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realização de uma cirurgia realização de uma cirurgia 
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RJ tem cinco 
casos suspeitos 
de coronavírus

Feirão Limpa Nome 
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ministro da Edu-
cação, Abraham 
Weintraub, di-
vulgou nesta 
quarta-feira (26) 
a lista das esco-
las que aderiram 
ao programa cí-

vico-militar.
A proposta do governo é 

Educação

O
usar as Forças Armadas em 
funções administrativas e na 
gestão nas escolas com o obje-
tivo de melhorar os resultados 
das avaliações educacionais. A 
adesão de estados e municí-
pios é voluntária.

Em 2020, 54 escolas de 
todo o país participarão do pi-
loto do programa – cada escola 

vai receber R$ 1 milhão para im-
plementar o projeto, de acordo 
com o MEC.

Para especialistas, o investi-
mento é alto se considerado o 
impacto da política, que abran-
ge uma pequena parcela da 
população. Já o MEC defende o 
"pluralismo pedagógico".

A ideia do governo federal é 
ofertar 216 escolas cívico-milita-
res no país até 2023. De acordo 
com o Ministério da Educação, 
professores civis continuarão 
responsáveis pela sala de aula. 
Atualmente, o Brasil tem 203 
escolas desse tipo, em 23 unida-
des da federação.

A ideia do governo federal é ofertar 216 escolas cívico-militares no país até 2023

Escolas cívico-militares: ministro 
divulga lista de instituições que 
aderiram ao programa

Foto: Divulgação

Segundo o Ministério da Edu-
cação, as ações das escolas cívi-
co-militares vão se concentrar 
em três principais áreas:

Educacional: atividades para 
fortalecer valores “humanos, 
éticos e morais” e incentivar a 
formação integral dos alunos.

Didático-pedagógica: ativi-
dades de supervisão escolar e 
psicopedagogia para melhorar o 
processo de ensino e aprendiza-
gem.

Administrativa: ações para 
melhorar a infraestrutura e or-
ganização das escolas

   Na última sexta (21), o 
Ministério Público contes-

tou, em manifestação envia-
da à Justiça, a informação da 
Prefeitura de Campinas (SP) 
de que houve uma consulta 
ao Conselho Escolar da uni-
dade indicada para receber o 
modelo cívico-militar. A ma-
nifestação, assinada por três 
promotores, aponta que a reu-
nião com o conselho da Esco-
la Municipal de Ensino Fun-
damental (Emef ) Professora 
Odila Maia Rocha Brito serviu 
apenas para passar uma "bre-
ve exposição" do modelo cí-
vico-militar e não deu espaço 
para que o grupo analisasse a 
possível adesão ao programa.

O secretário de Avaliação de Polí-
ticas Públicas, Planejamento, Ener-
gia e Loterias do Ministério da Eco-
nomia, Alexandre Manoel da Silva, 
anunciou à sua equipe que deixará 
o cargo na próxima semana.

O economista do Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), alegou motivos 
pessoais. A exoneração deve 
ser publicada até segunda no 
"Diário Oficial". Ele coordenou 

Secretário de Avaliação e Planejamento 
diz à equipe que deixará Ministério 
da Economia

no ano passado a concessão 
à iniciativa privada da loteria 
instantânea, conhecida popu-
larmente como "raspadinha"

A saída de Alexandre Ma-
noel irá provocar uma rees-
truturação na secretaria, que 
além das áreas de energia e 
loterias, acompanha a efici-
ência de políticas públicas, 
como os subsídios da União.

O ministro Paulo Guedes tam-
bém pediu ao secretário-executivo 
da pasta, Marcelo Guaranys, que co-
ordene uma proposta de reorgani-
zação do Ministério da Economia, 
para eliminar sobreposições nas 
atribuições da secretarias especiais 
que ocorreram pela junção dos an-
tigos ministérios da Fazenda, Pla-
nejamento, Desenvolvimento e 
Comércio e Previdência.
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Guedes também quer dar mais 
agilidade à execução das políticas 
do ministério. As mudanças po-
dem abarcar o recém chegado 
Programa de Parcerias de Investi-
mentos, que acabou de ser trans-
ferido da Casa Civil para a Econo-
mia, onde manteve o status de 
secretaria especial. Até abril é pre-
vista a publicação de um decreto 
reestruturando a pasta.
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Clínicas da Família das zonas 
Norte e Sul do Rio estão com 
atendimento médico compro-
metido. Com a mudança de 
gestão das unidades de atenção 
básica do município, a maioria 
dos médicos não quis manter o 
contrato de trabalho, alegando 
perda salarial.

Na semana passada, a Rio Saú-
de, empresa pública da Prefeitura 
do Rio, assumiu a administração 
das unidades, o que já havia sido 
feito há dois meses nas Clínicas da 
Família da Zona Oeste. Os médicos, 
em assembleia, decidiram não as-
sinar o contrato porque os salários 
foram reduzidos na troca da gestão.

Na manhã desta quinta-feira, 
o sindicato que representa a ca-
tegoria disse que a negociação 
com a prefeitura parou durante o 
carnaval e que pelo menos 60% 
das vagas nas unidades das zonas 
Norte e Sul não foram ocupadas.

Em busca de atendimento 
médio, muitos pacientes madru-
garam na fila nesta quinta-feira.

"Eu vim na quinta passada 
para saber da consulta, que es-
tava marcada há uns 3 meses, 
e mandaram que viesse hoje. 
Eu cheguei aqui cinco horas da 
manhã, e estava cheio de gen-
te. Eu ainda não sei se vou ser 
atendida, infelizmente", disse 

Clínicas da Família das zonas Norte 
e Sul do Rio ficam sem atendimento 
após mudança na gestão

pós o primeiro 
caso de corona-
vírus ser confir-
mado no Brasil, 
a Secretaria de 
Estado de Saú-
de do Rio de 
Janeiro (SES) 
informou, na 
noite desta 

quarta-feira, que investiga cin-
co casos suspeitos do Covid-19, 
identificados nos municípios do 
Rio de Janeiro (2), Niterói (2) e 
Nova Iguaçu (1).

Segundo a pasta, os dados fo-
ram fechados às 16h e o mesmo 
procedimento é adotado todos 
os dias. O boletim do Ministério 
da Saúde é referente às informa-
ções encaminhadas pelos es-
tados até às 12h. A SES reiterou 
que ainda não há nenhum caso 
de coronavírus confirmado no 
estado e que a população não 
precisa se alarmar, mas deve 
continuar a ter cuidados básicos 
de prevenção ao contágio.

Em nota, a secretaria esclare-
ceu que "todos os casos suspeitos 
seguirão protocolos de atendi-
mento preconizados pelo Minis-
tério da Saúde e previstos no pla-
no de contingência da SES".

Casos monitorados e uma in-
fecção confirmada

As 34 pessoas que tiveram 
contato mais próximo com o bra-
sileiro que está infectado por co-
ronavírus estão sendo monitora-

PARA TODOSPARA TODOSBoletim

A
das mais de perto pelos governos 
de São Paulo e pelo governo fe-
deral. Desse total, 30 pessoas são 
parentes que estiveram almoçan-
do na casa do paciente na capital 
paulista no domingo, entre eles, 
duas crianças que são netas dele. 
As outras quatro são pessoas que 
estiveram próximas dele no voo 
que ele fez da Itália para o Brasil 
na última sexta-feira.

"Seguimos protocolos interna-
cionais da Organização Mundial 
de Saúde e do Ministério da Saú-
de. Os familiares já foram todos 
contatados e a orientação é para 
que estejam atentos aos sinto-
mas e, quando tiverem sintomas, 
eles devem procurar um serviço 
de saúde. Também falamos para 
que eles evitem aglomerações. O 
homem está em isolamento do-
miciliar. Ele usa máscara e existe 
um protocolo para eliminação de 
resíduos domiciliares (lixo). Estão 
todos eles orientados. E os quatro 
pacientes do contato no voo (que 
estavam na mesma área que ele) 
foram todos orientados", disse 
nesta quarta-feira a coordenadora 
de Vigilância em Saúde do Muni-
cípio de São Paulo, Solange Saboia.

De acordo com a diretora do 
Centro de Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria da Saúde, 
Helena Sato, a esposa do ho-
mem que teve o caso confirma-
do para coronavírus está viven-
do na mesma casa que ele, mas 
em ambiente separado. Toda a 

louça que ele utiliza é separada 
somente para ele. A esposa não 
apresenta sintomas da doença.

Nenhuma das pessoas que 
tiveram contato com o contami-
nado, chamadas de contactantes, 
apresentaram sintomas. Por isso 
elas não precisam estar em qua-
rentena, segundo os protocolos 
que são seguidos mundialmente. 
Elas são apenas orientadas sobre 
os sintomas, procedimentos ade-
quados e riscos.

Primeiro caso na 
América do Sul

O primeiro caso de Covid-19 
foi diagnosticado na terça-feira, 
em um paciente do Hospital Is-
raelita Albert Einstein. O exame 
foi enviado para contraprova no 
Instituto Adolfo Lutz, laboratório 

de referência nacional para análise 
de amostras casos suspeitos, que 
confirmou o resultado. Esse pa-
ciente esteve na Itália, a trabalho. 
Quando começou a apresentar 
sintomas, como tosse, coriza e fe-
bre, procurou o hospital, que con-
firmou a suspeita.

Além dos sintomas como febre, 
dificuldade para respirar, tosse ou 
coriza é preciso observar outros 
aspectos epidemiológicos, como 
histórico de viagem em área com 
circulação do vírus ou mesmo 
contato próximo a algum caso 
suspeito ou confirmado laborato-
rialmente para Covid-19. As áreas 
consideradas de risco hoje, em 
que houve confirmação de trans-
missão de coronavírus, são Itália, 
Austrália, China, Coreia do Sul, Co-
reia do Norte, Camboja, Filipinas, 

Japão, Malásia, Vietnã, Singapura, 
Tailândia, Alemanha, França, Irã e 
Emirados Árabes Unidos.

"Quem é o caso suspeito? É 
a pessoa de qualquer idade que 
apresente febre, acompanhada por 
outros sintomas respiratórios que 
pode ser desde uma coriza nasal 
ou uma tosse", disse Sato. Além 
disso, destacou ela, é observado se 
essa pessoa viajou recentemente. 
"(Além de apresentar sintomas, 
pessoas suspeitas são aquelas) que 
nos últimos 14 dias tenham vindo, 
além da China, desse conjunto de 
países que foi incluído (na lista feita 
pelo Ministério da Saúde)".

Para prevenir a doença, o ideal 
é lavar as mãos constantemente 
com água e sabão ou álcool gel. 
Também é importante proteger o 
nariz e a boca quando espirrar.

Saúde investiga cinco casos 
suspeitos de coronavírus
no Estado do Rio

Foto:Warley de Andrade / TV Brasil

Em nota, a secretaria esclareceu que "todos os casos suspeitos seguirão protocolos de atendimento preconizados pelo Ministério da Saúde 

a aposentada Olga Barreto, que 
aguardava na porta da Clínica da 
Família Souza Marques, no Cam-
pinho, Zona Norte.

Na Rocinha, Zona Sul, também 
faltavam médicos na clínica Rinal-
do de Lamare. Não havia previsão 
de atendimento aos pacientes.

Para o diretor do Sindicato dos 
Médicos, Alexandre Duque, faltou 
planejamento por parte do Execu-
tivo municipal.

"A troca das OSs pela empresa pú-
blica de saúde poderia ter sido feita 
de maneira bem tranquila, lenta e 
gradual, com concurso público para 
todos os novos contratados. O que 
está sendo realizado agora impacta 
diretamente no serviço à população 
e também nos profissionais, que fi-
cam sem saber muito o que vai acon-
tecer nas próximas semanas", diz.

O coletivo 'Nenhum serviço 
de saúde a menos' divulgou 

uma carta aberta à prefeitura 
dizendo que as unidades de 
atenção básica estão deses-
truturadas. Além disso, pede 
a criação de um gabinete de 
crise para lidar com a situação 
e a recontratação emergencial 
de profissionais.

A empresa pública declarou que 
trabalha para completar o quadro 
de funcionários das unidades e que 
as regiões afetadas já sofriam com 
falta de profissionais desde a gestão 
da Organização Social.

Sobre a reclamação dos rebaixa-
mentos dos salários dos médicos, a 
Rio Saúde disse que os pagamen-
tos estão de acordo com os pisos de 
cada categoria.

Crivella pede 'paciência' 
à população

Nesta manhã, durante inaugu-
ração de um aparelho de resso-

nância magnética no Hospital 
Miguel Couto, o prefeito Marce-
lo Crivella voltou a pedir paciên-
cia para a população que depen-
de da rede pública de saúde.

"Estamos em um momen-
to de transição, então a gente 
tem que ter um pouquinho de 
paciência agora, não é? É um 
momento em que nós estamos 
fazendo os concursos, dando 
posse às pessoas, reorganizan-
do as equipes. Mas, logo logo, 
daqui a um mês no máximo, 
nós vamos estar com toda a 
atenção básica trabalhando de 
maneira muito melhor", de-
clarou o prefeito.

Essa não foi a primeira vez 
que a prefeitura pediu paciência 
à população por problemas na 
saúde. Foi assim também du-
rante a crise nos hospitais Albert 
Schweitzer e Pedro Segundo.
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Secretaria 
Municipal 
de Saúde, 
em parce-
ria com o 
H e m o r i o , 
r e a l i z o u 
coleta de 
s a n g u e 

para doação no salão da 1ª 
Igreja Evangélica Congre-
gacional de Itaguaí, que 
cedeu o espaço e voluntá-
rios para auxiliar na orga-
nização. A ação, que teve o 
apoio da Secretaria de Se-
gurança Pública, Defesa Ci-
vil e Transporte, também 
contou com a presença de 
funcionários da Secretaria 
de Saúde; do Bispo Brás 
Cláudio Evangelista; e do 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
Dr. Vicente Jannuzzi, clíni-
co geral do Hemorio.

Foram realizados 120 ca-
dastros na ação. Esse era o 
número esperado pelo He-
morio. O candidato à doação, 
que atendia às condições bá-
sicas, passava pelo cadastro, 
preenchia um formulário e 
se hidratava. Depois disso, o 
candidato passava pela tria-
gem e só então efetuava a 
coleta. O Dr. Vicente Jannu-
zzi ressaltou a importância 
da atitude e explicou as con-
dições para realizar a doação.

– A doação de sangue é 
um gesto humanitário de 
solidariedade e cidadania, 
rápido e pode salvar vidas 
– disse o médico responsá-
vel dessa ação.

A 1ª Igreja Evangélica 
Congregacional de Itaguaí 
é uma apoiadora da causa. 
O Bispo Cláudio Evangelis-
ta contou que sempre que 
possível a comunidade cris-
tã disponibiliza ônibus e 
vans para levar pessoas até 

o Hemorio, no Centro do 
Rio de Janeiro, para realizar 
doações. Ele contou sobre a 
experiência que teve com o 
sangue doado.

– Sou solidário à causa. Mi-
nha esposa precisou de doa-
ções de sangue durante mui-

to tempo e pude ver de perto 
a necessidade de ações como 
essa. Doar sangue é um gesto 
de amor ao próximo. Fico fe-
liz em ceder o espaço à Secre-
taria de Saúde para receber o 
Hemorio – destacou o Bispo 
Brás Cláudio Evangelista.

Prefeitura de Itaguaí 
e Hemorio colhem 
sangue para doação 

Foram realizados 120 cadastros na ação

Foto: Divulgação

Marque na agenda e compar-
tilhe com os amigos e familiares 
que ainda não se vacinaram: dia 
7/3 tem Dia D contra o sarampo.

Serão dois polos de atendimen-
to: no Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) na Rua Cara-

muru, 108 em Piabetá, e no Centro 
de Imunização, na Rua Getúlio Pe-
reira, atrás do Hospital Municipal de 
Magé. A ação acontece no sábado 
das 8h às 17h para atender aqueles 
que não conseguem ir às unidades 
de saúde para tomar a vacina.

A vacinação estará dispo-
nível para quem tem de seis 
meses até 59 anos de idade que 
ainda não tomaram as duas do-
ses recomendadas. Basta com-
parecer em uma dessas unida-
des com a caderneta.

Hospital Municipal de Belford Roxo 
ganha tomógrafo

Dia 7 de março tem nova etapa de 
vacinação contra o sarampo

Durante visita Ao Hospital 
Municipal, o secretário de Saúde 
de Belford Roxo, Christian Vieira, 
vistoriou a sala onde fica o tomó-
grafo. O equipamento de última 
geração faz exame de corpo intei-
ro e oferece imagens de alta reso-
lução, auxiliando no diagnóstico 
mais preciso especialmente para 
as áreas de ortopedia, cardiologia 
e vascular.  William Cabral, diretor 
do hospital, contou que a unida-
de tem realizado uma média de 
15 exames por dia e a expectativa 
é começar a receber mais pacien-
tes a partir deste mês.

O tomógrafo é capaz de realizar 
cerca de 80 exames por dia. Além 
disso, os médicos recebem o laudo 

em menos de uma hora. “Essa rapi-
dez no resultado do exame ajuda 
muito no atendimento de emer-
gência e iremos salvar muitas vidas 
com a ajuda dele” contou Hugo 
Marques, coordenador técnico res-
ponsável pelo exame no hospital.

Na hora da visita, Euzita Rocha 
tinha acabado de fazer a tomogra-
fia. A filha, Simone, contou que a 
mãe recentemente sofreu um aci-
dente vascular encefálico (AVE) e 
elas estavam com dificuldade de 
conseguir o exame até saberem 
do novo tomógrafo no Hospital 
Municipal. “Estou muito satisfeita. 
Já vou sair daqui com o resultado 
para levar para o médico”, comple-
tou Simone. 

Equipamento de última geração faz exame de corpo inteiro e oferece imagens de alta resolução

Público-alvo da campanha são pessoas dos seis meses aos 59 anos que ainda não se vacinaram

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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m torcedor 
do Flamengo 
identif icado 
como Ever-
ton Lima 
Campos, de 
36 anos foi 
e n c o n t r a d o 
morto, na 
tarde desta 

quarta feira, na rua Cabiúna, 
em C ampo Grande,  Zona 
O este do Rio de Janeiro. 
S egundo a Polícia  Militar, 
agentes do 40ºBPM (C am-
po Grande) foram aciona-
dos e encontraram o corpo 
com ferimentos de bala.  A 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
área foi  isolada e a  perícia 
acionada. 

Segundo relatos nas redes 
sociais, o homem, é vice-
-presidente de uma torcida 
organizada do Flamengo e 
estava indo para o jogo do 
clube no Maracanã quando 
foi baleado. A página da tor-
cida Jovem do Flamengo, 
nas redes sociais, lamentou 
a morte de Everton. 

De acordo com a Polícia 
Civil, o caso foi registrado na 
Delegacia de Homicídios da 
Capital e está em andamen-
to para investigar o que mo-
tivou a morte.

Vice de organizada do 
Flamengo é encontrado 
morto em Campo Grande

Foto: Reprodução

Everton Campos é encontrado morto em Campo Grande

Sobrinha de Alcebíades Paes 
Garcia, o Bidi, Shanna Harrou-
che Garcia irá comparecer nes-
ta sexta-feira (28) na Delegacia 
de Homicídios da Capital, para 
prestar esclarecimentos. A in-
formação foi passada pelo seu 
marido, Rafael Alves, que disse 
que o depoimento será dado es-
pontaneamente.

Bidi foi assassinado na madru-
gada da última terça-feira e uma 
das linhas de investigação da DH 
é a disputa familiar pela herança, 
que começou a ser construída 
por pelo contraventor Waldo-
miro Garcia, o Miro, patriarca da 
família Garcia. O patrimônio do 
jogo do bicho estaria avaliado em 
cerca de R$ 25 milhões.

"Ela não foi intimada, mas 
vai comparecer amanhã lá por 
livre e espontânea vontade, 
para esclarecer tudo que for 
necessário", declarou.

Ainda segundo Rafael Alves, o 
assassinato de Bidi, na madruga-
da da última terça, após assistir o 
segundo dia de desfiles da escola 
de samba do grupo especial, dei-
xou sua esposa assustada e ela 
acredita que está correndo risco.

"A vida que corre risco tam-
bém é a dela, né. Há cinco meses 
ela sofreu um atentado. Agora 
matam o tio. Onde isso vai pa-
rar?", questionou.

Atentados contra a
 família Garcia

Em outubro, Shanna foi ata-
cada a tiros no estacionamento 
de um shopping na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na 
época, ela chegou a afirmar que 
o seu cunhado, Bernardo Bello, 
estava por trás do crime.

Ela não foi a primeira da fa-
mília a ser alvo de atentados. O 
pai dela, o bicheiro Waldemir 
Paes Garcia, o Maninho, foi 
assassinado em 2004. Desde 
então, começou uma guerra 
na família Garcia pelo controle 
dos pontos de jogo do bicho no 
estado do Rio.

Sete anos depois, a vítima 
foi o ex-marido de Shanna, 
José Luiz de Barros Lopes, o 
Zé Personal. Ele era suspeito 

de ser o responsável pelo con-
trole de máquinas de caça-ní-
queis na Zona Sul.

Em 2017, o filho de Maninho 
e irmão de Shanna, Myro Gar-
cia, conhecido como Myrinho, 
foi assassinado ao tentar fugir 
de sequestradores, após o seu 
resgate ser pago. O jovem ficou 
em cárcere privado por dois dias 
e os criminosos exigiam uma 
recompensa de R$ 100 mil para 
libertá-lo.

"Shanna quer soluções des-
ses casos. A tentativa de execu-
ção contra ela, a morte do pai, 
a morte do tio, do irmão, do ex 
marido. Alguém tem interesse 
nisso e está agindo sozinho con-
tra todos! Uma família está sen-
do eliminada", finalizou o mari-
do de Shanna. 

Criança é raptada e estuprada em 
Duque de Caxias

Shanna Garcia irá prestar depoimento na 
DH no caso da morte do tio Bidi nesta sexta Um homem foi preso após 

sequestrar e estuprar uma 
criança de 10 anos, próximo 
à comunidade Coreio, no 
bairro Saracuruna, em Du-
que de Caxias, nesta quar-
ta-feira. O criminoso e a ví-
tima foram localizados após 
um acionamento via rádio, 
com as características do 
veículo utilizado. 

Equipes do 15ºBPM (Duque 
de Caxias) realizaram buscas 
pela região e localizaram o au-
tomóvel suspeito estaciona-

do na Rua Ministro Lindolfo 
Collor. Durante a abordagem, 
a vítima abriu a porta do carro 
e correu em direção aos mili-
tares. Um homem estava no 
interior do veículo e recebeu 
voz de prisão. 

A criança contou que foi 
ameaçada e estuprada pelo 
criminoso. Ela foi levada 
para o Instituto Médico Le-
gal (IML) para a realização de 
exames. O autor do crime foi 
encaminhado à 60ªDP (Cam-
pos Elíseos).

Shanna Gracia sai da DHC, na Barra da Tijuca, zona norte do Rio

Foto: O Dia - Reginaldo Pimenta

A ocorrência foi encaminhada a 60ªDP (Duque da Caxias)

Foto:Google / Reprodução
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s inadimplentes 
terão uma opor-
tunidade de fi-
car no azul e co-
meçar esse ano 
- que dizem só 
começar depois 
do Carnaval - 
com o pé direito. 

De hoje a 31 de março 40 empre-
sas estarão no Feirão Limpa Nome 
da Serasa Consumidor. E limpar o 
nome está bem na palma da mão 
do consumidor: pelo aplicativo 
Limpa Nome ou diretamente no 
site (www.serasaconsumidor.
com.br/limpa-nome-online). A 
plataforma permite parcelamento 
das dívidas em até 36 vezes e, em 
alguns casos, com desconto de 
98% para quitar o débito à vista. 
O aplicativo está disponível para 
smartphones e tablets e pode ser 
baixado gratuitamente.

Segundo o Mapa da Inadim-
plência divulgado pelo Serasa 
Consumidor, os setores bancários 
e de cartão de crédito, respondem 
por 27,8% do total de débitos em 
atraso. Em seguida vêm as contas 
básicas, como energia elétrica, 
água e gás, com 20,4%, varejo com 
12,3% e telefonia, 11%.

Para ter acesso ao valor dos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

O
débitos, o consumidor pode se 
cadastrar no site https://www.
serasaconsumidor.com.br/limpa-
-nome-online/. No alto à direita 
da página clique no ícone "cadas-
tra-se". Em seguida abrirá uma 
aba, nela aparecerão as opções de 
se inscrever usando dados do Fa-
cebook ou do Google, mas se não 
quiser usar essas duas formas, é 
preciso preencher alguns campos 
com CPF, nome, data de nasci-
mento, email e criar uma senha. 
Em seguida clicar em "declaro que 
li e aceito os termos".

Mas antes de assumir o com-
promisso de pagamento da dívida 
é importante fazer um Raio X das 
finanças para saber se terá como 
arcar com os pagamentos, em 
caso de parcelamento. O alerta é 
de Gilberto Braga, economista e 
professor da Fundação D. Cabral e 
do Ibmec. "Quando for renegociar 
a dívida, esteja certo de que pode-
rá pagar o que propôs ao credor. 
Não adianta renegociar e depois 
começar a dever de novo, pois 
pode piorar a situação", orienta.

Levantamento do orçamento 
feito e dos débitos, agora o consu-
midor poderá se livrar da dívida se-
guindo apenas três passos: após en-
trar no site, clique em gerar o boleto 

de pagamento, em seguida escolha 
a forma de quitação da dívida (à 
vista ou parcelado) e a data de ven-
cimento, no caso de parcelamento. 
Tudo escolhido, agora é só efetuar 
o pagamento, que, inclusive, pode 
ser feito pelo celular, caso o consu-
midor tenha o aplicativo do banco 
instalado, em casas lotéricas, ou em 
agências bancárias.

Empresas
O site permite a renegociação 

diretamente com os credores e de 
qualquer lugar, com comodidade, 
segurança e de forma gratuita. As 
empresas participantes são: Itaú, 
Banco do Brasil, Santander, Reco-
very, Claro, Net, Embratel, Avon, Ati-
vos, Anhanguera, CredSystem, Sky, 
Oi, DI Santinni, Ipanema, Nextel, 
Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Por-
to Seguro, Tricard, Crefisa, Cartão 
confiança (D’avó), Unic, Fama, Pitá-
goras, SoroCred, Uniderp, Unime, 
Itau Card, Hipercard, ConectCer, 
Elmo, Tenda, Energisa, Banco Ori-
ginal, Banrisul, EDP. Todas elas com 
oportunidades exclusivas, prazos 
de pagamentos diferenciados, além 
de descontos para a quitação das 
contas em atraso.

Inadimplência é maior 
no Sudeste

Estudo desenvolvido pela Se-
rasa Experian mostra que em de-
zembro de 2019 o número de con-
sumidores inadimplentes no país 
chegou a 63,3 milhões, 1,5% a mais 

Feirão Limpa Nome dá 
desconto de até 98% na dívida

ARTE O DIA

Inadimplencia

O Exército Brasileiro lançou 
o edital do concurso ESA 2020 
para ingresso na Escola de Sar-
gento das Armas. São 1.100 va-
gas disponíveis, para ambos os 
sexos. Há reserva de vagas para 
candidatos negros.

As inscrições têm taxa de R$ 
95 e vão até 18 de março, poden-
do ser feitas no site oficial. Para se 
candidatar é necessário ter ensino 
médio completo e, no mínimo, 17 
e, no máximo, 24 anos de idade. 
Nas áreas de Saúde e Música, no 
entanto, a idade máxima é de 26 
anos até o término da matrícula.

Também é necessário ter, no 
mínimo, 1,60m de altura, se do 
sexo masculino, ou 1,55m, se do 
sexo feminino e não ser oficial 
ou aspirante-a-oficial na ativa 
das Forças Armadas ou das For-
ças Auxiliares.

As provas objetivas acontece-
rão no dia 12 de julho de 2020. A 
primeira fase do concurso é com-
posta várias etapas, dentre elas: 
exame intelectual, valoração de 

títulos, exame de habilitação mu-
sical (para os candidatos a músi-
co), inspeção de sáude, exame de 
aptidão física preliminar.

Já a segunda etapa inclui re-
visão médica, exame de aptidão 
física definitivo (EAFD), compro-
vação dos requisitos biográficos 
dos candidatos e comprovação 
por meio de heteroidentificação 
(confirmação sobre a autodecla-
ração do candidato negro), de ca-
ráter eliminatório.

Os selecionados vão atuar 
no primeiro e segundo ano 
do curso de formação nas 
seguintes Unidades Tecno-
lógicas do Exército: Alegrete 
(RS); Blumenau (SC); Campo 
Grande (MS); Fortaleza (CE); 
Itajubá (MG); Jataí (GO); Juiz 
de Fora (MG); Jundiaí (SP); 
Natal (RN); Pirassununga 
(SP); Pouso Alegre (MG); Rio 
de Janeiro (RJ); Taubaté (SP); 
e Três Corações (MG).

Ae r o n á u t i c a  a b r e  e d it a l  d e  c o n c u r s o 
p a ra  s a rge nt o s  c o m  2 2 0  va g a s

Concurso do Exército Brasileiro abre 
1.100 vagas para nível médio O Comando da Aeronáutica 

divulgou o edital para admissão 
de sargentos na Escola de Especia-
listas de Aeronáutica (EEAR). De 
acordo com o documento EA CFS 
1/2021, que regulamenta o con-
curso, são oferecidas 220 vagas de 
nível médio para ambos os sexos: 
176 para ampla concorrência e 44 
reservadas para candidatos negros.

A inscrição deve ser feita ex-
clusivamente pela internet até 
18 de março, e a taxa de inscri-
ção é de R$ 60.

A seleção é composta por 
provas escritas de Português, 

Matemática, Inglês e Física, a 
serem realizadas em junho; ins-
peção de saúde; exame de apti-
dão psicológica; teste de avalia-
ção do condicionamento físico; 
procedimento de Heteroidenti-
ficação Complementar (PHC); e 
validação documental.

O Curso de Formação de Sar-
gentos da Aeronáutica (CFS) é mi-
nistrado sob regime de internato 
militar na EEAR, em Guaratingue-
tá (SP), com duração aproximada 
de dois anos, e abrange instruções 
nos campos geral, militar e técni-
co-especializado.

O Exército abriu concurso com 1100 vagas

Foto: Jorge William

Força Aérea Brasileira: 220 vagas para formação de sargentos

Foto: Jorge William

que em dezembro de 2018, quando 
eram 62,4 milhões. O montante al-
cançado pelas dívidas até dezembro 
de 2019 foi de R$ 256 bilhões, com 
valor médio de R$ 4.043.

A maior concentração dos nega-
tivados tem entre 26 e 40 anos (37% 
do total). Em segundo no ranking de 
participação entre os inadimplentes 
estão pessoas de 41 e 60 anos, que 
correspondem por 34,2% do total.

O estudo mostra que a região 
com maior percentual de ina-
dimplentes do país era a Sudes-
te, com 45,5% do total, seguida 
do Nordeste, com 24,4%. O Sul 

ficou em terceiro, com 12,8% dos 
negativados. A Região Norte re-
gistrou 9,3%, seguido do Centro-
-Oeste, com 8,2%.

"Durante 35 dias, os parceiros 
integrados em nossa plataforma 
ofertarão condições especiais 
para quem quiser pagar suas dí-
vidas", diz Lucas Lopes, diretor 
do Serasa Consumidor.

A startup preparou uma promo-
ção: duas pessoas que pagarem os 
acordos à vista concorrerão a um 
jantar com a cantora Daniela Mer-
cury em Salvador com tudo pago e 
um acompanhante.
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tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Nizo Neto, filho de Chico Anysio 
comenta sua participação no 
Carnaval de SP  

Na madrugada do último 
domingo (23), durante a apre-
sentação do Grupo de Acesso 
do Carnaval Paulistano, a Es-
cola de Samba Acadêmicos 
do Tucuruvi foi a sexta escola 
a adentrar ao Polo Cultural e 
Esportivo Grande Otelo, co-
nhecido popularmente como 
Sambódromo do Anhembi, 
localizado no distrito de San-
tana, na Zona Norte da cidade 
de São Paulo.

A agremiação Presidida 
por Sr.Jamil, um dos pre-
sidentes com mais tempo 
na administração de uma 
escola de samba, preparou 
uma grande homenagem 
ao saudoso humorista 
Chico Anysio, através do 
enredo "Faces de Anysio, 
o eterno Chico. Sorrir é… e 
sempre será o melhor re-
médio", desenvolvido pelo 
carnavalesco Dione Leite.

Francisco Anysio de 
Oliveira de Paula Filho, ou 
simplesmente Chico Any-
sio como a grande maioria o 
conheceu, era natural de Ma-
ranguape, no Ceará, e foi ape-
lidado carinhosamente de 
“O Mestre do Humor”, onde 
acumulou em sua carreira ba-
gagem como ator, humorista, 
comentarista, radialista, com-
positor, diretor de cinema, es-
critor, pintor e roteirista, ten-
do criado na televisão mais de 
200 personagens diferentes.

Entre os destaques que 
fizeram questão de partici-
par do desfile, estava o ator, 
comediante e dublador, Nizo 
Neto, filho do saudoso hu-
morista, que esteve acompa-
nhado de sua esposa Tatiana 
Presser, e suas duas filhas, 
Isabela Presser (15 anos) e So-
fia Presser (09anos), ambas 
netas de Chico Anysio.

 O grupo desfilou no úl-
timo carro alegórico e tive-
ram a companhia de amigos 
pessoais, entre eles Ronan 
Oliveira, participante do 'Big 
Brother Brasil 16', a Drag Que-
en Carioca Lorrayne Lovely, a 
Terapeuta Sexual Thais Plaza, 
entre outros.

"Que desfile espetacular... 
é a primeira vez que eu des-
filo em São Paulo, a organiza-
ção do carnaval daqui é ma-
ravilhosa, e eu estou muito 
emocionado com mais esta 
homenagem realizada ao 
meu pai, já é a terceira vez que 
uma escola de samba home-
nageia ele.  Está tudo muito 
lindo, a diretoria da escola to-
mou cuidado com cada deta-
lhe minucioso... Impecável", 
declarou Nizo Neto.

Já a sua esposa, Tati Pres-
ser complementou: "Nossa 
tudo que a gente mais al-
meja é poder voltar sábado 
para o desfile das campeãs. 
As meninas estão rezando 
para a escola ser campeã, 
vocês não tem noção de 
quanto está a nossa torci-
da. Só tenho a agradecer a 
este privilégio, realmente 
foi sensacional e estamos 
todos na torcida".

A Tucuruvi doou 100% 
de todas as suas fantasias de 
alas para os componentes de 
sua comunidade e preparou 
um grandioso carnaval para 
buscar o retorno ao grupo de 
elite do Carnaval Paulistano, 
onde esteve nos últimos 22 
anos consecutivos, até o des-
lize cometido no carnaval do 
ano passado que acabou re-
baixando a escola para o gru-
po de acesso, onde empatou 
com a coirmã Tom Maior e 
durante o desempate, acabou 
sendo a rebaixada.

Adriano Moraes / Zuleika Ferreira - Divulgação  

Foto: Divulgação/Assessoria 

Babado, Confusão e Gritaria!

Pai pela terceira vez, Tato, vo-
calista da banda Falamansa, fez 
questão de registrar os primeiros 
dias de vida do filho Zion. “Parece 
que foi ontem que eu ainda era só 
um filho, sem filhos! Primeiro, veio 
Ravi, logo na sequência, o Gael. De-
pois disso, todos os medos e dúvi-
das deram lugar à segurança e au-
toconfiança! Parecia que poderiam 
vir mais 2, 3, 4 filhos que eu estaria 
tranquilo, mas não! Zion chegou e 
abalou as minhas estruturas emo-
cionais! Chorei bastante. Talvez 
porque a maturidade me trouxe 
mais consciência do valor da vida 
e do milagre, que é um nascimen-
to!”, comenta o cantor, que ao lado 

da mulher, Luciana Gaspera-
zzo, 35 anos, e dos filhos mais 
velhos Ravi, 9 anos, e Gael, 7 
anos, posou para as lentes da 
fotógrafa Shalimar Winkler 
em sua casa em São Paulo. 
“Tive a alegria de fazer essas 
fotos com meu terceiro filho, 
coisa que eu não tinha feito 
com os outros. E não poderia 

ser com qualquer fotógrafa 
mesmo. Zion é bravo e exi-
gente, mas Shalimar é quase 
uma encantadora de bebês! 
Fez com que ele ficasse cal-
minho com uma paciência e 
serenidade que justificam 
o êxito na sua profissão! 
Todos ficamos encantados 
com o resultado!”.

As reclamações não se restrin-
giram apenas ao camarote ARPO-
ADOR que teve um buraco no teto 
e deixou algumas pessoas feridas, 
segundo a colunista Fábia Oliveira. 
O CAMAROTE SUPER PREMIUM 
não teve tanto sucesso como espe-
rado,após 1h.da manhã não tinha be-
bida e nem comida teve convidados 
que saíram reclamando ... e as pesso-
as que ali estavam se aglomeravam 
em cima de uma janelinha apenas 
para dez pessoas pra assistir os des-
files das agremiações. 

Segundo fontes nos informaram 
que os proprietários deste Camaro-
te  "SUPER VIP" que de Vip não tem 
nada, já respondem a vários proces-
sos por propaganda enganosa, do 
Carnaval 2019...

Deu ruim, ein...!   

 Fotos: Shalimar Winkler  

Vocalista Tato, da Banda Falamasa, faz 
ensaio newborn com filho recém-nascido  

Foto: Divulgação/Internet
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Valdir Espinosa relembra conquistas históricas por Grêmio e Botafogo

orreu nesta 
q u i nt a - f e i ra 
Valdir Espino-
sa, aos 72 anos 
de idade. Sub-
metido a uma 
cirurgia na re-
gião do abdô-
men no dia 17, 

ele foi internado novamente no 
dia 20 e não se recuperou. Ele 
ocupava o cargo de gerente 
de futebol do Botafogo, clube 
com o qual tinha grande iden-
tificação pela conquista do 
Campeonato Carioca de 1989. 
O velório será nesta quinta-
-feira, das 15h às 22h, no Salão 
Nobre da sede do clube de Ge-
neral Severiano.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLuto!
Morre Valdir Espinosa, campeão 
carioca pelo Botafogo em 1989 e 
do mundo pelo Grêmio em 1983

M
Nascido em Porto Alegre, Es-

pinosa começou sua carreira no 
futebol como jogador do Grê-
mio. Atuou por oito anos como 
profissional, passando por CSA, 
Esportivo e Caxias. Parou em 
1978 e no ano seguinte já ini-
ciou no cargo de treinador do 
Esportivo.

Desde então, construiu uma 
carreira sólida, com o auge em 
1983, quando comandou o Grê-
mio campeão da Libertadores 
e do Mundial. Na época, o time 
contava com jogadores como 
Renato Gaúcho, De León, Paulo 
César Caju e Mário Sérgio.

Em 1989, Espinosa aceitou 
o convite do Botafogo, que 
não conquistava o Campeo-

nato Carioca havia 20 anos. 
Com um gol de Maurício na fi-
nal contra o Flamengo, o time 
celebrou o título invicto da 
competição e criou mais um 

momento histórico para a car-
reira do treinador.

Espinosa rodou o Brasil como 
treinador e teve experiências in-
ternacionais. Ele trabalhou no 

Cerro Porteño, do Paraguai, no 
Al-Hilal, da Arábia Saudita, e no 
Tokyo Verdy, do Japão. Também 
teve uma rápida passagem pelo 
Las Vegas City.


