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ministro do 
Turismo, Mar-
celo Álvaro 
Antônio, de-
cidiu nesta 
sexta-feira (7) 
exonerar a re-
verenda Jane 
Silva da Secre-

taria Especial de Cultura.
Ela ocupava o cargo de 

Secretária da Diversidade 
Cultural e desde o final de 
janeiro exercia as funções de 
secretária-adjunta da pasta.

Nessa condição, também 
assumiu provisoriamente 
o comando da secretaria, já 
que o secretário Roberto Al-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDecisão

O
vim foi exonerado, e a atriz 
Regina Duarte, convidada 
para o posto, ainda não foi 
nomeada.

Segundo a pasta, não 
houve ingerência da atriz na 
exoneração. A decisão teria 
sido uma escolha do minis-
tro Álvaro Antônio.

“Por decisão do Ministro 
do Turismo, Marcelo Alva-
ro Antonio, a Secretária de 
Diversidade Cultural da Se-
cretaria Especial de Cultura, 
Janicia Silva, será exonerada 
nesta data. Ainda não há ne-
nhuma definição sobre quem 
irá ocupar o cargo”, informou 
a Secretaria Especial em nota. Ela ocupava o cargo de Secretaria da Diversidade Cultural e desde o final de janeiro

Ministro manda exonerar 
reverenda Jane Silva da 
Secretaria da Cultura

Foto: Reprodução/TV Globo

O juiz Marcelo Bretas au-
torizou na quarta-feira a li-
beração de um total de R$ 
668,5 milhões pagos por 
delatores na Operação Lava-
-Jato para o governo do Rio 
e a União, como uma forma 
de restituir os valores saque-
ados dos cofres públicos por 
conta do esquema de corrup-
ção investigado pela força-
-tarefa do Ministério Públi-
co Federal (MPF). O pedido 
partiu da Procuradoria-Geral 
do Estado do Rio de Janeiro 
(PGE-RJ).

Pela decisão, o gover-
no do Rio ficará com R$ 
208.983.575,27 e a União com 
R$ 459.593.650,27. A parcela 
a ser recebida desta vez pelo 
governo federal é maior por-
que o Estado do Rio já havia 

recebido, entre outras resti-
tuições, R$ 250 milhões para 
pagar o 13º salário dos servi-
dores públicos estaduais. A 
Lava-Jato já havia repassado 
também R$ 15 milhões para 
a recuperação de escolas do 
Rio. Esta será a primeira vez 
que a União vai receber recur-
sos da Lava-Jato como forma 
de restituição.

A liberação ocorre depois 
que a própria PGE-RJ fez um 
requerimento solicitando a 
transferência dos valores de-
positados por colaboradores 
em contas à disposição do 
Juízo. O Estado alegou ainda 
que os valores que vêm sendo 
depositados pelos delatores 
não eram alvo de nenhuma 
disputa ou questionamento 
sobre sua destinação. Sendo 

Justiça determina transferência de R$ 
670 milhões recuperados pela Lava Jato 

assim poderiam ser destina-
dos aos entes lesados. Bretas 
concordou com o argumento 
e acrescentou que, de fato, 
estava havendo uma dimi-
nuição gradual dos recursos, 
uma vez que eles sofrem os 
efeitos danosos da inflação.

"Não se pode olvidar que 
a organização criminosa 
desbaratada no âmbito da 
chamada Operação Lava 
Jato no Rio de Janeiro cau-
sou prejuízos milionários, 
se não bilionários, ao Estado 
em diversas áreas relevantes, 
como saúde e transporte, di-
retamente, e indiretamente a 
tantas outras, como seguran-
ça e educação, além do dano 
inquantificável dos muitos 
investimentos que não fo-
ram feitos pela falta de verba 

provocada pelos desvios cri-
minosos, de forma que a res-
tituição imediata, nos termos 
acordados pelas partes, é me-
dida que se impõe, por estar 
em consonância com o inte-

resse público e a fim de miti-
gar os danos sofridos pela po-
pulação fluminense ao longo 
de tantos anos de má-gestão 
e corrupção", afirmou Bretas 
em sua decisão.
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 Prefeitura do 
Rio de Janei-
ro anunciou 
na manhã 
desta sexta-
-feira (7) os 
detalhes da 
operação dos 
órgãos pú-
blicos para 

o carnaval, incluindo o plano de 
mobilidade, a limpeza urbana e os 
esquemas de saúde e segurança 
dos eventos oficiais.

Será lançado o Comitê de 
Operação do Carnaval deste 
ano, que funcionará na sala de 
crise do Centro de Operações 
Rio (COR) nos mesmos moldes 
das ações que aconteceram na 
Copa do Mundo e na Olimpía-
da, com o objetivo de manter o 
ordenamento na cidade.

O comitê tem a previsão de 
funcionamento entre o pró-
ximo sábado (8) e o dia 1º de 
março – dia seguinte ao Desfile 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAnúncio

A
das Campeãs e último dia de 
blocos oficiais.

384 blocos, 408 desfiles
Serão 384 blocos, que farão 

408 desfiles. Trinta e dois de-
les possuem pendências com 
a PM e os bombeiros. Em toda 
a cidade, são 18 mil metros de 
cercamento e 34 mil banhei-
ros químicos.

De acordo com a secretaria 
de eventos, é a primeira vez 
que o modelo usado na Copa 
do Mundo e na Olimpíada está 
sendo aplicado ao carnaval.

Os agentes que coordena-
rão os trabalhos ficarão na 
sala de controle do Centro 
de Operações Rio (COR). A 
Secretaria de Eventos, a Rio-
tur e os outros órgãos, além 
do Ministério Público, traba-
lharão unidos.

“Na olimpíada recebemos 
800 mil turistas. No carnaval, 
são 2 milhões de turistas. É 

uma grande operação”, explicou 
Marcelo Alves, presidente da 
Riotur.

Desde a abertura oficial do 
carnaval no Rio, no dia 12 de 
janeiro, o gabinete de carnaval 
tem se reunido pelo menos duas 
vezes por semana. Mais de 40 
reuniões para ajustar o esquema 
de integração entre os órgãos já 
foram realizadas.

De acordo com o secretário 
de eventos Felipe Michel, o car-
naval terá ações em 76 bairros 
do Rio de Janeiro.

Aplicativo
A prefeitura terá, pela primei-

ra vez, um aplicativo próprio 
para passar informações sobre 
os blocos e sobre ordem pública.

“Ele tem uma parte de notifica-
ções em que qualquer poderá se 
comunicar com os órgãos da pre-
feitura”, explicou Júlio Urdangarin, 
presidente do IplanRio, órgão que 
desenvolveu o aplicativo.

O aplicativo Eventos.rio está 
disponível nas plataformas de 
download para telefones na se-
mana que vem.

Estágio de mobilização 
no carnaval

O esquema dos megablo-
cos começa às 4h, com os pri-
meiros bloqueios na região. A 
cidade ficará, durante todo o 
período de carnaval, em está-
gio de mobilização, podendo 
ser alterado em caso de chuva 
forte ou qualquer outra ocor-
rência na cidade.

Em toda a cidade, mais 
de 6 mil agentes da Guarda 
Municipal devem atuar no 
evento.

Prefeitura anuncia mega opreação para o carnaval de rua da cidade

Prefeitura do Rio lança comitê e 
app de carnaval e explica como 
serão barreiras de segurança

Foto: Divulgação

A Prefeitura do Rio divul-
gou nesta sexta-feira (7) o 
novo uniforme da rede mu-
nicipal de Educação. A cami-
seta terá um novo “layout” 
com apenas uma cor, o que 
vai gerar economia do di-
nheiro do contribuinte, se-
gundo a prefeitura. A quan-
tia que será economizada 
não foi informada.

“As camisas do novo uni-
forme têm um desenho mais 
moderno, aprovado pelo 
Conselho dos Alunos, e cada 
uma custará R$ 7,28”, afir-
mou Crivella.

O  a n o  l e t ivo  n a  r e d e  m u -
n i c i p a l  d o  R i o  i rá  c o m e ç a r 
c o m  5 5  m i l  n ovo s  a l u n o s . 
Ao  t o d o,  s ã o  6 5 0  m i l  e s t u -
d a nt e s  n a s  1 . 5 4 0  e s c o l a s 
d o  m u n i c í p i o,  q u e  a d o -
t a rã o  o  n ovo  u n i f o r m e .  A 
m u d a n ç a  d o  u n i f o r m e  s e rá 
g ra d u a l  e  o s  a l u n o s  q u e  t i -
ve re m  a s  r o u p a s  d e  a n o s 

a nte r i o re s  p o d e rã o  c o nt i -
n u a r  u s a n d o.

Além das roupas,  a  P re-
feitura do Rio vai  distri-
buir  a  cada estudante um 

par de tênis.  C ada crian-
ça receberá três camisas. 
O custo da l icitação foi 
34,82% abaixo da anterior, 
realizada em 2014.

Riotur promete entregar obras da Marquês de Sapucaí no dia 14Prefeitura divulga novo uniforme dos alunos do Rio
A audiência especial para tratar 

sobre as obras de segurança do 
Sambódromo foi produtiva, se-
gundo os participantes do encon-
tro, que reuniu Riotur, Liesa, Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ), Procuradoria Geral do Rio 
e Corpo de Bombeiros.

O MPRJ informou que todas 
as instituições estão trabalhan-
do para o atendimento total das 
exigências para a segurança dos 
que estarão participando dos 
desfiles na Sapucaí.

Segundo o Ministério Público, 
as obras de adequação do Sam-
bódromo estão em andamento 
desde o ano passado. Porém, há 
algumas pequenas pendências 
em relação ao cronograma apre-
sentado pela Riotur, como a co-

locação de placas de sinalização e 
pinturas, por exemplo.

Segundo a assessoria da Riotur, 
o Corpo de Bombeiros vai realizar 
teste operacional no Sambódro-
mo na segunda-feira, dia 10. No 
dia 14, a corporação realizará a 
vistoria técnica do equipamento, 
quando a prefeitura espera entre-
gar as obras concluídas.

Se todas as pendências fo-
rem solucionadas, a Marquês 
de Sapucaí estará liberada defi-
nitivamente para o Carnaval, e 
a nova audiência, que está mar-
cada para o dia 17, terá apenas 
um caráter protocolar.

O Corpo de Bombeiros con-
firmou à reportagem que fará a 
vistoria técnica na via na próxi-
ma semana.

Novo uniforme da rede pública de ensino do Rio

Foto: Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 DE ASSEMBLEIA ESPECIAL

PAUTA: Destituição do atual Síndico e sua Administradora e Eleição de novo 
Representante dentre os presentes e Voluntários.

Informamos aos condôminos do Condomínio Vivendas da Torre, situado na Av. Coelho 
da Rocha, 2095 – bairro Rocha Sobrinho – Mesquita-RJ, uma convocação de ASSEM-
BLEIA ESPECIAL PARA DISTITUIÇÃO DO SÍNDICO a ser realizada no dia 16 de feve-
reiro de 2020, às 10h,  na área de convivência do mesmo. 

Mesquita, 07 de fevereiro de 2020
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odos os 
meses, de 
segunda a 
sexta-feira, 
pelo me-
nos 2.400 
pessoas são 
a t e n d i d a s 
diariamente  

no CEO - CENTRO DE ESPE-
CIALIDADES ODONTOLÓ-
GICAS, por 5 profissionais. 
São várias especialidades 
oferecidas à população, den-
tre elas PNE (Pacientes com 
Necessidades Especiais), 
Odontopediatria,  Bucoma-
xilofacial, Endodontia, Pe-
riodontia e Prótese dentária. 

A dona Fabíola Conte Bar-
bosa, 32 anos, era só felicida-
de na tarde de quarta-feira, 
dia 05 de fevereiro. Ela le-
vou o filho Matheus, 11 anos, 
para tratamento de canal 
(endodontia). “Acho muito 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

T
bom o atendimento aqui. E é 
de graça. E não tem fila. No 
particular, é muito caro”, co-
menta a mãe. 

De acordo com a Coordena-
dora de Saúde Bucal de Saúde  
de Mesquita, Dra. Mara Mon-
sôres Martins Costa, o Centro 
de Especialidades Odonto-
lógicas (CEO) trabalha com 
cinco profissionais. Cada um 
atende  20 pacientes por dia. 
“Mas a média diária do setor 
é de 120 atendimentos”, frisa. 
Esse número equivale a 600 
pessoas  por semana ou 2.400 
atendimentos mensais. O aten-
dimento é feito na Policlínica, 
situada na Avenida União, 676, 
bairro Santa Terezinha, em 
frente à Clínica da Família São 
José - que está quase pronta 
para ser inaugurada.   

Segundo ela, o setor aten-
de a casos de bucomaxilofa-
cial  (biópsias, extração  de 

dente siso e outros), endo-
dontia (tratamento de canal), 
Odontopediatria (tratamento 
em crianças) e Periodontia 
(tratamento de gengiva).  Ou 
seja, “o paciente sai com o 
sorriso novo e auto estima 
elevada" observa o diretor 
da Policlínica Márcio Pereira 
da Silva, destacando que “o 
governo Jorge Miranda pre-
tende avançar mais”.  Dona 

Fabíola trouxe seu filho para 
tratar canal e disse estar sa-
tisfeita com o atendimento 
e serviços oferecidos gratui-
tamente pela prefeitura, res-
saltou que no particular  não 
teria condições de fazer o tra-
tamento  do filho. 

A Dra. Mara orienta que 
para ser atendido em qual-
quer uma das especialidades 
odontológicas, bem como o 

serviço de prótese, é preciso 
que o paciente seja encami-
nhado por uma  unidade de 
saúde mais próxima de sua 
residência. Também faz parte 
das exigências ser morador de 
Mesquita, ter o cartão do SUS 
e documentos pessoais. O 
CEO atende a todas as deman-
das e não há filas para aten-
dimento. Mas os serviços são 
feitos com dia e hora marcada.

Prefeitura de Mesquita 
oferece tratamento
dentário todos os dias

Matheus e sua mãe, Fabíola, durante tratamento dentário realizado gratuitamente em Mesquita

Quem circula por Itaguaí à 
noite já percebeu a diferença na 
iluminação das principais vias 
da cidade. Desde o ano passado, 
o departamento de Iluminação 
Pública, da Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo, vem subs-
tituindo as lâmpadas antigas por 
LED. O material possui um maior 
poder luminoso, mesmo com 
uma potência menor, e proporcio-
na uma economia de energia elé-
trica de cerca de R$ 2 mil por mês.

A Secretaria de Obras e Urba-
nismo já realizou a substituição 

de 200 luminárias no trecho que 
compreende toda a orla de Coroa 
Grande e do trevo de Mazomba até 
o viaduto. Nesses locais, foram ins-
taladas lâmpadas de 400 watts. Na 
entrada do município foram troca-
das 70 luminárias de 250 watts. 
O próximo passo será terminar o 
serviço na avenida principal e tam-
bém no Parque das Artes.

Resultados positivos
Além da troca por lâmpadas de 

LED, as equipes de Iluminação Pú-
blica também estão diariamente 

nas ruas realizando serviços como 
substituição de lâmpadas queima-
das e reforma de cabeamentos em 
todo o município. Desde setembro, 
a Prefeitura já acendeu mais de 2,5 
mil pontos de luz. O trabalho diá-
rio resultou na redução de mais de 
80% nos pedidos diários recebidos 
pela secretaria.

Para solicitar o serviço de ilu-
minação pública da Prefeitura, 
basta ligar para o telefone 3782-
9000, e pedir para ser encami-
nhado para Secretaria Munici-
pal de Obras e Urbanismo. 

Oitenta escolas de Nova Iguaçu seguem com aulas 
suspensas por causa da qualidade da água

Prefeitura instala luminárias de LED em Itaguaí
A Prefeitura de Nova Iguaçu 

decidiu manter a suspensão 
das aulas em 80 escolas da rede 
pública municipal, por causa 
da qualidade da água forneci-
da pela Estação de Tratamento 
do Guandu, da Cedae. A me-
lhoria na potabilidade da água 
é aguardada, pois em muitas 
unidades escolares está turva, 

com gosto de terra e muito clo-
ro, para avaliar quando será o 
retorno às aulas.

As outras 61 escolas do 
município estão com suas 
atividades normais, pois, 
como são abastecidas pelos 
sistemas do Rio D’Ouro e 
Tinguá, não tiveram a quali-
dade de sua água afetada.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Yuri Mello/PMM

A Prefeitura de Nova Iguaçu decidiu manter a suspensão das aulas em 80 escolas

Material proporciona melhor luminosidade e maior economia
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ma mulher e 
o filho dela, 
de apenas 4 
meses, fo-
ram mortos 
a facadas, na 
m a d r u g a d a 
desta sex-
ta-feira, na 

Gardênia Azul, na Zona Oes-
te do Rio. A mãe foi identifi-
cada como Marileide da Silva 
Nascimento e o bebê como 
Braian Luca. Os corpos es-
tavam na casa da vítima, na 
Rua Aarão Steinbruch. 

De acordo com moradores 
da região, o principal suspeito 
do crime é o ex-marido da pri-
ma de Marileide.

"Umas 4h30, nós ouvimos 
os gritos de socorro, mas as 
pessoas que estavam mais 
próximas do local ficaram com 
medo. Ele é uma pessoa muito 
violenta. Ele vivia ameaçando 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovardia

U
todo mundo de morte", conta 
uma vizinha.  

Francisca, uma amiga da ví-
tima, diz que havia chamado 
Marileide para um aniversário, 
mas ela preferiu ficar em casa. 
"Quando voltamos da festa fi-
camos sabendo do que tinha 
acontecido. Eu insisti tanto 
para ela ir comigo", lamenta. 

De acordo com a mulher, o 
ex-marido da prima de Marileide 
tinha um histórico de agressões 
contra a ex-mulher. "Uma vez ele 
deu um soco nela, que ela ficou 
uma semana com o rosto roxo. 
Ela se cansou das agressões e foi 
morar junto com a Mari. Elas di-
vidiam o aluguel", conta. 

Até o momento, não há infor-
mações sobre o enterro das víti-
mas. Francisca diz que a família 
busca recursos para levar os cor-
pos para Buriti Bravo, no Mara-
nhão, cidade natal de Marileide.

Segundo a Polícia Militar, 

uma equipe do 18ºBPM (Jaca-
repaguá) foi acionada para ve-
rificar uma ocorrência na Rua 
Aarão Steinbruch. No local, 
os policiais encontraram duas 
pessoas com ferimentos pro-
vocados por arma branca, uma 

mulher e um bebê de aproxima-
damente 06 meses.

O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado e constatou óbito das víti-
mas. A área foi isolada e a perícia 
acionada. A Delegacia de Homicí-
dios da Capital investiga o caso.

De acordo com a especia-
lizada, foi instaurado um 
inquérito para apurar as cir-
cunstâncias das mortes. Foi 
realizada perícia no local e di-
ligências estão em andamen-
to para esclarecer o caso.

Mãe e filho, de apenas 
4 meses, são mortos a 
facadas na Gardênia Azul 

Foto: Reprodução

Braian Luca Marileide

A Delegacia do Aeroporto 
Internacional do Rio de Janei-
ro deflagrou na quinta-feira (6) 
uma operação que identificou 
13 pessoas que abordavam os 
passageiros no desembarque 
nacional e internacional, no ho-
rário noturno. Elas ofereciam 
serviços de transporte de pas-
sageiros em táxis e motoristas 
de aplicativo pela prática cha-
mada “tiro na corrida”, ou seja, 
por preço fechado diferente do 
tabelado.

Os suspeitos também esta-
riam envolvidos na fraude de 
valores das corridas nas máqui-
nas de pagamento.

Durante as investigações, os 
policiais verificaram que a abor-
dagem dos passageiros costuma 
ser ostensiva e abusiva. Alguns 
dos envolvidos já são investiga-
dos por outros delitos e possuem 
antecedentes criminais.

Segundo a delegada Tatiana 
Queiroz, integrantes da quadri-

lha captam passageiros no sa-
guão do Aeroporto Internacio-
nal do Rio e encaminham para 
taxistas que fraudam a maqui-
ninha do cartão de crédito. "Uns 
fraudam a máquina e outros o 
valor estipulado com o passa-
geiro”, destacou a delegada.

Mais de três grupos que 
praticam fraudes já foram 
identificados. Os envolvidos 
podem ser enquadrados em 

crimes contra as relações de 
consumo quando, se fazendo 
passar por taxistas ou coope-
rativas autorizadas, induzem 
o passageiro ao erro.

Eles também podem ser en-
quadrados em estelionato, por 
digitarem na máquina valor 
diferente do acordado, e crimes 
contra a economia popular, 
quando violam tabelas oficiais 
do serviço.

PM recupera caminhão com carga roubada 
e resgata motorista na Pavuna

Polícia prende suspeitos de fraude em transporte 
por táxis e carros de aplicativo que atuam no Galeão Policiais do Rondas Especiais 

e Controle de Multidões (Recom) 
resgataram um motorista que era 
feito refém por criminosos e recu-
peraram um caminhão que havia 
sido roubado por eles na Dutra, 
próximo da Pavuna, na Zona Norte 
do Rio, na noite desta quinta-feira. 
Um dos assaltantes acabou preso.

Os PMs do Recom foram aler-

tados do roubo ao caminhão de 
carga e iniciaram as buscas. O 
veículo com os criminosos e o 
motorista refém foi localizado 
e, na abordagem, os criminosos 
atiraram. Houve perseguição e 
um dos assaltantes acabou pre-
so no Parque Columbia pela Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF), 
segundo a Polícia Militar.

Polícia Civil realizou na quinta-feira (6) operação contra suspeitos de fraude em transportes no Aeroporto Internacional do Rio

Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Material apreendido com assaltante que roubou caminhão de carga na Dutra, próximo da Pavuna

Foto: Divulgação
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p r o j e t o 
C i d a d e s 
C r i a t i v a s , 
da incu-
b a d o r a 
de negó-
cios RJ 
C r i a t i v o , 
terá duas 
o f i c i n a s 

nesta semana em Duque 
de Caxias, na Baixada Flu-
minense. As atividades 
são gratuitas e pretendem 
esclarecer os empreende-
dores locais sobre estraté-
gias de marketing digital 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
e planejamento financeiro. 
As oficinas serão na Biblio-
teca Municipal Governador 
Leonel de Moura Brizola, no 
Centro de Caxias.

Amanhã, das 18h às 22h, 
a Agência Gorilla vai co-
mandar a oficina Rede So-
cial para Vendas. Dentre os 
temas abordados, noções 
de marketing digital, estra-
tégias de produção de con-
teúdo, desenvolvimento de 
cronograma de postagens, 
elaboração de anúncios, im-
pulsionamento e monitora-
mento de resultados.

Oficinas gratuitas em 
Duque de Caxias

Foto: Divulgação

Oficinas gratuitas serão na Loja 287-D do West Shopping

A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Secreta-
ria Municipal de Fazenda 
e Planejamento, está dis-
ponibilizando para os con-
tribuintes do município 
descontos de 8% no paga-
mento do IPTU (Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana), refe-
rente ao ano de 2020. Para 
ter direito ao desconto o 
contribuinte deve efetuar o 
pagamento do imposto em 
cota única, até o dia 10/02.

O contribuinte que ainda 
não recebeu o carnê para 
pagamento do IPTU poderá 
imprimir a 2ª via do docu-
mento, através do endereço 
eletrônico.

Siga o passo a passo:
1 – Entrar no site: https://

duquedecaxias.rj.gov.br/
2 – Selecione a opção 

“Serviços na web”
3 – Selecione a opção 

“IPTU”
4 – Digite os números da 

inscrição ou código imobili-
ário do imóvel.

O pagamento da guia po-
derá ser feito nas agências 
Lotéricas, Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil e 

Itaú. A Secretaria Municipal 
de Fazenda e Planejamento 
disponibiliza, ainda, postos 
de atendimento à popula-
ção, nos seguintes endere-
ços:

- Praça Roberto Silveira, 
31– Bairro 25 de Agosto

Horário de atendimento: 

de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h.

- Poupa Tempo de Duque 
de Caxias – Estacionamento 
do Caxias Shopping, Rodo-
via Washington Luiz, 2895

Horário de atendimento: 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

 Faetec promove seminário sobre Carnaval 
gratuito e aberto ao público

Contribuinte de Duque de Caxias tem até o dia 10 para 
pagar iptu em cota única com desconto  Considerada a maior festa popu-

lar do mundo, o Carnaval será tema 
de um seminário na Fundação de 
Apoio à Escola Técnica (Faetec), en-
tidade vinculada à Secretaria de Es-
tado de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (Secti). A atividade será realizada 
no dia 12 de fevereiro (quarta-feira), 
das 9h às 17h, no auditório da Presi-
dência da Faetec, em Quintino Boca-
íuva, na Zona Norte do Rio.

O evento será totalmente gra-
tuito e aberto ao público, sendo ne-
cessário se inscrever pelo endereço: 
faetec.rj.gov.br. O seminário intitula-
do “Cultura que Transforma Vidas 
– Histórias, Bastidores e a Economia 
Criativa do Carnaval” tem o objetivo 
de contribuir e debater os principais 
aspectos sobre o tema, como a histó-
ria das agremiações e do surgimento 
dos blocos de rua e megablocos; o 
cunho social das escolas de samba 
na vida da comunidade; a geração 
de emprego e renda, como fonte de 
fomento à economia da cidade.

A idealizadora do projeto e pri-
meira porta-bandeira da agremiação 
Beija-Flor de Nilópolis, Selminha 
Sorriso, que também é servidora do 
Estado, explicou a importância de 
debater sobre o Carnaval para os alu-
nos da Rede Faetec. “É preciso que 
os jovens vejam o lado profissional, 
cultural e social do Carnaval. Além 
da geração de emprego, inclusão e 
convívio familiar. Nós vamos mos-
trar que o Carnaval não é somente 
uma folia que dura quatro dias. 

Além de uma festa, faz parte da vida 
da população durante todo o ano”, 
destacou Selminha Sorriso.

Nomes de peso marcam presen-
ça no seminário, como o carnava-
lesco e comentarista de Carnaval 
Milton Cunha; a idealizadora do Mu-
seu do Samba Nilcemar Nogueira; o 
pesquisador Fábio Fabato; a pesqui-
sadora, carnavalesca e professora da 
Escola de Belas Artes da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro Maria 
Augusta Rodrigues; o pesquisador e 
jornalista Aloy Jupiara; a jornalista e 
comentarista de Carnaval Flávia Oli-
veira; o professor da associação Edu-
cafro Renato Ferreira; o carnavalesco 
e artista plástico Wagner Gonçalves; 
a pesquisadora Rachel Valença; o 
jornalista Marcelo Mello; o jornalista 
e comentarista de Carnaval Aydano 
André Motta; o produtor Cultural 
Haroldo Costa; a escritora e historia-
dora Helena Theodoro; o jornalista 
Leonardo Bruno; o historiador e es-
critor Luiz Antônio Simas; e o diretor 
da Escola de Teatro Martins Pena, 
Marcelo Reis.

O evento ainda contará com a 
apresentação da Escolinha de Sam-
ba da Faetec Favo de Mel, que é a úni-
ca escola pública do país dedicada 
exclusivamente para pessoas com 
deficiência intelectual, formação e 
inclusão para o mercado de traba-
lho. Desde o ano passado, Selminha 
Sorriso ministra aulas de samba e de 
mestre-sala e porta-bandeira para os 
alunos da unidade.

Para ter direito ao desconto o contribuinte deve efetuar o pagamento do imposto em cota única

Foto: Antonio Scorza
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Código sur-
giu para 
proteção do 
consumidor 
que se en-
contra em 
vulnerabili-
dade técnica 
e/ou econô-

mica em relação ao fornecedor 
de produtos e serviços. Esta 
proteção se faz necessária de-
vido as inúmeras violações de 
direitos fundamentais durante 
a relação de consumo.

O direito ao arrependimento 
está contemplado no artigo 49 
do CDC (Código de defesa do 

Consumidor), onde é estabele-
cido que o consumidor tem até 
7 dias, a contar da data do rece-
bimento do produto, para se ar-
repender de uma compra reali-
zada. Porém, não é toda compra 
que estará inserida na órbita do 
direito ao arrependimento, isso 
porque o entendimento dos Tri-

bunais é de que a natureza de 
alguns produtos não alcança o 
direito de se arrepender, como 
por exemplo: passagens aéreas, 
fornecimento de alimentos e 
produtos personalizados.

Em relação aos demais 
produtos passíveis de ar-
rependimento, estes serão 

analisados com relação ao 
emprego de marketing agres-
sivo, que seriam técnicas de 
vendas onde se utilizam to-
dos os argumentos possíveis, 
capazes de influenciarem 
nas decisões, expectativas  e 
necessidades do consumidor 
de adquirir o produto.    

Você sabia que
 é possível se 
arrepender de 
uma compra 
feita através 
de meios 
eletrônicos 
(internet ou 
telefone)?

O

Thamyris de F.F.Cunha
214338-E OAB/RJ

Olá, caro leitor! Eu sou Thamyris Cunha, advogada, e inicio hoje a 
coluna “Você conhece seus direitos?” onde irei esclarecer dúvidas 
relacionadas ao Direito. Esta semana vamos falar do direito ao 
arrependimento nas relações de consumo.
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

 O marquês da Sapucaí Maurício 
Mattos entrega Tamborim de Ouro 
à família de João Nogueira

 O megahair de Rafa Kalimann: Confira dicas 
e explicações sobre o cabelo da moça 

 Um dos maiores em-
preendedores do Carna-
val, o empresário Mau-
rício Mattos, no dia 26 
de janeiro, prestou uma 
honrosa homenagem à 
obra de um dos maiores 
sambistas do Brasil, o 
cantor e compositor João 
Nogueira (em memória), 
com a entrega do Tam-
borim de Ouro, troféu do 
prêmio Bambas do Sam-
ba. Entregue à família do 
artista, falecido em junho 
de 2000, sua esposa e 
viúva Ângela Maria No-
gueira e o filho Diogo No-
gueira (cantor e composi-
tor) ficaram emocionados 
e felizes com o gesto.

A entrega do Tambo-
rim de Ouro aconteceu 
na varanda do Vivo Rio. 
Maurício Mattos, casado 
com a produtora cultural 
Lene DeVictor, é um em-
presário bem sucedido e 
conhecido por ter ideali-

zado o primeiro camarote 
para assistir aos desfiles 
das escolas de samba e 
por ter editado a primeira 
Revista Rio Samba e Car-
naval, em 1972, quando 
o Carnaval carioca ainda 
não tinha esta grandiosi-
dade de hoje.

E quem pensa que este, 
digamos, “entusiasta” do 
Carnaval se aposentou 
de suas atividades, en-
gana-se profundamen-
te. O seu trabalho, a sua 
vida e a sua contribuição 
para o enriquecimento e 
engrandecimento desta 
grande festa a céu aberto 
ainda serve de inspiração 
pra muita coisa. O nome 
Maurício Mattos ainda 
revela muitas surpre-
sas, que aos poucos se-
rão desvendadas para 
antes, durante e depois 
do Carnaval.

 
Texto: Clilton Paz.
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A participante do BBB-20 Rafa 
Kalimann apareceu nesta segunda 
feira com as faixas de seu megahair 
completamente expostas. Não é de 
hoje que alguns internautas vêm 
alfinetando o estado do cabelo 
da moça, logo nos primeiros dias 
choveram críticas. A hair stilyst es-
pecializada em megahair, Tati Cor-
deiro, explica um pouco sobre os 
cuidados que devem ser tomados 
para não chegar a esse ponto e ex-
plica sobre a técnica aplicada.  

Tati diz que a técnica usada 
é a de fita, tem durabilidade de 
40 a 60 dias, é indolor, segura, 
conta com uma aplicação rápi-
da e, em tese, tem a função de 
ser o mais discreto possível. Ela 
conta que o reflexo desse resul-
tado pode ser baseado no des-
cuido com os cabelos, uso de 
produtos prejudiciais, a forma 
como é aplicado e que a queda 
dos fios também influencia. 

“Tudo depende do cresci-
mento do cabelo, dos cuida-
dos, do clima... O máximo 
são 60 dias sem manuten-
ção porque tem a variável do 
crescimento e é normal que 
o cabelo caia em uma média 
de cem fios por dia. Os fios 
que caem podem se prender 
a faixa e embaraçar”  

Além disso, a especialista fala 
sobre sua forma de aplicação e, 
perfeccionista como é, conta um 
pouco sobre as principais diferen-
ças do seu método para os outros:  

“Nós, aqui no Studio Tati 
Cordeiro, trabalhamos de for-
ma correta, gostamos e bus-
camos que tudo aconteça do 
melhor jeito, exploramos o 

SOBRE: Tati Cordeiro é dona de uma 
das melhores técnicas para Mega Hair 
com fita adesiva, seu salão é um dos 
mais respeitados de São Paulo. Locali-
zado em Moema, o Studio Tati Cordeiro 
possui uma infraestrutura desenvolvida 
para suprir a necessidade de cada uma 
de suas clientes.    

Há dois anos, a empresária se viu em 
um momento de crise financeira e, ali 
decidiu investir em cabelos e realizar 
a aplicação à domicilio. Tati conta um 
pouco como tudo começou a crescer.   

“Eu comecei atendendo à domicilio, 
logo após eu já me vi com a necessida-
de de alugar uma cadeira em um salão. 
Tudo aconteceu muito rápido e de re-
pente eu tive que me mudar novamente 
pois uma cadeira só não supria mais a 
demanda. Quando pude notas, já estava 
com a parte de cima de outro salão alu-
gada. O tempo foi passando e novamen-
te tive que me mudar, só que dessa vez, 
para o meu próprio espaço de beleza”   

 Foto: Divulgação/Instagram 

melhor de cada profissio-
nal para ter o melhor re-
sultado possível! Trabalho 
com uma técnica que visa 
a invisibilidade de todas as 
nossas aplicações, estamos 
mexendo com a autoesti-
ma de nossas clientes, não 
é justo fazermos algo só 
para vender”.  

Foto: Divulgação/Assessoria



Foto: Ronald Lincoln Jr

Sessão da CPI dos Incêndios na Alerj

ma Comis-
são Parla-
mentar de 
I n q u é r i t o 
(CPI) criada 
em novem-
bro na As-
sembleia Le-
gislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
para apurar recentes incêndios de 
grande porte convocou nesta sex-
ta-feira personagens envolvidos 
na tragédia do Ninho do Urubu, 
o centro de treinamento do Fla-
mengo. Dirigentes da atual gestão 
e também da anterior foram con-
vocados, mas não compareceram. 
O clube da Gávea inicialmente 
informou que enviaria somente 
representantes, o diretor jurídico 
Antonio Cesar Dias Panza e o ad-
vogado William de Oliveira.

Com isso, o presidente da CPI 
ordenou o despacho do pedido 
de condução coercitiva para o 
presidente rubro-negro, Rodolfo 
Landim, o vice jurídico do clube, 
Rodrigo Dunshee, e o ex-vice de 
patrimônio Alexandre Wrobel. A 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNegligência
Dirigentes do Flamengo não 
comparecem à Alerj, e CPI 
pede condução coercitiva

U
condução será para sessão seguin-
te, na próxima sexta-feira. A asses-
soria do presidente da CPI, Ale-
xandre Knoploch, informou que, 
antes de valer, o pedido tem de ser 
protocolado. Na sessão, Knoploch 
avisou que se o Dunshee, Landim 
e Wrobel não estiverem na pró-
xima sessão, ao primeiro minuto 
serão alvo de condução coercitiva 
imediata pela Polícia Civil.

Após o anúncio do pedido 
de condução coercitiva para di-
rigentes, o Flamengo informou 
que o seu CEO, Reinaldo Belot-
ti, estava a caminho da Alerj. 
Ele chegou ao local às 12h49 - a 
sessão foi iniciada às 11h. O ex-
-presidente Eduardo Bandeira 
de Mello, que estava em Brasí-
lia, chegou por volta das 14h30.

O incêndio em uma instala-
ção provisória onde dormiam no 
dia 8 de fevereiro de 2019 jovens 
da base rubro-negra deixou dez 
vítimas e iniciou uma discussão 
pública entre clube, Ministério 
Público e famílias.

Além de familiares de três 
das vítimas, foram convoca-

dos para a chamada "CPI dos 
Incêndios" dirigentes da gestão 
anterior e também da atual. En-
tre eles o ex-presidente Eduar-
do Bandeira de Mello e o atual 
mandatário Rodolfo Landim, 
e outras figuras relacionadas 
à gestão do CT. Mas eles não 
compareceram. A CPI então pe-
diu a condução coercitiva dos 
cartolas. Também foram con-
vidados representantes da De-
fensoria Pública, do CREA, do 
IML e do Corpo de Bombeiros.

Somente o pai de Pablo Hen-
rique, Wedson Candido de Ma-
tos, compareceu, representando 
as demais famílias. Ela afirmou 
que o clube "abandonou" os fa-
miliares das vítimas da tragédia, 

garantindo que não houve con-
tato em um ano.

- A gente foi convidado para 
participar dessa reunião. Até en-
tão a gente não sabe o que vai 
acontecer. Nesse um ano não 
tivemos contato nenhum com 
o Flamengo. Total desprezo. O 
Flamengo nos abandonou. Não 
procura, não conversa. Desde a 
tragédia, conversei com o Fla-
mengo uma vez. Mas não falei 
com dirigente, advogado.

Ao comentar sobre o filho, lem-
brou que era "cheio de sonhos":

- O Pablo é um menino carinho-
so, inteligente, cheio de sonhos, 
que infelizmente foi consumido 
pelo fogo. Era um bom zagueiro, 
com certeza ia galgar uma carreira. 

A vida do meu filho não tem pre-
ço. Vamos ter que carregar essa dor 
para o resto da vida.

Ele garantiu não ter raiva da 
torcida rubro-negra, tampouco do 
time, mas não poupou a diretoria, 
que chamou de "omissa":

- Não tenho raiva da torcida 
nem do time, mas acho que essa 
diretoria omissa vai deixar uma 
mancha muito grande. O time do 
tamanho do Flamengo não tem 
carinho de nos ligar?

O pai da vítima da tragédia 
ainda aproveitou para alfine-
tar a Justiça:

- Justiça é para rico, para pobre 
não existe. Se a gente tivesse o 
peso que o Flamengo tem já teria 
resolvido.
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