
Veja quem são as 
apostas do Flu 
para 2020

Governo do RJ 
vai inaugurar 11 
colégios militares 

Trens chineses
 retirados de circulação
 voltam a operar

Supervia 

Esportes

Geral

Pág 9

Pág 3

jornalpovo.online

VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      
PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana 

Após saída 
de Bolsonaro, 
PSL diz que 
recebeu 15 
mil pedidos 
de filiação

Pág 2Pág 3

Pág 5

 Foto: Reprodução/TV GloboFoto: Divulgação Foto: Divulgação

Polícia Política

Polícia 

 F
ot

o:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Motorista de 
aplicativo é 
feito refém por 
criminoso em 
São Gonçalo 

Gilmar Mendes: 
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      

 Em depoi-

O POVO
É NOSSO!

R$1
SEXTA-FEIRA 10 DE 
JANEIRO DE 2020
ANO V -Nº2308

Segurança Presente 
chega a Copacabana 
e Leme com horário
estendido

Policiamento começa no próximo dia 20. 
Diferente da atuação em outras regiões, 
onde o horário é de 8h às 22h, nos bairros 
turísticos os 33 policiais destacados 
trabalharão até às 2h da madrugada. Pág 3



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

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 Partido Social Liberal (PSL) 
divulgou que aumentou o nú-
mero de filiados, após a saída 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) da sigla. Segundo 
levantamento do partido, desde 
novembro, foram registrados 
14.817 novos pedidos de filiação. 
No mesmo período, foram apre-
sentados cerca de 750 pedidos 
de desfiliação em todo o país, 
segundo estes dados. O núme-
ro representa 0,21% do total de 
filiados do partido, 353.795. No 
maior colégio eleitoral do Brasil, 

São Paulo, foram 50 desfiliados. 
Os números foram calculados 
pelo gerente de tecnologia da 
informação do PSL, Davi Khoury.

O vice-presidente do partido, 
Júnior Bozzella (PSL-SP), disse 
que os números derrubam a 
narrativa de pessoas ligadas ao 
presidente de que o partido só 
existe devido a sua passagem 
por ele. "As pessoas nos procu-
ram naturalmente, contrarian-
do o discurso dessa bolha de 
robôs teleguiados de supostos 
ativistas digitais. Prova que o 

Após saída de Bolsonaro, 
PSL diz que recebeu 15 mil 
pedidos de filiação 
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m i n i s t r o 
Dias Toffoli, 
p r e s i d e n t e 
do Supremo 
Tribunal Fe-
deral (STF), 
reconsiderou 
a liminar con-
cedida por ele 

mesmo no dia 31 de dezembro 
do ano passado e restabeleceu 
a cobrança do Seguro Obrigató-
rio de Danos Pessoais causados 
por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (DPVAT) com 
valores menores em 2020. Na 
virada do ano, ele havia deter-
minado que se aplicasse a tabe-
la de 2019, maior.

No dia 27 de dezembro, a Re-
solução 378/2019, do Conselho 
Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), estabeleceu que o va-
lor do seguro cairia a partir de 
1º de janeiro deste ano. Para os 
carros, a tarifa passaria a ser de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSTF

O
R$ 5,23 (valor final a pagar, já 
com IOF). Isso representaria 
uma queda de 68% em rela-
ção à taxa cobrada em 2019. 
Para as motos, o valor passaria 
a ser de R$ 12,30, uma redução 
de 86% em comparação com o 
ano anterior.

Quatro dias depois, no en-
tanto, o presidente do STF 
— a pedido da Seguradora 
Líder, que administra os re-
cursos do DPVAT — decidiu 
suspender temporariamente 
essa redução de valores, por 
meio de liminar, até um jul-
gamento definitivo da Corte 
sobre o assunto.

A União, no entanto, pediu 
a reconsideração do ministro. 
Um dos argumentos foi o de 
que uma decisão deveria ser 
logo tomada a respeito da co-
brança, uma vez que o calen-
dário de pagamento do DPVAT 
começa nesta quinta-feira, dia 

9 de janeiro (no caso de São Pau-
lo, por exemplo, esta é a data de 
vencimento da primeira cota do 
IPVA para final de placa 1). E o se-
guro obrigatório pago é uma das 
condições para que o motorista 
consiga fazer o licenciamento 
anual do veículo.

Segundo a União, a Segurado-
ra Líder — responsável por gerir 
o seguro obrigatório — omitiu “a 
informação de que há disponí-

DPVAT: licenciamento anual do veículo depende de pagamento do seguro obrigatório

Toffoli suspende liminar 
e restabelece valor 
menor de DPVAT

Foto: Divulgação

vel no fundo administrado pelo 
consórcio, atualmente, o valor 
total de R$ 8,9 bilhões, razão 
pela qual, mesmo que o exce-
dente fosse extinto de imediato, 
ainda haveria recursos suficien-
tes para cobrir as obrigações do 
Seguro DPVAT”.

A Líder disse que até sexta-
-feira (10) vai informar como 
será feita a restituição da di-
ferença aos proprietários de 

veículos que efetuaram o pa-
gamento nos valores de 2019. 
A Susep informou que dis-
ponibilizará seus canais de 
atendimento para aqueles que 
tenham problemas na devolu-
ção dos recursos junto à Líder. 
Quem não pagou o seguro po-
derá retirar a nova guia com 
valores atualizados ainda nes-
ta quinta (09) pelo site da Se-
guradora Líder.

PSL sempre foi um partido que 
defende a ética e que preser-
va o diálogo, sem agredir nin-
guém. Isso sim é uma direita 
responsável e racional", disse. 
A atualização oficial do número 
de filiados do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) só é feita duas 
vezes por ano, em 12 de abril e 
12 de outubro, quando o siste-
ma da Corte processa todos os 
pedidos. A saída do presidente 
do partido ocorreu no dia 19 de 
novembro de 2019. Bolsonaro 
deixou a sigla e hoje tenta criar 
um novo partido, o Aliança Pelo 
Brasil. Ele tem dois anos para 
coletar cerca de 500 mil assi-
naturas distribuídas em nove 
estados do país.

Foto: Divulgação

Presidente Jair Bolsonaro
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Os 40 trens chineses que 
foram retirados de circulação 
pela Supervia em novembro 
por conta de problemas técni-
cos devem voltar a operar na 
próxima segunda-feira (13). A 
informação foi confirmada pela 
própria concessionária.

Os trens devem voltar a circu-
lar com caixas de engrenagem, 
novas e temporárias.

Trens chineses retirados de circulação pela
 Supervia voltam a operar na próxima segunda

Governo do 
Estado do Rio 
de Janeiro vai 
inaugurar no 
começo deste 
ano 11 colégios 
militares. As 
inscrições co-

meçam no dia 21 por meio do 
site Matrícula Fácil. A promessa 
do poder estadual é que, até o 
fim do ano, sejam 30 escolas 
inauguradas neste modelo.

Os colégios estão localiza-
dos nas cidades de São Gon-
çalo, Rio Bonito, Areal, Carmo, 
Cordeiro, Araruama, Mirace-
ma, Santo Antônio de Pádua, 
Três Rios e Resende. Ano pas-
sado, unidades foram imple-
mentadas em Volta Redonda 
e Miguel Pereira.

De acordo com o secretário 
estadual de Educação, Pedro 
Fernandes, a oferta de vagas 
nestas unidades só está ocor-
rendo na segunda fase da ma-
trícula das unidades estaduais 
para atrair os estudantes que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNovidade

O tenham interesse nesta forma 
de ensino.

“A gente só está colocan-
do as escolas militares na 
segunda fase para poder ga-
rantir que sejam pessoas que 
tenham vocação militar, que 
queiram estudar nessas esco-
las. E não por falta de opção. A 
gente só abriu as escolas mi-
litares depois de garantir que 
vai ter vaga para todo mun-
do”, explicou o secretário.

Das 224 mil pessoas inscritas 
na pré-matrícula para as escolas 
estaduais, 172 mil conseguiram 
vagas em uma das três escolas 
de preferência. Segundo Fer-
nandes, essas oportunidades 
são as mais disputadas.

“São as escolas mais concor-
ridas, de tempo integral, com 
formação profissional, mas isso 
não significa que estas pessoas 
não vão estudar perto de suas 
casas. Terão vagas perto de 
casa, mas não nessas escolas 
mais concorridas. Vão sobrar 
cerca de 90 mil vagas após a 

segunda etapa da matrícula. A 
gente vai ofertar, a partir de 21 de 
janeiro, mais de 150 mil vagas na 
rede”, destacou.

O secretário informou que 
só vai divulgar a abertura das 
novas escolas militares que o es-

Estado inaugura 11 escolas militares

Governo do RJ vai inaugurar 
11 colégios militares no
começo deste ano

 Foto: Divulgação

tado pretende implementar até 
o fim do ano com as obras das 
unidades terminadas.

Segundo ele, o RJ também 
terá unidades para artes e em 
formações tecnológicas em ou-
tras áreas.

Prazo maior
Nas cidades que foram 

atingidas pela chuva, o se-
cretário afirmou que vai 
aumentar o prazo de confir-
mação de matrícula, que ter-
minou na quarta (8).

Na última terça-feira (7), a 
empresa distribuiu 130 mil bi-
lhetes a passageiros que foram 
prejudicados com a retirada 
das composições de circula-
ção. A medida estava prevista 
em acordo assinado pela De-
fensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro (DPRJ).

Na época, a Supervia infor-
mou que os trens precisaram 

ser retirados de circulação de-
vido a falhas detectadas nas 
caixas de tração, fabricadas 
pela empresa alemã Voith.

Segundo a DPRJ, "a me-
dida corresponde ao paga-
mento de indenização social 
e coletiva de R$ 600 mil, por 
danos morais, em razão dos 
problemas enfrentados na 
ocasião por usuários".

Foto: Divulgação

Os trens da Supervia que estavam fora de circulação voltam a funcionar no dia 13

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

Copacabana e Leme receberão o programa 
Segurança Presente este mês

Foto: Ricardo Cassiano/Arquivo/Agência O Dia

Copacabana e Leme, na Zona 
Sul do Rio, vão receber o Segu-
rança Presente a partir do próxi-
mo dia 20. Diferente da atuação 
em outras regiões, onde o poli-
ciamento do programa é de 8h 
às 22h, nos bairros turísticos os 
33 policiais destacados traba-
lharão até às 2h da madrugada.

Além dos policiais, o Segu-
rança Presente também terá o 
apoio de militares egressos das 
Forças Armadas e assistentes 

sociais. A base ficará na Rua Si-
queira Campos. 

Segundo a Secretaria de Es-
tado da Casa Civil e Governan-
ça, a implantação do Segurança 
Presente nos bairros do Leme 
e de Copacabana não vai gerar 
nenhum custo adicional aos co-
fres públicos, sendo usados re-
cursos do próprio programa. Os 
bairros da Zona Sul já contam 
com o programa Rio+Seguro, da 
Prefeitura do Rio.

Copacabana e Leme vão ganhar o programa Segurança Presente
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s moradores de 
Muriqui, dis-
trito de Man-
garatiba, no li-
toral da Região 
Metropolitana 
do Rio, não es-

tão satisfeitos com o sistema 
de saúde da região. Desta vez o 
problema é a falta de doses da 
vacina pentavalente no Posto 
de Saúde de Muriqui.

De acordo com relatos dos 
moradores, as idas às unidades 
de saúde para vacinar os filhos 
são sempre adiadas pelo diretor 
e pela responsável da imuniza-
ção, com o argumento de que 
há poucas doses e a prioridade 
é para bebês de até dois meses.

“Fui levar meu filho de qua-
tro meses no Posto de Muriqui 
para vacinar e a moça da imu-
nização e o diretor me falaram 
que haviam apenas cinco doses 
da vacina e que estava dando 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInsatisfação

O
preferência a crianças de dois 
meses”, disse Vanessa, morado-
ra de Muriqui. Ela ainda relata 
que, apesar do comunicado de 
priorizar vacinas a bebês de dois 
meses de idade, na prática é di-
ferente.

“Quando eu cheguei no 
posto só tinha uma criança 
de dois meses para tomar a 
vacina. Resumindo: Eles não 
deram a vacina no meu filho 
alegando que a dose estava 
em falta e que tinha ordem 
da Secretaria de Saúde de 
não aplicarem em crianças a 
partir de 4 meses, sendo que 
é lei”, conta.

Vanessa diz que foi orienta-
da a voltar na unidade de saú-
de na próxima sexta-feira para 
vacinar seu filho, mas já disse 
que se nada for feito, tomará 
outras medidas.

“Estarei lá na sexta-feira e se 
meu filho não for vacinado eu 
irei atrás dos meus direitos. Isso 
é uma vergonha”, disse Vanessa.

 Falta de organização
Pelas redes sociais, outras pes-

soas relatam a falta de organiza-
ção que há na administração do 
Posto de Saúde de Muriqui. Infor-
mações desconexas, falta de com-
prometimento e reclamações 
constantes do diretor do posto 
são as principais reclamações.

 “Esse posto é uma vergonha 
e aquele administrador não 
presta pra nada. Uma vez eu 

fui tentar encaixe no pediatra 
e eles disseram que não estava 
mais fazendo, mas chegou uma 
outra mãe e foi lá falar com ele 
e o encaixe foi autorizado. Se 
uma tem direito todas nós te-
mos”, diz uma internauta.  

“Um absurdo o que está acon-
tecendo nesse posto.  Isso tem que 
ser visto. Como pode dar prefe-
rência a alguns e para outros não? 
[...] Eu mesmo já precisei de uma 

emergência para minha esposa 
gestante de 7 meses e foi um caso 
sério, dois médicos saíram juntos 
para almoçar e deixaram os pa-
cientes à espera e minha esposa só 
foi atendida quatro horas depois”, 
conta um outro internauta.

A equipe do Jornal POVO ten-
tou fazer contato com a Secretaria 
de Saúde de Mangaratiba, mas até 
o fechamento dessa reportagem 
ninguém se manifestou.    

De acordo com relatos dos moradores, as idas às unidades de saúde para vacinar os filhos são sempre adiadas pelo diretor e pela responsável da imunização

Posto de Saúde de Muriqui 
é alvo de reclamações 
dos moradores

 Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação 
e Cultura de Itaguaí deu iní-
cio ao período de matrículas 
na rede municipal de ensi-
no para 2020. Esta semana 
está sendo realizada a efe-
tivação das matrículas dos 
alunos novos contempla-
dos para as vagas nas cre-
ches municipais e a trans-
ferência, dentro da rede, 
dos alunos oriundos das 
creches, pré-escola, ensino 
fundamental (anos iniciais 
e anos finais) e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

A partir de 13 de janeiro 
até o dia 17, serão realizadas 
as matrículas dos alunos no-
vos (sem escolaridade ante-
rior) para as classes de edu-
cação infantil (pré-escola), 
ensino fundamental (anos 
iniciais e anos finais) e Edu-
cação de Jovens e Adultos 

(EJA) e também as matrícu-
las dos alunos vindos por 
transferência de unidade es-
colar fora da rede municipal 
de ensino de Itaguaí.

Horários de funcionamento
O atendimento será rea-

lizado às segundas, quartas 
e sextas, das 8h às 12h, nas 
seguintes unidades: E.M. 
Alexandre Ignácio, E.M. 
São Sebastião, E.M. Renato 
Gonçalves Martins, E.E.M. 
Camilo Cuquejo, E.E.M. 
Santa Rosa, E.E.M. Taciano 
Basílio, E.E.M. Valinha.

Nas creches e demais 
unidades, o atendimento 
é feito de segunda à sexta-
-feira, das 8h às 12 (escolas 
de um turno); das 8h às 16h 
(escolas de dois turnos); e 
das 8h às 20h (escolas de 
três turnos).

Iniciado o período de matrículas 
na rede municipal de 
ensino em Itaguaí

A partir de 13 de janeiro até o dia 17, serão realizadas as matrículas dos alunos novos

Documentação necessária
A matrícula deve ser feita pela 

mãe, pai ou responsável legal do 
aluno menor de 18 anos. São neces-
sários os seguintes documentos:

- Declaração de transferência ou 
Histórico Escolar do aluno;

- Cópia e original de certidão de 
nascimento do aluno;

Foto: Divulgação

- Cópia e original do compro-
vante de residência em nome do 
responsável;

- Cópia e original do cartão de vaci-
nação do aluno;

- Cópia e original do cartão do 
SUS do aluno;

- Cópia do comprovante do tipo 
sanguíneo e fator RH (opcional);

- Declaração ou atestado médico 
do aluno para a prática de Educação 
Física;

- Cópia do cartão do Programa 
Bolsa Família, se o aluno for be-
neficiário;

- RG e CPF do responsável;
- RG e CPF do aluno, se tiver;
- 2 fotos 3x4 do aluno.
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s advogados 
que defendem 
Eduardo Fau-
zi, suspeito de 
atacar a sede da 
produtora Por-
ta dos Fundos 
e que está fora-
gido na Rússia, 

protocolaram um pedido de habe-
as corpus nesta quarta-feira (8) no 
Tribunal de Justiça do Rio.

Fauzi viajou para o país europeu 
pouco antes de ter a prisão decreta-
da pela Justiça. O pedido é assinado 
pelos advogados Diego Rossi Mo-
retti e Jonas de Oliveira. A petição 
com pedido de HC foi interposta 
nesta quarta, às 16h, e encaminha-
da à segunda vice-presidência do 
TJ para distribuição. O pedido será 
distribuído para julgamento de 
uma das Câmaras Criminais.

Advogados argumentam que, 
como cinco pessoas participa-
ram da ação que acabou com o 
arremesso de coquetéis molo-
tov, não é possível saber se Fauzi 
foi o autor da investida.

O segurança que estava no local 
quase foi atingido pelos explosivos 
e, por isso, a polícia pediu a prisão 
por tentativa de homicídio. No pe-
dido, os defensores de Fauzi discor-
dam da intenção de matar.

"Não é possível afirmar a inten-
ção homicida narrada pela auto-
ridade policial. Isto porque, os ob-
jetos lançados pelos agentes - até 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSHabeas Corpus

O
então não identificados - tiveram 
alvo certo, qual seja - o estúdio de 
gravações, demonstrando a nítida 
intenção de causar dano patrimo-
nial e não humano".

Foragido, Fauzi teve o nome 
incluído na lista de difusão verme-
lha da Interpol, como apurou a TV 
Globo. Com isso, a pessoa pode ser 
presa por qualquer força policial no 
país em que esteja.

Fauzi está foragido desde 31 
de dezembro, quando a Polícia 
do Rio tentou cumprir o manda-
do de prisão contra ele expedido 
pela Justiça. Conforme a polícia, 
ele fugiu para a Rússia em 29 de 
dezembro. O ataque ocorreu no 
dia 24, véspera de Natal.

Em nota, a defesa afirmou 
que ele não pode ser considera-
do foragido e que não consta na 
lista de Interpol. Os advogados 
do suspeito dizem que ele "ja-
mais teve a intenção de machu-
car qualquer ser humano".

O que diz a defesa
"A defesa de Eduardo Fauzi, pro-

movida pelos advogado Dr. Diego 
Rossi e Dr. Jonas de Oliveira, ambos 
do escritório ROR- Advocacia cri-
minal, em resposta as matérias vei-
culadas, sobre os fatos envolvendo 
Eduardo Fauzi e o suposto atenta-
do a produtora Porta dos Fundos, 
vem esclarecer os seguintes pontos:

1. No tocante as matérias que 
elegem Eduardo Fauzi como “fo-

ragido”, a defesa esclarece, que tal 
informação não corresponde com a 
verdade, uma vez que o termo “fo-
ragido” é comumente utilizado para 
aqueles que tem uma ordem de pri-
são para o cumprimento da pena, 
o que não é o caso, também não 
podendo ser considerado foragido 
aquele que não esteve preso, con-
forme já decidiu o STF (HC 94.759), 
nada obstante, quando Eduardo 
viajou para a Rússia não havia man-
dado de prisão e sequer sabia que se-
ria o principal suspeito. Outrossim, 
esclarece que ninguém é obrigado a 

entregar-se ao Estado para cumprir 
uma prisão que acredita ser injusto.

2. Em relação a informação 
de que Eduardo estaria na lista 
da INTERPOL, a defesa informa 
que o mesmo não consta na lista 
de procurados pela polícia in-
ternacional, tendo em vista que 
não cabe tal procedimento para 
prisões temporárias.

3. No que tange a acusação de 
suposto estupro envolvendo uma 
bailarina, a defesa esclarece que a 
acusação é totalmente absurda e 
sem fundamento qualquer.

4. Nada obstante, a defesa acredi-
ta que Eduardo vem sendo alvo de 
um sensacionalismo, de modo que 
jamais teve a intenção de machucar 
qualquer ser humano, sendo total-
mente injustas e inverídicas as afir-
mações que vem sendo veiculadas. 
Não podemos olvidar que há de se 
respeitar o ordenamento jurídico e 
sobretudo a Constituição da Repú-
blica, não podendo jamais antecipar 
culpa a qualquer cidadão. A defesa 
informa que está protocolando o 
pedido de liberdade do mesmo nas 
instâncias superiores".

Eduardo Fauzi é procurado pela polícia por suspeita de participar de ataque à produtora do Porta dos Fundos

Suspeito de atacar sede 
do Porta dos Fundos pede 
liberdade à Justiça do Rio

Foto: Reprodução

Policiais militares do 7º BPM 
(São Gonçalo) resgataram um 
motorista de aplicativo que era 
feito refém dentro de seu carro 
por um criminoso em São Gonça-
lo, Região Metropolitana do Rio, 
na noite desta quarta-feira.

A vítima foi feita refém dentro 
do seu próprio carro, no bairro Trin-
dade. Os policiais foram chamados 
e realizaram buscas na região e en-
contraram o motorista e o crimino-
so dentro do carro, um modelo Gol. 
Dois simulacros de pistola foram 
encontrados pela PM. O caso foi re-
gistrado na 73ª DP (Neves).

Motorista de aplicativo é feito refém 
por criminoso em São Gonçalo

Homem é baleado em tentativa 
de assalto a residência 

 Foto: Reprodução/Internet Um homem, ainda não 
identificado, foi baleado ao 
reagir uma tentativa de assal-
to a residência, na noite desta 
quarta-feira, no bairro Itaipua-
çu, em Maricá, na Região Me-
tropolitana. De acordo com re-
latos, os criminosos pularam 
o muro da casa e usaram uma 
escada para acessar o quarto 
da vítima pela janela, que fica 
no segundo andar. 

Segundo informações dos 
policiais, a vítima entrou em 
luta corporal com um dos 
criminosos, que atingiu o ho-

mem com um tiro no ombro. 
Os bandidos fugiram e não le-
varam nada do local. 

Em nota, a Polícia Militar in-
formou que 12º BPM (Niterói) 
foi acionado para verificar a 
ocorrência e no local, a equipe 
policial encontrou uma pes-
soa ferida por disparo de arma 
de fogo. A vítima foi socorrida 
ao Hospital Municipal Conde 
Modesto Leal. Até o momen-
to, não há informações sobre 
seu estado de saúde. 

A ocorrência foi encami-
nhada para a 82ª DP (Maricá).Simulacros de pistola foram apreendidos com o homem que fez motorista de aplicativo refém em São Gonçalo
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s servido-
res do esta-
do que nas-
ceram em 
janeiro não 
receberam 
a primeira 
metade do 
13º salário 

de 2020 junto com o salário de 
dezembro, pago nestas terça-
-feira e quarta-feira, e isso ge-
rou questionamentos. A Casa 
Civil explicou que, de fato, 
somente a folha de dezembro 
foi paga ao funcionalismo. O 
governo ainda deve editar um 
decreto, nos próximos dias, 
para regulamentar a questão. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSalário

O
A pasta, no entanto, não deu 
detalhes sobre o teor do texto.

É provável que o servidor 
que faz aniversário em janei-
ro, por exemplo, receba a par-
cela do 13º na folha de janeiro, 
que é paga em fevereiro. Essa 
parcela também deverá cons-
tar do contracheque do mês 
do aniversário.

No dia 19 de dezembro, o 
governador Wilson Witzel di-
vulgou que mudaria a forma 
de pagamento do abono. "No 
ano que vem, cada servidor 
público, no dia de seu aniver-
sário, receberá antecipada-
mente metade do 13º salário", 
disse na ocasião.

Governo do estado ainda vai 
regulamentar pagamento do 
13º no mês do aniversário

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Duque de 
Caxias realizou, nesta terça-fei-
ra (dia 7), o pagamento do 13º 
salário de 2019 para parte dos 
servidores da Secretaria Muni-
cipal de Educaçao. Receberam 
322 profissionais que ganham 
até R$ 4.927,20 líquidos, totali-
zando o valor de R$ 1.552.919,51 
e contemplando 54% do fun-
cionalismo da pasta.

Na tarde desta quarta-fei-
ra (dia 8), a prefeitura infor-

Prefeitura de Duque de Caxias deposita 13º 
salário para parte dos ativos da Educação

 Faetec abre 29.371 vagas para cursos 
de qualificação profissional gratuitos

mou que uma nova remessa 
foi paga para os aposentados 
e pensionistas. O crédito vai 
cair nas contas até esta quinta-
-feira. Vão receber 242 inativos 
que ganham de R$ 2.550,01 até 
R$ 2.930 líquidos.

A assessoria informou que 
"novos pagamentos serão feitos 
nos próximos dias, de acordo 
com a entrada de receita, até 
que todo o funcionalismo tenha 
recebido". Os inativos não rece-

Foto: Divulgação

beram o pagamento de novem-
bro e, segundo o município, o 
13º salário de 2019 foi pago a 
38,75% dos inativos.

"No momento, a Prefeitura 
está pagando a 42ª folha salarial 
em 37 meses de trabalho da atu-
al gestão. Por determinação do 
prefeito Washington Reis, o pa-
gamento dos funcionários tem 
sido tratado como a principal 
prioridade do governo munici-
pal", informou o município.

 Fundação de Apoio à Escola 
Técnica (Faetec) abriu, nesta quin-
ta-feira, as inscrições para 29.371 
vagas em cursos de qualificação 
profissional gratuitos. São mais de 
80 opções de formação, com du-
ração entre dez e 20 semanas. O 
cadastramento deve ser feito até o 
dia 26, no site.

Entre os cursos disponíveis es-
tão: Costureiro, Garçom, Padeiro, 
Mecânico de Automóveis Leves, 
Operador de Computador, Piano 
Intermediário, Inglês Iniciante e 
Intermediário, Recepcionista em 
Meios de Hospedagem e Cabelei-
reiro, entre outros. Para se candi-
datar, é preciso ter a idade mínima 
entre 14 e 18 anos, de acordo com 
a exigência de cada curso. A esco-
laridade também varia.

O candidato pode se inscrever 
para turmas em cidades como 

Barra Mansa, Campos dos Goy-
tacazes, Guapimirim, Macaé, Pe-
trópolis, Porto Real, Valença, Sa-
quarema, São José do Vale do Rio 
Preto, Duque de Caxias, Rio das 
Flores, Resende, Piraí, Paraíba do 
Sul e Rio de Janeiro, por exemplo.

— Queremos garantir o am-
plo acesso aos cursos profissio-
nalizantes da Rede, facilitando 
a garantia de melhores chances 
de emprego para toda a popu-
lação fluminense — destacou o 
presidente da Faetec, Romulo 
Massacesi.

O sorteio público das vagas será 
realizado no dia 27 de janeiro, e a 
listagem completa será publicada 
no site da instituição. O período 
de matrícula para os candidatos 
sorteados será entre os dias 28 a 31 
de janeiro. As aulas começarão no 
dia 10 de fevereiro.

Uma parte dos ativos da Educação recebeu o 13º salário

 São mais de 80 opções de formação, com duração entre dez e 20 semanas

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

A Casa Civil explicou que somente a folha de dezembro foi paga ao funcionalismo

Foto: Pablo Jacob



Evento

melhor épo-
ca do ano 
está chegan-
do, e com as 
férias o Sho-
pping Tiju-
ca traz uma 
novidade ex-

clusiva para seus visitantes. 
Dando seguimento ao projeto 
entre brMalls e Disney, o prin-
cipal centro de compras da 
Grande Tijuca traz o inédito 
tema de Frozen 2, que chegou 
aos cinemas de todo o Brasil 
no dia 02 de janeiro. 

Assim como no filme, o 
evento trará os quatro ele-
mentos fundamentais como 

inspiração em divertidas ati-
vidades como paredes de es-
calada, labirintos, escorrega-
dor, entre outras. 

 Pensando ainda em pro-
porcionar uma experiência 
inesquecível, o evento possui 
dois espaços de tire fotos com 
a princesa Anna e Olaf, em 
que as crianças vão poder se 
sentir em uma das cenas do 
filme, e ainda em outro cená-
rio com os personagens Elsa, 
Anna, Olaf, Kristoff e o Sven.  

Serviço : 
Shopping Tijuca 
Data: a partir de 16 de Ja-

neiro 

Nesta sexta-feira, a famí-
lia Poncio vai ter um empre-
endimento. É que inaugura 
uma nova filial da hambur-
gueria Huumburg, adminis-

trada por Jonathan Couto. O 
estabelecimento fica na Bar-
ra da Tijuca, no Cittá Améri-
ca. 

A hamburgueria aposta 

em sanduíches bem diver-
sificados como o de palmito 
pupunha e também delícias 
como cookies com chocola-
te e marshmallow. 

Inédito: Nova animação 
Frozen 2 será tema das 
férias do Shopping Tijuca 

Família Poncio inaugura filial de 
hamburgueria nesta sexta-feira

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 

 Fo
to

: D
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çã
o

Horário de funcionamento 
do evento: segunda à sábado 
das 10h às 22h, domingo e fe-

riado das 13h às 21h. 
Endereço: Shopping Tijuca – Av. 

Maracanã, 987 – Piso L0 - Tijuca 

Entrada gratuita 
Classificação etária de 4 à 

12 anos. 

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

A veia empreendedo-
ra é presente em todos os 
membros da família Poncio. 
Eles apostam sempre na di-
versificação dos negócios 
e comandam distribuidora 
de tabacos, grife de roupa, 
agência de publicidade e 
marketing, empresa de aro-

matizantes, além de admi-
nistrar o sucesso nas redes 
sociais. Assumiram também 
o comando de uma das ham-
burguerias mais famosas do 
Rio de Janeiro.

Endereço: Av. das Améri-
cas, 700 - Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro - RJ, 22640-100.
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Previsão do Cigano Iago 
para o ano de 2020

ano de 2020 será regido por Iemanjá (Nossa 
Senhora dos Navegantes), que é senhora da 
família, do mar e da clareza & Xangô Aganju 
(São Miguel Arcanjo), que é justiceiro. Em 
seguida vem Omolu (São Lazaro), orixá que 
rege as doenças e a cura, além de Obá (San-
ta Catarina de Alexandria), orixá de cortes 

energéticos e que rege águas revoltas.

 A partir de março de 2020, Mar-
te entrega a regência astrológica ao 
Sol, que irá mexer profundamente 
nos nossos sentimentos internos, na 
nossa espiritualidade e nos valores 
que estamos levando para a nossa 
vida. O sol vai refletir o que temos in-
ternamente, quem somos de verda-
de, sendo também um ano influen-
ciado pelas conjunções de Júpiter 
com Capricórnio, Saturno e Plutão.

Seremos cobrados por nossos er-
ros do passado, pois Saturno diz que 
o que foi roubado deve ser devolvi-
do a população, principalmente nas 
questões politicas e de justiça, nada 
e nem ninguém sairá impune. Ca-
pricórnio sendo o signo do poder e 
dos políticos vem cobrando com Sa-
turno o que eles devem. Plutão nos 
traz muito gelo e neve. Já Iemanjá, a 
limpeza e as chuvas, com muitas en-
chentes que acontecerão em 2020, 
se destacando regiões sul e sudeste .

Xangô e a energia do fogo trarão a 
fúria dos vulcões no cordão do Pací-
fico e na Ásia e Nova Zelândia. O ano 
2020 será o que, economicamente, o 
Brasil irá passar a ter um PIB maior e 
se tornará prospero com os acordos 
do MERCOSUL com a União Euro-
peia, Bricks, Chile, Emirados Árabes. 

Estados Unidos, Israel, China, 
Rússia e Arábia Saudita beneficiarão 
o Brasil a se tornar um líder mundial 
exportador de commodities, o setor 
do turismo, serviços e tecnologia 
será outro divisor de águas no país, 
que se descatacará pelo seu desen-
volvimento em cura e propagação 
de pragas e doenças que poderão 
aparecer em 2020. Dentre as pra-
gas teremos a aparição de um novo 
mosquito vetor de doenças, conta-
minação da carne suína e de gado, 
sendo que o gado brasileiro terá de 
suprir até mesmo arrobas para Es-

tados Unidos e Canadá. Nesse ano  
grandes bancos e grandes empresas 
fecharão suas portas ou serão obri-
gados a fundir-se para evitarem al-
tos prejuízos .

A alta do dólar beneficiará o cres-
cimento econômico do Brasil e o 
turismo irá crescer, programas de in-
centivo a moradia e ao microempre-
endedor farão do Brasil um alicerce 
monetário de investimentos para o 
Canadá e Holanda.

Conflitos intensos entre Irã e 
Arabia Saudita, Estados Unidos, 
Israel e Rússia podem assustar o 
mundo nesse ano de 2020. Tere-
mos grandes tensões e um grande 
desastre genocida às margens de 
um grande rio, no qual haverá pes-
soas feridas e mortas que precisa-
rão de doação de sangue.

Fausto Silva pode abandonar sua 
carreira de apresentador de tv devi-
do a problemas de saúde e sua subs-
tituta será uma mulher .

Luciano Huck, se largar a vida 
de apresentador e entrar para  a 
política, irá prejudicar a sua car-
reira e pode perder tudo que con-
quistou. Quatro grandes apresen-
tadores de tv irão morrer.

A saúde de Lula está fragili-
zada e ele pode vir a falecer em 
2020. Seu ciclo aqui na Terra está 
chegando ao fim.

Anitta pode enfrentar diversos 
problemas de insônia, depressão e 
distúrbios alimentares. Ela pode pa-
rar de cantar em 2020.

O Brasil finalmente terá um ano 
de mais popularidade e reconheci-
mento internacional. As questões 
envolvendo a Lava Jato continuam 
nesse ano de 2020, haverá prisões 
de muitos políticos em Brasília, o 
STF passará por mudanças profun-
das, o Senado e a Câmara de Depu-

tados estarão temíveis às novas leis 
anticrime que serão, por eles mes-
mas, aprovadas. A pressão do povo 
em  ajustar o país continuam. Tere-
mos a morte de dois ex-presidentes 
da República, cinco ex-governadores 
e um ex-prefeito do Rio de Janeiro. 
José Sarney, Gleisi Hoffman, Alo-
cumbre, Rodrigo Maia, Lula, Joice 
Hasselman, Garotinho, Gilmar Men-
des, Dias Toffoli, Lula Filho, Dilma 
Roussef, Alckmin, Paulo Pimenta es-
tão dentre alguns dos que Xangô não 
perdoará nesse ano de 2020. 

O grande delator dos crimes 
cometidos pelo STF será Eduardo 
Paes e um grande escândalo man-
chará uma emissora de tv que 
precisará de liminares judicias 
para continuar no ar.

A nova cúpula do STF será impie-
dosa e temível de tal forma que mui-
tos tentarão fugir do país.

Neste inicio de 2020 teremos o 
desmoronamento de um importan-
te edifício em uma capital brasileira 
e haverá muitos mortos neste acon-
tecimento.

Silvio Santos, Fausto Silva, Lucia-
no Huck, Raul Gil serão afastados da 
tv por problemas de saúde.

A carta no Tarot de Marselha 
que representa 2020 é a carta do 
imperador, no baralho cigano te-
mos  a carta da casa, este ano é ano 
de comprar e adquirir imóvel, ano 
de pôr os projetos que sonhamos a 
muito tempo em curso.

Cigano Iago do Oriente e toda a 
sua equipe desejam a todos um Feliz 
2020 com as bençãos de Deus a toda 
aquipe do Jornal Povo e a todo Brasil 
e Rio de Janeiro.

Se você deseja fazer sua limpe-
za de início de ano e sua consul-
ta, entre em contato via whatssap 
(51)992885337 .

O



Foto: Divulgação

O Fluminense começa o ano com três apostas: Caio Paulista, Felippe Cardoso e Yago Felipe

lém dos me-
dalhões Egí-
dio, Henrique 
e Hudson 
(esperado no 
Rio de Janeiro 
nesta quinta-
-feira), o Flu-
minense co-

meça o ano com três apostas: 
Caio Paulista, Felippe Cardoso 
e Yago Felipe. Os três se apre-
sentaram junto ao restante 
elenco no CT Carlos Castilho 
na última quarta e já realiza-
ram exames médicos, embora 
só os dois primeiros tenham 
sido anunciados oficialmente.

Mas quem são esses reforços 
pouco conhecidos da torcida 
tricolor e que a partir de ago-
ra se tornaram opções para o 
técnico Odair Hellmann? Para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Cria de Xerém, indicação de Cuca e 
ex-alvo do Flamengo: quem são as 
apostas do Fluminense para 2020

A
entender o que levou o clube a 
apostar no trio, o GloboEsporte.
com levantou números, vídeos 
e ouviu quem acompanhou de 
perto o meio-campo Yago Feli-
pe e os atacantes Caio Paulista e 
Felippe Cardoso.

Revelado pelo Figueiren-
se, o meio-campo de 24 anos 
chegou a atuar pelas catego-
rias de base do Flamengo e, 
em 2018, despertou interesse 
do próprio clube da Gávea. 
Mas acabou seguindo no Vi-
tória, onde viveu seu melhor 
ano e marcou nove gols.

Meia de origem, Yago Felipe 
esteve emprestado ao Goiás na 
última temporada, quando foi 
aproveitado principalmente 
como segundo volante – posi-
ção, inclusive, que estava escas-
sa no Fluminense com a pro-

vável saída de Allan. Já jogou 
também como lateral-direito 
no início da carreira.

Na teoria, ele chega ao Flu-
minense para suprir a ausência 
de Daniel, que fechou com o 

Bahia. Emprestado pelo Vitória, 
ele terá contrato com duração 
até o fim de 2020.
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