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Carnaval do Rio reúne 
aproximadamente 6,4 
milhões de foliões
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ministro da 
Saúde Luiz 
Henrique Man-
detta evitou 
qualquer tom 
alarmista dian-
te do primeiro 
caso de teste 

positivo do novo coronavírus 
no Brasil. O caso é de um ho-
mem de 61 anos, que mora na 
capital paulista e que voltou 
da Itália recentemente.

“Nós vamos nos prepa-
rar da melhor maneira. Mas 
é preciso ter calma. É uma 
gripe, vamos passar por ela 
e colocar todas as fichas na 
ciência”, disse o ministro da 
Saúde. “E não podemos per-
der a noção de humanidade”.

Segundo Mandetta, o Bra-
sil tem características climá-
ticas diferentes dos países do 
Hemisfério Norte, onde sur-
giu o vírus. Por isso, segundo 
ele, é preciso saber como esse 
vírus vai se comportar duran-
te o verão de um país tropical.

Opinião

O
“Não sabe se por aqui o ví-

rus acelera ou desacelera. Os 
vírus se comportam de for-
ma diferente no Hemisfério 
Norte e no Hemisfério Sul. 
Esse é um vírus que surgiu 
em baixa temperatura. Pode 
não ter o mesmo compor-
tamento. Pode ser para me-
lhor ou para pior”, ressaltou 
o ministro para em seguida 
completar:

“O Brasil é um país de 
pessoas mais jovens e está 
no verão. Esse é um período 
pouco propício para um ví-
rus respiratório por aqui”.

Ele reconheceu a preocu-
pação da população: “Há a 
pressão da opinião pública. 
Tem que ter muita calma. 
Transmitir calma, para evi-
tar o alarmismo. E vamos 
atravessar essa gripe. Tentar 
minimizar o máximo o es-
tresse”, comentou.

Nesta quarta-feira, o Mi-
nistério da Saúde fará uma 
entrevista coletiva para co-

mentar o caso, já diante de um 
segundo teste. Segundo Man-
detta, o Brasil já tem se prepa-
rado para vários cenários do 
coronavírus. E já acertou com 
o Conselho Federal de Medi-
cina, inclusive, um protocolo 
para a abertura de leitos em 
caso de necessidade.

“É um inimigo muito difí-

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta

'É uma gripe, vamos passar por 
ela', diz ministro sobre caso
 suspeito de coronavírus em SP

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

cil. Por isso, é preciso refor-
çar higiene, evitar lugares 
aglomerado e apostar numa 
vacina. Não tem como impe-
dir a entrada no Brasil. Esse 
vírus chegou de num avião 
que veio de Milão. Não tem 
jeito”, observou.

Ele diz que o Brasil  está 
em contato permanente 

com outros países da Amé-
rica do Sul para monitorar o 
v írus e que investiu recur-
sos para a compra de equi-
pamentos de proteção in-
div idual para profissionais 
de saúde, além de ter labo-
ratórios capacitados para 
fazer exames para identif i-
car o novo coronav írus.

Por Sandro de Moura - Escritor  
Jornalista - brasilnordeste.com 

Na “Grande avenida”, uma 
multidão de sonhos e muitas 
cores.

Todos os anos milhares de pes-
soas de várias partes do mundo 
por ela desfilam embaladas nos 
sons carnavalescos da Cidade Ma-
ravilhosa.

Antes porém, nos barracões 
alegóricos, 'cabeças brilhan-
tes' amarraram os enredos 
que fariam até mesmo um 
moribundo sorrir ao chegar 
na passarela. E, os presidentes 

das agremiações que se aglo-
meram para oferecer este 'des-
lumbrante espetáculo' dão 
suas missões por encerradas.

NA AVENIDA REAL
O presidente JB tem dedicado 

seu tempo na construção de ali-
cerces fundamentais para cons-
trução de uma avenida que nos 
transporte para uma sociedade 
mais igualitária. 

Assim como na apuração 
das  notas milimétricas que 
decidem os troféus das cam-
peãs, os últimos números fa-
lam por si.

Na passarela real, “ sonhos 
verdes e amarelos”.

ACIMA DA LADEIRA
Logo ali, depois da rampa, os pro-

jetos estão sendo construídos na di-
reção de 'sonhos verdes e amarelos'.

230 milhões de brasileiros de-
pendem de 'um enredo quase per-
feito', ali não se pode contar com ale-
gorias e efeitos especiais, a realidade 
pós avenida revelará a face desnuda 
e sem máscaras dos mais afortuna-
dos e ou, descamisados e  frágeis 
foliões…

ELES ESTÃO POR TRÁS DOS 
CARROS

A verdade é que muitos não per-
cebem os que estão 'empurrando 
os carros'…

De camarote (os vips) ou mesmo 
nas arquibancadas, todas as aten-
ções estão voltadas para as plumas 

dos que estão à  frente ou em cima 
dos carros alegóricos. Mas, por trás 
destes, bravos provedores da folia 
estão invisíveis a empurrar os carros 
para a bandeirada final…

ENXERGANDO OS INVISÍVEIS 
As ações desenvolvidas pelo 

presidente Jair Bolsonaro  miram 
diretamente 'brasileiros invisiveis'. 
O combate à corrupção proporcio-
nou o pagamento do 13 salário do 
bolsa família, o enfrentamento ao 
crime organizado fez cair a violên-
cia cuja maioria das vítimas são os 
mais pobres, seja nas periferias das 
grandes metrópoles ou nos rin-
cões mais extremo do país.

A boa condução das políticas 
econômica trouxe milhares de 
empregos ao Brasil para fami-
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lias que já se encontravam in-
quietas e aflitas.

O enfrentamento a burocra-
cia faz brotar as boas expec-
tativas para novos empreen-
dedores e, a compostura do 
presidente trás para o Brasil um 
novo olhar de Chefes de  Esta-
do do mundo inteiro.

Na 'Sapucaí brasileira' o presiden-
te Jair Bolsonaro caminhou mais de 
400 dias na construção de um Bra-
sil Verde e amarelo.
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número de 
mortos em 
a c i d e n t e s 
de trânsi-
to durante 
o carnaval 
teve queda 
de 71,4% nas 
rodovias fe-

derais que cortam o Rio de 
Janeiro este ano. É o que 
aponta o balanço divulga-
do pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF).

Segundo a PRF, foram 
registradas duas mortes no 
carnaval deste ano, enquan-
to no carnaval do ano pas-
sado foram sete óbitos. O 
número de feridos também 
teve queda, passando de 81 
para 65 no mesmo período – 
uma redução de 19,7%.

PARA TODOSPARA TODOSBalanço

O
Também diminuiu o nú-

mero total de acidentes, 
que caiu de 71 para 66. A 
PRF atribui essa redução 
às ações de fiscalização e 
educativas realizadas pelos 
agentes da corporação em 
todas as estradas.

“ N e s s e  c a r n av a l ,  a  n o s -
s a  p re s e n ç a  e m  to d a s  a s 
ro d ov i a s  f e d e ra i s  f a z  c o m 
q u e  o s  m o to r i s t a s  s e  i n i -
b a m  d e  c o m e te r  i n f ra ç õ e s 
e ,  t a m b é m ,  a  n o s s a  a ç ã o 
e d u c at iv a  e m  q u e  c h a m a -
m o s  o  m o to r i s t a  p a ra  c o n -
ve r s a r  s o b re  a s  i n f ra ç õ e s 
q u e  e l e  n ã o  d e ve  c o m e te r 
e  q u e  e l e  d e ve  re s p e it a r 
a s  l e i s  d e  t râ n s ito  p a ra 
te r m o s  u m  t râ n s ito  m a i s 
s e g u ro” ,  d i s s e  a  p o l i c i a l 
S h e i l a  S i e n a .

A policial destacou que, 
apesar de intensificadas as 
ações de conscientização, se-
guem altos os flagrantes de 
infrações que atentam con-

tra a segurança no trânsito, 
como ultrapassagens inde-
vidas, direção sob efeito de 
bebida alcoólicas e não uso 
do cinto de segurança.

“O motorista tem usado o 
cinto, mas os passageiros do 
banco de trás, não. O cinto de 
segurança é para todos os ocu-
pantes do veículo”, alertou.

Número de mortos no carnaval em 
acidentes nas estradas federais que 
cortam o RJ tem queda de 71%

Foto:Divulgação

Carnaval 2020 tem queda no número de mortes nas estradas federais

Bombeiros combateram, na 
manhã desta quarta-feira (26), 
um incêndio em um galpão de 
uma empresa de transportes de 
cargas no bairro de Jardim Gra-
macho, em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense.

Ainda não há informações 
sobre as causas do incêndio. 
Ninguém ficou ferido.

Às 9h, bombeiros ainda ten-
tavam conter as chamas, mas 
após 11 horas de trabalho, o fogo 
foi controlado.

Uma retroescavadeira che-
gou a ser utilizada para revi-
rar os pontos controlados e 
evitar assim o surgimento de 
novos focos de fogo.

O local é uma central de 
logística e fica na Aveni-
da Pistoia, às margens da 
Rodovia Washington Luiz. 
O incêndio destruiu to-
talmente o galpão e toda 
a sua estrutura metálica. 
Com as chamas, a cobertu-
ra também cedeu.

Carnaval do Rio reúne aproximadamente 
6,4 milhões de foliõesIncêndio atinge galpão em Duque de Caxias

O Carnaval do Rio continuou 
nesta quarta-feira de Cinzas. 
Segundo um balanço parcial da 
Prefeitura, feito às 10h da ma-
nhã, foram registrado que quase 
6,4 milhões de pessoas partici-
param do evento na cidade. O 
Centro de Operações da Prefei-
tura do Rio voltou para Estágio 
de Normalidade às 5h45 desta 
quarta-feira, após a liberação de 
vias no entorno do Sambódro-
mo. Até o dia 1° de março, o COR 
contará com Comitê de Opera-
ção de Carnaval, que integra os 
órgãos envolvidos na folia.

A festa segue nesta Quarta-feira 
de Cinzas com blocos pela cidade. 
De acordo com dados da Riotur, 
ao longo desta terça-feira, mais de 

1,7 milhão de pessoas se diverti-
ram nos blocos em toda a cidade. 
Os que reuniram o maior núme-
ro de foliões foram Fervo da LUD, 
com aproximadamente 1 milhão, 
Orquestra Voadora, com 330 mil, 
Banda de Ipanema, com 95 mil e 
Vagalume O Verde, com 80 mil.

Segundo a Prefeitura, a CET-Rio 
vai continuar operando em esque-
ma especial durante esta quarta-
-feira. Além de contar com 160 ho-
mens, 20 painéis estão instalados 
com as condições do trânsito. Na 
Rodoviária Novo Rio, em função do 
maior movimento esperado para 
esta manhã, a companhia contou 
com efetivo reforçado. Segundo a 
companhia, não foram registradas 
retenções significativas.

Bombeiros trabalham para conter incêndio em Duque de Caxias

Foram registrado que quase 6,4 milhões de pessoas participaram do evento na cidade

Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: DivulgaçãoBombeiros de seis quartéis 
foram acionados e às 7h30 
concentraram os trabalhos em 
três contêineres usados para 
guardar material importado. 
Eles contaram com a apoio de 
funcionários da empresa. Car-
rinhos foram usados para aju-
dar no transporte da carga que 
não foi atingida pelas chamas.

O fogo começou ainda na 
noite de terça-feira (25). Bom-
beiros foram acionados às 
23h39.
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C o m l u r b 
r e c o l h e u 
até terça-
-feira de 
C a r n a v a l 
243,5 to-
n e l a d a s 
de lixo 
s o m e n t e 

no Sambódromo. Segundo 
informações da companhia, 
na área interna foram re-
colhidos 186,1 toneladas 
de lixo enquanto na parte 
externa e entorno foram 
recolhidas 57,4.

As equipes também atu-
aram na limpeza das ruas 
após os blocos e nesta ter-
ça-feira foram contabiliza-
dos 33,4 toneladas de lixo. 
Ainda de acordo com a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLimpeza 

A
empresa, o bloco Orquestra 
Voadora e o Fervo da Lud 
foram os que tiveram maior 
produção de lixo, 6,4 e 5,5 
toneladas, respectivamen-
te. Com isso, o total de lixo 
contabilizado nos blocos 
durante esses dias de folia 
foi de 108,1 toneladas. 

As equipes também tem 
feito a limpeza de bailes po-
pulares em vários pontos da 
cidade, como o Desfile da 
República do Chile, Dias da 
Cruz, Carnaval Cacuia, carna-
val Cocota e Largo do Bicão, 
que até terça-feira somaram 
129,7 toneladas de lixo.

Além disso, as equipes do 
programa Lixo Zero voltaram 
às ruas ontem e foram emi-
tidas até terça-feira, 866 in-

frações. Desse total,  807 por 
urinar em local impróprio, no 
valor de R$ 607,54, e 59 por 
descarte irregular de peque-

nos resíduos, no valor de R$ 
221,75, desde o pré-carnaval.

Em nota, a empresa afir-
mou que as equipes vão con-

tinuar com a operação espe-
cial de limpeza nos próximos 
dias até o encerramento total 
das festas de Carnaval.

Comlurb recolhe 554,1 
toneladas de lixo até 
terça-feira de Carnaval

Comlurb recolheu até terça-feira de Carnaval 554,1 toneladas de lixo

Foto: Divulgação / Comlurb

Lá se vão mais de 10 anos da 
criação do Centro de Especia-
lidades Odontológicas (CEO) 
em Itaguaí. A unidade, que está 
incluída no Cadastro Nacional 
de Estabelecimento de Saúde 
(CNES), vem passando por uma 
reestruturação desde 2017. Hoje, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
realiza entre 1.000 e 1.500 aten-
dimentos mensais no equipa-
mento. A expectativa é que esse 
número aumente no futuro com 
a implementação de novas pro-
postas como serviços de prótese 
e restauração metálica.

Foi feita uma reforma nas de-
pendências do CEO, no ano pas-
sado; e a Prefeitura realizou um 
trabalho de reestruturação no 
equipamento.

Classificada como clínica es-
pecializada, o CEO tem como 
objetivo a ampliação e quali-
ficação da oferta de serviços 
odontológicos especializados. 
O tratamento oferecido na uni-
dade é uma continuidade do 
trabalho realizado nas unida-
des de atenção básica (ESF, UBS 
e Clínica da Família) do municí-
pio. O equipamento conta atu-

almente com 14 cirurgiães den-
tistas, sete consultórios para 
o atendimento e disponibiliza 
serviços de tratamento de canal 
(endodontia) e gengiva (perio-
dontia), dentística, cirurgia oral 
menor, estomatologia (biopsia) 
e ortodontia preventiva.

Um dos primeiros profissionais 
do CEO, o cirurgião-dentista Edu-
ardo Jorge falou sobre a evolução 
do tratamento, da evolução no 
atendimento nos últimos anos e 
da importância das unidades de 
atenção básica.

- Comecei aqui quando o CEO 
ainda era um projeto. O trabalho 
realizado nas unidades de aten-

ção básica tem sido fundamen-
tal para a qualidade do trabalho 
que oferecemos. Graças a isso 
podemos oferecer o serviço com 
muita qualidade.  

Atendimento CEO
O CEO é uma unidade de 

especialização. O tratamento 
oferecido na unidade é uma 
continuidade do trabalho rea-
lizado pela rede de atenção bá-
sica. Portanto, o primeiro passo 
é procurar uma UBS, ESF ou 
Clínica da Família mais próxima 
para passar pela avaliação de 
um dentista antes de ser enca-
minhado para especialização. 

Prefeitura alerta população sobre riscos de 
contato com golfinho na Ilha da Madeira

Prefeitura revitaliza o centro de especialidades 
odontológicas de Itaguaí

Moradores e turistas que vão 
passar o carnaval no litoral de 
Itaguaí devem ficar atentos às 
orientações da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Plane-
jamento sobre a proibição de se 
aproximar do golfinho solitário 
que se perdeu do seu grupo na 
região da Costa Verde (Ilha da 
Madeira e Itacuruçá). Apesar de 
parecer dócil, o golfinho é um 
animal silvestre e pode ter rea-
ções inesperadas. Além disso, 

também há o risco de transmis-
são de doenças tanto para o golfi-
nho quanto para as pessoas.

Durante o período de carna-
val, equipes irão reforçar a orien-
tação e fiscalização para coibir 
qualquer tipo de abuso contra 
o animal. É importante que as 
pessoas tenham consciência, 
não mantenham contato com o 
animal, mesmo que ele busque, 
e orientem as crianças a fazer a 
mesma coisa. 

Legislação proíbe qualquer tipo de interação com o animal

Unidade realiza mais de 1.000 atendimentos mensais
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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oliciais da De-
legacia Espe-
cial de Aten-
dimento à 
Mulher (Deam) 
de Nova Igua-
çu prenderam 
em flagrante, 
na noite desta 
terça-feira, um 

homem suspeito de ter agredido 
violentamente a ex-namorada. O 
homem, que tem 20 anos, tem 
uma bebê com a vítima, que tam-
bém tem 20 anos.

De acordo com a delegada 
Mônica Areal, titular da Deam de 
Nova Iguaçu, após ser agredida, a 
mulher foi até a especializada de-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

P
nunciar o ex. Lá, ela contou que as 
agressões aconteceram por volta 
das 6h de ontem, quando ele che-
gou a esganá-la. Por isso, ela ficou 
com várias marcas no pescoço.

Depois que a vítima prestou 
depoimento, a delegada pediu 
que os policiais fizessem buscas 
pelo autor das agressões. Ainda 
segundo ela, o homem foi encon-
trado por volta das 19h30, na casa 
da mãe, em Nilópolis, ainda na 
Baixada Fluminense.

"Quando ele foi preso, disse 
que foi ela quem começou as 
agressões, mas ele não tem ne-
nhuma marca pelo corpo", desta-
ca Areal, dizendo que o homem 
foi autuado por violência domés-

tica contra a mulher. "Os amigos 
dele chegaram a ir à delegacia e es-
tavam nervosos, querendo saber o 
que iria acontecer com ele".

Ainda segundo a delegada, a víti-
ma ficou preocupada com a reação da 
família do ex, dizendo que chegou a fi-
car com pena dele por causa da prisão.

" L e s ã o  n o  p e s c o ç o  é  u m 
p e r i go.  Po d e  a p e r t a r  e r ra -
d o  e  m at a r  a  v ít i m a" ,  a l e r -
t a  A re a l .

Jovem de 20 anos é esganada 
pelo ex durante série de 
agressões na Baixada

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Vítima ficou com várias marcas no pescoço 

O assassinato de Alcebíades 
Paes Garcia foi motivado por 
uma briga de família. É o que afir-
ma o presidente de honra da Aca-
dêmicos do Salgueiro, Rafael Al-
ves. A declaração foi dada após o 
enterro de Bid, como Alcebíades 
era conhecido, no início da tarde 
desta quarta-feira, no Cemitério 
Memorial do Carmo, no Caju, 
Zona Norte do Rio.

"Era meu amigo há 15 anos. 
Mais um membro da família que 
sofre essa covardia, que a gente 
não sabe onde isso vai acabar. 
Essa briga de família que o Rio de 
Janeiro sabe de onde vem e, infe-
lizmente, a justiça e a polícia não 
estão conseguindo solucionar es-
ses crimes. Alguém tem interesse 
nisso. Não sei quem é, quem tem 
que solucionar é a polícia", falou.

A família Garcia é aponta-
da pela polícia como chefe do 
jogo do bicho no Rio. Segundo 
o presidente de honra do Sal-
gueiro, Bid não convivia mui-
to com a família.

"Ele tinha uma relação de 
afastamento com a família, não 
era de dia a dia, não tinha bri-
ga, guerra. Bid não tinha guerra 
com ninguém. Eram brigas por 
bens, inventários, eram essas 
coisas que, infelizmente, nunca 
chegaram num acordo para isso 
acabar. Infelizmente, o dinhei-

ro, o poder e a ganância estão 
falando mais alto e nisso vidas 
estão indo embora e famílias 
chorando", declarou.

Rafael é marido de Shanna 
Harrouche Garcia, sobrinha de 
Bid, que também sofreu um 
atentado em outubro do ano 
passado. Segundo ele, tio e 
sobrinha tinham um bom re-
lacionamento. "Ele tinha zero 
disputas com a Shanna, com 
ela estava super bem", afirmou.

Entretanto, Shanna Garcia 
não foi ao enterro do tio.

Bid foi morto com quaren-
te tiros quando chegava em 
casa, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, na madrugada 
de terça-feira. Ele voltava da 
Marques de Sapucaí, após 
aproveitar o segundo dia de 
desfiles das escolas de samba 
do grupo especial.

"Domingo a gente pas-
sou juntos. Entramos na 
frente da escola na aveni-
da, ele não desfilou com ca-
misa de diretoria, mas veio 
à frente da escola, presti-
giando. Não temos briga no 
Salgueiro, a gente respeita 
o atual presidente, o An-
dré, a gente ama a escola 
independente de quem es-
teja a frente dela. A famí-
lia Garcia sempre apoiou 
a escola, todo mundo sabe 
disso. Ele ficou com a gen-
te no camarote, foi também 
no camarote King, ficou 
rindo, brincando, ele esta-
va com a credencial, então 
rodou tudo, foi em mais de 
um camarote", disse. 

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) está investi-
gando o crime.

Homem é preso após tentar roubar 
padaria no Jardim Botânico

Marido de Shanna acredita que Bid tenha 
sido morto por conta de briga de família Um homem foi preso após 

tentar roubar uma padaria 
na Rua Jardim Botânico, no 
bairro de mesmo nome da 
Zona Sul do Rio, no fim da 
madrugada desta quarta-
-feira. Funcionários que já 
estavam no estabelecimen-
to próximo da Rua JJ Seabra 
chegaram a ser feitos reféns, 
mas ninguém se feriu. 

O crime aconteceu por 
volta das 4h e o preso esta-
va acompanhado com um 
comparsa, que conseguiu fu-

gir. Policiais militares do 23º 
BPM (Leblon) e fizeram um 
cerco na região, prendendo 
um dos criminosos, que ten-
tava escapar pulando os te-
lhados da padaria e de casas 
ao lado. A PM ainda faz bus-
cas para localizar o foragido.

A TV Globo mostrou o 
momento em que um dos 
homens foi preso pela PM. O 
caso foi registrado na 15ª DP 
(Gávea), para onde o preso foi 
levado e funcionários pres-
tam depoimento. 

Enterro no Cajú

Foto: Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Homem foi preso ao tentar roubar padaria no Jardim Botânico

Foto: Reprodução TV Globo
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partir de 
março, com-
pras feitas 
em moeda 
e s t ra nge i ra 
com cartão 
de crédito 
devem vir 
na fatura 

com o valor equivalente em 
reais do dia em que foram 
realizadas. Os bancos po-
diam oferecer essa forma 
de cobrança se quisessem, 
mas a maioria das institui-
ções preferia cobrar o valor 
referente à data do fecha-
mento da fatura.

Com entrada em vigor da 
Circular nº 3918, os bancos 
serão obrigados a oferecer a 
opção de utilizar a taxa de 
câmbio do dia de cada gasto. 
Caso não queira optar por 
essa sistemática, o cliente 
poderá pagar com base na 
taxa de câmbio do dia de fe-
chamento da fatura.

Quando anunciou a mu-
dança na regra, em novem-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFatura

A
bro de 2018, o Banco Central 
(BC) argumentou que a sis-
temática de pagamento pela 
data de fechamento da fatu-
ra deixa os clientes expostos 
a flutuações das taxas de 
conversão no período entre 
o dia do gasto e o pagamen-
to. Isso porque a variação 
cambial ocorrida entre a 
data do gasto e o efetivo pa-
gamento é atualmente ajus-
tada na fatura do mês poste-
rior, podendo gerar crédito 
ou débito para o cliente.

Assim um único gasto 
pode resultar em duas obriga-
ções em momentos distintos. 
Com a nova regra, o cliente 
ficará sabendo já no dia se-
guinte quanto vai desembol-
sar em reais, eliminando a ne-
cessidade de eventual ajuste 
na fatura subsequente. O BC 
também destacou, na época, 
que apesar de ser possível 
oferecer aos clientes a taxa de 
câmbio do dia de cada gasto, a 
maioria dos bancos preferia o 
fechamento da fatura.

“A situação atual para a 
maioria dos clientes é de: di-
ficuldade para prever o valor 
em reais a ser desembolsado 
no dia do pagamento da fatu-
ra; fatura sem uniformidade 
nas informações e de difícil 
compreensão; e reduzida pos-
sibilidade de comparação das 
taxas de conversão praticadas 
pelos emissores de cartão, o 
que desestimula a competi-
ção”, informou o BC em docu-
mento de exposição de moti-
vos para a edição da circular 
com as novas regras.

A partir de 1º de março des-
te ano, cada fatura deve ter: a 

discriminação de cada gasto, 
com no mínimo sua data, a 
identificação da moeda es-
trangeira e o valor na referida 
moeda; o valor equivalente 
em dólar na data de cada gas-
to; a taxa de conversão do dó-
lar para reais na data de cada 
gasto; e o valor em reais a ser 
pago pelo cliente.

Em outubro de 2019, o BC 
divulgou uma carta circular 
para detalhar como a medida 
deveria se aplicada. Para que o 
cliente possa ter informações 
sobre as melhores taxas de 
câmbio utilizadas pelos emis-
sores no mercado, os bancos 

são obrigados a tornar dispo-
nível em todos os seus canais 
de atendimento ao cliente a 
taxa de conversão do dólar 
para reais utilizada no dia an-
terior referente aos gastos em 
moeda estrangeira de seus 
clientes; e publicar informa-
ções sobre o histórico das ta-
xas de conversão.

Além de se atentarem às 
taxas de câmbio, os consumi-
dores devem observar que as 
compras no exterior com car-
tão de crédito têm incidência 
do Imposto Sobre Operações 
Financeiras (IOF), com alí-
quota de 6,38%.

Bancos começam a cobrar 
dólar do dia da compra 
com cartão

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em Brasília 

O governo do estado pre-
tende abrir mais sete unida-
des da Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (Faetec) na 
capital e no interior ainda 
este ano. As cidades con-
templadas serão Angra dos 
Reis e Paraty, na Costa Ver-
de; Cabo Frio e Rio das Os-
tras, na Região dos Lagos; 
Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense; e Maricá, na re-
gião metropolitana. O bairro 
de Campo Grande, no muni-
cípio do Rio, também terá 
uma escola.

Cada unidade vai ofere-
cer cerca de 200 vagas.  Ha-
verá cursos técnicos com 
duração média de seis me-
ses,  nos turnos da manhã, 
da tarde e da noite.

As capacitações ofere-
cidas, segundo o governo 

do estado, vão considerar 
a vocação de cada região, 
para a profissionalização da 
mão de obra local de acordo 
com as necessidades, além 
das formações tradicionais 
oferecidas pela rede, como 
cursos de idiomas (inglês e 
espanhol), de informática e 
de auxiliar administrativo.

A primeira escola ser 
inaugurada será de Angra 
dos Reis. A abertura está 
prevista para o mês de mar-
ço. As inscrições serão aber-
tas pelo site da fundação 
(www.faetec.com.br).

Com as novas instala-
ções, a rede chegará a 147 
unidades no estado.

Wit z e l  a u t o r i z a  p r o m o ç ã o  d e 
2 8 9  p r o f e s s o r e s  d a  U e r j

Rio ganhará sete unidades da Faetec em 
2020; cada uma vai oferecer 200 vagas O governador Wilson Witzel 

autorizou a promoção de 289 
professores da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), na última segunda-feira 
(17), desde que essas pessoas 
preencham os requisitos obje-
tivos previstos em lei.

Esses profissionais aguar-
davam a medida desde o 
ano passado, segundo a as-

sessoria da instituição. A 
autorização foi publicada no 
Diário Oficial da quarta-feira 
passada (19).

A promoção na carrei-
ra do professor da Uerj  só 
pode ocorrer a cada três 
anos,  seguindo também 
outros critérios como ava-
liação da carreira acadêmi-
ca do candidato.

Curso de capacitação da Faetec: formação de acordo com a vocação de cada região

 Foto: Divulgação

 A autorização foi publicada no Diário Oficial da quarta-feira passada (19)

Foto: Divulgação
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epois de 23 
anos, a Unidos 
do Viradouro 
voltou a ser 
campeã do car-
naval carioca. 
O enredo "Vira-
douro de alma 
lavada" falou 

sobre o grupo das Ganhadeiras de 
Itaupã, quinta geração de mulhe-
res que lavavam roupa na Lagoa 
do Abaeté e faziam outros ser-
viços em Salvador em busca da 
compra de sua alforria.

Este é o segundo título da es-
cola. A escola de Niterói foi cam-
peã do Grupo Especial do Rio em 
1997, com Joãozinho Trinta. No 
ano passado, ela foi vice-campeã 
com um enredo sobre histórias 
encantadas.

No primeiro quesito, fantasias, 
apenas o Salgueiro conseguiu as 
cinco notas 10. Com os descartes, 
Beija-Flor, Viradouro e Grande Rio 
também mantiveram a pontua-
ção máxima. Em samba-enredo, 
a vermelho e branco da Tijuca 
caiu, deixando as outras três con-
correntes na ponta. Na leitura 

das avaliações das comissões de 
frente, a Viradouro perdeu um 
décimo, e Beija-Flor e Grande Rio 
arrancaram na frente.

O quarto quesito foi enredo, 
e a Grande Rio se isolou, com as 
agremiações de Nilópolis e Niterói 
um décimo atrás. Em alegorias e 
adereços, a tricolor de Duque de 
Caxias perdeu um décimo, mas 
manteve o primeiro lugar, com a 
Mocidade Independente na se-
gunda colocação. Já em bateria, as 
mudanças ocorreram apenas na 
vice-liderança, com a Beija-Flor à 
frente de Viradouro e Mocidade.

Em mestre-sala e porta-ban-
deira, a Grande Rio ainda era a 
campeã, seguida por Beija-Flor, 
Viradouro, Salgueiro e Mocida-
de. No penúltimo quesito, har-
monia, é que a Viradouro virou o 
jogo, assumindo a liderança após 
Grande Rio e Beija-Flor perderem 
décimos preciosos. A decisão final 
veio em evolução.

A virada dramática, na última 
nota do penúltimo quesito, ge-
rou uma grande comoção entre 
os torcedores que lotam a quadra 
da escola. No início da leitura das 

Viradouro é a campeã do 
Carnaval 2020 do Rio
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As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

Com os descartes, Beija-Flor, Viradouro e Grande Rio também mantiveram a pontuação máxima

notas do último quesito, harmo-
nia, ritmistas começaram a armar 
a bateria no palco e integrantes 
começaram a se abraçar em meio 
a lágrimas e sorrisos.

Segunda bateria da primeira 
noite, a Furacão Vermelho e Bran-

co, comandada pelo Mestre Ciça, 
apostou num andamento mais 
firme pro desfile. A proposta de 
valorizar o canto da escola foi visí-
vel, mas sem deixar de apresentar 
complexidades de ritmo.

Durante a execução nas ca-

bines, duas mulheres tocando 
timbal apareceram de dentro 
de um tripé logo após o maior 
apagão. Além de levantar as ar-
quibancadas, todo restante da 
bossa executada após foi reali-
zada com eficiência.

QUARTA-FEIRA 19 
DE FEVEREIRO DE  
2020
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Marfinense ainda não chegou a um acordo com o Botafogo 

otafogo e 
Yaya Touré 
seguem ne-
gociando as 
c o n d i ç õ e s 
c o n t r a t u a i s 
para tentar 
chegar a um 
acordo e fazer 

com que o marfinense seja a 
nova estrela do Alvinegro. Po-
rém, clube e jogador ainda não 
chegaram a um consenso so-
bre questões financeiras e es-
truturais para a vida no Rio de 
Janeiro para o atleta e família. 
E isso faz a diretoria ficar mais 
pessimista do que antes com a 
possibilidade de a novela não 
ter um final feliz.

A dificuldade em chegar a 
um acordo faz com que a di-
retoria do Glorioso esteja mais 
cética. Sem cogitar a hipótese 
de ir muito além no aspecto 
financeiro, os membros do co-
mitê de futebol do clube bus-
cam alternativas para conven-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAcordo
Negociação entre Botafogo e 
Yaya Touré segue, mas diretoria 
está mais pessimista

B
cer o meio-campista.

Respondendo a um torce-
dor no Twitter, Ricardo Ro-
tenberg - vice-presidente de 
marketing e membro do co-
mitê - afirmou que tudo pode 
acontecer. Mas fez questão de 
ressaltar que a bola está com o 
jogador.

Na mesma rede social, Mar-
cos Leite, que faz a interme-
diação entre Yaya Touré e Bo-
tafogo - que também esteve 
envolvido na negociação com 
Honda -, publicou que "o jogo 
só acaba quando termina". En-
tre os torcedores, as reações são 
variadas. Enquanto uns enten-
dem a demora do jogador em 
aceitar a proposta alvinegra, 
outros encaram que a atitude 
do marfinense é uma forma de 
desdém pelo clube.

Sem encarar a reação de Yaya 
Touré como desrespeitosa, a 
direção segue negociando com 
o jogador e busca encerrar o as-
sunto nesta semana.


