao presidente 
da Agetransp, Murilo Leal, pe-
dindo que a CCR Barcas mostre 
os motivos que levaram às mu-
danças da grade de horários das 
barcas sem consulta prévia a 

Mudança nos horários das barcas é 
adiada pela segunda vez

prefeitura divul-
gou na manhã 
desta quarta-fei-
ra (8) a expec-
tativa de que 
sejam recebidos 
1,9 milhão de 
turistas ao lon-

go de todo o período de carnaval e 
pré-carnaval no Rio de Janeiro. Se-
rão sete milhões de foliões. A meta 
é ultrapassar R$ 4 bilhões de mo-
vimentação econômica na cidade.

A abertura oficial do evento 
acontece no próximo domingo 
(12), em Copacabana, na Zona Sul. 
O palco será o mesmo da festa de 
réveillon. Durante a festa será es-
colhida a corte do carnaval do Rio.

Segundo o presidente da 
Riotur, Marcelo Alves, a abertu-
ra do carnaval poucos dias após 
o ano novo é uma estratégia 
para aumentar o número de tu-
ristas na cidade.

“Para nós, é importante 
emendar o réveillon no carna-
val para garantir esse sucesso”, 
destacou Alves.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTurismo

A
Ao todo, a Prefeitura do Rio re-

cebeu 543 pedidos de cadastros 
de desfiles de carnaval, sendo 133 
deles na Zona Sul. Segundo o pre-
sidente da Riotur, estes números 
ainda dependem de legalizações.

A Prefeitura do Rio afirmou 
que está investindo R$ 100 mi-
lhões no carnaval deste ano, jun-
tando o investimento de todos os 
órgãos públicos. Apenas no Sam-
bódromo, serão R$ 16 milhões 
investidos, com operações da Rio-
tur, Comlurb, água e luz.

O show do Bloco da Favori-
ta, que havia sido vetado pela 
Polícia Militar, vai acontecer no 
palco principal da festa de ano 
novo. Os organizadores reali-
zaram readequações que aten-
dem as exigências da PM. Uma 
das mudanças foi a redução do 
show, que será de 16h às 19h.

Com o bloco, irão se apre-
sentar:

Banda de Ipanema
Tony Garrido

Sandra de Sá
Preta Gil
MCs.

Grandes blocos
A Riotur divulgou também o 

calendário dos grandes blocos 
que desfilarão pelo Rio. O do-
mingo e segunda de carnaval 
não terão grandes blocos pelo 
Rio, assim como a quarta-feira 
de cinzas.

No dia dois de fevereiro, o bloco 
comandado pela cantora Lexa.

Dia 15 de fevereiro, será a vez 
do bloco Chora me Liga.

Palco principal do Réveillon será usado na abertura oficial do carnaval no Rio, no próximo domingo (12)

Rio deve receber 1,9 milhão 
de turistas no período do 
carnaval, diz prefeitura

 Foto: Reprodução/TV Globo

No dia 16 de fevereiro, o Blo-
co da Preta vai desfilar.

No dia 22 de fevereiro, 
quem desfilará será o Cordão 
da Bola Preta.

Na terça-feira de carnaval, 
dia 25 de fevereiro, será a vez 
do Fervo da Lud.

No sábado das campeãs, dia 
29 de fevereiro, a folia será co-
mandada pela cantora Anitta, 
com o Bloco das Poderosas.

No domingo pós carnaval, 
dia 1º de março, será a vez do 
Monobloco.

De acordo com a Riotur, a con-

centração dos desfiles com maior 
público acontecerá no Centro, pois 
é um local com menos moradores 
e trânsito reduzido neste período.

Ocupação hoteleira
A cidade do Rio de Janeiro 

já conta com 70% da rede ho-
teleira ocupada para o carna-
val. Segundo Alves, alguns ho-
téis cinco estrelas, com diárias 
mais caras, estão completa-
mente reservados para a festa.

De acordo com ele, a cidade 
registra os melhores números 
dos últimos quatro anos.

agência reguladora, o que con-
sequentemente trará transtor-
no aos moradores das regiões.

Como ficarão os horários
Arariboia x Praça XV - no pe-

ríodo de rush, intervalos de 10 
minutos passam a durar 15.

Paquetá x Cocotá x Praça XV 
- a linha que antes era direta e 
durava de 40 a 50 minutos, 
passa a ter uma parada em Co-
cotá dias úteis, aumentando o 
tempo em 50 minutos.

Praça XV x Cocotá - ganha 
mais uma viagem.

Aumento de tarifa
A partir do dia 12 de feverei-

ro, a CCR Barcas vai aumentar o 
valor da tarifa. Nas linhas sociais, 
o preço vai de R$ 6,30 para R$ 
6,50. A linha Praça 15-Charitas 
vai de R$ 17,60 para R$ 18,20. Os 
valores foram autorizados pela 
Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Concedidos de Trans-
portes (Agetransp).

Foto: Divulgação/CCR Barcas

CCR Barcas adia mais uma vez mudanças nos horários das linhas

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

Na onda dos colégios cívico-
militares, Crivella inaugura 
primeira unidade, na Zona Norte

Foto: Divulgação

Enquanto o governador 
Wilson Witzel (PSC) tenta re-
gulamentar os colégios cívico-
-militares na Alerj, o prefeito 
Marcelo Crivella (PRB) anun-
ciou, na manhã desta quarta-
-feira (8), as obras da primeira 
escola cívico-militar da cidade 
do Rio de Janeiro, em parceria 
com o Ministério da Educação. 
A unidade ficará no bairro do 
Rocha, na Zona Norte. 

Segundo resultado preli-
minar divulgado pelo Minis-
tério da Educação em setem-
bro, 643 municípios de todas 
as regiões do país manifes-
taram interesse em aderir 
ao programa. A expansão de 
escolas cívico-militares, que 
prevê a participação de mili-
tares da reserva em ativida-
des educacionais e adminis-

trativas das unidades, é uma 
promessa de campanha do 
presidente Jair Bolsonaro.

O evento contou com a pre-
sença de vários parlamentares 
do PSL, como os estaduais Ala-
na Passos e Anderson Moraes, 
além do federal Carlos Jordy. 

Crivella e deputados bolsonaristas 
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s mesquitenses 
que querem 
concluir o ensi-
no fundamen-
tal já podem se 
programar. Co-
meçaram nesta 

segunda-feira, dia 6 de janeiro, 
as inscrições para a Educação de 
Jovens e Adultos. As matrículas 
para a EJA na rede municipal de 
Mesquita podem ser feitas dire-
tamente na secretaria de qual-
quer uma das oito unidades de 
ensino que oferecem a modali-
dade, das 9h às 20h, de segunda 
a sexta-feira.

Os interessados precisam 
ter, no mínimo, 15 anos de ida-
de. E devem apresentar RG ou 
certidão de nascimento, histó-
rico escolar – caso tenha estu-
dado antes – e comprovante 
de residência. É importante 
frisar que os jovens entre 15 e 
17 anos devem estar acompa-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
nhados dos responsáveis no 
momento da matrícula.

 
Profissionalização 
para as mulheres

Além da EJA, as mulheres de 
Mesquita também podem se 
matricular, a partir da próxima 
quarta-feira, dia 8 de janeiro, 
em um dos cursos profissiona-
lizantes que são oferecidos pelo 
Espaço Mulher Mesquitense. No 
total, serão abertas novas 40 va-
gas, divididas entre seis turmas.

O Espaço Mulher Mesquiten-
se fica na Rua Libânia 195, no 
bairro Vila Emil, e receberá ma-
trículas para cinco cursos pro-
fissionalizantes. Serão 70 vagas 
em duas turmas de Cabeleireira 
(35 vagas cada turma), 35 vagas 
na turma de Barbeira, 35 na de 
Penteado e Maquiagem, 50 na 
de Cuidadora de Idosos e 50 na 
de Artesanato e Customização. 
Quem garantir uma vaga come-

çará a ter aulas já a partir do pró-
ximo dia 21, uma terça-feira.

 
Sonho de vida

Para alguns, a oportunidade de 
estudar na EJA pode significar a re-
alização de um sonho de uma vida 
inteira. Foi o que aconteceu com 

Maria Silva Feliciano. Aos 83 anos, 
ela terminou o ensino fundamental 
na Educação de Jovens e Adultos de 
Mesquita neste mês. Maria retomou 
as aulas aos 76 anos, depois de ten-
tativas frustradas ao longo de uma 
vida marcada por muito trabalho – 
em casa e na rotina profissional.

“Tive dez filhos, me dividi entre 
eles e as outras obrigações. Queria, 
mas não era fácil arrumar tempo 
para me dedicar às aulas. Só agora, 
finalmente, aconteceu”, conta, orgu-
lhosa, a aluna homenageada pelos 
colegas e profissionais da Escola Mu-
nicipal Che Guevara, na Chatuba. 

Inscrições para as oito unidades que oferecem a modalidade na rede municipal começaram nesta segunda, dia 6

Matrículas da EJA estão 
abertas em Mesquita

 Foto: Divulgação

Os carnês do Imposto so-
bre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) do 
ano de 2020 já começaram a 
ser entregues em Nilópolis, 
assim como a Taxa de Coleta 
e Remoção de Lixo. Os valo-
res poderão ser pagos à vista 
ou de forma parcelada. A en-
trega é feita pelos Correios no 
endereço do dono ou do imó-
vel. Os boletos também estão 
disponíveis no site www.nilo-
polis.rj.gov.br/iptudigital.

O pagamento poderá ser 
feito em cota única ou parce-
lado em dez parcelas mensais 
sucessivas, sendo esta última 
opção sem desconto.

Para cota única os des-
contos são:

• Com 10% de desconto: 
até 31/01/2020;

• Com 5% de desconto: até 
28/02/2020.

O vencimento da primeira 
parcela será em 10/03/2020

Carnês do IPTU começam a ser 
entregues em Nilópolis

Itaguaí fecha o ano com novas 
reduções nos índices de 
Segurança Pública

Caso o contribuinte esteja 
com os dados desatualizados 
no sistema da Prefeitura, so-
mente poderá efetuar o paga-
mento em cota única. A atu-
alização poderá ser realizada 
pelo site http://www.nilopolis.
rj.gov.br/cadastroimobiliario

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Caso queira efetuar o 
pagamento em parcelas, 
favor comparecer a sede 
da Prefeitura munido dos 
documentos: RG, CPF, do-
cumento de titularidade do 
imóvel e f icha de atualiza-
ção preenchida.

Pelo terceiro mês conse-
cutivo, a cidade de Itaguaí 
apresentou uma redução con-
siderada nos índices de segu-
rança pública. Em dezembro, 
destacaram-se as quedas nos 
roubos de veículos (30%), de 
celular (69%), em coletivos 
(25%) e saidinhas de banco 
(67%). Isso é resultado do tra-
balho conjuntos dos policiais 
militares contratados pela 
Prefeitura de Itaguaí, através 

do convênio com Proeis; do 
24º BPM, que inovou com po-
liciamento em motocicletas 
(GIT); da 50ª DP; e da Polícia 
Rodoviária Federal

O secretário municipal de 
Segurança Pública, Defesa 
Civil e Trânsito, major Fer-
nando Barbosa, elogia esse 
trabalho conjunto que ajuda a 
diminuir os índices de violên-
cia, trazendo mais segurança 
para moradores.

O pagamento poderá ser feito em cota única ou parcelado em dez parcelas mensais sucessivas

Trabalho conjunto dos órgãos de segurança pública traz resultados positivos para cidade

Maria Silva Feliciano voltou a estudar aos 76 anos e foi homenageada
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corpo do tra-
ficante Wa-
shington Luiz 
Gege Alves, 
c o n h e c i d o 
como Mata 
Rindo, de 28 
anos, foi en-
contrado no 

porta-malas de um carro na 
Avenida Brasil, na altura de Ho-
nório Gurgel, na Zona Norte do 
Rio, na segunda-feira. O veículo 
estava sendo dirigido por dois 
suspeitos, que foram presos 
após uma perseguição policial.

De acordo com a Polícia 
Militar, a perseguição come-
çou quando agentes do 9º 
BPM (Rocha Miranda) que 
estavam patrulhando a Es-
trada João Paulo tentaram 
abordar os suspeitos. Eles 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
fugiram do local, mas foram 
alcançados momentos de-
pois na Brasil.

Durante uma revista no 
automóvel, os PMs encontra-
ram o corpo de Mata Rindo 
no porta-malas do carro. Os 
dois homens que estavam no 
veículo foram presos.

Mata Rindo era um dos 
gerentes do tráfico de dro-
gas da comunidade Proen-
ça Rosa, em Honório. De 
acordo com testemunhas, 
ele foi morto por compar-
sas da própria região onde 
exercia liderança. 

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) inves-
tiga o episódio. "Diligências 
estão sendo realizadas para 
esclarecer o caso", disse a 
Polícia Civil. Washington Luiz Gege Alves, Mata Rindo

Traficante 'Mata Rindo' é 
encontrado morto em porta-
malas de carro na Av. Brasil

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Um passageiro da linha 
864 foi morto na noite desta 
terça-feira, durante um as-
salto ao coletivo, próximo à 
comunidade do Sapo, na Ave-
nida Santa Cruz. A vítima foi 
identificada como Mauro de 
Souza Oliveira. A linha faz 
o itinerário Campo Grande 
x Bangu, na Zona Oeste do 
Rio e acumula relatos sobre 
este tipo de crime nas redes 
sociais. Segundo usuários, o 
local mais comum para a ação 
dos criminosos é próximo à 
uma unidade do Detran, na 
mesma via.

De acordo com a Polícia 
Militar, agentes do 14ºBPM 
(Bangu) foram acionados 
para verificar uma ocorrência 
na Avenida Santa Cruz, em 
Senador Camará. No local, 
duas pessoas foram encontra-
das feridas. As vítimas foram 
levadas à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Senador 
Camará, mas Mauro não re-
sistiu aos ferimentos. A ocor-
rência foi encaminhada para a 
Delegacia de Homicídios.

Passageiro é morto durante assalto a 
ônibus em Senador Camará

Homem é preso suspeito de atear 
fogo na casa da ex-companheira

Segundo um amigo de traba-
lho da vítima, que não quis se 
identificar, ele não costumava 
fazer aquele trajeto: "Ele tinha 
acabado de sair do trabalho, 

 Foto: Reprodução/Internet

Foto: Google/Reprodução

nem era o caminho dele, mas 
ele tinha que resolver um pro-
blema! Infeliz situação!", expli-
ca. Mauro era casado e deixa 
três filhos homens.

Um homem, que não teve a 
identidade revelada, foi preso 
nesta quarta-feira na Baixa-
da Fluminense, suspeito de 
tentativa de homicídio em 
dezembro do ano passado. De 
acordo com a Polícia Civil, o 
criminoso teria ateado fogo na 
casa onde sua ex-companhei-
ra, sua filha menor de idade e 
um amigo dormiam, em Aus-
tin, em Nova Iguaçu. A mo-

tivação do crime teria sido o 
término do casamento. 

Agentes disseram ainda que 
as vítimas viram o fogo e con-
seguiram fugir quebrando o te-
lhado da residência. Ninguém 
ficou ferido. 

O suspeito foi preso e en-
caminhado a 58ª DP (Posse), 
onde responderá pelo crime de 
tentativa de homicídio dupla-
mente qualificado. 

Mauro teria demorado a entregar os objetos ao criminoso quando foi baleado

O suspeito foi preso e encaminhado a 58ª DP (Posse) 
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riado para ser 
um instrumen-
to para identifi-
car e caracteri-
zar as famílias 
de baixa renda, 
o Cadastro Úni-
co (CadÚnico) 

do governo federal é a porta de 
entrada para os benefícios sociais. 
Entre eles, tarifa social de energia 
elétrica, Bolsa Família e carteira 
do idoso. Por isso, estar cadastra-
do e, principalmente com dados 
em dia, dá acesso a auxílios. Con-
fira como se inscrever e quais são 
os benefícios existentes. No esta-
do, mais de 1,7 milhão de famílias 
estão cadastradas.  

No total, o CadÚnico, que foi 
criado em 2001, conta com 15 
programas sociais do governo 
(confira ao lado alguns dos bene-
fícios que os cadastrados podem 
ter). Além deles, há Programa de 
Cisternas, Telefone Popular, Bolsa 
Verde e Carta Social.

Para fazer parte do programa, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrograma Social

C
é preciso buscar orientação no 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) mais próximo 
de casa. Em muitas localidades, o 
próprio Cras faz o cadastramen-
to. A manutenção do cadastro é 
por conta da Caixa Econômica 
Federal, enquanto o Ministério 
da Cidade fica responsável por 
gerir as informações.

É importante lembrar que ter 
o CadÚnico não é garantia de ter 
acesso aos programas sociais. 
Caso seja selecionada, a manuten-
ção do cadastro atualizado permi-
te a participação. Do contrário, o 
benefício pode ser interrompido. 
Por isso, as famílias devem infor-
mar mudança de endereço ou de 
apenas algum membro, vínculos 
trabalhistas ou de renda.

O CadÚnico é o caminho para 
programas estaduais e munici-
pais. Além disso, vítimas de de-
sastres devem fazer o cadastro 
para ter acesso a fundos de emer-
gência para a população.

Através do CadÚnico, o gover-

no coleta informações e, dessa 
forma, pode traçar mapa de ações 
para promover a melhoria da qua-
lidade de vida de quem vive com 
pouca ou nenhuma renda mensal.

Documentos necessários 
para o cadastro

Para fazer parte da lista de pes-
soas cadastradas no CadÚnico, um 
integrante da família precisa ficar 
responsável por passar todas as 
informações ao entrevistador no 
Cras. Para isso, é preciso ter, no mí-
nimo, 16 anos de idade. Lá, o mem-
bro da família deverá apresentar 
CPF ou título de eleitor. 

Comprovante de residência, 
carteira de trabalho e comprovan-
te de matrícula escolar das crian-
ças e jovens até 17 anos não são 
obrigatórios (no caso da falta de 
comprovante, o responsável pode 
informar o nome da escola de cada 
criança ou jovem), mas podem 
ajudar no cadastramento.

Já para os outros integrantes 
da família, é obrigatória a apre-
sentação de qualquer um destes 
documentos de identificação 
como certidão de nascimento, 
certidão de casamento, CPF, 
identidade, carteira de trabalho 
ou título de eleitor.

Cadastro Único é porta de 
entrada para benefícios 

 Foto: Arte o dia

O pagamento do abono de 
1/3 de férias dos servidores mu-
nicipais da Educação da Prefei-
tura do Rio não caiu nas contas 
bancárias, apesar de o salário 
referente a dezembro ter sido 
depositado para os ativos na 
tarde desta terça-feira (dia 7). 
A previsão, agora, é que o paga-
mento desse adicional seja fei-
to somente no dia 9 de janeiro 
(quinta-feira).

O secretário municipal de 
Fazenda, César Barbiero, se reu-
niu com vereadores na Câmara 
do Rio. O Legislativo criou uma 
comissão especial para acom-
panhar a crise financeira da 
prefeitura. Ele confirmou aos 
parlamentares que as férias não 
foram pagas junto com o salá-
rio de dezembro. Questionada, 
a Casa Civil do município res-
pondeu, em nota, que o adicio-
nal será pago por meio de folha 
suplementar.

— O secretário de Fazenda 
disse que será pago até o dia 9. 
Provavelmente será pago — dis-
se o líder do Governo na Câma-
ra, vereador Jairinho (MDB).

Prefeitura do Rio: abono de férias de servidor 
da Educação deve ser pago somente no dia 9

Governo cria cargos comissionados 
na Polícia Federal

O vereador Tarcísio Motta 
(PSOL) contou que questionou 
Barbiero sobre a falta do paga-
mento do abono de férias:

— Nós cobramos, e a Se-
cretaria de Fazenda está pla-
nejando pagar no dia 9, mas 
ainda está contando com re-
ceitas que vão entrar entre 
hoje e amanhã. Para os pro-
fessores, há uma expectativa 
de receber que a secretaria 
não confirmou ainda.

Também há relatos de que 
os vencimentos de dezembro 

 Foto: Marcos Ramos

Foto: Pablo Jacob

estão com valores abaixo do 
normal. De acordo com uma 
funcionária da Educação, o con-
tracheque também não está dis-
ponível para consulta.

Na tarde desta segunda-fei-
ra (dia 6), o prefeito Marcelo 
Crivella divulgou as datas do 
pagamento dos salários do fun-
cionalismo. Hoje, estão sendo 
pagos os servidores ativos. Nes-
ta quarta-feira (dia 8), será a vez 
dos aposentados e dos pensio-
nistas, além dos funcionários de 
autarquias e fundações.

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) editou, na última 
sexta-feira (dia 3), a Medida Pro-
visória (MP) 918 que, entre outras 
coisas, reestrutura os cargos na 
Polícia Federal (PF). A MP também 
transforma cargos comissionados 
em funções de confiança e cria 
450 gratificadas.

Além da assinatura do presiden-
te, a medida é ratificada pelo minis-
tro da Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, e o secretário execu-
tivo do Ministério da Economia, 
Marcelo Pacheco dos Guaranys. A 
reorganização da PF ainda terá que 
passar pelo crivo do Congresso Na-
cional, que terá que votar a MP em, 
no máximo, 120 dias.

Apesar de aumentar os ven-
cimentos dos cargos de chefia 
e criar novos cargos, o governo 
alega que a medida não vai ge-
rar um aumento de despesas no 
órgão. O impacto da medida será 
de, aproximadamente, R$ 7,9 
milhões em 2020. A urgência do 
assunto, segundo eles, justifica a 
apresentação de medida provi-
sória em vez de projeto de lei.

Tramitação
O Congresso Nacional vai criar 

uma comissão mista para analisar 
a medida provisória. O relatório do 
colegiado será votado posterior-
mente nos plenários da Câmara 
dos Deputados e do Senado.

O secretário de Fazenda, César Barbiero, está reunido com vereadores na Câmara Municipal 

Polícia Federal: MP também transforma cargos comissionados em funções de confiança

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



Nostalgia

s férias de 2020 
terão um gos-
tinho de nos-
talgia. É que o 
Shopping Nova 
Iguaçu investiu 
pesado e, pela 

primeira vez gratuitamente no Rio 
de Janeiro, o público vai se divertir 
com o clássico que marcou a gera-
ção dos anos 1980. Isso mesmo, 
o Pac-Mac comemora 40 anos e 
a festa será em forma de labirinto 
gigante. É a Pac-Man Experience, 

uma brincadeira divertida, que 
transporta os personagens para a 
vida real e coloca os fãs dentro do 
jogo possibilitando uma experiên-
cia única e divertida. Além disso, 
também estarão disponíveis con-
soles Atari com o jogo para todas 
as idades, espaço para colorir e um 
Pac-Man de quase dois metros 
para tirar fotos. A atração segue até 
o dia 26 do mesmo mês. 

“Nosso desafio é trazer para o 
empreendimento eventos inédi-
tos ou diferentes dos habituais. 

O Camarote CarnaUOL 
Nº1 anuncia a segunda edi-
ção da Feijoada Nº1, que será 
realizada no sábado, dia 22 
de fevereiro, no Hotel Pro-
digy Santos Dumont. Além 
de fazer parte do calendário 
oficial do Hotel Nº1 durante 
o carnaval carioca, o agito 
garante o esquenta dos con-
vidados para os desfiles na 
avenida. O responsável pelo 
som da festa será o sambista 
Dudu Nobre.

Compositor e intérprete, 
Dudu é um dos artistas mais 
conceituados da música bra-
sileira e promete agitar o cli-
ma fluminense com os suces-
sos do samba. Dono de hits 
conhecidos como “A Grande 
Família”, “Goiabada Cascão” 
e “Vou Botar teu Nome na 
Macumba”, o cantor também 
é atração confirmada do Ca-
marote CarnaUOL Nº1 e pre-
parou um samba em homena-
gem aos 30 anos do projeto 

na Sapucaí. “Serão três noites 
inesquecíveis para curtir e 
festejar”, destaca Dudu.

O C amarote C arnaUOL 
Nº1 acontece em 23,  24 e 
29 de fevereiro.  Com pro -
dução do B anco de Even-
tos e  patrocínio do UOL, 
o evento oferece open bar 
premium, buffet  à  vonta-
de,  comodidade e segu-
rança em uma localização 
priv ilegiada,  no setor  2  da 
Marquês da S apucaí .

Shopping Nova Iguaçu 
inaugura Pac-Man Experience 
para agitar férias

Camarote CarnaUOL Nº1 2020 promove Feijoada Nº1

A
O público vai se divertir com o clássico que marcou a geração dos anos 1980. Isso mesmo, o Pac-Mac comemora 40 anos

Culturando 
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Somos reconhecidos pela Baixada 
Fluminense como um shopping 
para toda a família e queremos 
proporcionar para crianças e adul-
tos momentos de diversão que vão 
ficar para sempre na memória de 

quem frequenta o Shopping Nova 
Iguaçu. Por isso, para as férias es-
colares de 2020 escolhemos uma 
atração que atravessa gerações. 
Quem viveu nos anos 80 e nunca 
se divertiu com o Pac-Man? E, ago-

ra, o público mais jovem também 
já descobriu o jogo. Será uma opor-
tunidade de sair da telinha e viver 
esta brincadeira.”, conta Daniela 
Beigler, gerente de Marketing do 
Shopping Nova Iguaçu.

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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DIANA PIRES

Foto: Divulgação

Festa exclusiva com Dudu Nobre garante o esquenta perfeito para tarde de sábado 

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

com o especialista

A hidratação merece atenção 
principal pois a falta da mesma leva 
a fadiga, dor de cabeça, tontura e 
fraqueza. Não espere a sede che-
gar, porque sentir sede já pode ser 
um.pequebo sinal de desidratação.

.Conservação dos alimentos, hi-
giene e refrigeração inadequada, são 
itens que podem inclusive afetar se-
riamente a saúde. Elevados índices de 
toxinfecção alimentar são presentes 
nesta época do ano. Atenção ao que 
consome nas praias: sanduíche natu-
ral, frutos do mar...

Portanto, para estes dias 
quentes de verão:

- verduras e legumes devem 
compor boa parte da alimentação, 
por serem pouco calóricos e ricos 
em vitaminas e minerais;

-frutas: são refrescantes e possuem 
antioxidantes que atuam no combate 
aos danos causados pela excessiva 
formação de radicais livres advindos 
da exposição solar;

- cereais integrais e carnes magras;
- beba água ao longo do dia ( em 

torno de 35 ml por kg/peso).
APROVEITE O VERÃO COM MUI-

TA SAÚDE E NÃO ESQUEÇA O PRO-
TETOR SOLAR!!

CUIDADOS NUTRICIONAIS 
NO VERÃO

O

Papo

verão é a estação 
mais quente do 
ano e por isso ne-
cessitamos de to-
tal atenção àquilo 
que ingerimos. No 
verão, nosso corpo 
precisa de menor 
quantidade de 
energia, ou seja, 

calorias. Usar alimentos muito ca-
lóricos pode sobrecarregar o orga-
nismo, dificultando seu funcio-
namento. O foco aqui é atenuar 
os efeitos das festas de final de 
ano e das férias, bem como au-
xiliar o corpo a passar por este 
período com grande demanda 
nutricional.



Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás E.C.

Aos 22 anos, Michael despertou a cobiça do mercado interno, especialmente de Fla e Corinthians

oiás e Flamen-
go não che-
garam a um 
acordo na pri-
meira reunião 
que discutiu a 
possível ven-
da de Michael, 
na manhã des-

ta quarta-feira, em um hotel no 
Rio de janeiro. Questões finan-
ceiras envolvendo o Goianésia, 
ex-clube do atacante, e o em-
presário Eduardo Maluf, agente 
do jogador, foram o principal 
entrave na negociação.

A conversa entre os clubes, 
porém, não está encerrada. De 
acordo com Edminho Pinheiro, 
responsável por representar o 
Goiás na tratativa, as duas partes 
podem voltar a se reunir, desde 
que o Flamengo sinalize que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Reunião entre Goiás e Flamengo 
por Michael termina sem acordo: 
"Encerramos o primeiro tempo"

G
aceita as condições esmeraldi-
nas, disse ele à Rádio Sagres.

- Encerramos o primeiro tem-
po sem acordo. O pessoal do Fla-
mengo foi para o vestiário e nós 
também - resumiu o dirigente.

Edminho revelou que a pro-
posta do Flamengo, de cerca de 
7,5 milhões de euros, não con-
templa os 5% dos direitos eco-
nômicos de Michael que perten-
cem ao Goianésia. Desta forma, o 
Goiás, que possui 75%, não acei-
ta a oferta e exige 8 milhões de 
euros. Segundo ele, Maluf teria 
repassado informações diferen-
tes à diretoria rubro-negra, que 
também recuou diante desse 
cenário. Novo encontro não está 
descartado.

- O empecilho talvez tenha 
sido criado pelo empresário. Ele 
simplesmente quis mudar o 

percentual do Goianésia. Quis 
falar em nome do Goiás, mas 
ninguém fala. Eu, autorizado a 
representar o Goiás, já passei ao 
Flamengo o que queremos. O 
empresário falou outro valor.

Alvo de vários clubes desde o 
fim do Brasileirão, Michael vive 
a primeira chance de realmente 

ser vendido. Até então, o Goiás 
não havia avançado em nenhu-
ma negociação pelo jogador de 
23 anos, eleito a revelação da Sé-
rie A em 2019. Ele tem contrato 
até o fim de 2021.

Ainda em dezembro, o Goiás 
recebeu proposta de 5 milhões 
de euros do Corinthians por 

50% dos direitos econômicos 
de Michael, mas recusou. Pouco 
depois o Palmeiras entrou no 
circuito, buscou informações 
sobre o atacante com o presi-
dente Marcelo Almeida, mas 
não chegou a formalizar uma 
oferta. Nesta quarta, o Alvinegro 
desistiu do atleta.

Quinta-Feira 09 de Janeiro de 2020

POLÍTICA

IN
FOESPORTES 9


