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Rafaela Dantas, de 18 anos, foi atingida Rafaela Dantas, de 18 anos, foi atingida 
pelo veículo que retornava de uma operação pelo veículo que retornava de uma operação 
do Bope na comunidade da Serrinha, em do Bope na comunidade da Serrinha, em 
Madureira. Rafaela segue internada noMadureira. Rafaela segue internada no
 Hospital Estadual Getúlio Vargas Hospital Estadual Getúlio Vargas

Flamengo corre com 
Léo Pereira pela Recopa
 e não joga toalha por
 Bruno Henrique

Passageiros do BRT 
fazem manifestação 
na estação Mato Alto
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eputados da 
A s s e m b l e i a 
Legislativa do 
Rio derruba-
ram um decre-
to do gover-
nador Wilson 
Witzel que 

previa benefícios fiscais 
para empresas ou consór-
cios que investissem em 
usinas termelétricas. A der-
rota de Witzel foi por 42 a 5 
em votação no plenário na 
sexta-feira (20).

No plenário,  até mesmo 
André Ceciliano (Sem Par-
tido) discursou contra o 
decreto.

"O decreto foi publicado 
24 horas antes do leilão e 
nós perdemos térmica para 
o Pará e eles estão importan-
do GNL (Gás Natural Lique-
feito) para fazer gerar essa 
termelétrica. Perdemos a 
termelétrica do ano passado 
por causa da incompetência 
do secretário do desenvolvi-

Derrota

D
mento", afirmou Ceciliano.

Márcio Pacheco (PSC) 
argumentou que o investi-
mento seria de U$ 2 bilhões 
e impacto de até 20 mil em-
pregos a mais no Estado. 
Em plenário, ele foi rebati-
do por Ceciliano.

"Precisamos revogar esse 
decreto porque ele tira re-
cursos do estado do Rio de 
Janeiro. Esse decreto é uma 
vergonha, Márcio, com todo 
respeito, uma vergonha".

O deputado Luiz Paulo 
Corrêa (PSDB), no entanto, 
destacou que o assunto não 
deve ser encerrado na Alerj 
com o veto ao decreto do 
Executivo, e deve ser reto-
mado após o carnaval.

"Vou marcar reunião com 
a comissão de tributação, 
marcar uma audiência pú-
blica, vou chamar a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de 
Fazenda, conselheiros do 
Regime de Recuperação 

Fiscal para discutir o projeto 
para ver se está ferindo o re-

Alerj derruba decreto que dá isenção fiscal para usinas de energia

Alerj derruba decreto que dava isenção 
fiscal a empresas que investissem 
em termelétricas no RJ

Foto: Divulgação

gime ou não", finalizou.
O Ministério da Economia 

também se manifestou con-
tra o decreto.

O Partido Socialismo e Li-
berdade (Psol) registrou uma 
queixa na polícia alegando 
que recebeu ameaças em sua 
na sede de Niterói, Região Me-
tropolitana do Rio.

Segundo o partido, na noite 
desta quinta-feira (20) um ho-
mem jogou na entrada do pré-
dio um panfleto que traz uma 

fotomontagem da vereadora 
Marielle Franco, assassinada 
em 2018, e textos com amea-
ças ao partido.

Imagens de uma câmera 
de segurança mostram o mo-
mento em que o homem joga 
o panfleto na sede do Psol. O 
deputado estadual Flávio Se-
rafini disse que denunciou o 

PSOL denuncia à polícia 
ameaças feitas em sua sede 
de Niterói

caso na delegacia de Icaraí.
“O documento mistura ata-

ques racistas, antissemitas, ma-
chistas, lgbtfóbicos, com amea-
ças a dirigentes do psol. Nós não 
vamos nos intimidar. Fizemos o 
registro de ocorrência e vamos 
agora acompanhar essa denún-
cia para que as pessoas respon-
sáveis sejam descobertas e pu-
nidas”, disse o parlamentar.

A Polícia Civil foi procurada, 
mas até a publicação dessa re-
portagem ela não havia se pro-
nunciado sobre o caso.
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Câmeras de vigilância registraram quando um homem arremessa o cartaz dentro da sede do Psol em Niterói 

Foto: Reprodução/TV Globo
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 proposta da 
Cedae de in-
denizar em 
R 1,25 cada 
c o n s u m i d o r 
da companhia 
pelos danos 
de beber água 
com geosmi-
na recebeu 

uma série de críticas por conta 
do valor irrisório. Em contra-
partida, a Defensoria Pública 
entrou na Justiça com ação civil 
pública para bloquear R$ 560 
milhões e garantir um desconto 
maior nas contas dos nove mi-
lhões de consumidores. 

O valor proposto pela Cedae 
virou assunto nas redes sociais. 
"A Cedae além de prestar um pés-
simo serviço no fornecimento 
diário ao consumidor ainda tem 
essa cara de pau! Estava pagando 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSÁgua

A
R$2,00 em garrafas de 1,5 litros, e 
aí?", disse uma consumidora. "Eu 
pago R$200 por água suja e recebo 
R$ 1,25? Podemos mandar a Cedae 
fazer uma coisa com essa indeni-
zação?", criticou outro. "

"Esta indenização ridícula 
de R$ 1,25 não paga 1 copo de 
água mineral. Que a justiça atue 
firme. E que obrigue a CEDAE e 
o governo a investirem os R$ bi-
lhões do FECAM (que criamos 
na Constituição Estadual) em 
saneamento básico, que foram 
desviados para outros fins", es-
creveu o deputado estadual e 
ambientalista Carlos Minc.

Além do valor irrisório, a par-
tir do momento que o consumi-
dor aceitasse o benefício, não 
poderia reivindicar quaisquer 
outros direitos. "A Cedae tam-
bém fez uma série de exigên-
cias para firmar o acordo, dentre 

elas a de que os consumidores 
renunciassem ao direito à repa-
ração individual futura. Havia, 
também, a necessidade de que 
cada consumidor aderisse indi-
vidualmente à proposta, o que, 
no entendimento dos defenso-
res e promotores, é inviável", 
disse a Defensoria Pública.

A ação da Defensoria estima 
em R$ 50 o ressarcimento para 

cada morador afetado pela má 
qualidade da água, que será fei-
to por meio de descontos de, no 
mínimo, 70% do valor da conta 
até atingir o total da indeniza-
ção. O órgão pede ainda R$ 54 
milhões por dano material indi-
vidual e R$ 56 milhões por dano 
moral coletivo, que também 
poderão ser revertidos em aba-
timento nas contas.

A Defensoria também 
pede R$ 20 milhões para re-
parar danos futuros, valor 
referente a 15 dias. Se o pro-
blema com a distribuição 
de água persistir, um novo 
valor será avaliado pelo ór-
gão. Caso a Cedae não cum-
pra as medidas da liminar, 
poderá pagar multa diária 
de R$ 1 milhão. 

Indenização de R$ 1,25
 proposta pela Cedae a 
consumidores recebe críticas

Cléber Mendes / Agência O DIA

Área de captação de água da estação de tratamento do Rio Guandu

Passageiros do BRT fize-
ram uma manifestação, na 
manhã desta sexta-feira, na 
estação Mato Alto, em Gua-
ratiba, na Zona Oeste do 
Rio. Por causa do protesto, 
o consórcio suspendeu tem-
porariamente os serviços do 
corredor Transoeste entre 
as estações Dom Bosco (Re-
creio) e Santa Cruz, por volta 

das 7h. Às 9h, houve a libe-
ração dos serviços do corre-
dor Transoeste, 

Segundo o BRT, agentes 
de segurança já estão na 
região para dialogar com os 
manifestantes para restabe-
lecer os serviços e normali-
zar os intervalos no corre-
dor Transoeste. Cerca de 30 
ônibus formaram uma lon-

Guardas prometem paralisação durante o CarnavalPassageiros do BRT fazem manifestação 
na estação Mato Alto Um impasse entre o comando 

da Guarda Municipal (GM) do 
Rio e a Associação Frente Mani-
festante, que representa a cate-
goria, põe em risco o esquema 
montado pela prefeitura para o 
Carnaval 2020. Há cerca de duas 
semanas, os agentes começaram 
a se mobilizar para uma greve 
durante a festa, reivindicando 
o cumprimento das promoções 
por plano de carreira, previs-
tas nas leis complementares 
100/2009 e 135/2014, reajuste 
do vale-alimentação e a convoca-
ção dos concursados de 2012.

A decisão foi tomada em uma 
assembleia deliberativa, ontem, 
e a paralisação será realizada por 
doação de sangue, ou seja, os 
agentes que estiverem a serviço 
durante o período irão ao Hemo-
rio, para que os dias de trabalho 
sejam abonados. De acordo com 
o presidente da associação, Ro-
drigo Oliveira, será mantido o 
percentual constitucional de 
30% do efetivo trabalhando, 
mas a maior parte dos agentes 
deve aderir à manifestação.

"Podemos revogar a greve se 
o prefeito atender nosso pleito, 
há tempos estamos tentando 

negociar, sem obter êxito. Ele 
tem que propor algo e então 
faremos uma assembleia para 
decidir se aceitamos ou não", 
explicou Rodrigo Oliveira.

Apesar da expectativa de ade-
são de um grande número de 
servidores, o comando da GM 
afirmou que não espera haver 
greve. "Os Guardas Municipais 
sabem da importância das ações 
durante o Carnaval. Por isso o 
comando confia nos servidores 
e está aberto ao diálogo", infor-
mou o órgão, em nota.

A GM também informou que 
cumpre determinações previs-
tas em decretos e que há limi-
tação para despesas, devido à 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Segundo o comando, o movi-
mento não representa a maioria 
do efetivo.

"Todos os argumentos do 
prefeito, do secretário e da insti-
tuição, que tentam desqualificar 
o movimento de 7.500 guardas 
municipais jamais representa-
rão os manifestos de uma cate-
goria que pleiteia a ascensão na 
carreira, prevista em lei e não 
cumprida há dez anos", rebateu 
a Frente Manifestante.

Manifestação na estação Mato Alto

Foto: Reprodução / TV Globo

ga fila antes da estação onde 
o protesto é realizado. 

Em nota, o consórcio disse 
que "entende todas as reivin-
dicações feitas pelos passa-
geiros. Mas, para que o siste-
ma funcione com a qualidade 
que o carioca precisa e mere-
ce, é necessário que todos os 
envolvidos cumpram suas 
obrigações contratuais". 
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ma cena co-
mum pelas 
estradas do 
Brasil: um 
c a m i n h ã o 
tanque está 
estacionado 
numa bor-
racharia às 
margens da 

BR-101, no município de Gua-
ruva (SC), para consertar um 
pneu furado. Ângelo Keiser (46 
anos) é um borracheiro expe-
riente, com mais de 20 anos de 
profissão. Ele se aproxima do 
veículo para reinstalar o pneu. 
De repente, uma explosão. 
Com o impacto, Ângelo foi ar-
remessado e caiu a três metros, 
desacordado.

O vídeo que reproduz o mo-
mento do acidente sofrido por 
Ângelo Keiser ganhou as redes 
sociais e foi parar no Fantástico, 
a revista jornalística da Rede 
Globo. As imagens chocantes 
sensibilizaram o prefeito de 
Duque de Caxias, Washington 
Reis, que, com a ajuda de ami-
gos, providenciou a vinda de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

U
Ângelo ao Rio de Janeiro para 
ser avaliado pela equipe de pro-
fissionais do Hospital do Olho 
Julio Cândido de Brito, unidade 
especializada em oftalmologia 
no município.

Acompanhado de sua espo-
sa, Gisele Becker, o borracheiro 
Ângelo foi logo encaminhado 
para uma avaliação pela equi-
pe do oftalmologista e diretor 
do Hospital do Olho, Dr. Daniel 
Puertas. Mesmo depois de ser 
medicado e liberado do hos-
pital onde foi socorrido, em 
Guaruva (SC), Ângelo conta 
que teve muito medo de per-
der a visão, pela gravidade dos 
ferimentos. Após a avaliação 
dos oftalmologistas a notícia 
não poderia ter sido melhor: 
Ângelo não vai perder a visão. 
O laudo inicial de que o proble-
ma seria irreversível foi descar-
tado pela equipe de oftalmolo-
gistas da unidade municipal. 
Ângelo passará por tratamento 
e passará a usar óculos.

“A determinação do prefei-
to Washington Reis era de que 
todo o esforço fosse feito para 

que o Ângelo não perdesse a vi-
são. Graças a Deus deu tudo cer-
to e o paciente vai voltar para sua 
terra natal já iniciando o trata-
mento. Em pouco tempo de fun-
cionamento, o Hospital do Olho 
já é uma unidade de referência, 
não só para o Estado, mas para o 
Brasil”, disse o dr Daniel Puertas.

Na segunda-feira (17/02), 
Ângelo e sua esposa Gisele, ti-
veram um encontro com o pre-
feito Washington Reis, no Hos-
pital do Olho. “O nosso amigo 
Ângelo vai levar boas notícias 
de Duque de Caxias, depois 
de ter sobrevivido aquele gra-
ve acidente em Guaruva (SC). 
Quando vimos o vídeo do 
acidente e soubemos das di-
ficuldades que estava tendo, 

tomamos a iniciativa de trazê-
-lo para ser examinado pelos 
melhores oftalmologistas. Ele 
volta pra sua terra natal com 
a certeza de que não está com 
a visão comprometida”, desta-
cou Washington Reis.

Antes de seguir viagem de 
volta a Guaruva, o catarinense 
passou ainda por uma consul-
ta no Centro de Saúde Auditiva 
Eurico Miranda, para avaliar se o 
acidente deixou outras sequelas. 
Após a consulta, mais uma boa 
notícia. O laudo médico indicou 
que não houve perda de audição.

Assim, o casal da cidade de 
Guaruva, no norte de Santa 
Catarina, leva nas malas, além 
das lembranças da primei-
ra visita ao Rio de Janeiro, o 

carinho do município de Du-
que de Caxias. “Eu e minha 
esposa estamos muito gratos 
por tudo que vocês fizeram 
por nós. Obrigado, prefeito 
Washington Reis. Obrigado a 
todos os médicos que me re-
ceberam com tanta atenção 
e carinho. Volto para Santa 
Catarina com boas notícias e 
uma ótima impressão. A Pre-
feitura de Duque de Caxias 
está de parabéns pelo aparato 
de saúde que oferece à popu-
lação”, declarou emocionado.

O Hospital do Olho Julio Cân-
dido de Brito funciona de segun-
da a domingo, a partir das 7h, e 
está localizado na Praça do Lau-
reano, nº1.135, bairro Dr. Laurea-
no, em Duque de Caxias.

Borracheiro que sofreu grave acidente 
em santa catarina é avaliado por
 equipe do hospital do olho

o borracheiro Ângelo foi logo encaminhado para uma avaliação pela equipe do oftalmologista

Foto: Divulgação

Antes de cair na folia e brincar 
no carnaval, a cabeleireira Glaucia 
dos Santos Almeida, de 55 anos, 
procurou as tendas do “Prefeitura 
Presente”, que esteve na Praça do 
Cajueiro, no bairro Vila Nova, nesta 
quinta-feira (20), para checar se sua 
saúde está em dia. Ela deixou o local 
surpresa ao descobrir que a pressão 
arterial estava alta.

“Verifiquei tudo, inclusive a 
glicose. Foi importante saber que 
a pressão está alta para não abu-
sar neste carnaval. Como o folião 
acaba exagerando nessa época 
do ano, foi boms aber que minha 
pressão estava alta. Vou me cui-
dar para me divertir com seguran-
ça”, disse Glaucia.

Quem esteve na Rua Capistra-
no de Abreu, pôde buscar serviços 
gratuitos de saúde, educação e 
assistência social. A Secretaria de 
Saúde ofereceu agendamento de 
mamografia, ônibus de vacinação 
com mais de 20 tipos de vacinas 

diferentes, teste rápido de hepati-
te, sífilis e HIV, aferição de pressão 
arterial e de glicemia capilar, cader-
neta do Idoso, pesagem do Bolsa 
Família, enquanto a SUVAM deu 
orientações sobre o controle de 
roedores, caramujo, cuidados com 
água, prevenção de desastres am-
bientais e combate à dengue.

Após cinco anos de relaciona-
mento, o casal Carlos Henrique da 
Silva Barbosa, de 31 anos, e a esposa 
Janaína Martins, de 39, decidiram 
oficializar a união. Eles buscaram a 
isenção de casamento na tenda Se-
cretaria de Assistência Social.

“Já estava mais do que na hora 
de estar casado oficialmente. Fal-
tava só isso para gente ter mais 
um motivo de felicidade. Como 
estamos sem dinheiro, queria con-
seguir a isenção para casar. Não 
podia perder esta oportunidade”, 
comentou Carlos, que ainda levou 
a filha Emanuele, de 5 anos, para 
se vacinar contra o sarampo.

Outras pessoas ainda pude-
ram buscar outros atendimentos, 
como cadastramento na Agência 
Nova Iguaçu de Oportunidades e 
no SINE, cadastramento e recadas-
tramento do Bolsa Família, agen-
damento para carteira de trabalho 
e idoso, Vale Social.

Durante o “Prefeitura Presente”, 
a Secretaria de Economia, Planeja-
mento e Finanças ofereceu serviços 
como segunda via de impostos e 
parcelamento de dívida ativa (IPTU, 
taxas, ISS), isenção de IPTU para 
idosos, orientação e consulta de 
processos, orientação para liberação 
de alvará para estabelecimentos 
comerciais, informações sobre as 
taxas consolidadas e emissão de 
nota fiscal. Na área da saúde, ainda 
teve contação de histórias, pinturas 
e recreação para as crianças, e na 
Fundação Educacional e Cultural 
de Nova Iguaçu (FENIG), os projetos 
Matemática na Praça e Livros Para 
Voar ficaram disponíveis às crianças.

Ponto facultativo em Mesquita nos dias 
24 e 26 de fevereiro

Antes do carnaval, uma passadinha nas 
tendas do “Prefeitura Presente”

A Prefeitura de Mesquita in-
forma que foi decretado Ponto 
Facultativo nos dias 24 e 26 de 
fevereiro, em virtude do feriado 
de Carnaval. Com isso, o expe-
diente nos órgãos e entidades da 
administração pública munici-
pal nos próximos dias ocorrerá 
da seguinte forma:

Dia 21, sexta-feira: expediente 
normal.

Dia 24, segunda-feira: ponto 
facultativo, sem expediente nos 
órgãos e entidades da adminis-
tração pública.

Dia 25, terça-feira: feriado de 

Carnaval, sem expediente nos 
órgãos e entidades da adminis-
tração pública.

Dia 26, quarta-feira: ponto fa-
cultativo, sem expediente nos 
órgãos e entidades da adminis-
tração pública.

Dia 27, quinta-feira: expedien-
te normal.

No entanto, o expediente será 
normal, sob a responsabilidade 
dos respectivos chefes, nas re-
partições cujas atividades não 
possam ser suspensas, em virtu-
de de exigências técnicas ou por 
motivo de interesse público.
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M i n i s t é r i o 
Público do 
Rio pediu a 
absolvição de 
quatro poli-
ciais acusados 
de extorsão 
contra comer-
ciantes dentro 
de uma dele-

gacia em Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense.

De acordo com o relatório do 
MP-RJ, não foi comprovada a au-
toria dos fatos narrados. Em fe-
vereiro de 2019, em operação da 
Corregedoria da Polícia Civil e do 
Ministério Público, foram presos:

Flávio Pacca Castelo Branco
Helio Ferreira Machado;
Ricardo Canavarro (já esta-

va preso);
Tiago Barcelo Pereira.
Eles ficaram presos por nove 

meses e respondiam em liberda-
de. A promotora Ana Frota Dias 
de Carvalho pediu a absolvição 
dos réus e a improcedência da 
denúncia.

Pacca foi apresentado pelo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRelatório

O
governador Wilson Witzel como 
assessor especial de tiro, apesar 
de o fato ter sido negado pelo 
governador na época das prisões 
dos policiais.

Na época, os investigadores 
afirmaram que os quatro poli-
ciais participaram de uma extor-
são contra os dono de uma ofici-
na em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, no dia 5 de julho de 
2017. O grupo os levou até a 52ª 
DP (Nova Iguaçu) para tentar ob-
ter R$ 10 mil a fim de liberá-los.

Era a terceira fase da opera-
ção Quarto Elemento, parceria 
da Corregedoria da Civil com o 
Grupo de Atuação Especializada 
e Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), do MP-RJ. A primeira 
fase da operação teve início na 
subsecretaria de Inteligência e 
com o fim da Secretaria de Segu-
rança seguiram para o Ministério 
Público do RJ.

Após a exibição da reporta-
gem no RJ1, a defesa de Flávio 
Pacca encaminhou uma nota de 
esclarecimentos.

Confira abaixo a íntegra da 

nota enviada pelo advogado Jef-
ferson de Carvalho Gomes:

"Em relação à matéria veicula-
da no RJTV1 na data de hoje, 21 de 
fevereiro, a defesa de Flávio Pacca 
esclarece que:

Muito embora o resultado 
proposto pelo Ministério Pú-
blico, seja completamente con-
gruente com a conclusão da 
defesa — a total improcedência 
da acusação e a consequente 

absolvição de Flávio Pacca e de-
mais corréus —, os fundamentos 
que levam à tal conclusão são 
completamente distintos.

Flávio Pacca deve ser absolvido 
não pela ausência de provas, muito 
pelo contrário, deve ser absolvido 
justamente porque após farta ins-
trução processual ficou demons-
trado que tanto Pacca quanto os 
demais policiais civis implicados 
no fraudulento caso de extorsão, 

são e sempre foram inocentes, não 
tendo praticado nenhum dos atos 
que lhes foram imputados, sendo 
na realidade grandes vítimas de 
uma armação com o objetivo de 
promover um verdadeiro assassi-
nato de reputações.

Por acreditar na justiça e na li-
sura do judiciário é que a defesa 
de Flávio Pacca tem absoluta cer-
teza que sua absolvição será pelo 
o que ele sempre foi: Inocente!

MP-RJ pede absolvição 
de policiais civis
 acusados de extorsão

Foto: Fernanda Rouvenat / G1

Malote apreendido na casa de policial alvo da operação de 2019 

Uma jovem foi atropelada por 
um blindado do Comando de Ope-
rações Especiais (COE) na manhã 
desta quinta-feira, na Avenida Brás 
de Pina, bairro da Penha, Zona Nor-
te do Rio de Janeiro. Rafaela Dantas, 
de 18 anos, foi atingida pelo veículo 
que retornava de uma operação do 
Batalhão de Operações Policiais Es-
peciais (Bope) na comunidade da 
Serrinha, em Madureira.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado às 10h37 para socorrer 
a vítima, que foi levada em es-
tado grave ao Hospital Estadual 
Getúlio Vargas. Segundo a asses-
soria da PM, o caso está sendo 
registrado na 22ªDP (Penha). Pa-
ralelamente, o COE instaurou um 
procedimento para averiguar as 
circunstâncias do acidente.

A Secretaria de Polícia Civil 

informou que o policial militar 
envolvido no acidente foi ouvi-
do na unidade policial. Agentes 
da delegacia fazem diligências 
para apurar os fatos.

Vídeos que circulam nas redes 
sociais mostram o momento que 
Raphaela é atendida pelos bom-
beiros na pista do BRT, localizado 
próximo ao supermercado Guana-
bara da Penha.

Homem é morto a tiros na Avenida BrasilJovem é atropelada por blindado do COE 
e está em estado grave em hospital do Rio Um homem, ainda não 

identificado, foi morto a tiros, 
na madrugada desta sexta-fei-
ra, na Avenida Brasil, na altura 
de Guadalupe, na Zona Norte 
do Rio. De acordo com a Polí-
cia Militar, a vítima dirigia um 
Fiat Cronos branco quando um 
outro carro emparelhou com 
ele e um dos ocupantes atirou 
contra o veículo, que capotou.

Ainda segundo a corpora-
ção, uma equipe do Batalhão 
de Policiamento em Vias Ex-
pressas (BPVE) foi acionada 
para verificar a ocorrência na 
via expressa. No local, os po-
liciais encontraram o carro ca-
potado e a vítima morta. 

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) foi acionada 
e realizou uma perícia no local. 

A jovem Raphaela Cardoso foi atropelada por um caveirão, na Penha 

Foto: Reprodução / Internet

Homem é morto a tiro na Avenida Brasil 

Foto: Reprodução
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Exército Bra-
sileiro publi-
cou na quarta-
-feira o edital 
do concurso 
para ingresso 
na Escola de 
Sargento das 
Armas (ESA 
2020), com 

1.100 vagas para ambos os sexos. 
O documento oficial foi publica-
do no Diário Oficial da União e 
no site. O soldo inicial da carrei-
ra é de R$3.825 mais adicional 
militar e adicional de especia-
lização. Sendo assim, o salário 
poderá chegar a R$5.049. O con-
curso da ESA tem reserva de va-
gas para negros.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
As inscrições serão realiza-

das até 18 de março de 2020 
no site oficial. A taxa de inscri-
ção custa R$95. Para se candi-
datar é necessário ter Ensino 
Médio completo. Além disso, 
é preciso possuir, no mínimo, 
17 e, no máximo, 24 anos de 
idade, com exceção das áreas 
de saúde e música, cuja idade 
máxima será de 26 anos até o 
término da matrícula; ter no 
mínimo 1,60m de altura se do 
sexo masculino ou 1,55m do 
sexo feminino e não ser ofi-
cial ou aspirante-a-oficial na 
ativa das Forças Armadas ou 
das Forças Auxiliares.

São 900 vagas na área geral 
para candidatos do sexo mas-

culino. Deste total, 180 vagas 
são para cota de negros. Para 
mulheres serão 100 vagas na 
área geral, sendo 20 vagas des-
tinadas à cota de negras. Para 
músicos são 45 vagas e 55 para 
área de saúde. As provas obje-

tivas acontecerão no dia 12 de 
julho de 2020.

Os selecionados irão atuar 
no primeiro e segundo ano do 
curso de formação nas seguin-
tes Unidades Tecnológicas do 
Exército: Alegrete-RS; Blume-

nau- SC; Campo Grande - MS; 
Fortaleza-CE; Itajubá-MG; Jata-
í-GO; Juiz de Fora-MG; Jundiaí-
-SP; Natal-RN; Pirassununga-SP; 
Pouso Alegre-MG; Rio de Janei-
ro-RJ; Taubaté-SP; Três Cora-
ções-MG.

Exército abre concurso 
para preencher 
1,1 mil vagas

Foto:  Exército brasileiro

Vagas são destinadas a homens e mulheres com, no mínimo, 17 anos e, no máximo, 24 anos de idade

A Aeronáutica está com con-
curso aberto para exame de ad-
missão para formação de sargen-
tos para o primeiro semestre de 
2021 (CFS 1/2021). São 220 vagas 
abertas para o curso. As inscrições 
para o processo seletivo podem 
ser feitas até as 15 horas do dia 18 
de março.

As vagas são destinadas a ci-
dadãos brasileiros, de ambos os 
sexos, que atendam aos pré-re-
quisitos, às condições e às normas 
estabelecidas nas instruções es-
pecíficas, para serem habilitados à 
matrícula no CFS 1/2021.

Há vagas para as seguintes 

especialidades: mecânico de 
aeronaves (BMA), material bé-
lico (BMB), guarda e seguran-
ça (SGS), equipamento de voo 
(BEV) e controle de tráfego aé-
reo (BCT).

Para se habilitar, o candidato 
deve atender a todas as condi-
ções previstas nas Instruções 
Específicas, entre elas ter con-
cluído com aproveitamento o 
Ensino Médio do Sistema Na-
cional de Ensino, de forma que 
possa apresentar, na data da 
validação documental, o certifi-
cado, diploma ou declaração de 
conclusão e o histórico escolar.

O processo seletivo terá 
Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa, Matemática e Física, 
além de Inspeção de Saúde, 
Exame de Aptidão Psicoló-
gica, Teste de Avaliação do 
Condicionamento Físico, 
Procedimento de Heteroi-
dentificação Complementar 
e Validação Documental. As 
provas escritas ocorrerão no 
dia 7 de junho.

A inscrição é no site https://
ingresso.eear.aer.mil.br/, onde 
também são encontradas as in-
formações relativas à seleção. O 
valor da taxa é de R$ 60.

Faetec está com inscrições abertas para professor, instrutor 
e alunos por meio do programa Novos Caminhos

Aeronáutica abre 220 vagas para o curso de formação de sargentos

Para quem está procurando tra-
balho ou quer começar o ano estu-
dando, a Fundação de Apoio à Escola 
Técnica (Faetec), órgão vinculado à 
Secretaria Estadual de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (Secti), tem exce-
lentes oportunidades. A instituição 
está com inscrições abertas para sele-
ção pública simplificada de profissio-
nais bolsistas, no caragos professor e 
instrutor, e para ingresso de alunos 
no Nível Médio Técnico na ação do 
Bolsa Formação e MedioTec, para o 
primeiro semestre do ano letivo de 
2020. Os concursos são financiados 
pelo Programa Novos Caminhos 
(antigo Pronatec), e os interessados 
devem se candidatar no site da Fae-
tec (www.faetec.rj.gov.br).

Podem participar do concurso 
para Professor e Instrutor os servi-
dores efetivos da Faetec ou profissio-
nais que não possuem vínculo com a 
Rede. A bolsa é de R$ 40 (Professor) 
e R$ 30 (Instrutor) por hora-aula, sen-
do a carga horária máxima semanal 
de 16 horas. Os interessados devem 
preencher corretamente o formulá-
rio de inscrição e seguir todos os pré-
-requisitos de acordo com as especifi-
cações do edital. As inscrições vão até 
o dia 1° de março. A lista de classifica-
ção será divulgada dia 2 de março, no 
site da Faetec, a partir das 16h.

– Aos que preenchem os pré-re-
quisitos necessários e estão interes-
sados em completar o time da Fae-
tec, não deixem para última hora e 
venham fazer parte da nossa Rede. 
Com uma equipe maior e cada vez 

mais qualificada, vamos fortalecen-
do a nossa Fundação – avalia o secre-
tário da Secti, Leonardo Rodrigues.

Já no processo seletivo para os 
cursos Técnicos de Nível Médio 

a oferta é de 612
 vagas nas unidades escolares da 
Rede. As inscrições devem ser feitas 
até o dia 2 de março e as vagas ofe-
recidas são na forma Concomitância 
Externa, ou seja, destinadas para 
quem esteja cursando o segundo ou 
terceiro ano do Ensino Médio no ato 
da matrícula. Entre as oportunidades 
oferecidas estão os cursos Técnicos 
em Edificações, Administração, In-
formática para Internet, Informática, 
Fabricação Mecânica, Logística, Ma-
nutenção de Máquinas, Modelagem 
do Vestuário, Estética, Meio Ambien-
te, Dança, Eletrônica, Rede de Com-
putadores, Mecânica, Transporte 
Metroferroviário, Prótese Dentária e 
Eletrotécnica.

– São cursos que, depois de con-
cluídos, ajudarão os estudantes a 
ingressar no mercado de trabalho. As 
empresas precisam de mão de obra 
qualificada. Sabemos o peso que 
uma formação com a chancela da 
Faetec proporciona – avalia o presi-
dente da Faetec, Romulo Massacesi.

A divulgação do sorteio acon-
tece no dia 3 de março e as aulas 
terão início no dia 6 de abril. Os 
alunos bolsistas receberão uma 
assistência estudantil, com ajuda 
de custo para passagem munici-
pal de ida e volta e lanche.

Aeronáutica com concurso público para sargentos

Foto: Divulgação
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Gui Brumatti estreia musical 
com direção de Cininha de 
Paula em São Paulo

O ator Gui Brumatti faz 
sua estreia profissional no 
espetáculo "Achados e Per-
didos", com direção de Ci-
ninha de Paula e Gustavo 
Klein, e texto de Simone Be-
ghinni, em cartaz no Teatro 
Nair Bello, no Shopping Frei 
Caneca, aos domingos.

Com apenas 17 anos, o es-
tudante de direito, sempre foi 
um apaixonado pelas artes. 
Toca violão desde os 6 anos e 
há três anos estuda teatro. Faz 
coach com Cynthia Falabella 
e aulas de canto com Andréa 
Vitfer, além de compor nas 
horas vagas.

Em 'Achados e Perdidos', 
Gui interpreta o Menino das 
Cartas, e conta que se pudes-
se resumi-lo em uma palavra, 
seria "remorso”, devido a ele 
ter desejado o sumiço de seus 
pais, o que coincidentemente 
aconteceu. Quando o sumi-
ço aconteceu, primeiro seu 
personagem se sentiu feliz, 
livre de regras e obrigações 
que seus pais rigidamente lhe 
faziam cumprir, mas, poste-
riormente, a culpa veio à tona 
e o deixou frágil, até que ele 
encontra o amor e consegue 
se recompor um pouco e re-
torna com seu espírito prote-
tor, para com a amada e todas 
as outras crianças do casarão.

 O musical traz a história 
de 15 crianças e adolescentes 
que se encontram sozinhas 
em um casarão após o de-
saparecimento dos adultos. 
Juntas, elas devem descobrir 
como se virar sozinhas para 
sobreviverem aos próximos 
20 anos, enfrentando temas 

como as consequências do 
aquecimento global e a des-
truição do planeta Terra.

Este é o primeiro traba-
lho profissional do ator no 
teatro, e ele conta que o 
processo de ensaio foi um 
pouco corrido e intenso, 
devido ao curto tempo para 
montar a peça (pouco mais 
de duas semanas ), porém 
foi uma das melhores ex-
periências que já teve, pois 
estar com profissionais de 
alta experiência e quali-
dade, o ajudou a dar o seu 
melhor naquilo que ama 
fazer: interpretar. Para ele 
o processo das apresenta-
ções está sendo incrível, 
pois é quando se põe em 
prática tudo o que criou nos 
ensaios, além da grande co-
nexão com o público, que o 
alimenta de  energia, con-
seguindo triplicar a "força" 
do personagem, o famoso 
"tônus", sendo algo muito 
gostoso e prazeroso.

"Além de ser uma história 
incrível de crianças que de-
vem amadurecer de um dia 
para o outro, devem lidar com 
problemas internos, dentre 
outros exemplos; é uma peça 
que trata de questões muito 
importantes para a nossa so-
ciedade, como: o machismo, 
o desmatamento, negligência 
governamental, etc.; mas de 
um jeito leve para as crianças 
que vão assistir e de forma 
musical, o que transforma 
uma peça "pesada" em uma 
peça "conscientizadora", tor-
nando uma peça para todas 
as idades", afirma Gui.
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Foto: Divulgação/Assessoria 

Foto: Ronaldo Correia

Consultora fitness dos famosos capa de revista

Rainha de bateria atraiu 
a atenção odo público pela 
beleza e samba no pé

O último ensaio da Porto da 
Pedra revelou mais uma faceta 
da rainha da bateria Ritmo Fe-
roz. Kamila Reis, que reinará ab-
soluta pelo segundo ano conse-
cutivo à frente dos ritmistas do 
Tigre, surgiu estonteante para o 

evento que antecede o des-
file da vermelha e branca 
de São Gonçalo. 

Em um look que mescla-
va o exótico com o sensual, 
a morena que é influencer e 
está lançando um canal no 
youtube onde dá dicas de 
viagem, brilhou ao lado do 
amigo Milton Cunha, con-
vidado especial do evento. 
A dupla, que ajudou a es-
colher no último fim de se-
mana, a rainha do carnaval 
da região Norte, em Belém 
do Pará, sambou até tarde 
na preparação para sua pas-
sagem pela Sapucaí.

“Já estou pensando que 
vai acabar e fica aquele gos-
tinho de quero mais. Adoro 
estar na quadra e frequen-
tar os ensaios, além de par-
ticipar, o máximo que pos-
so, em tudo sobre a escola”, 
diz Kamila.

Apesar de não revelar segre-
dos sobre o figurino, a modelo 
adianta que precisou aprender 
um pouco mais sobre os orixás 
por conta da fantasia. 

Referência em boa for-
ma, a consultora fitness 
Vanessa Rangeli é capa da 
revista Diva Brasil. Que-
ridinha de muitos famo-
sos como Viviane Araújo, 
Adriana Lessa, Nivea Stel-
mann, os cantores Naldo, 
Perlla, etc, ela  criou o De-
safio Detox Turbo, que se 
trata-se de um programa 
formado por uma equipe 
com nutricionista, per-
sonal trainer e um fisio-
terapeuta, para ajudar as 
pessoas com a mudança 
dos seus hábitos, estilo de 
vida, e consequentemen-
te, a atingir, de uma manei-

ra saudável, a boa forma. 
“Sou especialista em mu-
dança de estilo de vida, na 
prática, e a primeira con-
sultora fitness do Brasil a 
desenvolver um projeto 
de boa forma, através do 
whatsapp,” afirma Vanes-
sa, que há dois meses, divi-
de seu tempo entre a vida 
fitness e a administração 
da sua empresa “Vanessa 
Rangeli Consultoria Fit-
ness”, além de apresentar 
o quadro ´Momento Fit´, 
na rádio FM O Dia, de se-
gunda a sexta, onde dá di-
cas de saúde, dieta, reedu-
cação alimentar e treinos.

 Foto: Divulgação/Assessoria

Arrasou no look! Kamila Reis surge estonteante 
no último ensaio da Porto da Pedra

“ Li bastante e me 
emocionei quando en-
tendi o significado da 
minha fantasia. O enredo 
da Porto da Pedra retrata 
não só a Bahia, mas toda 
a atmosfera cultural e a 
profunda relação que te-
mos com a ancestralida-
de. Tenho certeza de que 
o público vai se emocio-
nar”, finalizou a majesta-
de gonçalense

ENTRETENIMENTO
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Bruno Henrique, gol, lesão, Independiente del Valle x Flamengo

s lesões de 
Bruno Hen-
rique e Ro-
drigo Caio 
d e s e n c a d e -
aram uma 
o p e r a ç ã o 
especial no 
d e p a r t a -

mento médico do Flamengo, 
de olho no jogo de volta da 
Recopa Sul-Americana, na 
próxima quarta-feira, no Ma-
racanã.

A presença de Bruno Hen-
rique é considerada imprová-
vel, quase impossível. Mas o 
Flamengo não descarta com-
pletamente a presença do 
atacante e vai fazer de tudo 
para colocá-lo em condições. 
Para isso, o jogador irá reali-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMengão
Flamengo corre com Léo Pereira 
pela Recopa e não joga toalha 
por Bruno Henrique

A
zar tratamento em três perí-
odos, inclusive em casa, com 
exercícios e equipamentos. 
Ele tem uma lesão no liga-
mento colateral lateral do jo-
elho direito.

Léo Pereira acelera 
recuperação

Na outra frente, o departa-
mento médico vai tentar ace-
lerar a recuperação de Léo 
Pereira. O zagueiro sofreu 
uma lesão na região posterior 
da coxa esquerda na vitória 
sobre o Fluminense, pela se-
mifinal da Taça Guanabara, 
há oito dias. Desde então, 
vem fazendo tratamento em 
três períodos para se recu-
perar. Nesta semana, iniciou 
trabalhos físicos leves.

Nesta sexta-feira, Léo Pereira 
passará por nova avaliação. O elen-
co do Flamengo volta a treinar no 
Ninho do Urubu após a partida 
contra o Independiente Del Val-

le. Rodrigo Caio, por sua vez, está 
descartado para a final da Recopa.

Por enquanto, o técnico Jor-
ge Jesus tem confirmados como 
opções para a zaga Gustavo Hen-

rique, Thuler, Matheus Dantas e 
Rafael Santos. Os dois primeiros 
devem ser titulares na partida con-
tra o Boavista, pela final da Taça 
Guanabara, no sábado.


