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presidente Jair 
Bolsonaro afir-
mou nesta quin-
ta-feira (13) que 
incluir governa-
dores no Con-
selho Nacional 
da Amazônia 
"não resolveria 

nada". Ele ressaltou, no entan-
to, que não vai tomar decisões 
sobre a região sem consultá-los.

Bolsonaro foi questionado, 
durante entrevista na saída do 
Palácio da Alvorada, se foi dele 
a decisão de excluir os gover-
nadores do conselho, agora 
chefiado pelo vice-presidente 
Hamilton Mourão.

Ao assinar o decreto que 
transferiu o colegiado do Mi-
nistério do Meio Ambiente para 
a Vice-presidência, Bolsonaro 
deixou de fora os governado-
res da Amazônia Legal. A com-
posição anterior do conselho, 
estipulada em um decreto de 
1995, incluía os governadores. 
Integram a Amazônia Legal: 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, 
Mato Grosso e Maranhão.

Segundo Bolsonaro, ter go-
vernadores e secretários mu-
nicipais no colegiado tornaria 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAfirmação

O
o grupo muito grande e preju-
dicaria a eficiência dos traba-
lhos, além de gerar despesas.

“Se você quiser que eu bote, 
está aqui o Atila Lins [deputa-
do federal PP-AM] para res-
ponder. Se você quiser que 
eu bote governadores, secre-
tários de grandes cidades, vai 
ter 200 caras. Sabe o que vai 
resolver? Nada. Nada”, disse 
Bolsonaro, que acrescentou:

“Tem bastantes ministros. 
Nós não vamos tomar deci-
sões sobre estados da Ama-
zônia sem conversar com 
governador, com a bancada 
do estado. Se botar muita 
gente, é passagem aérea, 
hospedagem, uma despesa 
enorme, não resolve nada”, 
completou o presidente.

Bolsonaro destacou que 
Mourão tem amplo conheci-
mento da região, por ter tra-
balhado na Amazônia durante 
sua carreira militar – o vice-
-presidente é general da reser-
va do Exército.

O presidente também afir-
mou na entrevista que a orga-
nização não-governamental 
Greenpeace, que desenvolve 
ações de proteção ambiental, 
é uma "porcaria" e um "lixo".

Ele foi questionado sobre po-
sição da entidade, que destacou 
que o Conselho da Amazônia 
não tem meta nem orçamento.

"Quem é Greenpeace? Quem 
é essa porcaria chamada Gre-
enpeace? Isso é um lixo! Isso é 
um lixo!", afirmou Bolsonaro.

O Greenpeace é uma das 
organizações mais famosas 
de preservação do meio am-
biente. Fundada em 1971, a 
entidade afirma que faz ações 
não violentas para pressionar 
empresas e governos a adotar 
soluções em prol do meio am-
biente. Algumas dessas ações 
são envoltas em polêmicas, 
como no caso do navio Artic 
Sunrise – em 2013, o capitão 
da embarcação e outros 30 
tripulantes, entre eles uma 
brasileira, chegaram a ser pre-
sos depois de uma ação contra 
uma plataforma de petróleo 
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da Gazprom no Ártico. Eles 
foram acusados de pirataria e 
de vandalismo.

Em 2019, ao realizar um ato 
contra as manchas de óleo no 
litoral do Nordeste, a entidade 
deixou 6 toneladas de lixo no 
local da manifestação. Segun-
do a diretora de campanhas do 
Greenpeace Brasil, Tica Mina-
mi, o lixo deixado no local fa-
zia parte do protesto. Três ma-
nifestantes foram detidos por 
descarte irregular de lixo, mas 
foram liberados no mesmo dia.

Atualmente, o Greenpeace 
desenvolve campanhas pela 
preservação da Amazônia, 
emergência climática, prote-
ção de oceanos, contra agro-
tóxicos na alimentação, em 
prol do Ártico e dos ursos po-
lares, das abelhas, dos corais 
da Amazônia e de um mundo 
verde e pacífico.

Após a declaração, o Gre-
enpeace divulgou uma nota 
para responder o presidente. No 
texto, a ONG disse lamentar que 
Bolsonaro "tenha uma postura 
tão incondizente com o cargo 
que ocupa".

"A organização existe há 
quase meio século e está pre-
sente em 55 países. No Brasil, 
atua há 28 anos defendendo o 
meio ambiente e colaborando, 
inclusive, com autoridades na 
denúncia de crimes ambien-
tais. Ao longo da história, nos-
sa postura crítica a quem pro-
move a destruição ambiental 
já causou muitas reações de-
sequilibradas dos mais dife-
rentes personagens. Estamos 
apenas diante de mais uma 
delas. Nestes casos, o incô-
modo de quem destrói o meio 
ambiente soa como elogio", 
escreveu o Greenpeace.

 Uma foto que circula na 
Internet mostra Luiz Fer-
nando Pezão, ex-governa-
dor do Rio réu na Lava Jato, 
em um bar de Piraí, no Sul 
f luminense, bebendo cer-
veja. Acusado de integrar o 
esquema de corrupção che-

fiado pelo também ex-go-
vernador Sérgio Cabral, de 
quem foi vice, Pezão está 
em liberdade com medidas 
cautelares desde dezembro 
do ano passado.

O registro foi feito no úl-
timo sábado no bar Rei do 

Réu na Lava Jato, Pezão é flagrado 
em bar bebendo cerveja em Piraí

Torresmo, um famoso esta-
belecimento de Piraí e que 
Pezão costumava frequen-
tar quando estava na sua 
cidade natal antes da prisão. 
Nas imagens, o ex-governa-
dor aparece na mesa com 
várias garrafas de cerveja e 
se servindo, segurando um 
copo cheio da bebida.

"Ele não veio para ir no 

bar, mas parou um pouco 
aqui, muito tempo que não 
aparecia e não nos víamos. 
Independente de qualquer 
coisa, é meu amigo. Ele ficou 
um pouquinho, conversou 
comigo, com os amigos, se 
distraiu. Estava com sauda-
de de comer um torresmo", 
disse Geraldo Teixeira, dono 
do Rei do Torresmo.

POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA2

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

Expediente

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

Email: contato@jornalpovo.com.br

Estado do Rio de Janeiro

EDITORA: Diana Pires
REDATOR: Antônio Novinho
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
REPÓRTER FOTOGRÁFICO: Bruno Beiruth
DIRETOR DE MARKETING: Rogerio Ramos 

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

Sexta-Feira 14 de Fevereiro de 2020

Pezão bebe e come torresmo em bar



Sexta-Feira 14 de Fevereiro de 2020

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

Prefeitura do 
Rio apresen-
tou, na manhã 
desta quin-
ta-feira (13), 
o esquema 
especial de 
organização 
da cidade para 
este fim de se-

mana, quando a cidade receberá 
uma sucessão de eventos. Além 
de desfiles de megablocos de 
carnaval, a realização de evento 
religioso na Enseada de Botafo-
go e do Rio Open de Tênis, no Jo-
ckey, vão contar com reforço de 
cerca de 2 mil agentes público, 
entre garis, guardas municipais e 
secretaria de Ordem Pública.

Ao todo, 405 garis, 22 ve-
ículos e 975 contêineres vão 
reforçar o esquema neste fim 
de semana. “São dois pontos 
principais: as pessoas que não 
vão participar desses eventos 
devem evitar o Centro e a Zona 
Sul. E caso participem, utilizem 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProgramação

A
o transporte público”, resumiu 
o secretário de Envelhecimento 
Saudável, Qualidade de Vida e 
Eventos, Felipe Michel.

No sábado (15), estão previs-
tas as realizações dos blocos 
Chora me liga, com 100 mil 
pessoas no Centro, e Simpatia 
é quase amor, que deverá levar 
120 mil pessoas a Ipanema.

Ainda no sábado, haverá mais 
quatro grandes blocos - Banda 
da Haddock, na Tijuca (10 mil 
pessoas), Bloco Brasil, no Leme 
(10 mil pessoas), Chá da Alice, 
na Saúde (20 mil pessoas), e Pé-
rola da Guanabara, em Paquetá 
(10 mil pessoas). Serão 95 blocos 
neste fim de semana.

Além dos blocos, outros dois 
grandes eventos serão realizados 
na cidade no sábado - o encontro 
evangélico Unção Dobrada (100 
mil pessoas) e o Rio Open de Tê-
nis (5,5 mil pessoas).

O evento Unção Dobrada vai 
merecer atenção especial. A es-
timativa é que mil ônibus che-

guem à cidade no sábado (15). 
Pelo menos 100 mil pessoas de-
verão participar da reunião na 
Enseada de Botafogo, que deverá 
contar com a presença do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Por isso, o Aterro do Flamengo e 
a enseada terão o trânsito interrom-
pido a partir das 6h de sábado.

No domingo (16), a Banda da 
Barra terá 10 mil pessoas na Barra 
da Tijuca, o Fogo e Paixão levará 
30 mil pessoas ao Centro, o Cordão 
do Boitatá levará 15 mil pessoas ao 
Centro, o Suvaco de Cristo trará 32 
mil pessoas ao Jardim Botânico e 
o Tamo Junto in Folia contará com 
83 mil pessoas em Padre Miguel.

Além disso, também no do-
mingo haverá o ensaio técnico da 
Mangueira, o que deverá levar 50 
mil pessoas ao Sambódromo.

Multas
De acordo com a prefeitura, o 

setor de Inteligência da Seop con-
tinuará monitorando e multando 
os blocos não autorizados.

“Vamos encaminhar ao Mi-
nistério Público todos os blocos 
não autorizados pela prefeitura. 
Vamos fazer um levantamento e, 
a partir dele, aplicaremos multas 
de R$ 1,3 mil. A multa será apli-
cada no CPF do responsável pelo 
bloco irregular”.

Desde o início deste mês, a 
prefeitura começou a aplicar 
as multas. Segundo a admi-
nistração municipal, os valo-
res são a partir de R$ 1,3 mil, 
dependendo da quantidade 
de lixo que a Comlurb reco-
lher depois da passagem do 
bloco. As multas têm gerado 
críticas até de membros de li-
gas autorizadas.

A fiscalização é feita por agen-
tes da Secretaria Municipal de 
Eventos, responsável pela Ope-
ração Carnaval. Segundo o secre-
tario Felipe Michel, a média da 
cobrança ficará entre R$ 5 e R$ 10 
mil por bloco.

Prefeitura do Rio monta esquema 
especial com grandes eventos na 
cidade no fim de semana

Foto: Carlos Brito / G1

Dois mil agentes da prefeitura do Rio vão atuar no esquema 

Um homem morreu, na tar-
de desta quinta-feira, durante a 
um deslizamento de terra que 
atingiu a casa em que ele mora-
va, na Rua Henrique Paixão, no 
bairro Floresta, em Petrópolis, 
na Região Serrana do Rio. Dois 
filhos dele, de 8 e 10 anos, foram 
resgatadas por vizinhos, segun-
do testemunhas informaram ao 
Corpo de Bombeiros. William de 
Moraes Lemeck tinha 34 anos.

As crianças estão na casa dos 
avós em segurança, de acordo 
com a Defesa Civil. Após o des-
lizamento, três imóveis foram 
interditados pela em Floresta. No 
início da noite, outra queda de 
barreira atingiu a Rua Henrique 
Paixão. Não há informações de 
feridos nessa ocorrência. Nesta 
quinta-feira, o cadastro das famí-
lias será feito para que recebam 
assistência material e os benefí-
cios sociais a que têm direito.

Desde a tarde quarta-feira, a De-
fesa Civil registrou 33 ocorrências, 
sendo 12 casos de deslizamentos 
de terra. Houve quedas de bar-

reiras nas Ruas Ananias de 
Morais, em Corrêas; Glauce 
Rocha, no Independência; Dr. 
Bina Calembe, em Nogueira; 
Avenida Ipiranga, no Centro; 
Alberto de Oliveira, na Mo-
sela; Bartolomeu Sodré, no 
Caxambu; Estrada do Con-
torno, Philuvio Cerqueira; 
28 de Abril, em Itaipava; e na 
Joaquim José Rodrigues, em 
Pedro do Rio. Houve tam-
bém rolamento de blocos ro-
chosos na Rua Hermogênio 
Silva, no Retiro. O trânsito no 
local está em meia pista.

Nas últimas 24 horas, o 
maior índice acumulado está 

no bairro Independência, 
com 53 milímetros. No mes-
mo período, na João Xavier, 
choveu 45 milímetros. Neste 
momento, a Defesa Civil está 
em estado de atenção, por 
causa da previsão de chuvas 
fortes até hoje.

De acordo com informa-
ções do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), há 
previsão de mais chuva para 
Petrópolis nesta quinta-feira. 
Pela manhã e à tarde, o tem-
po fica nublado e podem 
ocorrer pancadas de chuva. 
À noite, a previsão é de chuva 
isolada.

Grampos: Comissão da Alerj decide oficiar 
Ministério Publico sobre suspeita de arapongagem

Homem morre durante deslizamento de terra em 
Petrópolis; cidade está em atenção com mais chuvas Após denúncia de André Cecilia-

no, deputados querem a convocação 
do secretário Lucas Tristão para pres-
tar esclarecimentos

Depois de o presidente da Alerj, An-
dré Ceciliano (PT), dizer, em plenário, 
na última quarta-feira, que o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Lucas 
Tristão, disse ter grampeado os parla-
mentares e ter elaborado dossiê contra 
eles, Tristão deverá ser convocado a 
prestar esclarecimentos na Casa.

Em reunião da Comissão de Tribu-
tação, que está sendo realizada na tar-
de desta quinta (13), os parlamentares 
decidiram encaminhar ofício, até ama-
nhã, ao Ministério Publico estadual, 

pedindo investigação sobre o assunto. 
Ainda falta votarem a convocação de 
Tristão, o que será feito ainda hoje.

Uma outra Comissão que está se movi-
mentando neste sentido é a de Segurança. 
Presidente do grupo, o deputado Delega-
do Carlos Augusto (SD) explica que mar-
cou uma reunião do grupo para a próxima 
segunda-feira. Nela, os sete membros vo-
tarão sobre a convocação de Tristão, o que 
deve acontecer por unanimidade.

"Dos sete membros, certamente te-
remos a aprovação de todos para que o 
secretário seja convidado a prestar escla-
recimentos", disse Carlos Augusto, em 
conversa com O Dia. "Esse assunto é mui-
to sério e precisa ser esclarecido"

Lucas Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico

A área onde ocorreu o deslizamento

 Foto: Marcio Mercante / Arquivo O Dia

Foto: TV Globo / Reprodução
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Secretaria de 
Educação e 
Cultura de 
Itaguaí orga-
nizou um Se-
minário para 
Mobilização e 
Sensibilização 
dos profissio-
nais de educa-

ção da rede pública no dia 07/02, 
no Teatro Municipal. O objetivo 
é instruí-los para que possam 
trabalhar o que foi aprendido 
durante o evento com os alunos 
com necessidades especiais de 
toda rede municipal de ensino, 
incluindo o CEMAEE. O seminá-
rio teve o apoio da empresa Vale 
e do Instituto Incluir e contou 
com a presença da subsecretária 
de Educação, Cristiane Fiorotti, 
os coordenadores da equipe de 
Educação Especial e a diretora 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSParceria 

A
do Departamento Geral de Ensi-
no, Cláudia Valéria.

Palestrantes do evento, a psi-
cóloga de esporte Carina Alves e 
o professor de Educação Física 
Patrick Souza explicaram que li-
dar com crianças que têm neces-
sidades especiais exige paciência, 
disponibilidade, força de vontade, 
empatia e amor. Para eles, as me-
lhores ferramentas de inclusão 
são: a cultura, o esporte e a edu-
cação. Também ressaltaram a im-
portância de materiais adaptados 
para esses alunos e aproveitaram 
para falar do projeto literatura 
acessível e gratuito do Instituto 
Incluir, que disponibiliza livros 
em Braille.

O seminário também teve a 
participação da blogueira e pri-
meira publicitária com síndrome 
de Down no Brasil, Luísa Camar-
gos; do publicitário e funcionário 

da empresa Vale, Marcelo Saraiva; 
do aluno da E. M. Fusao Fukama-
ti, Lincoln Pinheiro da Costa; e da 
mãe do aluno, Sandra. 

A blogueira e publicitária Luísa 
Camargos foi Mestre de Cerimônia 
do evento e também representou 
a A/C. Ela fez um relato de sua ex-
periência e trajetória, inspirando a 
todos com sua alegria contagiante, 
força de vontade e superação.

O tema abordado gerou um 
debate saudável entre os pro-
fissionais presentes, que com-

partilharam suas experiências 
dentro e fora da sala de aula, 
como o caso contado pela 
professora dos anos iniciais 
do CEMAEE, Michele Alves, 
que relatou que na instituição 
onde se graduou não tinha su-
porte para um colega de clas-
se que era cego.

Após vários relatos de expe-
riências humanitárias, a diretora 
do DGE, Cláudia Valéria, ressaltou 
a importância do ingrediente que 
não pode faltar na educação espe-

cial. Segundo ela, o professor pode 
ter mil certificados de mestrado ou 
doutorado, mas se não tiver amor, 
tudo será em vão e com certeza 
este profissional não poderá atuar 
com crianças que tenham neces-
sidades especiais, principalmente 
no CEMAEE. Ao final, ela parabe-
nizou os profissionais da unidade 
que, além de responsáveis e com-
prometidos, também contagiam e 
fazem a diferença pelo amor que 
dedicam às crianças e jovens com 
necessidades especiais.

Itaguaí e a Fundação Vale 
promovem educação inclusiva 
na rede pública de ensino

O projeto foi uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com a empresa Vale

Foto: Divulgação

Todo mês, de segunda a sex-
ta-feira, mais de mil pessoas são 
atendidas nos consultórios de 
cardiologia da secretaria de Saú-
de de Mesquita. Quatro médicos 
especializados fazem o atendi-
mento pela manhã a partir de 
8h e a tarde, com início às 13h, 
no prédio da Policlínica Munici-
pal, situada na Avenida União, 
676, no bairro Santa Terezinha.

O atendimento é rápido e 
sem filas. Dona Darci dos San-
tos Dias, 66 anos, por exemplo, 
disse que entrou no consultório 
do médico Ricardo Fried exata-
mente no dia e hora marcadas 
e saiu satisfeita com a atenção 
dedicada a ela. “A conversa foi 
boa. Sou hipertensa, já infartei 
e venho aqui ver meu coração 
para continuar o tratamento”, 
comenta a paciente.    

De acordo com o diretor da 
Policlínica Municipal, Márcio 
Pereira da Silva, o atendimento 
começa em uma das unidades 
de saúde de Mesquita, mais pró-
xima de onde mora o paciente. 
A partir daí, a depender da ne-
cessidade, ele é encaminhado 
para o agendamento do exame 
no polo de Regulação da Prefei-
tura, também situado no prédio 

– que fica em frente à Clínica da 
Família, cuja obra está em fase fi-
nal para inauguração, onde fun-
cionava o antigo Hospital São 
José. 

O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, pela ma-
nhã, a partir das 8h, e à tarde, 
a partir das 13h. São quatro car-
diologistas no atendimento. Na 
segunda, quinta e sexta-feira, é 
o Dr. Rodrigo Soares. Na quarta-
-feira, Dr. Leandro Lacerda. Na 
sexta-feira tem também o Dr. 
Ernandes de Oliveira e na terça, 
o Dr. Ricardo Fried. Segundo 
este, os principais casos são de 
hipertensão arterial, miocar-
diopatia hipertrófica (coração 
grande), insuficiência cardíaca 
congestiva (coração grande e 
doente), insuficiência isquê-
mica coronariana, também 
conhecida como angina – cuja 
doença pode levar ao infarto, 
além de outros procedimentos 
como risco cirúrgico.

Ricardo explica que quando 
o quadro clínico sugere catete-
rismo, levando o paciente a uma 
angioplastia (colocação de stent, 
para desobstruir a veia) ou revas-
cularização do miocárdio (colo-
cação de ponte safena), dentre 

outras cirurgias, “O governo Jor-
ge Miranda estruturou a secreta-
ria de Saúde para atender a todos 
esses procedimentos”, destaca 
o médico. Com ele, a equipe de 
cardiologia soma mais de 200 
atendimentos por semana, al-
cançando mais de mil por mês. 
“É que a gente sempre passa da 
média de atendimento diário”, 
completa Ricardo. 

Tratamento
O secretário de Saúde, Dr. 

Emerson Trindade, informa 
também que os serviços obede-
cem às determinações do gover-
no Jorge Miranda, de proceder da 
forma que orienta a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). “Ou 
seja, ao constatar problemas, o 
médico faz a prescrição do trata-
mento. Nos casos que requer de 
exames mais complexos, como 
cateterismo, por exemplo, ou 
que haja necessidade de cirur-
gias, o paciente é encaminhado 
ao Polo de Regulação, para agen-
dar o procedimento”, reafirma. 
“O atendimento agora é bom e 
rápido. Antes era um caos. Faço 
acompanhamento e tratamento 
aqui e estou tranquila”, garante 
dona Darci. 

2ª edição de “os caminhos para meu 
emprego” acontece nesta sexta-feira

Secretaria de Saúde de Mesquita atende 
mais de mil pacientes na cardiologia

Nesta sexta-feira  (14), 
acontecerá a  2ª edição da pa-
lestra “os caminhos para meu 
emprego” e  um balcão de em-
pregos,  para moradores nilo -
politanos.  É necessário que 
leve seu currículo.

Serão abordados tópicos 
como: oportunidades de tra-
balho, como potencializar sua 
empregabilidade, comunica-
ção eficaz e inteligência emo-

cional, ministrados pelos pa-
lestrantes Alexandre S. Mello, 
gestor de pessoas; Wandeson 
Clay, coach e mentor; Maria 
Macedo, gestora de RH.

A 2ª edição de “os caminhos 
para meu emprego” iniciará às 
8h30, no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia do Rio de Janeiro (IFRJ), lo-
calizado na rua Lúcio Tavares, 
nº 1045, Nova Cidade.

Terá início às 8h30, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)

Foto: Divulgação
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ma criança de 
três anos foi 
atingida por 
uma bala per-
dida, na noite 
desta quarta-
-feira, quan-
do estava de 
carro com a 

família pela Linha Amarela. 
O caso aconteceu na altura de 
Higienópolis da via expressa, 
na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polí-
cia Militar,  o menino foi 
atingido por estilhaços na 
cabeça durante uma troca 
de tiros entre PMs do 22º 
BPM (Maré) e bandidos 
que estavam em outro car-
ro.  Os criminosos teriam 
atacado os agentes.

A criança foi levada para o 
Hospital Federal de Bonsuces-
so. Ainda não há informações 
sobre o estado de saúde dela.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
CARRO ROUBADO

O carro usado pelos ban-
didos era roubado e foi re-
cuperado durante buscas na 
região. O paradeiro dos cri-
minosos é desconhecido. O 
caso foi registrado na 21ª DP 
(Bonsucesso).

Procurada pelo DIA, a as-
sessoria da Lamsa, que ad-
ministra a via, alegou que o 
caso não aconteceu na Linha 
Amarela, apesar de a PM afir-
mar o contrário.

"A Lamsa informa que os 
eventos relacionados ao caso 
(roubo do veículo, abordagem 
policial e confronto) não acon-
teceram na Linha Amarela, e 
sim em vias da região, confor-
me consta no registro de ocor-
rência feito na 21ª DP (Bonsu-
cesso)", afirmou, em nota.

A Polícia  Civ il ,  no en-
tanto,  não se manifestou 
sobre o caso.

Criança é vítima de 
bala perdida na 
Linha Amarela

Foto:Estefan Radovicz / Agência O Dia

O menino foi levado ao Hospital Federal de Bonsucesso

Uma ação conjunta da 48ª DP 
(Seropédica) e da 59ª DP (Duque 
de Caxias) prendeu, nesta quar-
ta-feira, um falso padre que apli-
cava golpes em Seropédica, na 
Baixada Fluminense. Ele foi pre-
so em Recife, Pernambuco, com o 
apoio da Delegacia de Jardim São 
Paulo, onde se preparava para fa-
zer novas vítimas.

Os policiais cumpriram con-
tra Luiz Benjamin França de 
Lima, 25 anos, um mandado 
de prisão expedido pela 1ª Vara 
Criminal de Seropédica pelos 
crimes de estelionato, furto, 
falsidade ideológica e falsifica-
ção de documentos. Ele foi pre-
so no bairro do Espinheiro, na 
capital pernambucana. 

Segundos os agentes, foi en-
contrado com o preso batinas e 
credenciais para um retiro, que 
ele dizia a vítimas que era or-
ganizado pela Arquidiocese de 
Olinda e Recife durante o car-
naval. De acordo com a polícia, 

era um novo golpe contra fiéis 
da Igreja Católica das cidades de 
Pernambuco.

A investigação aponta que 
o falso padre conseguiu fatu-
rar mais de R$ 500 mil com os 
golpes se passando por padre e 
professor universitário da Uni-
versidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ). Ele foi encami-
nhado ao sistema prisional, onde 
ficará à disposição da Justiça.

Em dezembro do ano passa-
do, Luiz Benjamin já tinha sido 
preso pelo mesmo motivo: 
segundo a polícia, ele deu um 
golpe de mais de R$ 100 mil 
em um casal em Seropédica, 
prometendo anular o casamen-
to da filha deles. Ele chegou 
a dizer para a família que a jo-
vem estava com leucemia para 
conseguir mais dinheiro, mas a 
moça nunca teve a doença.

Casal de venezuelanos é preso por tráfico inter-
nacional de surdos-mudos

Falso padre que aplicava golpes em 
Seropédica é preso em Pernambuco A Delegacia Especial de Aten-

dimento ao Turista (Deat) pren-
deu em flagrante, na manhã 
desta quinta-feira, um casal de 
venezuelanos suspeito de prati-
car tráfico internacional de pes-
soas surdas-mudas. O casal foi 
capturado em casa, no Grajaú, 
na Zona Norte do Rio. Contra os 
estrangeiros havia um mandado 
de busca e apreensão.

Além das prisões, a Deat tam-
bém apreendeu no local os pas-
saportes dos venezuelanos, docu-
mentos e cartões de estrangeiros 
que foram vítimas deles. Tam-
bém foram encontrados centenas 
de folhetos que eram distribuídos 
aos surdos-mudos nas ruas.

De acordo com a delegada 
Bianca Lima, titular da Deat, o 
casal trazia os surdos-mudos da 
Venezuela para o Brasil com a 
promessa de emprego. Ao chega-
rem no Rio, no entanto, as vítimas 
eram obrigadas a pedir esmola na 
rua para pagar as despesas de via-
gem e estadia por aqui.

"Encontramos duas vítimas. 
Uma delas estava na mesma casa 
onde o casal foi encontrado em si-

tuação análoga à escravidão. A ou-
tra residia em um imóvel alugado 
pelo casal", conta a delegada.

A delegada conta que há a es-
timativa de que o casal conseguia 
arrecadar cerca de R$ 500 por dia 
durante a semana e até R$ 200 
por dia nos finais de semana.

"Eles vão responder por tráfico 
de pessoas com a qualificatória 
de deficiência física das vítimas", 
Bianca destacou.

Falso padre que aplicava golpes em Seropédica foi preso em ação conjunta em Recife

Foto: Divulgação

As vítimas eram mantidas na casa onde casal foi encontrado

Foto: Divulgação / Polícia Civil
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Procon Cario-
ca atenderá 
até sábado, 
em Bangu. O 
atendimen-
to faz parte 
da ação da 
P r e f e i t u r a 
Cuidar da 
Cidade e 
acontece na 

Escola Municipal Maria Qui-
téria, na Rua Nova Prata, s/
nº, das 8h às 12h.

É  u m a  ó t i m a  o p o r t u n i -
d a d e  p a r a  o  c o n s u m i d o r 
r e g i s t r a r  r e c l a m a ç õ e s 
c o nt r a  e m p r e s a s ,  c a s o 
t e n h a  s e  s e nt i d o  l e s a d o, 
o u  p e d i r  r e n e g o c i a ç ã o 
d e  d í v i d a s .  A p r ox i m a d a -

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
m e nt e  7 5 %  d o s  c a s o s  s ã o 
r e s o l v i d o s .

O consumidor deve levar 
identidade, CPF, compro-
vante de residência e com-
provante do produto ou 
serviço contratado, como 
boleto, nota fiscal ou recibo.

As demandas são enca-
minhadas às empresas pelo 
Procon Carioca, que aguarda 
a resposta em até 10 dias. No 
máximo, em 30 dias, o órgão 
dá retorno ao consumidor. 
Outros canais para contato 
com o Procon Carioca são: 
o site www.rio.rj.gov.br/pro-
concarioca; as redes sociais 
Facebook, Instagram e Twit-
ter; o telefone 1746; e o site 
www.1746.rio

Procon Carioca: renegociação 
de dívidas e reclamações até 
sábado em Bangu

Foto: Edvaldo Reis

Procon Carioca atende até sábado em Bangu

 A Fundação de apoio à Es-
cola Técnica (Faetec), insti-
tuição vinculada à Secretaria 
Estadual de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (Secti), abre a 
partir desta sexta-feira, 14 de 
fevereiro, a oferta de 612 va-
gas em cursos de Nível Médio 
por meio do Programa Novos 
Caminhos (antigo Pronatec), 
na ação do Bolsa Formação e 
MedioTec, para o ano letivo 
de 2020, nas unidades esco-
lares da Rede. Os interessados 
devem realizar o cadastro no 
site www.faetec.rj.gov.br até o 
dia 2 de março.

O desemprego é uma rea-
lidade, mas falta de qualifi-
cação profissional também é. 
O ensino técnico é uma das 
grandes apostas para mudar 
esse cenário. Essas 600 vagas 
que hoje estão disponíveis 
certamente podem ser a por-
ta de entrada para muitos que 
buscam uma colocação no 
mercado de trabalho – pon-
tuou o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Leo-
nardo Rodrigues.

As vagas oferecidas são 
na forma Concomitância Ex-

terna, destinadas para quem 
esteja no ato da matrícula 
cursando o segundo ou ter-
ceiro ano do Ensino Médio 
comprovadamente. Entre as 
oportunidades oferecidas es-
tão as modalidades Técnicas 
em Edificações, Administra-
ção, Informática para Internet, 
Informática, Fabricação Me-
cânica, Logística, Manuten-
ção de Máquinas, Modelagem 
do Vestuário, Estética, Meio 
Ambiente, Dança, Eletrônica, 
Rede de Computadores, Me-
cânica, Transporte Metrofer-
roviário, Prótese Dentária e 
Eletrotécnica.

São cursos que, depois de 
concluídos, ajudarão os estu-
dantes a ingressar no mercado 
de trabalho. As empresas pre-
cisam de mão de obra quali-
ficada, e sabemos o peso que 
uma formação com a chancela 
da Faetec proporciona – avalia 
o presidente da Faetec, Romu-
lo Massacesi.

A divulgação do sorteio 
acontece no dia 3 de março e 
as aulas terão início no dia 6 
de abril. Os alunos bolsistas 
receberão uma assistência es-
tudantil, com ajuda de custo 
para uma passagem municipal 
ida e volta, e também lanche.

 MPF abre concurso para vagas de estágioFaetec abre mais de 600 vagas para cursos técnicos de 
Nível Médio por meio do programa Novos Caminhos Estudantes de Direito já po-

dem se inscrever para oportuni-
dades de estágio no Ministério 
Público Federal na 2ª região. O 
concurso contempla vagas no 
quadro reserva de estagiários 
da Procuradoria Regional da Re-
pública da 2ª Região (PRR2), no 
Centro do Rio, com carga horária 
de 20 horas semanais. A bolsa é 
no valor de R$ 850 mais auxílio-
-transporte de R$ 7 por dia.

Para participar do processo 
seletivo, o estudante precisa 
estar matriculado no curso de 
Direito em uma das instituições 
vinculadas ao MPF, ter conclu-
ído o 4º semestre da graduação 
e ter pelo menos dois períodos a 
serem cursados.

As provas contarão com três 

questões dissertativas, terão 
duas horas de duração e devem 
acontecer nos dias 18 e 19 de 
março. O horário e local ainda 
serão divulgados, no dia da ava-
liação o MPF vai aceitar doação 
de alimentos não perecíveis, que 
serão destinados a fins sociais.

Saiba como se inscrever
A pré-incrição e envio da do-

cumentação, de caráter elimina-
tório, devem ser feitos pelo site 
www.mpf.mp.br/concursos até 
o dia 8 de março. Os candidatos 
aprovados serão convocados 
enquanto o edital estiver válido. 
Todas as dúvidas podem ser es-
clarecidas pelo e-mail: prr2-esta-
gio@mpf.mp.br ou pelo telefone 
(21) 3554-9093.

Os interessados devem realizar o cadastro no site

Foto: Divulgação

Sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro

Foto: Divulgação



Carnaval

á é carnaval no 
Madureira Sho-
pping! E para 
entrar no ritmo 
da folia, em par-
ceria com a di-
retoria da Por-
tela, o shopping 
inaugurou no 
terceiro piso 

o espaço ‘GUAJUPIÁ, TER-
RA SEM MALES’. A parceria 
da Portela com o Madureira 
chega ao seu 5º ano e marca 
o sucesso de uma parceria 
que tem trazido benefícios 
e encantamento aos nossos 
clientes e frequentadores. 
Segundo Andréia Vidal ge-
rente de marketing do Ma-
dureira Shopping, “estamos 
felizes em receber novamen-
te a Portela em nossa casa. 
As duas marcas represen-

tam importantes ícones da 
região, e ao longo do tempo 
criaram um vínculo emocio-
nal com o público. Não exis-
te shopping sem a Portela, 
somos parte de um todo. ”

Até o dia 1º de março os vi-
sitantes terão a chance de ver 
a exposição de fantasias inédi-
tas da Portela para o desfile de 
2020, que tem como enredo 
"GUAJUPIÁ, TERRA SEM MA-
LES", uma história dos primei-
ros habitantes do Rio.

Este ano haverá na loja um lo-
cal instagramável com um trecho 
do samba “Se Guanabara é resis-
tência, o índio é arco, é essência” 
para interação dos clientes. O 
espaço tem iluminação especial 
com 11 lâmpadas tubulares bran-
cas e azuis. Além das vendas a loja 
terá uma programação especial 
com ações diversas.

Portela inaugura loja no 
Madureira Shopping

J
CCulturando ulturando 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

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

Até o dia 1º de março os visitantes terão a chance de ver a exposição de fantasias inéditas da Portela para o desfile de 2020

Serviço:
Loja da Portela no Madureira Sho-
pping (Estrada do Portela 222, 3º piso).

Data: de 01 de fevereiro a 01 
de março de 2020
-  Horário de funcionamento da 

loja:  de segunda a sábado das 
9h às 22h; domingo e feriado 
das 15h às 21h.

SEXTA-FEIRA 14 DE 
FEVEREIRO DE 2020
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

 Conheça um pouco de 
Michelle Pandora 

 O talento de cativar pes-
soas sempre foi carro chefe 
na vida e na personalidade 
de Michele Pandora. A ca-
racterística de saber o que 
quer da vida credibilizou a 
morena a colecionar suces-
sos no ramo da venda.

Sua experiência como 
revendedora e logo depois 
Diretora de vendas de uma 
das maiores empresas de 
cosméticos a nível mundial, 
foram mais que suficientes 
para começar a falar de cos-
méticos em suas redes so-
ciais. Por receber produtos 
antes das revendedoras, ela 
mostrava para suas seguido-
ras a forma ideal de aplicar os 
produtinhos, tempo de pau-
sa e outras coisas mais.

Lembrando que Pandora 
não tinha intenção alguma 
em ser blogueira ou coisa pa-
recida, o intuito desde o inicio 
era ajudar as meninas do in-
terior a ganhar seu próprio di-
nheiro. Depois de um tempo 
ela parou de gravar os vídeos, 
por conta de motivos pessoais.

Depois disso, entre uns 
contatos e outros, acabou 
conhecendo o Stanley Gus-
man que a convidou pra 
mostrar seu talento nas te-
linhas. Como todos sabem, 
ter um horário na TV não 
é nem um pouco barato.  
Sendo assim, ela buscou a 
união entre influenciado-

res de sua cidade, e conse-
guiu arrecadar um dinheiro 
e entrar na TV em parceria.

A sede por aprender aos 
poucos a levou a fazer reporta-
gens e a conquistar o seu pró-
prio espaço na emissora. “Os 
empresários começaram a se 
interessar pela minha imagem, 
comecei a fazer _merchan_  de 
grandes marcas, era nas famo-
sas propagandas que eu me 
destacava.” A sua saída da filial 
do SBT veio quando Pandora 
recebeu uma proposta pra lá 
de tentadora que era coman-
dar um programa próprio na 
BAND, onde trabalhou por dois 
anos e recebeu alguns prêmios 
dentre eles o da Revista Caras. O 
destaque cultural do programa 
não apenas em Minas Gerais, 
como em todos Brasil e exterior, 
foi um grande marco em sua 
carreira. Não podemos deixar 
de falar do Prêmio Mulheres 
da Década, vários artistas como 
Luiza Brunet e Renata Banhara 
foram homenageadas.

No final do ano passado 
a gata anunciou sua saída da 
emissora Band Minas. “Fui 
muito feliz lá , e agora é hora de 
voar mais alto, em breve tere-
mos muitas novidades!”

A nossa coluna foi atrás, e 
fontes nos informaram que em 
breve Michelle Pandora estará 
em horário nobre da televisão, 
então fiquem ligados, que nossa 
coluna dará em primeira mão. 
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Foto: Divulgação/Assessoria 

 Foto: Divulgação/Assessoria  

 Evelyn Regly retoma o “Seca Vaca”, um projeto 
que movimenta cinco milhões de seguidores 

A influenciadora digital Jade 
Seba, que possui mais de dois mi-
lhões de seguidores no Instagram, 
participou do programa “Vida Leve 
Especial Verão”, do canal Shoptime. 
Em entrevista à apresentadora Ra-
phaela Palumbo, ela contou sobre 
os seus cuidados pessoais na esta-
ção mais quente do ano, e também 
com o filho Zion, de oito meses, 
fruto do relacionamento com o ator 
Bruno Guedes.  “Estamos sempre 
na piscina que temos em casa, mas 
não gosto de pegar sol no rosto. No 
corpo, até tomo um pouco de sol e 
uso bronzeador. Já em relação ao 
Zion, assim que o pediatra liberou, 
começamos a ir à praia e à piscina 

Afirma

com ele, nos horários apro-
priados e com protetor so-
lar”, disse Jade.

 A influenciadora também 
comentou sobre os cuidados 
com os cabelos na água do 
mar e da piscina. “Eu tinha 
mais atenção quando era 
loira, mas não deixo de pas-
sar um creme depois que 
molho”, ressaltou Jade Seba, 
que também afirmou, com 
exclusividade no programa, 

que já confirmou a data do 
seu casamento com Bruno 
Guedes. “Queríamos casar 
antes do nascimento do 
Zion, mas não foi possível, 
e o que eu posso adiantar é 
que será em setembro e já es-
tamos nos preparativos. Nós 
sempre tivemos o desejo de 
sermos pais, então preten-
demos sim ter outros filhos, 
mas não vai ser para agora”, 
finalizou a influencer.

 Uma das influenciadoras de 
maior destaque do país, Evelyn 
Regly lançou desde 2016 o 
projeto "Seca Vaca", umas das 
hashtags mais famosas na Web 
ganhou uma página exclusiva 
na rede social alimentada pela 
própria You Tuber. A referência 
veio de um bordão é tudovaca# 
exibido no canal é do babado.

Após engordar 16 kg duran-
te a sua gravidez, a influencer e 
youtuber Evelyn Regly inicia a 
terceira edição do seu projeto 
“Seca Vaca” que tem o intuito 
de compartilhar novos hábitos 

alimentares, dicas e incentivar 
quem precisa de um empur-
rãozinho para começar aquela 
mudança desejada.  

“Essa vitória não é só mi-
nha, é de vocês também e é 
claro da minha nutricionista 
Lidiane Santana, porque sem 
o apoio dela eu não teria con-
seguido”.  Afirma a Youtuber . 

No mês de fevereiro Evelyn 
já deu um start no “Seca Vaca 
Carnaval”. 

“Ainda restam 8kg da gravi-
dez para eu eliminar e o carnaval 
é apenas um incentivo a mais”. 

 Foto: Divulgação/Assessoria

 Jade Seba conta sobre cuidados no verão e nuncia data 
de seu casamento em programa do canal Shoptime 
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 Fevereiro entra com a 
Lua Nova em Aquário com 
Mercúrio e Júpiter em Sagi-
tário. No campo socioeconô-
mico teremos um período 
de expansão grandioso e fa-
vorável em todos aspectos. 
O sentido de empatia, senso 
comum e respeito ao próxi-
mo serão muito postos em 
prática pelas pessoas que 
estarão mais comunicativas 
e produtivas.

ÁRIES

Para os arianos que estão 
com problemas judicias, em fe-
vereiro terão grandes vitórias. O 
mês é favorável para se pôr em 
prática aqueles projetos que es-
tão no fundo da gaveta.

Banho: Alevante  
Salmo: 43

TOURO

Os taurinos que estão de-
sempregados terão grandes 
oportunidades de trabalho em 
fevereiro. Para os empresários e 
autônomos chega a hora de in-
vestir em contratos e parcerias.

Banho: Espada de São Jorge  
Salmo: 23

GEMEOS

Mês favorável para reu-
niões familiares e para os 
geminianos que tem inte-
resse em comprar, vender 
ou alugar um imóvel. O mo-
mento traz novas oportuni-
dades e grandes mudanças 
na sua vida.

Banho: Alecrim
Salmo: 57

CÂNCER

O mês aonde os canceria-
nos irão trabalhar muito, pro-
duzir e vão atingir as metas 
que tanto almejam a muito 
tempo, porém tenham aten-
ção ao cansaço físico.

Banho: Rosa Amarela
Salmo: 67

LEÃO

A sexualidade e a sensua-
lidade de leão estará a flor da 
pele. Para os solteiros teremos 
grande possibilidades de um 
novo relacionamento surgir.

Banho: Rosa Vermelha
Salmo: 89

 VIRGEM

 Tenha cuidado com aborre-
cimento e desgaste emocional. 
Atenção redobrada a vida pro-

fissional, metas e foco no traba-
lho podem organizar o seu dia 
dia para que tenha mais tran-
quilidade financeira.

Banho: Arruada

LIBRA

Mês de transformação fi-
nanceira, mês de conquistas 
materiais importantes, porém 
em relação a relacionamentos 
tenha mais reflexão sobre seu 
relacionamento amoroso, se es-
tiver casado.

Banho: Anis Estrelado
Salmo: 41

ESCORPIÃO

O mês traz grande oportu-
nidades profissionais e acordos 
financeiros, pagamento de divi-
das muito antigas. Aperfeiçoa-
mento e estudo trarão grandes 
novidades para sua vida.

Banho: Malva  
Salmo: 59

SAGITÁRIO

Para os sagitarianos que 
pensam em ter uma empresa, 
o mês traz muitas oportuni-

dades de mudanças. Para que 
isso aconteça, busque no seu eu 
interior e toda a autoconfiança 
que será necessária.

Banho: Rosa branca
Salmo: 47

 CAPRICÓRNIO

Tenha cuidado com inveja 
trapaças, aborrecimento e ao 
assinar papéis e acordos de tra-
balho. O mês pede economia e 
limpeza espiritual. Estarão se 
sentindo muito vulneráveis e 
expostos espiritualmente.

Banho: Boldo
Salmo: 75

AQUÁRIO

Os aquarianos terão vida 
social movimentada e com apa-
recimento de novas amizades e 
contatos profissionais. Estarão 
muito questionáveis em rela-
ção a suas próprias vidas.

Banho: Rosa Vermelha
 Salmo: 64

PEIXES

Momento de crescimento 
emocional e afetivo, novos ro-
mances podem surgir para os 

piscianos no mês de fevereiro 
,todas as emoções e padrões de 
pensamento que afetem a sua 
liberdade amorosa devem ser 
deixados de lado.

Banho: Guiné
Salmo: 38

Previsão do mês para todos Previsão do mês para todos 
os signos - Confira o seuos signos - Confira o seu

Biografia 

Cigano Iago do Oriente 
é cartomante, numeró-
logo, mago, espiritualista 
universalista. Atende on-
line via whatssap em toda 
América Latina, Europa e 
Estados Unidos. A mais de 
8 anos vem desenvolven-
do um trabalho referencial 
de consulta a distância e 
limpeza espiritual.

 O Tarot Cigano Iago foi 
eleito a empresa referen-
cial no ramo holístico pelo 
Instituto Pesquizare.

Cigano Iago já partici-
pou de programas de tv no 
Brasil, Chile e México. 

Atualmente trabalha no 
canal 28 da oitv e sky tv a 
nivel nacional.

Fevereiro
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Filipe Luís comemora o terceiro gol do Flamengo

udo parecia 
tranquilo para 
o Flamengo, 
que jogava 
muito bem e 
abriu 3 a 0 no 
Fluminense. 
Mas, na reta fi-
nal da partida, 

a equipe de Jorge Jesus baixou 
o ritmo, viu o adversário dimi-
nuir para 3 a 2 e correu o risco 
de levar o empate - que classifi-
caria o rival. Com três finais pela 
frente, serviu de alerta.

Para Filipe Luís, que marcou 
seu primeiro gol com a camisa 
rubro-negra, o pecado que o 
time costuma cometer é relaxar 
demais quando acredita estar 
com uma vitória assegurada. 
Algo que aconteceu, por exem-
plo, contra o Vasco (4 a 4) e Goi-
ás (2 a 2), na última temporada.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMengão
Com finais pela frente, Filipe 
Luís alerta o Flamengo: "Quando 
tira o pé do acelerador, sente"

T
Depois de se classificar 

para a final da Taça Guana-
bara (contra o vencedor de 
Boavista e Volta Redonda), 
o Flamengo decide no pró-
ximo domingo, em Brasília, 
contra o Athletico-PR, o títu-
lo da Supercopa do Brasil. Na 
quarta-feira seguinte, dia 19, 
começa o duelo com o Inde-
pendiente del Valle pela Re-
copa Sul-Americana.

- Quando nosso time tira o 
pé do acelerador, sente. Acon-
tece. Já aconteceu ano passa-
do. Acho que não é questão 
física, é mental. Simplesmen-
te achamos que já está ganho. 
É uma falta que não faz, uma 
bola que não dá o valor que 
deveria dar... Eu me incluo nis-
so - disse Filipe Luís.

Outro a marcar contra o Flu-
minense, Bruno Henrique tam-

bém viu o Flamengo relaxado 
demais depois de abrir vanta-
gem no placar. Ele lembrou que 
na Supercopa do Brasil não ha-
verá margem para erro.

- Nossa equipe perdeu um 
pouquinho do que estava fa-
zendo. No primeiro tempo jo-
gamos muito bem, mas relaxa-

mos um pouco depois dos gols. 
Serviu de lição. Contra uma 
equipe qualificada, não pode 
ter esses erros. Tem que en-
trar de uma maneira diferente 
(na Supercopa). É um jogo só, 
não pode dar mole. O poder 
de concentração aumenta um 
pouco mais - disse o camisa 27.

O Flamengo se reapresenta 
na manhã desta quinta-feira no 
Ninho do Urubu e viaja à tarde 
para Brasília. A final contra o 
Athletico-PR será no domin-
go, às 11h, no Mané Garrincha. 
A novidade será a presença de 
Rodrigo Caio, recuperado de 
um corte no joelho.


