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Homem mata filha 
a facadas, fere 
esposa e amanhece 
morto na prisão 
Carlos Alexandre Gomes de Almeida, de 35 anos, estava 
na 126ª DP (Cabo Frio) desde a tarde deste domingo, 
quando esfaqueou Maria Júlia Cabral de Almeida, de 
um ano e 11 meses, e a esposa, Sabrina Alexandre 
Cabral, 35. A causa da morte não foi divulgada.
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 Jair Bolsonaro (sem parti-
do) voltou a atacar à imprensa 
nesta segunda-feira (6) depois 
de se irritar com uma reporta-
gem do portal UOL que infor-
mou que o então deputado 
teria usado dinheiro do fundo 
eleitoral para sua camapanha 
em 2014. EM frente ao Planal-
to, o presidente afirmou que 
jornalista "é uma raça em ex-
tinção".

De acordo com Bolsonaro, 
que não lê jornal, não se infor-
ma, mas quem lê acaba sendo 

mal informado e que, por isso, 
jornalista não cumpre com 
sua função.

"Quem não lê jornal não 
está informado. E quem lê 
está desinformado. Tem de 
mudar isso. Vocês são uma 
espécie em extinção. Eu acho 
que vou botar os jornalistas 
do Brasil vinculados ao Ibama. 
Vocês são uma raça em extin-
ção" , atacou o presidente.

A matéria publicada pelo 
UOL no último final de sema-
na mostrou que Jair Bolsonaro 

Bolsonaro diz que vai colocar 
jornalista no Ibama como
"raça em extinção" 

Terça-Feira 07 de Janeiro de 2020

p r e s i d e n t e 
Jair Bolsona-
ro disse nesta 
segunda-fei-
ra (6) que a 
t e n d ê n c i a 
do preço do 
combustível 
no Brasil é se 

estabilizar, mesmo com a ten-
são no Oriente Médio entre Es-
tados Unidos e Irã.

Na noite da quinta-feira (2), 
um ataque norte-americano nas 
proximidades do aeroporto de 
Bagdá, no Iraque, matou o gene-
ral iraniano Qassem Soleimani. O 
governo do Irã prometeu retalia-
ção e, em meio à escalada da ten-
são, o preço do barril do petróleo 
teve forte alta na semana pas-
sada. Irã e Iraque estão entre os 
maiores produtores do mundo.

De acordo com Bolsonaro, os 
preços caíram desde a alta inicial 
e, na opinião do presidente, o im-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCombustível no Brasil 

O
pacto do ataque no mercado de 
petróleo não foi grande.

Na manhã desta segunda-
-feira (6), os contratos futuros 
do petróleo operavam em alta 
de mais de 1%. O Brent, referên-
cia internacional para o petró-
leo, chegou a US$ 70 o barril. Na 
sexta-feira, a alta tinha sido de 
mais de 3%.

Bolsonaro também disse 
que Soleimani "não era gene-
ral". O governo dos Estados 
Unidos, ao qual o governo 
brasileiro é alinhado, chama 
Soleimani de terrorista.

"Reconheço que o preço 
[dos combustíveis] está alto na 
bomba. Graças a Deus, pelo que 
parece, a questão lá dos Estados 
Unidos e Iraque, do general lá 
que não é general e perdeu a 
vida [Soleimani], não houve... 
O impacto não foi grande. Foi 
5% passou para 3,5%. Não sei 
quanto está hoje a diferença em 

relação ao dia do ataque. Mas a 
tendência é estabilizar", afirmou 
o presidente na saída do Palácio 
da Alvorada.

O governo tem reuniões ao 
longo desta segunda para tratar 
de eventuais impactos da crise so-
bre o preço dos combustíveis no 
Brasil. Bolsonaro deve participar 
de algumas dessas conversas.

Terrorismo
Na sexta-feira (3), após os ata-

ques dos EUA, o Ministério das 
Relações Exteriores brasileiro 
divulgou uma nota em que disse 

Presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa depois de cumprimentar apoiadores na saída do Palácio da Alvorada

Bolsonaro diz que Soleimani 
'não era general' e que impacto no 
preço do petróleo 'não foi grande'

Foto: Pedro Henrique Gomes/G1

que apoia a "luta contra o flagelo 
do terrorismo".

Bolsonaro disse na saída do pa-
lácio que o conteúdo da nota do 
Itamaraty passou pela avaliação 
dele e que seu posicionamento, 
como presidente, não é "muito 
destoante" do divulgado pelo mi-
nistério.

"Nós não aceitamos o terroris-
mo. Não interessa o lugar do mun-
do em que ele venha a acontecer", 
afirmou Bolsonaro.

O presidente disse ainda que 
o Brasil vai entregar para o país 
de origem qualquer terrorista 

estrangeiro que estiver em ter-
ritório nacional. Ele citou como 
terroristas o italiano Cesare Bat-
tisti e médicos cubanos do pro-
grama Mais Médicos.

"Se tiver qualquer terrorista 
no Brasil, a gente entrega. É por 
aí. Assim como entregamos o 
Battisti. Entregamos não, o Bat-
tisti viu que ia eu ia entregá-lo e 
fugiu. Assim como os cubanos 
médicos, entre aspas, saíram an-
tes de eu assumir. Sabiam que 
eu ia pegar os caras. Um mon-
tão de terrorista no meio deles", 
completou Bolsonaro.

usou parte do dinheiro desti-
nado ao PP, então seu partido, 
para a sua campanha de 2014. 
Em sua defesa, o agora pre-
sidente afirmou que o fundo 
eleitoral foi criado em 2017. 

Em 2014, porém, já era usado 
financiamento público para 
campanhas, porém com valo-
res menores.

Não é a primeira vez que o 
presidente ataca à imprensa. 

Bolsonaro já fez duras críticas 
à Folha de S. Paulo e ao grupo 
Globo, a quem chegou a cha-
mar de perseguidor. Jornalis-
tas são alvos constantes do 
presidente em coletivas.

 Foto: Reprodução

 EM frente ao Planalto, o presidente afirmou que jornalista "é uma raça em extinção".
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uncionários 
terceirizados 
que prestam 
serviços para 
a Prefeitura 
do Rio estão 
com os salá-
rios atrasados 

há quatro meses e ainda não sa-
bem quando vão receber.

Há relatos de pessoas que só 
tiveram ceia de Natal por causa 
da solidariedade de colegas que 
receberam salário e fizeram do-
ação de cestas básicas.

“Foi isso que conseguiu se-
gurar o nosso Natal. Acho que 
é um absurdo porque a gente 
trabalha para ter as coisas”, la-
mentou uma funcionária que 
está sem pagamento.

Eles são funcionários da 
empresa Roma, que presta ser-
viços de limpeza em Clínicas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

F
de Saúde da Família. Eles pre-
ferem não mostrar o rosto com 
medo de represálias.

“A limpeza sempre é última a 
receber, é a última em tudo. Aí, 
quando a gente para fica uma 
sujeira danada. Eles ficam tudo 
desesperado porque sem lim-
peza tem que fechar a clínica, 
né?”, disse uma funcionária.

Apesar de a empresa cha-
má-los de funcionários, eles 
denunciam que a carteira de 
trabalho não foi assinada.

“A empresa chegou em setem-
bro, contratou a gente. Mas con-
tratou assim de boca, não assinou 
nossa carteira, não pagou nossos 
direitos”, disse um funcionário.

Funcionários que trabalham 
nos serviços de ambulância 
contratos pela prefeitura tam-
bém dizem que estão com os 
salários atrasados.

E o problema não atinge só a 
área da Saúde. Na manhã desta 
segunda-feira (6), a equipe do 
RJ1 conversou com um funcio-
nário terceirizado do Teatro Car-
los Gomes, no Centro, que não 
recebe salário desde novembro.

“A gente liga para a empre-
sa, a empresa diz que está es-
perando o repasse da prefei-
tura para fazer o pagamento 

Terceirizados da prefeitura estão sem receber salários há três meses

Terceirizados que prestam 
serviço para a Prefeitura do Rio 
continuam com salários atrasados

 Foto: Carlos Brito

e até agora nada. A gente foi 
passar humilhação na casa 
dos outros”, lamentou.

A Secretaria Municipal de 
Cultura disse que se esforça jun-
to com a Secretaria Municipal 
de Fazenda para ter dinheiro e 
manter os equipamentos cultu-
rais funcionando.

A Secretaria Municipal de 
Saúde disse que o pagamento 

dos serviços de ambulâncias 
está previsto para terça-feira 
(7). A secretaria disse também 
que o dinheiro repassado no 
arresto feito pela Justiça para as 
Organizações Sociais da Saúde 
também pode ser usado na ma-
nutenção como limpeza e vigi-
lância. A secretaria disse que vai 
cobrar das OSs o pagamento dos 
salários e benefícios.

Os estudantes da rede es-
tadual que se inscreveram 
na primeira fase de pré-ma-
trículas pela internet, por 
meio do site Matrícula Fácil, 
devem ir à escola em que fo-
ram alocados, a partir desta 
segunda-feira e confirmar 
a vaga para cursar o ano de 
2020. O prazo final é na pró-
xima quarta-feira.

No ato da matrícula é ne-
cessário apresentar documen-
tos originais e cópia: carteira 
de Identidade ou documento 
que a substitua (Certidão de 
Nascimento ou Casamento); 
CPF, se possuir; Histórico Es-
colar ou Declaração da últi-
ma escola em que estudou, 
constando a série para a qual 
o aluno está indo; Carteira de 
Identidade e CPF do responsá-
vel legal, no caso de menor de 
18 anos; Laudo comprobatório 
de deficiências declaradas (se 
for o caso) e Comprovante de 
Residência.

Na primeira fase, os alunos 
indicarão três opções de sua pre-
ferência. A Seeduc esclarece que 

Confirmação de matrícula em colégios 
da rede pública estadual já começou 

Quase 2 milhões de vales-transporte 
devem ser trocados pelo Riocard Mais

os estudantes são alocados obe-
decendo aos seguintes critérios, 
conforme o art. 53 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, nesta 
ordem:

1 - Preferência à pessoa com 
deficiência, conforme estabele-
cido no art. 54, III do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

2 - Preferência para crianças e 
adolescentes até 18 anos incom-
pletos, conforme previsto no art. 
227 da Constituição Federal.

3 - Permanência na Rede Pú-
blica de Ensino.

4 - proximidade da residên-

Foto: Divulgação

 Foto: Reproduçãocia, conforme estabelece o art. 
53, V do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

5 - em caso de empate, a 
prioridade será para o aluno 
mais novo.

Serviço
Confirmação da pré-matrícu-

la: de 6 a 8 de janeiro (na unidade 
em que o aluno foi selecionado)

Inscrição da segunda fase da 
Matrícula Fácil (www.matricula-
facil.rj.gov.br). Exclusivo para os 
candidatos não alocados da pri-
meira fase: de 21 a 22 de janeiro.

Quase dois milhões de pas-
sageiros devem trocar o vale-
-transporte pelo Riocard Mais. 
O procedimento, que começou 
nesta segunda-feira (6) e pode-
rá ser feito até maio, é gratuito 
e pode ser feito em estações do 
BRT e da Supervia.

Nesta primeira fase, as trocas 
poderão ser feitas nas seguintes 
estações do BRT: Alvorada, Jar-
dim Oceânico, Madureira, Mato 
Alto, Salvador Allende, Santa 
Cruz e Taquara.

O procedimento também 

poderá ser realizado nas se-
guintes estações da Supervia: 
Campo Grande, Central do Bra-
sil, Madureira e São Cristóvão. 
A troca é feita por uma funcio-
nária uniformizada.

"Em uma segunda fase, va-
mos expandir o atendimento 
para outros locais, como as 
estações do metrô. No segun-
do semestre, vamos iniciar a 
fase de troca dos cartões de 
gratuidade", explicou a ge-
rente de marketing da Rio-
card, Melissa Sartori. Alunos devem ir à escola em que foram alocados, até quarta-feira, dia 8, e garantir a vaga para o ano letivo de 2020

Quase 2 milhões de vales-transporte serão trocados pelo Riocard Mais
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 Prefeitura de 
Mesquita traz 
n o v i d a d e s 
aos contri-
buintes para 
o pagamento 
do IPTU em 
2020. Além 

de facilidades para o pagamen-
to e descontos aos munícipes 
que decidirem liquidar o im-
posto em cota única e a adoção 
de 11 parcelas, e não mais dez 
como antes, quem não rece-
ber o carnê em casa até o dia 
10 de janeiro poderá imprimir 
a segunda via pelo link http://
egov.mesquita.rj.gov.br

Ou, se preferir, basta re-
tirá-lo na sede da prefeitu-
ra, na sede da Dinâmica, no 
Complexo Administrativo da 
Chatuba ou no Complexo Ad-
ministrativo da Coreia.

“Desde o começo da gestão, 
investimos em tecnologias que 
facilitassem a vida dos cida-
dãos. Agora, com as atividades 
nos complexos administrativos 
da Chatuba e da Coreia, fica ain-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
da mais fácil para quem mora 
nesses bairros ou próximo a 
eles”, explica o prefeito de Mes-
quita, Jorge Miranda.

Em 2020, quem decidir efe-
tuar o pagamento de uma úni-
ca vez poderá fazer isso com 
15% de desconto, caso o valor 
seja quitado até o dia 31 de ja-
neiro. Já quem realizar o paga-
mento até o dia 28 de feverei-
ro, ganhará um abatimento de 
10% no custo total. Os muní-
cipes que optarem por parce-
lar o valor pagarão a primeira 
parcela até o dia 15 deste mês. 
As próximas vencerão sem-
pre no dia ou, no caso da data 
cair em um feriado ou final 
de semana, no próximo dia 
útil seguinte ao dia 15, com a 
última parcela vencendo em 
16 de novembro.

“Quem optar pela cota 
única, garante um bom aba-
timento se pagar em janeiro 
ou em fevereiro. Facilitamos 
também  a forma de paga-
mento para quem escolher o 
parcelamento, aumentando 

para 11 o número de parcelas”, 
justifica Jorge Miranda.

Endereços:
Prefeitura de Mesquita: Rua 

 Quem optar pelo pagamento em cota única pode contar com desconto de 15% até o final deste mês ou de 10% até 28 de fevereiro

 IPTU de Mesquita tem
 carnê online e pode ser 
dividido em até 11 parcelas

 Foto: Reprodução

Arthur de Oliveira Vecchi 120, 
no Centro.

Dinâmica: Avenida Coelho 
da Rocha 1426, em Rocha Sobri-
nho.

Complexo Administrativo da 
Chatuba: Rua Dr. Godoy 685, na 
Chatuba.

Complexo Administrativo da 
Coreia: Rua Bahia 516, na Coreia.

A Central de Regulação de 
Exames da secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Mesquita fe-
chou o ano de 2019 com mais de 
76 mil solicitações de exames 
nas 15 especialidades oferecidas 
pelo município. Destas, mais 
de 61 mil foram agendadas e os 
exames restantes são submeti-
dos à classificação de risco para 
avaliar sua real necessidade. 

Os números do relatório apon-
tam que o exame mais solicitado 
foi o de ultrassonografia, com mé-
dia mensal de 2.679 pedidos, de 
janeiro a novembro, seguido do 
pedido de radiografia, com 1.256 
solicitações. O exame menos soli-
citado foi o de vídeolaringoscopia, 
com 25 casos, seguido da endos-
copia nasal, com apenas 11 solicita-
ções no mesmo período. 

A Central recebeu 76.487 so-
licitações de exames, entre os 
meses de janeiro e novembro 

de 2019, perfazendo uma mé-
dia mensal de 7.514 pedidos, se-
gundo levantamento feito pela 
diretora do setor, Helen de Ma-
tos Faustino Câmara. De acordo 
com ela, 61.574 destes pedidos 
foram agendados, restando 
14.913 solicitações. “Estes são 
agendados de acordo com a 
classificação de risco de cada 
exame ou ficam pendentes por 
conta da necessidade de mais 
informações sobre o quadro 
clínico ou de exames comple-
mentares”, explica a diretora. 

 O sistema de atendimento de 
saúde implantado pelo governo 
Jorge Miranda, seguindo os pa-
drões do Atendimento Básico 
recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), de 
acordo com o secretário de Saú-
de, Dr. Emerson Trindade, tem 
facilitado a vida e o tempo de 
quem precisa de atendimento, 

Central de Regulação da Prefeitura de Mesquita 
atende mais de 76 mil pedidos de exames

Não é preciso passar a noite em fila para marcar exames nas 15 especialidades

inclusive especializado e de alta 
complexidade. “E não é preciso 
pernoitar em fila”, garante o se-
cretário. Segundo Helen, alguns 
exames, dentro das 15 especiali-
dades oferecidas pela prefeitura, 
demoram de 9 a 79 dias entre o 
pedido e o agendamento, como 
foi o caso de ultrassonografia, 
no mês de abril. “Mas esse tem-
po vem diminuindo com a ofer-
ta de vagas”, explica. A diretora 
lembra que exame mais pedido 
é o de ultrassonografia e o me-
nos solicitado é o de endoscopia 
nasal, e destaca que o pedido 
pode ser feito também em ou-
tras unidades e não apenas no 
Polo de Regulação. 

“Hoje, com o processo de 
descentralização, o paciente 
pode solicitar seu exame na 
sua unidade que realiza seu 
acompanhamento ou compa-
recer ao polo de regulação. Os 

Foto: Divulgação

exames de baixa complexida-
de são agendados também de 
forma direta pelas Clinicas da 
Família ou no setor do Polo de 
Regulação. Essa organização 
visa garantir resolutividade e 
oferecer resposta mais rápida 
a população. E caso algum exa-
me não tenha sido agendado, o 
paciente deve procurar o local 
onde foi feito o pedido para sa-
ber da situação”, orienta Helen. 

Especialidades
Situada na Avenida União, nº 676, 

no bairro Santa Terezinha, a secretaria 
de Saúde oferece as seguintes especiali-
dades: ultrassonografia, densitometria 
óssea, radiografia, eletrocardiograma, 
tomografia computadorizada, ecocar-
diograma, mamografia, eletroencefa-
lograma, colonoscopia, audiometria, 
dopler, ressonância magnética, en-
doscopia digestiva, videolaringosco-
pia e endoscopia nasal.               
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homem que 
matou a pró-
pria filha e es-
faqueou a es-
posa em Cabo 
Frio, na Re-
gião dos La-
gos, morreu 
na delegacia 

em que estava preso, nesta se-
gunda-feira. Carlos Alexandre 
Gomes de Almeida, de 35 anos, 
estava na 126ª DP (Cabo Frio) 
desde a tarde deste domingo, 
quando esfaqueou Maria Júlia 
Cabral de Almeida, de um ano 
e 11 meses, e a esposa, Sabrina 
Alexandre Cabral, 35.

A Polícia Civil disse que "a 
unidade instaurou uma sindi-
cância administrativa para apu-
rar as circunstâncias da morte 
do preso". As circunstâncias da 
morte não foram divulgadas. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
De acordo com testemu-

nhas, Alexandre fazia uso de 
medicação controlada, teve 
um surto e estava alcoolizado 
quando matou a filha e feriu 
a esposa. A menina foi esfa-
queada no pescoço e a mãe na 
mão esquerda.

Maria Júlia chegou a ser 
socorrida no Hospital Mu-
nicipal de Tamoios, mas, de 
acordo com a Prefeitura de 
Cabo Frio, já chegou à uni-
dade sem vida. Já Sabrina foi 
levada ao Hospital Central de 
Emergência (HCE), recebeu 
ponto na mão e foi liberada.

Logo após o crime, Ale-
xandre foi imobilizado e 
agredido por vizinhos. Ele 
foi preso por PMs do 25º 
BPM (Cabo Frio) e também 
foi levado ao HCE para rece-
ber atendimento médico. Carlos Alexandre e a Maria Júlia

Homem que matou a filha 
a facadas e feriu a esposa 
morre em delegacia

Foto:  Arquivo Pessoal

O economista e empresário 
Eduardo Fauzi, suspeito de parti-
cipar do ataque à sede produtora 
de vídeos Porta dos Fundos, foi 
expulso nesta segunda-feira (6) 
do PSL, legenda à qual era filiado 
desde outubro de 2011. A infor-
mação foi confirmada à TV Globo, 
por telefone, pela secretária do 
PSL Nacional, Lorruama Olveira.

Tendo como base imagens de 
câmeras de segurança posicionadas 
próximo à produtora, que fica no Hu-
maitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, 
a Polícia Civil fluminense identificou 
ter sido Fauzi um dos suspeitos que 
jogou um dos coquetéis molotov 
contra a fachada da produtora.

O ataque à produtora aconteceu 
no dia 24 de dezembro. Os investi-
gadores afirmam que cinco pessoas 
participaram do ataque e que Fauzi 
foi o único que fugiu com o rosto 
descoberto. Fauzi era filiado ao PSL 
desde 3 de outubro de 2001.

A produtora Porta dos Fundos 
tem sido criticada nas redes sociais, 
por vários grupos cristãos, pela ma-
neira como retratou Jesus no espe-
cial de Natal de 2019, um programa 

Suspeito de participar de ataque ao Porta 
dos Fundos é expulso do PSL

Idosa morre ao ser atingida por 
bala perdida no quintal de casa

de humor exibido na Netflix. O filme 
insinua que Jesus teve uma experi-
ência homossexual após passar 40 
dias no deserto.

Grupos cristãos de várias de-
nominações têm protestado 
contra o Especial por se sentirem 
ofendidos em sua fé.

A Polícia do Rio descobriu que 
Eduardo Fauzi embarcou para 
Moscou, na Rússia. As informa-
ções foram apuradas pela TV Glo-
bo na quinta-feira (2). Ele viajou na 
tarde do dia 29 de dezembro para 
Paris, um dia antes da expedição 
do mandado de prisão.

Imagens obtidas pela equipe 
de reportagem mostraram que 
ele chegou de táxi ao Aeropor-
to Internacional Tom Jobim, na 
Zona Norte do Rio. 

No mesmo dia, o Jornal Nacional 
apurou que, antes de publicar o ví-
deo, Fauzi chegou a dizer a amigos 
num aplicativo de mensagens que 
estava em Florianópolis. Desde a 
terça-feira (31), ele era considerado 
foragido da Justiça.

Fauzi já responde a proces-
sos por ameaça, agressão contra 

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Pessoal

mulher, lesão corporal e forma-
ção de quadrilha.

Agressão em 2013
Em 2013, uma das agressões 

foi em frente às câmeras. O então 
secretário municipal de Ordem 
Pública, Alex Costa, concedia 
uma entrevista quando levou um 
soco de Eduardo Fauzi.

Na época, Fauzi trabalhava 
em um estacionamento irre-
gular e ficou revoltado durante 
uma fiscalização da prefeitura. 
Depois de bater no secretário, 
ele foi preso por lesão corporal e 
respondeu em liberdade.

Nesta quarta, o Disque Denún-
cia do Rio chegou a divulgar um 
cartaz oferecendo uma recompen-
sa de R$ 2 mil por informações que 
levassem à prisão dele.

Uma idosa morreu, na ma-
nhã desta deste domingo, de-
pois de ser atingida por uma 
bala perdida, quando estava 
no quintal de casa, em São 
Gonçalo, na Região Metropo-
litana do estado. O caso acon-
teceu por volta das 9h30 no 
bairro Arsenal. A mulher foi 
atingida no peito por um tiro 
de pistola calibre 380.

Lisete Pereira, de 78 anos, 
chegou a ser socorrida no Hospi-
tal Alberto Torres (Heat), no Co-
lubandê. De acordo com a Secre-
taria estadual de Saúde, ela já deu 
entrada na unidade sem vida.

O corpo da idosa foi encami-
nhado ao IML de Tribobó, onde 
familiares estiveram, na manhã 
desta segunda-feira. Ainda não 
há informações sobre a origem 
do disparo que a atingiu.

OPERAÇÃO EM 
COMUNIDADE VIZINHA

O sobrinho e afilhado da ví-
tima, Maurício Pessanha, 54, 
disse que no momento em que 
Lisete foi atingida, um neto de 
12 anos dormia na casa dela.

"Nunca é bom perder quem 
você ama", lamentou o motoris-
ta de ônibus.

Na hora em que a idosa foi 
baleada, agentes do 7º BPM 
(São Gonçalo) estavam fazen-
do uma operação no Morro da 
Dita, no bairro Jóquei, que fica 
próximo da residência dela. Na 
ocasião, o aplicativo Onde Tem 
Tiroteio (OTT-RJ) relatou dispa-
ros de tiros na comunidade, por 
volta das 9h05. Sobre a opera-
ção, a PM disse que "não houve 
prisões ou apreensões".

Fauzi costuma viajar para participar de eventos de zouk 

Lisete Pereira tinha 78 anos
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6 SERVIÇOS

Governo do 
Estado do 
Rio de Janei-
ro vai quitar 
a nte c i p a d a -
mente os sa-
lários de de-
zembro para 

464.405 servidores ativos, 
inativos e pensionistas. Os 
pagamentos serão feitos hoje 
(7), quarto dia útil de janeiro, 
e não no décimo dia útil (15), 
como era previsto pelo calen-
dário oficial.

Segundo o governador 
Wilson Witzel, a medida está 
de acordo com o compro-
misso de realizar os adianta-
mentos sempre que houver 
disponibilidade financeira 
da administração estadual.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstado

O
O valor líquido da folha 

de dezembro é de aproxi-
madamente R$ 1,860 bi-
lhão. Os pagamentos serão 
efetuados ao longo do dia, 
mesmo após o término do 
expediente bancário. De 
acordo com o secretário de 
Estado de Fazenda, Luiz 
Claudio Rodrigues de Car-
valho, houve um importan-
te incremento na arrecada-
ção em dezembro.

"Com as medidas de gestão 
tributária implementadas em 
2019 estamos reestruturando 
as finanças fluminenses. A an-
tecipação salarial é um dos re-
sultados alcançados e mostra o 
comprometimento do Gover-
no do Estado com o funciona-
lismo público", afirmou. Segundo Witzel, a medida está de acordo com o compromisso de realizar os adiantamentos sempre que houver disponibilidade financeira da administração estadual

Governo antecipará pagamentos
de servidores e pensionistas 
para o dia 7 neste mês

Foto: Pablo Jacob/Agência O Globo

A Fundação Saúde vai con-
tratar 4.081 temporários para 
atendimento nas unidades de 
Saúde do Estado do Rio. As 
vagas são para níveis médio, 
técnico e superior, com salá-
rios de até R$ 6.442, variando 
conforme o cargo. As incri-
ções do processo seletivo es-
tão abertas e vão até as16h do 
dia 23 de janeiro.

O maior número de opor-
tunidades é para os cargos 
de médico e enfermeiro, mas 
também há vagas para biólo-
go, farmacêutico, psicólogo 
e nutricionista, entre outros. 
O prazo do contrato é de dois 
anos, podendo ser prorrogado 
por mais um ano. As unidades 
hospitalares de lotação estão 
na cidade do Rio de Janeiro.

As inscrições devem ser fei-
tas pelo site do Instituto Con-
sulpan. As taxas de inscrição 
variam de R$ 70 a R$ 110.

Confira as vagas:
    Assistente social - 9 (mais 

50 para cadastro de reserva)

Concurso da Fundação Saúde do Estado 
do Rio oferece 4.081 vagas 

Lei federal proíbe cobrança 
de materiais coletivos

    Biólogo em análises clíni-
cas - 18 (101 para cadastro de 
reserva)

    Enfermeiro - 110 (mais 616 
para cadastro de reserva)

    Engenheiro de segurança 
do trabalho - 1 (mais seis para 
cadastro de reserva)

    Farmacêutico bioquímico - 7 
(mais 39 para cadastro de reserva)

    Farmacêutico hospitalar 
- 18 (mais 101 para cadastro de 
reserva)

 Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

    Físico nuclear - 1 (mais seis 
para cadastro de reserva)

    Fonoaudiólogo - 4 (mais 22 
para cadastro de reserva)

    Médico (diversas especia-
lidades) - 142 (mais 797 para 
cadastro de reserva)

    Nutricionista - 14 (mais 78 
para cadastro de reserva)

    Odontólogo - 4 (mais 22 
para cadastro de reserva)

    Psicológo - 10 (mais 56 
para cadastro de reserva)

A Lei Federal 9.870/99 
que dispõe no Art. 1º, § 7º 
proíbe a exigência de mate-
rial de uso coletivo e admi-
nistrativo, como copos des-
cartáveis, papel higiênico, 
cartucho para impressora e 
outros produtos de limpeza 
e higiene. A escola só pode 
solicitar materiais de uso 
pedagógico e necessários 
ao aprendizado do aluno. 
Segundo a lei, os colégios 
não podem cobrar um pa-

gamento extra para que es-
tes materiais sejam obtidos 
pela instituição. Os custos 
já devem estar incluídos no 
valor das mensalidades.

De acordo com o Procon-
-RJ, a lista de material esco-
lar deve ser encaminhada 
aos pais e responsáveis jun-
to com o plano de utilização 
dos produtos, para que pos-
sam verificar se tem objetos 
de uso coletivo entre o que 
foi pedido.

Concurso oferece oportunidades para nível técnico e superior

 A escola só pode solicitar materiais de uso pedagógico e necessários ao aprendizado do aluno

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



Contagem regressiva
Festival Spanta 2020 
desembarca na 
Marina da Glória

A

 Maior festival de verão do Rio de Janeiro terá mais de 50 shows de estrelas e revelações da música brasileira, em quatro dias de festa

Culturando 

 Fo
to

: D
iv

ul
ga
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o

ces de É O Tchan, Banda Eva, 
Netinho e Luiz Caldas, cantan-
do os 50 anos de axé. A música 
pop pede passagem com shows 
de estrelas como Luan Santana, 
Ludmilla, Anavitória. E o Span-
ta também abre os palcos para 

expoentes da black music, com 
shows de Emicida, Mano Brown 
& Boogie Naipe, Xênia França, 
Malía, Gabz e Rael, entre outros.

Para embalar os corações apai-
xonados, a música romântica de 
Sorriso Maroto, Vitor Kley e Belo 

prometendo fazer todo mundo 
dançar juntinho. O Spanta, que 
nasceu como bloco de carnaval 
de rua, não poderia deixar de 
fora fenômenos da folia carioca 
como os blocos Fogo & Paixão, 
Agytoê e Céu na Terra.

dianapiresassessoria@gmail.com
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 contagem regres-
siva para a estação 
mais querida do 
Rio já começou 
e, com o Verão, 
outra marca re-

gistrada da cidade chega para 
aquecer os corações de cariocas 
e turistas. O Verão do Spanta 
prepara sua temporada 2020, 
assumindo sua vocação como 
o legítimo Festival de Verão do 
Rio. Em temporada de quatro 
dias, o agito desembarcará na 
Marina da Glória com mais de 50 
horas de música, entre janeiro e 
fevereiro. O Verão do Spanta traz 
na bagagem dezenas de shows 
com grandes nomes da música 
brasileira e um mar de experiên-
cias para o público. A estreia será 
no dia 11 de janeiro e ocupará a 
Marina também nos dias 18/01, 
25/01 e 1º de fevereiro.

A paixão é antiga, lá se vão 18 
anos. Mas, em 2020, o Verão do 
Spanta cresce, aparece e promete 
uma temporada de tirar o fôlego. 
Logo na estreia, o festival receberá 
shows de Seu Jorge + Pretinho da 
Serrinha, Marcelo Falcão, Mano 
Brown & Boogie Naipe, Sidney 
Magal, Sorriso Maroto, Vitor Kley, 
Reinaldo (ex-TerraSamba), Eu 
Amo Baile Funk, baterias da Man-
gueira e Beija-Flor, bloco Agytoê, 
além das atrações da casa: Roda 
do Spanta e Spantosa Bateria, que 
agitam os fãs do Spanta há 18 ve-
rões. O Festival terá três palcos 
com programação simultânea, 
contemplando desde atrações 
carnavalescas até shows de artis-
tas aclamados. Isso tudo durante 
10 horas de festa, em cada um dos 
quatro dias da programação.

O Spanta volta trazendo o 
mesmo cheiro de mar, gosto 
de cerveja gelada e energia de 
um Maraca em dia de clássico

O Verão do Spanta promete 
traduzir em uma vasta progra-

mação o espírito da estação mais 
quente de um Rio, que resiste, 
ama, canta, abraça e dança junto, 
devolvendo à cidade o status de 
verão mais desejado do Brasil.

As novidades do Verão do 
Spanta 2020 não ficarão res-
tritas ao crescimento do festi-
val. Criado em 2003, na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, o Spanta 
marcou história pela plurali-
dade de estilos, gêneros, tri-
bos. A mistura de ritmos virou 
parte do DNA do Spanta, que 
traz um pouco de cada sonori-
dade em cada data do festival, 
sem rótulos de dias temáti-
cos, abraçando as mais diver-
sas manifestações musicais e 
artísticas, dos novos talentos 
a grandes estrelas da músi-
ca brasileira. Agora, o Spanta 
mantém esta mesma essência 
trazendo muito mais.

Marca registrada do Spanta, 
a diversidade se faz presente no 
line-up do festival, que passeia 
por ritmos de todas as cinco re-
giões do País e que embalam a 
temporada de verão. Com cura-
doria musical do Max Vianna, 
o Spanta mantém o cuidado de 
abraçar os ritmos que marcam o 
espírito do verão na cidade mais 
solar do mundo.

Durante as quatro datas do 
festival, o samba será represen-
tado por nomes como Xande 
de Pilares e Monarco. Assim 
como Moacyr Luz, Roberta Sá, 
Mumuzinho e o mestre Nelson 
Sargento, que farão show ho-
menagem à eterna madrinha 
Beth Carvalho. Já as baterias 
da Beija Flor, Mangueira, São 
Clemente, União da Ilha, Mo-
cidade, Vila Isabel, Salgueiro e 
Grande Rio prometem dar uma 
prévia do espetáculo da Mar-
quês de Sapucaí.

A sonoridade do carnaval de 
Salvador também tem vez no 
Verão do Spanta, nas performan-
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Jorge Jesus espera um Flamengo ainda mais forte em 2020

m pouco tem-
po de trabalho, 
Jorge Jesus co-
mandou uma 
revolução vi-
toriosa no Fla-
mengo. Mas 
o treinador 
espera ainda 

mais do clube em 2020. Um dos 
pontos de evolução, de acordo 
com o Mister, está na valoriza-
ção dos jogadores do clube.

Em longa entrevista ao ca-
nal "CMTV", de Portugal, Jesus 
abordou a negociação envol-
vendo Reinier, que se aproxima 
de um acerto com o Real Ma-
drid, e criticou as cifras.

O Flamengo não sabe valorizar 
a sua marca. O Reinier não pode 
ser vendido por 30 milhões de eu-
ros. Nisso o Benfica é espetacular, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Jorge Jesus critica valor de 
negociação por Reinier: "Flamengo 
não sabe valorizar seus jogadores"

E
porque vende até mesmo acima 
dos valores. O Flamengo ainda não 
sabe valorizar os seus jogadores - 
disse Jesus.

Nas mais de três horas de con-
versa, o português fez questão de 
destacar o carinho dos torcedores 
e analisou o planejamento para 
2020. Com contrato até o meio do 
ano, Jesus acredita num Flamengo 
ainda mais forte com os reforços.

- Eles querem contratar mais 
seis, sete jogadores para montar 
um plantel. Estou seguro que a 
equipe do Flamengo vai ficar mais 
forte, é mais tempo de trabalho, as 
ideias vão se juntando.

O trabalho, marcado pelos 
títulos do Brasileiro e Libertado-
res, chamou a atenção do mun-
do. Jesus revelou que as propos-
tas apareceram antes mesmo do 
fim da temporada, por valores 

fora da realidade, mas que o foco 
estava no Flamengo.

- Eu fui convidado por duas 
equipes chinesas, onde me pa-
gavam o que nenhum do mundo 
ganha. Antes da final da Liberta-
dores. Eu disse a eles que antes 

da final da Libertadores e prin-
cipalmente do Mundial eu não 
queria discutir isso, meu foco não 
era esse. Meu foco era o Flamen-
go, uma decisão. Foi passando o 
tempo, faltava uma semana para 
a gente jogar a final do Mundial, 

uma dessas equipes foi ao Brasil. 
Disseram que eu tinha que assu-
mir antes da final. E eu disse não. 
Enquanto não falar com os diri-
gentes e disputar a final, eu não 
discuto isso. Eles foram buscar 
outras soluções, e eu disse “ok”.
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