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 presidente Jair 
Bolsonaro quer 
conceder sub-
sídio na conta 
de luz para 
templos religio-
sos de grande 
porte. A pedido 
dele, uma mi-
nuta de decre-

to foi elaborada pelo Ministério de 
Minas e Energia e enviada para a 
pasta da Economia, mas a articula-
ção provocou forte atrito no gover-
no. A equipe econômica rejeita a 
medida, que vai na contramão da 
agenda do ministro Paulo Guedes, 
conhecido por defender a redução 
de benefícios desse tipo. O Ministé-
rio de Minas e Energia confirmou 
que o assunto está sendo avaliado. 

Embora o movimento seja 
para beneficiar templos religiosos 
de forma ampla, os evangélicos 
são o alvo da medida. A bancada 
desse segmento é hoje a principal 
base de sustentação do governo e 
Bolsonaro tem atendido suas rei-
vindicações desde que assumiu a 
Presidência. A influência de líderes 
evangélicos sobre o Palácio do Pla-
nalto é cada vez maior e o próprio 
presidente já disse que quer tê-los 
por perto na administração.

Com essa perspectiva, muitos 
templos já anunciaram a dispo-
sição de ajudar Bolsonaro a cole-
tar as quase 500 mil assinaturas 
necessárias para criar seu novo 
partido, o Aliança pelo Brasil. Bol-
sonaro também já avisou que 
pretende indicar um ministro "ter-
rivelmente evangélico" para o Su-
premo Tribunal Federal (STF). Os 
evangélicos representam 29% dos 
brasileiros e podem ser o fiel da ba-
lança na campanha de Bolsonaro à 
reeleição, em 2022.

Coordenador da Frente Parla-
mentar Evangélica, o deputado 
Silas Câmara (Republicanos-AM) 
disse que a concessão de subsídio 
na conta de luz para templos re-
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O
ligiosos é "justa" e tem impacto 
"mínimo". Segundo Câmara, a 
medida não beneficiará apenas 
evangélicos e as igrejas não ge-
ram lucro. "Os templos religiosos 
só funcionam das 18h às 23h e 
é justamente nesse horário que 
as distribuidoras podem cobrar 
mais", afirmou. "Fechem todas as 
300 mil igrejas no Brasil em um 
dia para ver o impacto social e na 
segurança no dia seguinte."

Outro integrante da bancada 
evangélica, o deputado Sóstenes 
Cavalcante (DEM-RJ) argumen-
tou que toda ajuda a templos e 
a instituições filantrópicas, dada 
pelo governo, "será sempre mui-
to bem-vinda".

O subsídio na conta de luz não 
é a primeira medida planejada por 
Bolsonaro para manter o apoio 
evangélico. Com o aval do presi-
dente, o Congresso aprovou um 
projeto garantindo incentivos fis-
cais para igrejas até 2032. Por meio 
de decreto, ele também passou 
por cima da agenda que favorecia 
pessoas com deficiência, uma das 
prioridades da primeira-dama, Mi-
chelle Bolsonaro, liberando igrejas 
de realizar adaptações para aces-
sibilidade em áreas destinadas ao 
altar e ao batistério.

Discussão teve início 
no ano passado

As discussões sobre a criação 
de mais benesses para igrejas co-
meçaram no fim do ano passado. 
A ideia do governo é diminuir 
a conta de luz dos consumido-
res conectados à alta tensão - ou 
seja, os de maior demanda, como 
catedrais e basílicas. Consumido-
res residenciais e pequenos es-
tabelecimentos são conectados 
à baixa tensão e, por isso, pagam 
uma tarifa de mesmo valor, in-
dependentemente do horário. 
Já edificações maiores, como su-
permercados e shopping centers, 
se ligam às redes na alta tensão e 

pagam tarifas mais caras no chama-
do horário de ponta, momento de 
maior consumo do dia.

Cada distribuidora tem seu pró-
prio horário de ponta, que dura três 
horas consecutivas e se concentra 
entre o fim da tarde e o início da 
noite durante dias de semana. Na 
Enel São Paulo, por exemplo, é das 
17h30 às 20h30. Nesses horários, o 
consumo de energia pode ficar 50% 
mais alto, e as taxas de uso, subir até 
300% - o objetivo é deslocar a de-
manda para horários menos conges-
tionados. É justamente nesse perío-
do que os templos realizam cultos.

Maior estrutura da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus, o Templo 
de Salomão, em São Paulo, celebra 
cultos diariamente de manhã, tar-
de e noite. As celebrações das se-
gundas-feiras, às 18h30, e de terças 
a sextas, às 20h, se encaixam no 
horário mais caro.

Pela minuta de decreto em es-
tudo no governo, os templos pas-
sariam a pagar tarifas mais baratas 
no horário de ponta, iguais às co-
bradas durante o dia. O valor que 
deixariam de pagar, porém, não 
"desaparece": ele necessariamen-
te passa a ser arcado por alguém. 
Desde 2015, o Tesouro não paga 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, ao lado do presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro quer subsidiar 
luz de igrejas, mas 
Guedes é contra
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qualquer subsídio no setor elétrico. 
Para bancar a despesa, seria preciso 
cortar outra de mesmo valor. Por 
isso, a alternativa em estudo para 
esses benefícios é que sejam cus-
teados por outros consumidores - 
tanto residenciais quanto livres, via 
encargo chamado Conta de Desen-
volvimento Energético (CDE).

O Ministério de Minas e Energia, 
comandado por Bento Albuquer-
que, preparou uma nota técnica 
sobre o tema. Embora tenha citado 
uma lei que determinou a redu-
ção dos subsídios embutidos na 
conta de luz, o ministério pediu à 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) para calcular quanto 
o benefício às igrejas custaria. A 
Aneel respondeu, segundo apurou 
a reportagem, que não tinha como 
fazer esse levantamento, mas ava-
liou que o valor seria baixo.

O pedido chegou, então, ao 
Ministério da Economia, que se 
mostrou contra a medida. A equi-
pe econômica é uma das que mais 
resiste à criação de novos subsídios 
que provoquem impacto tarifário, 
já que a energia é um dos insumos 
fundamentais para a atração de in-
vestimentos e, consequentemente, 
a retomada do crescimento.

A soma dos benefícios embutidos 
na conta de luz e repassados para to-
dos os consumidores atingiu R$ 22 
bilhões neste ano e tem sido alvo de 
preocupação do governo. A pasta de 
Guedes lembrou que subsídios estão 
na mira do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e que o órgão determi-
nou ao governo que parasse de criar 
benefícios sem dotação orçamen-
tária. A corte de contas considerou 
ainda que os subsídios criados por 
decreto e sem relação com o setor 
elétrico são inconstitucionais.

A proposta vai contra projetos 
de lei no Congresso, apoiados pelo 
governo, que têm como meta criar 
um novo marco para o setor elétri-
co, reduzindo subsídios cruzados. 
A ideia de subsídio para a conta de 
luz de igrejas chegou a ser proposta 
em 2010 pelo ex-deputado Eduardo 
Valverde (PT-RO), mas foi arquivada 
em 2015.

Se o benefício for criado por de-
creto, o TCU pode até multar inte-
grantes do governo. A Subchefia de 
Assuntos Jurídicos da Secretaria-Ge-
ral da Presidência informou não ter 
"proposta formalizada" sobre o tema. 
O Ministério da Economia e a Aneel 
não responderam até a publicação 
da reportagem.
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Com praias lotadas por causa 
do verão e das férias escolares, os 
banhistas devem ficar atentos. 
Desde maio do ano passado, ou 
seja, há pouco mais de sete meses, 
a areia não passa por análise.

"É difícil, porque eu tô fazendo 
uma caminhada e não dá pra ob-
servar todos os espacinhos, mas re-
almente ela não é limpa, não é total-
mente limpa”, disse uma banhista.

No último boletim divulgado, 
36 trechos de praias foram analisa-
dos, sendo que 27 foram conside-
rados “não recomendados”.

Entre eles está a Praia de Copa-
cabana, na altura da Rua Repúbli-
ca do Peru, na Zona Sul, próximo 
ao local de onde aconteceram os 
shows do Ano Novo e também de 
onde vai acontecer a abertura do 
carnaval, neste fim de semana.

Outras praias que também fo-
ram consideradas não recomen-
dadas são Ipanema, Leblon, São 
Conrado, Barra da Tijuca, Ilha do 
Governador, Flamengo, Botafogo 
e o Piscinão de Ramos.

Sem monitoramento, qualidade da areia das 
praias do Rio não é testada desde maio de 2019

pós recomen-
dação do Tri-
bunal de Con-
tas do Estado 
(TCE), a Secre-
taria de Estado 
de Cultura sus-
pendeu o edital 

de cessão do espaço do Teatro Oi 
Casagrande, no Leblon, Zona Sul 
da cidade. O certame, cuja dura-
ção seria de 20 anos, deveria ter 
sido realizado no dia 23 de de-
zembro do ano passado.

Apesar da suspensão, a secre-
taria concedeu uma prorrogação 
para a utilização do espaço por 180 
dias. Durante esse período, um 
novo edital precisa ser feito.

Na decisão, a presidente do 
TCE, Marianna Montebello Wil-
leman, recomendou que a Secre-
taria de Cultura "abstenha-se de 
celebrar o contrato administrativo 
decorrente do certame".

A decisão do TCE foi moti-
vada por um pedido feito pela 
Associação Teatral Casa Grande, 
responsável pela gestão do espa-
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ço. A Secretaria de Cultura ainda 
não estabeleceu uma data para 
um novo edital.

Segundo o tribunal, o edital 
trazia uma série de itens que pode-
riam ser considerados ilegalidades. 
Entre elas, a exigência de submeter 
a programação semestral do teatro 
à aprovação prévia da secretaria, o 
que poderia configurar ameaça à 
liberdade de expressão.

Outro ponto que chamou a 
atenção do TCE sobre o edital foi a 
previsão da criação de "um espaço 
destinado à alimentação em cada 
um dos três níveis", além da am-
pliação da capacidade de público 
para 1.036 pessoas – quantidade 
superior aos 956 lugares permiti-
dos pelo Corpo de Bombeiros.

O edital previa, inclusive, a utili-
zação do fosso da orquestra para a 
acomodação do público.

Em nota oficial, a Secretaria 
de Estado de Cultura afirmou:

"Uma das primeiras medidas 
da Secretária de Estado de Cultura 
e Economia Criativa, Danielle Bar-

ros, que tomou posse no cargo dias 
antes do marco final da cessão an-
teriormente concedida, foi a prorro-
gação, por 180 dias, da autorização 
de uso do imóvel onde funciona o 
Teatro Casagrande.

A Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado do Rio 
reitera que suspendeu o antigo 
chamamento público, perseguin-
do a legalidade e função social da 
propriedade, direcionada a van-
tajosidade e democratização da 
cultura e informa que o termo em 

O Teatro Oi Casa Grande recebeu peças fundamentais na história do teatro brasileiro

Secretaria de Cultura do RJ 
suspende edital de cessão 
do Teatro Oi Casa Grande
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vigor vale até a escolha do ven-
cedor do edital de chamamento 
público, que está sendo reavalia-
do de acordo com as recomen-
dações do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), respeitando o 
caráter cultural do espaço."

O teatro
O Teatro Casagrande é o maior 

da Zona Sul do Rio. Fundado em 
1966, o espaço recebeu espetácu-
los fundamentais da história das 
artes cênicas brasileiras, como 

"Brasileiro: profissão esperança" e 
"O mistério de Irma Vap".

O local também abrigou shows 
musicais de repúdio à ditadura militar.

Tombado tanto pelo município 
quanto pelo Estado, o Casa Grande 
é uma instituição particular cons-
truída em um terreno estadual.

Por conta de um incêndio de 
grandes proporções, o espaço per-
maneceu fechado durante 11 anos 
– entre 1997 e 2008, quando foi 
reinaugurado com o nome de Oi 
Casa Grande.

O último boletim disponível 
também mostra que outros seis 
trechos de praia foram considera-
dos regulares e apenas três foram 
classificados como bons: Ramos, 
Pontal e Macumba. Nenhum tre-
cho recebeu a classificação ótima.

O controle era feito pela Pre-
feitura do Rio, mas o contrato 
com a empresa terceirizada aca-
bou e não foi renovado.

Procurada nesta sexta-feira 
(10), a prefeitura informou que 
está em fase final para fazer 
uma nova licitação.

Infectologista alerta
A infectologista Cristiana 

Meirelles faz um alerta sobre 

os perigos que a areia da praia 
pode esconder.

“O principal problema seria 
a gastroenterite aguda, que é 
uma infecção fecal oral, ou seja, 
no caso da areia estar conta-
minada, se você fizer contato 
com a boca, com mucosa, você 
pega diarreia, vômito, febre 
alta, pode ter sangue nas fezes 
e evoluir com desidratação que 
é muito grave, principalmente 
em crianças", explica Cristiana.

Ainda segundo a especialista, 
além da gastroenterite, é possível 
ter também problemas de pele, 
como micoses, e larva de migras, 
que é aquele bicho geográfico 
que faz um caminho na pele.

Cedae e Samaritano desmentem informação 
sobre recomendação de consumo de água

A Cedae e o Hospital Samari-
tano desmentiram a mensagem 
que está circulando na Internet 
sobre uma suposta recomen-
dação das empresas para que a 
população do Rio não consuma 
água da torneira ou de filtro. A 
mensagem, que começou a ser 
compartilhada nesta quinta-fei-
ra, diz que a companhia teria 
emitido um alerta "urgente" en-
viado em um grupo de médicos 
da rede para que a população só 
utilize água "fervida e mineral de 
marca boa".

Procurada pelo DIA, a Cedae 
desmentiu a informação, dizen-
do que "não emitiu nenhum 
alerta neste sentido". A compa-
nhia reforça que os comunicados 
feitos a respeito estão no site da 
empresa. A mais recente delas, 
a propósito, fala da aplicação de 
carvão ativado pulverizado que 
será feita no início do tratamento 
da água do estado.

O Samaritano também ne-
gou a informação, dizendo 
que "não emitiu nenhum co-
municado a respeito da quali-
dade da água na cidade do Rio 
de Janeiro".

Veja a falsa mensagem que 
circula na Internet:

Enviado pelo grupo de mé-
dicos do Samaritano.

A Cedae emitiu um alerta 
URGENTE. NINGUÉM deve 
consumir água da torneira 
nem do filtro, só fervida e mi-
neral de marca boa.

Tão pouco as de galão de 20 
litros sem procedência certa.

Comprar somente água de 
garrafa marca conhecida.

Contaminação na água, e 
os hospitais estão lotados de 
gente passando mal.

Tem gente que a água está 
com cheiro de esgoto.

Passem um alerta por todo 
grande Rio.Qualidade da areia das praias do Rio não é testada desde maio de 2019
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POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Sábado 11 a Segunda 13 de Janeiro de 2020

4

s 10 novos 
c o n s e l h e i -
ros tutelares, 
eleitos no 
último plei-
to, tomaram 
posse nesta 
quinta-feira 
(9/1), durante 

cerimônia ocorrida no Centro 
Cultural Meritiense. Além de-
les, 10 suplentes também fo-
ram empossados.

O evento contou com a par-
ticipação do prefeito da cida-
de, Dr. João, além de represen-
tantes do Ministério Público, 
Conselho Tutelar, Conselho 
Municipal, entre outros.

Os novos conselheiros vão 
dar sequência ao trabalho 
que vem sendo feito pelo 
município, no auxílio à crian-
ças e adolescentes, conforme 
determina a lei.

“O Conselho Tutelar é uma 
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D
porta aberta para a dignidade 
das crianças, jovens e adolescen-
tes”, destacou a representante 
Marinete Valentim. Ela agrade-
ceu o trabalho que vinha sendo 
feito pelos antigos conselheiros 
do município, bem como os pro-
fissionais de saúde e demais en-
volvidos na causa.

A representante do Ministério 
Público, Luciana Pereira, disse 
em seu discurso que ser conse-
lheiro é uma tarefa árdua e que os 
profissionais devem conhecer as 
crianças de quem serão respon-
sáveis. Luciana ressaltou ainda 
que a lei prevê prioridade abso-
luta para eles e que o Estatuto 
da Criança e Adolescente é uma 
referência no trato com esses jo-
vens cidadãos. “Criança é um in-
vestimento e não uma despesa”, 
ressaltou Luciana que disse ain-
da que o Conselho Tutelar deve 
promover e defender os direitos 
estabelecidos na lei.

Em seu discurso o prefeito da 
cidade, Dr. João, lembrou de quan-
do era médico legista, ocasião em 
que atendeu diversas crianças e 
jovens vítimas de agressões e que 
é função do poder público tratar 
dessas pessoas. O chefe do Execu-
tivo destacou ainda que, diferente 
de outros municípios, São João 
de Meriti não teve problemas nas 
eleições dos conselheiros, ainda 
que o processo tenha sido difícil.

Uma das novas conselheiras, 
a Professora Simone, que foi com 
toda família para o evento, ficou 

surpresa com a classificação e con-
tou um pouco sobre o trabalho a 
ser realizado. “Como professora 
do município (magistério) eu vi 
de perto a necessidade de termos 
conselheiros e a sociedade preci-
sa pensar sobre o assunto. Escola 
e pais devem trabalhar juntos, 
fazendo um trabalho eficaz, com 
total participação da sociedade. 
Muitas demandas do Conselho 
Tutelar acontecem por falta de 
orientação prévia, acredito que 
precisamos educar não só as crian-
ças, mas também os pais, mostrar 

a eles que existem direitos e deve-
res para ambos”.

O Conselho Tutelar vem tra-
balhando para melhorar o aten-
dimento à população e outra boa 
notícia é que os empossados vão 
contar com mais dois carros para 
deslocamento pelo município e 
assistência aos jovens.

Após os discursos os novos con-
selheiros, seguidos pelos suplentes, 
foram convidados a assinarem o 
Livro de Posse, oficializando assim o 
início de suas atividades no municí-
pio, pelo prazo de quatro anos.

São João de Meriti realiza 
cerimônia dos novos 
conselheiros tutelares

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Mesquita vai 
promover neste domingo, dia 12 
de janeiro, sua primeira feira de 
adoção de animais municipal de 
2020. A ação começará a partir 
das 8h e a previsão é que se en-
cerre apenas no começo da tar-
de. O evento acontece no Centro 
da cidade, junto com a feira livre 
da Estrada Feliciano Sodré. Ali, 
estarão disponíveis cachorros 
e gatos resgatados. Há opções 
de filhotes e de animais de esti-
mação adultos também. Os in-
teressados precisam apresentar 
RG original e comprovante de 
residência para levar algum dos 
bichinhos para casa.

 
Já segue as redes sociais da 

Prefeitura de Mesquita?
“Realizamos nossa primeira 

edição no dia 15 de setembro do 
ano passado. De cara, percebe-
mos que tinha tudo para essa 
iniciativa dar certo. Mesquita 
tem muitos animais nas ruas e 
precisamos olhar com carinho 
para esses bichos. Resgatamos 

Primeira feira de adoção de animais do ano da 
Prefeitura de Mesquita é neste fim de semana

Belforroxense fatura o Brasileiro 
de Tênis de Mesa

filhotes num dia mas, no outro, 
já aparecem mais abandonados 
nas praças da cidade. Então, nosso 
papel não é só estimular a adoção. 
Mas também incentivar a popula-
ção a cuidar dos seus animais. E, 
principalmente, conscientizar que 
maus-tratos a animais de estima-
ção é crime. Assim como abando-
no também é”, alerta Maycon de 
Barros Faria, veterinário responsá-
vel pela ação.

De maneira geral, a feira de 

Foto: Divulgação

adoção de animais da Prefeitura 
de Mesquita acontece quinzenal-
mente. Promovida pela Secretaria 
Municipal de Saúde, ela é realizada 
sempre aos domingos, no mesmo 
lugar. No entanto, fatores climáti-
cos podem interferir no plano de 
ação do grupo. “Dependendo do 
tempo, fica complicado levar os 
bichinhos para deixá-los expostos, 
na rua. Chuva forte, por exemplo, 
pode fazer com que nossa ação seja 
cancelada”, avisa Maycon.

A cidade de Belford Roxo está 
cada vez mais se destacando 
com craques em esportes pouco 
convencionais. O prata da casa 
da vez é o tenista de mesa Márcio 
de Oliveira, de 18 anos. O atleta 
treina duas vezes por semana no 
Country Club, situado no Cen-
tro, e disputa na categoria juvenil 
masculino. Recentemente, ele 
conquistou o título de Melhores 
do Ano de 2019 (ranking nacio-
nal) Absoluto D Masculino e o pri-
meiro lugar no 53º Campeonato 
Brasileiro de Tênis de Mesa 2019, 
realizado em São Paulo.

A paixão pela modalidade veio 
através do projeto da Igreja “Em-
baixadores do Rei”. O menino 
achou o esporte tão emocionante e 
dinâmico que começou a praticar. 
Márcio se destacou e ganhou uma 
bolsa de estudos no Colégio Santa 
Mônica em 2016, onde começou 
a desenvolver técnicas e aprender 
de fato sobre a modalidade para 
competir. “Minha família sempre 
me apoiou e minha mãe batalha 
para me levar nos campeonatos e 
comprar material”, disse Márcio.

O atleta participa de campeo-
natos estaduais desde 2017. No 
ano passado, ele competiu em 
seu primeiro campeonato bra-
sileiro “Foi uma coisa nova, mas 
consegui muita experiência e o 
título. Foi especial e sensacional. 
Esperava chegar até às quartas de 
final e foi surpreendente ganhar. 
Agora penso que cada vez mais 
posso conseguir ir mais além, é 
só acreditar. Sobre o meu troféu, 
a pontuação do Campeonato Bra-
sileiro é multiplicada por dez e, na 
categoria que competi, tive a me-
lhor pontuação e fui o melhor do 
ano”, explicou.  

“O tênis de mesa é um espor-
te pouco conhecido e por isso 
é deixado de lado, mas o meu 
objetivo é chegar na primeira 
divisão do Campeonato Brasilei-
ro, conseguir uma vaga entre os 
melhores e continuar pratican-
do para uma seleção brasileira 
adulta. Sei que vai ser bem difí-
cil, mas vou continuar batalhan-
do para levar o nome da cidade 
de Belford Roxo para todo o Bra-
sil”, acrescentou Márcio.

Ação contará com gatos e cachorros, entre filhotes e adultos, disponíveis para adoção

O evento contou com a participação do prefeito da cidade, Dr. João, além de representantes do Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho Municipal, entre outros
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ois homens 
foram presos 
em flagran-
te, nesta 
q u i n t a -
-feira, ao 
t e n t a r e m 
vender me-
d i c a m e n -

tos irregulares, sem registro o 
órgão fiscalizador. Os sus-
peitos foram capturados 
por agentes da Delegacia 
de Atendimento Policial do 
Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro (DAIRJ).

Segundo os policiais, a 
prisão foi realizada em de-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSIrregularidade

D
corrência de uma operação 
idealizada em 2018. Na épo-
ca, uma passageira tentou 
embarcar para o exterior com 
19 frascos de medicamentos 
vendidos ilegalmente sem 
registro da Anvisa.

Na ação desta quinta, os 
agentes interceptaram o veí-
culo e conseguiram identifi-
car os dois homens. Dentro 
do carro os policiais encon-
traram 24 frascos do con-
centrado leite da moreira, 39 
frascos do medicamento saú-
de total e três do natural life. 
Eles responderão por crime 
contra relação de consumo.

Homens são presos suspeitos 
de vender medicamentos 
proibidos pela Anvisa

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um motorista de caminhão 
de carga foi baleado de raspão na 
cabeça durante uma tentativa de 
assalto, no início da madrugada 
desta sexta-feira, na Rodovia 
Niterói-Manilha (BR-101 Norte), 
na altura de São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do estado. 
Alison C. Maciel, de 40 anos, 
chegou a tombar com o veículo 

Motorista é baleado durante tentativa 
de assalto e tomba com caminhão

Criança morre atingida por bala 
perdida no sofá de casa em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminense

que dirigia após ser atingido.
De acordo com a Polícia Ro-

doviária Federal (PRF), o crime 
aconteceu pouco depois da 
0h, no sentido Itaboraí da via. 
O motorista foi socorrido por 
agentes do quartel de São Gon-
çalo do Corpo de Bombeiros no 
Hospital Alberto Torres (Heat), 
no Colubandê. De acordo com a 

Foto: Reprodução / TV Globo

Secretaria estadual de Saúde, o 
quadro de saúde dele é estável.

Por causa do tombamento do 
caminhão, a faixa da direita da via 
foi fechada, por volta das 6h45 para 
que a carga seja retirada e o veículo 
seja desvirado. A liberação total da 
via, aconteceu pouco antes das 9h.

O caso foi registrado na 72ª 
DP (Mutuá).

Uma criança de 8 anos mor-
reu depois de ser atingida na 
cabeça por uma bala perdida no 
sofá de casa no bairro Parque 
Esperança, em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, na madru-
gada desta sexta-feira (10).

De acordo com a polícia, agen-
tes foram abordados por morado-
res quando passavam pela Ave-
nida Joaquim da Costa Lima. Em 
seguida, o pai de Anna Carolina de 
Souza Neves apareceu carregando 
a menina nos braços até a viatura, 
que levou a criança até o Hospital 
de Saracuruna. No local, ela não 
resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, não 
havia operação na região em que 
Anna Carolina foi baleada. A famí-
lia informou à corporação que dis-

paros foram ouvidos pouco antes 
da menina ser atingida.

Pelas redes sociais, uma mu-
lher lamentou a morte da crian-
ça. "Ainda não estou acreditan-
do, minha Carolzinha foi morar 
no céu. Que Deus conforte o 
coração de todos os familiares. 
Quando uma mãe chora, todas 
choram", publicou.

O corpo de Anna Carolina 
estava no Instituto Médico 
Legal de Duque de Caxias, na 
mesma região, na manhã des-
ta sexta-feira (10).

A Secretaria de Estado de Vi-
timização informou que estava 
em contato com os familiares 
da criança e ofereceu auxílio, 
assistência social e psicológica 
aos parentes.

Caminhão amanheceu tombado na via

Medicamentos apreendidos

Foto: Reprodução / rede social

Menina de 8 anos morre atingida por bala perdida em Belford Roxo, RJ



POLÍTICA

IN
FO

Sábado 11 a Segunda 13 de Janeiro de 2020

6 SERVIÇOS

C e n t r o 
U n i v e r s i -
tário Uni-
versus Ve-
ritas Rio 
de Janeiro 
( U n i v e r i -
tas), está 
com ins-

crições abertas para cursos 
de extensão gratuitos nas 
áreas de Exatas, Humanas, 
Saúde e Negócios, que vão 
ocorrer entre os dias 21 e 
28 de janeiro. A edição do 
projeto Capacita deste se-
mestre oferece 2 mil vagas, 
abertas a qualquer interes-
sado em aprimorar estra-
tégias em atividades que 
estão em alta no mercado 
de trabalho. Ao final das ca-
pacitações, os participantes 
receberão certificados refe-
rentes às aulas.

Para saber outras infor-
mações sobre os cursos 
disponíveis e acessar os 
formulários de pré-inscri-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
ções, basta ligar para (21) 
3850-5852 ou (21) 2225-
5877. As inscrições ficam 
abertas até a data do início 
das aulas. As atividades se 
dividem em variados horá-
rios nos três turnos, sendo 
manhã, tarde e noite.

Estarão disponíveis 42 
cursos como, por exemplo: 
Introdução às boas práticas 
da manipulação de alimen-
tos; Os cinco pilares da ges-
tão comercial; Registro de 
marcas no Brasil; Atualização 
em terapia infusional; Ges-
tão de plano de carreiras; O 
que é Direito Digital; Saúde, 
aroma e sabor na culinária 
crudivegana; Negociação e 
gestão de conflitos; Jogos re-
creativos no voleibol; Games 
e educação; Curso prático de 
avaliação nutricional; Como 
elaborar um currículo Lattes; 
Reabilitação cardíaca e Edu-
cação Física; Como entender 
e atender seu mercado; entre 
diversos outros cursos.

Para a coordenadora aca-
dêmica da instituição, Tami 
Louise, os cursos são uma 
chance para o candidato me-
lhorar a bagagem curricular 
e expandir oportunidades na 
sua carreira. “É gratificante 
abrir as portas para todos os 

interessados em aprimorar e 
compreender mais da profis-
são que gostariam de atuar 
ou, até mesmo, já estão atu-
ando. Nosso objetivo, como 
Instituição, é participar da 
formação do sujeito que atu-
ará em sociedade. Para isso, 

oferecemos esses cursos atra-
vés do Capacita e acreditamos 
que, por meio deles, podemos 
fazer a diferença na vida de al-
guém”, ressaltou.

A Univeritas está localizada 
na Rua Marques de Abrantes, 
55, Flamengo, Rio de Janeiro. 

Univeritas oferece 2 mil 
vagas em cursos de 
extensão gratuitos

Foto: Divulgação

Os bombeiros do estado são 
os únicos servidores da Segu-
rança Pública que ainda não 
tiveram o reajuste de 48% do 
Regime Adicional de Serviço 
(RAS), a hora extra paga aos 
agentes. A Secretaria estadual 
de Defesa Civil e Corpo de Bom-
beiros e a Secretaria estadual 
de Fazenda estão trabalhando 
em conjunto sobre o tema, e 
afirmam que a negociação está 
avançada, mas não fixaram 
uma data para que a correção 
seja aplicada.

O aumento do adicional 
ocorreu em maio de 2019, e os 
primeiros contemplados foram 
os policiais militares e civis. De-
pois, os agentes penitenciários 
e os agentes de segurança so-
cioeducativos do Degase tam-
bém passaram a receber. Essa 

Reajuste da hora extra dos bombeiros está 
perto de sair, mas ainda não há data certa

Renegociação é saída para os 
consumidores cheios de dívidas

última categoria passou a ter 
direito ao RAS por meio de uma 
lei estadual.

Algumas pastas tiveram que 
remanejar o orçamento, extin-
guir cargos e diminuir o núme-
ro de vagas para a relização de 
horas extras a fim de atender às 

 Foto: Fabiano Rocha 

regras impostas pelo Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF).

O percentual do reajuste é 
referente à inflação acumula-
da de abril de 2012 a dezem-
bro de 2018, medida pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

O alto índice de endividamento 
faz parte da realidade de muitas 
famílias brasileiras. Mas ainda exis-
te uma luz no fim do túnel para 
quem quer tirar a corda do pescoço 
e deseja quitar as dívidas através 
de acordos. A renegociação online 
é uma alternativa para quem quer 
quitar os débitos sem sair de casa.

Bancos como o Itaú, Bradesco, 
Caixa, Banco do Brasil e Santander 
são exemplos de instituições que 
têm serviços em plataformas di-
gitais, no intuito de facilitar a vida 
dos clientes na hora de sair da ina-
dimplência. O cliente pode analisar 
o acordo com calma e sem pressão. 
Mas lembre-se que as condições 
para negociação variam de acordo 
com cada caso.

O Banco do Brasil, por exemplo, 
oferece a opção "Solução de Dívi-
das" no menu do aplicativo. Já o 
portal pode ser usado até mesmo 
por clientes que nunca acessaram 
a conta corrente pela internet.

Os clientes da Caixa contam 
com o serviço Habitação na Mão 
do Cliente, nos telefones 3004-
1105 (capitais), opção 7, para solu-
cionar dívidas referentes a finan-
ciamentos de imóveis.

Mutirão de conciliação
O Banco Central deve fazer mais 

dois mutirões de renegociação de dí-
vidas este ano, segundo o diretor de 
relacionamento, cidadania e super-
visão de conduta, Mauricio Moura.

Para participar dos mutirões, os 
indivíduos que querem renego-
ciar suas dívidas com os bancos, 
precisarão fazer um breve curso 
de educação financeira para evitar 
endividamentos futuros.

Nas aulas, é possível juntar pon-
tos que poderão ser usados pelos 
bancos para ofertar condições es-
peciais para sair do vermelho. A 
ideia do BC é que os birôs de crédi-
to também usem essa certificação 
para o cadastro positivo.

Bombeiros: categoria é a única da Segurança Pública que ainda não recebeu o reajuste do RAS

Um dos aulões de treinamentos da Univeritas



Carnaval

e aproxi-
mando do 
dia do des-
file,  a Impé-
rio da Tijuca 
realizará no 
próximo do-
mingo, seus 

ensaios de rua da tempora-
da 2020 na Conde de Bon-
fim, no coração da Tijuca, 
bairro da agremiação. A 
escola será a última pisar 
na Marquês de Sapucaí, 
dia 22 de fevereiro,  sábado 
de carnaval com o enredo 
“Quimeras de um eterno 
aprendiz”,  do carnavalesco 
estreante Guilherme Este-

vão, na briga pelo título da 
Série A.

A concentração para o 
início do ensaio será às 17 
horas na rua Conde de Bon-
fim com rua José Higino, 
na Tijuca.  O presidente An-
tônio Marcos Teles -  o Tê, 
frisa a importância de se 
ensaiar com os componen-
tes na rua.

A escola ensaiará nos pró-
ximos domingos no mesmo 
local. Lembrando que os 
ensaios técnicos de quadra 
continuam às terças de 20 
às 22 horas na porta do bar-
racão situado à rua Medei-
ros Pássaro nº 84 - Tijuca.

Neste sábado, a quadra 
da Unidos da Tijuca terá 
mais uma noite de samba. 
A agremiação promove en-
saio-show em sua quadra, 

na Leopoldina. O evento co-
meça a partir das 20h, com 
show da banda Swing Cario-
ca, que abre a noite e apre-
senta os maiores sucessos 

da música nacional retrô.
Em seguida, a bateria 'Pura 

Cadência' de mestre Casa-
grande e o intérprete oficial 
da escola, Wantuir, embalam 

Império da Tijuca inicia 
ensaios na Conde de Bonfim 
no próximo domingo

Unidos da Tijuca realiza mais um 
ensaio-show na quadra neste sábado

S
 Concentração acontece a partir das 17 horas

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

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

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

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

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

o primeiro casal de mestre-
-sala e porta-bandeira, Alex 
Marcelino e Raphaela Cabo-
clo, o segundo casal Matheus 
e Lohane Lemos, além do 
show da escola com as apre-
sentações de todos os seg-
mentos: baianas, passistas e 
velha guarda.

A Unidos da Tijuca será a 
quarta escola a desfilar na 
segunda-feira de carnaval, 
dia 24 de fevereiro, pelo Gru-
po Especial com o enredo 
"Onde Moram os Sonhos" de 
desenvolvimento dos carna-
valescos Paulo Barros, Helcio 
Paim e Marcus Paulo.



Foto: Divulgação / Goiás E.C.

Michael, do Goiás, é eleito a revelação do Campeonato Brasileiro

ichael vai 
vestir ru-
b r o - n e g r o 
em 2020. O 
F l a m e n g o , 
Goiás e o 
empresário 
resolveram 

as últimas pendências nesta 
sexta-feira parra contratação 
do jogador, de 23 anos, eleito 
a revelação do último Campe-
onato Brasileiro. Agora, falta a 
realização dos exames para que 
o anúncio seja feito. A equipe 
goiana já oficializou o acordo.

Depois de uma longa negocia-
ção, ficou resolvido o seguinte:

Flamengo pagou 7,5 milhões 
de euros e ficou com 80%;

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Flamengo acerta pendências, 
e Michael, do Goiás, será mais 
um reforço rubro-negro

M
Goiás vendeu os 75% que ti-

nha direito;
Goianesia manteve 5%;
Jogador cedeu 5% para o Fla 

e ficou com 15%.
Michael foi um dos desta-

ques do último Campeonato 
Brasileiro pelo Goiás, com 
nove gols em 35 jogos - acabou 
eleito a revelação do torneio. 
Ele também despertou o inte-
resse do Corinthians, que che-
gou a fazer proposta, mas não 
alcançou os valores desejados 
pelos goianos.

Esta será a terceira contrata-
ção do Flamengo para o elenco 
profissional em 2020. O clube 
já anunciou o atacante Pedro 
Rocha e o zagueiro Gustavo 
Henrique.
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