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atriz Regina Du-
arte tomou pos-
se nesta quarta-
-feira (4) como 
secretária de Cul-
tura do governo 
de Jair Bolsonaro 
em cerimônia 
realizada pela 

manhã no Palácio do Planalto, 
em Brasília. A atriz é a quarta 
ocupante do cargo em 14 meses.

A nomeação foi publicada na 
edição desta quarta do "Diário Ofi-
cial da União". Também foram pu-
blicadas ao menos 12 exonerações 
de servidores em cargos de chefia, 
feitas pela nova gestão.

No discurso, Regina Duarte 
disse que vai buscar o diálogo e 
a pacificação do governo com o 
setor cultural.

"Meu propósito aqui é pacifi-
cação e diálogo permanente com 
o setor cultural, com estados e 
municípios, com o parlamento e 
com os órgãos de controle", afir-
mou a nova secretária.

Ela disse ainda que sua gestão 
à frente da pasta tratará a cultura 
como geradora de emprego, renda, 
educação e inclusão social.

“Uma cultura forte consolida a 
identidade de uma nação. A cultura 
é um ativo que gera emprego, ren-
da, inclusão social, impostos, aces-
sibilidade e educação. E é nisso que 
acreditamos”, completou.

De acordo com o Ministério do 
Turismo, pasta à qual a secretaria 
está vinculada, Regina Duarte vai 
comandar um orçamento de R$ 2 
bilhões em 2020.

A nova secretária disse que o 
dinheiro que terá à disposição é su-
ficiente para se fazer cultura e arte 
"criativamente". No entanto, afir-
mou também que é possível fazer 
"mais com mais".

“Acredito que se possa fazer 
muita cultura, fazer arte e tudo, 
com os recursos que temos, criati-

Cerimônia

A
vamente, como nos meus tempos 
de amadora”, disse a secretária. 
"Acredito também que se possa fa-
zer mais com mais", completou.

Regina afirmou também que 
"vai passar o chapéu" em busca de 
mais recursos para a área.

"Acredito na busca da beleza, e já 
sabemos que beleza é inerente ao 
conceito de arte e assim para não 
fugir à regra na busca de uma bele-
za maior, vamos passar o chapéu, 
como de praxe, por que não? Se a 
vontade de fazer mais é grande, e os 
recursos são escassos, vamos passar 
o chapéu, sim”, concluiu a atriz.

Regina Duarte assume Secre-
taria de Cultura nesta quarta-feira 
com desafio de pacificar o setor

Veja a trajetória artística e política 
de Regina Duarte; atriz assume Se-
cretaria de Cultura nesta quarta

A nova secretária também 
disse que, nas negociações com 
Bolsonaro para assumir o cargo, 
ficou acertado que ela receberia 
a secretaria de "porteira fechada" 
e teria carta branca sobre o órgão. 
Isso significa que Regina terá au-
tonomia para tomar as decisões 
que considerar adequadas.

“O convite que me trouxe até 
aqui falava em porteira fechada, 
carta branca. Não vou esquecer 
não, presidente. Foi inclusive com 
esses argumentos que eu me esti-
mulei e trouxe para trabalhar co-
migo uma equipe apaixonada, ex-
periente, louca para botar a mão 
na massa”, disse Regina.

No seu discurso, Bolsonaro res-
pondeu que a "porteira fechada" foi 
dada a todos os ministros, porém 
ele muitas vezes exerceu poder de 
veto em algumas indicações.

“Obviamente, em alguns mo-
mentos eu exerço poder de veto em 
alguns nomes. Já o fiz em todos os 
ministérios, até porque, para prote-
ger a autoridade, que por vezes des-
conhece algo que chega ao nosso 
conhecimento. Isso não é perseguir 

ninguém. É colocar os ministérios, 
as secretarias na direção que foi to-
mada pelo chefe do Executivo”, ex-
plicou Bolsonaro.

'Pessoa certa'
Também em seu discurso, o pre-

sidente, disse que o governo está co-
locando a Cultura na mão de "quem 
realmente entende do assunto".

“Já deixamos um ano para trás e 
ainda, de forma tímida apenas, co-
meçamos a escrever a cultura. Com 
a chegada dessa grande mulher, 
Regina Duarte, estamos colocando 
nas mãos de quem realmente en-
tende do assunto esse desafio”, dis-
se o presidente.

Ele afirmou que Regina Duarte 
é a pessoa certa para, por exemplo, 
aplicar de forma mais eficiente a Lei 
Rouanet, que permite a isenção fis-
cal de pessoas física e jurídicas para 
financiar produtos culturais

“Depois de um ano de governo, 
nós achamos, tenho certeza, a pes-
soa certa que pode valorizar, por 
exemplo, a Lei Rouanet, tão mal uti-
lizada no passado”.

Bolsonaro voltou a criticar a po-
lítica cultural de outros governos 
que, de acordo com ele, cooptaram 
o setor com interesses políticos. O 
presidente disse que, mesmo com a 
“cabeça de um humilde capitão do 
Exército”, estava claro para ele que 
a cultura não deveria seguir esse 
modelo.

“O que muitos têm na cabeça é 
que eu sou uma pessoa que está 
longe de amar a cultura. Ao longo 
das últimas décadas, a cultura re-

Regina Duarte durante assinatura do termo de posse no Palácio do Planalto

Regina Duarte toma posse e diz 
que buscará 'pacificação e diálogo 
permanente' com o setor cultural

Foto: Reprodução/GloboNews

presentou algo para nós que em 
muitos momentos não era aquilo 
que a grande maioria do povo que-
ria, almejava. Ela foi cooptada pela 
política, de modo que ela foi usada 
para interesses políticos partidários”, 
completou.

Exonerações
No mesmo dia da posse de Re-

gina, foram publicadas no "Diário 
Oficial da União" pelo menos 12 exo-
nerações de dirigentes da Secretaria 
de Cultura.

Um dos exonerados é o agora ex-
-presidente da Fundação Nacional 
de Artes (Funarte), Dante Mantova-
ni, que, em vídeo, disse que o rock 
leva "ao aborto e ao satanismo". Veja 
a lista dos servidores que deixaram a 
secretaria:

Dante Mantovani: presidente da 
Funarte

Ricardo Freire Vasconcellos: di-
retor do Departamento do Sistema 
Nacional de Cultura

Paulo César do Amaral: presiden-
te do Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram)

Reynaldo Campanatti: secretário 
de Economia Criativa

Camilo Calandreli: secretário de 
Fomento e Incentivo à Cultura

Ednagela dos Santos Barroso dos 
Santos: diretora do Departamento de 
Promoção da Diversidade Cultural

Maurício Noblat Waissman: co-
ordenador-geral da Política Nacional 
de Cultura Viva

Raquel Cristina Brugnera: chefe 
de gabinete da Secretaria da Econo-
mia Criativa

Gislaine Targa Neves Simoncelli: 
chefe de gabinete da Secretaria de 
Fomento e Incentivo à Cultura

Leônidas José de Oliveira: dire-
tor-executivo da Fundação Nacio-
nal de Artes (Funarte)

Marcos Villaça: secretário de Di-
reitos Autorais e Propriedade Inte-
lectual

Rodrigo Junqueira: secretário de 
Difusão e Infraestrutura Cultural

Troca na secretaria
A atriz foi convidada por Bolso-

naro para assumir a pasta depois 
que o antigo secretário, o dramatur-
go Roberto Alvim, foi exonerado.

Em janeiro, ao divulgar um con-
curso de artes, Alvim usou estética e 
discurso alusivos ao ministro da Pro-
paganda de Hitler, Joseph Goebbels.

Ao tentar se explicar, o então se-
cretário falou em "coincidência retó-
rica", mas a reação negativa imediata 
e contundente dos mais variados se-
tores levou Jair Bolsonaro a demitir 
o secretário no dia seguinte à divul-
gação do vídeo.

A posse de Regina ocorre após 
um mês e meio de conversas e acer-
tos. Depois de ser convidada para 
comandar o órgão, a atriz visitou 
Brasília para conhecer a estrutura da 
Secretaria de Cultura e se inteirar das 
atribuições do cargo.

Apoiadora de Bolsonaro desde a 
eleição, a atriz foi convidada para o 
cargo em 17 de janeiro e anunciou 
o “sim” duas semanas depois. No 
fim de fevereiro, Regina Duarte e a 
Globo anunciaram a rescisão em co-
mum acordo do contrato de mais de 
50 anos.
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s vítimas do 
t e m p o r a l 
que atingiu 
o Rio de Ja-
neiro no fim 
de semana 
poderão so-
licitar o Car-
tão Reco-
meçar para 

amenizar as perdas causa-
das pela chuva.

O benefício foi lançado 
em fevereiro com o ob-
jetivo de atender as víti-
mas das cidades no Norte 
e Noroeste do RJ para a 
compra de materiais de 
construção e eletrodo-
mésticos e será estendido 
para as vítimas da chuva 
do começo do mês.

O valor previsto é de R$ 
5 mil para as famílias desa-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Cartão Recomeçar

A
brigadas e R$ 2 mil para as 
desalojadas.

O cadastramento será fei-
to diretamente nas secreta-
rias municipais de Assistên-
cia Social de cada cidade, 
com a supervisão da Secre-
taria Estadual de Desenvol-
vimento Social e Direitos 
Humanos. Os recursos virão 
do Fundo Estadual de Habi-
tação de Interesse Social.

Além do cartão, o pacote 
de medidas prevê também 
a possibilidade de ingresso 
no Aluguel Social, programa 
estadual que prevê ajuda 
financeira às famílias que 
perderam suas casas em tra-
gédias naturais.

O governador destacou 
que obras serão feitas para 
evitar um novo transborda-
mento da Represa de Gerici-

nó, o que aconteceu durante 
a chuva e atingiu, principal-
mente, bairros de Nilópolis 
e Mesquita.

"Vale dizer que esta chuva 
foi de larga proporção, mui-

Vítimas da chuva do RJ 
poderão receber até 
R$ 5 mil do governo

 Foto: Divulgação/ Governo do RJ

Benefícios para desabrigados e desalojados pela chuva foram anunciados pelo Governo do RJ

to acima da média. Diante 
desta situação, determinei 
que se acelere o processo de 
recuperação das comportas 
dos rios Pavuna e Sarapuí", 
afirmou Wilson Witzel.

O governador espera ain-
da que o estado receba em 
torno de R$ 300 milhões 
em ajuda do governo fede-
ral para a recuperação das 
cidades afetadas.

A Justiça do Rio determi-
nou, na noite desta terça-fei-
ra, a quebra do sigilo fiscal e 
bancário do policial militar 
reformado Ronnie Lessa e do 
ex-PM Élcio Vieira de Quei-
roz, presos pelos assassinatos 
da vereadora Marielle Fran-
co e do motorista Anderson 
Gomes. A decisão também 
determinou o sequestro dos 
bens de Lessa, avaliados em 
cerca de R$ 2 milhões. 

As autorizações judiciais 
se baseiam em um pedi-
do da Polícia Civil,  através 
do Departamento Geral 
de Combate à Corrupção e 
ao Crime Organizado (DG-
COR), além do Ministério 
Público do Rio (MPRJ).

A mulher de Ronnie Lessa 
e o irmão dela, presos duran-
te a Operação Submersos, 
também tiveram o afasta-
mento do sigilo autorizado 
pela Justiça. As quebras dos 

sigilos tem como objetivo a 
apuração do crime de lava-
gem de dinheiro praticado 
pelos presos.

Entre os bens sequestra-
dos estão uma lancha, avalia-
da em cerca de R$ 400 mil, 
que pertencia a Ronnie Lessa 
e foi encontrada por policiais 

civis em um condomínio em 
Angra dos Reis, e um imóvel 
em um condomínio de luxo 
na Barra da Tijuca, avaliado 
em R$ 1,2 milhão, também 
pertencente a ele. As investi-
gações prosseguem para ana-
lisar o material apreendido e 
as quebras dos sigilos.

Crivella diz que vai pedir recursos
federais para construção de 
reservatórios para evitar enchentes

Justiça quebra sigilo fiscal e bancário 
de assassinos de Marielle Franco

O prefeito Marcelo Cri-
vella afirmou nesta quarta-
-feira (4) que vai à Brasília 
pedir recursos para cons-
truir reservatórios para pre-
venir alagamentos no Rio.

"Precisamos continuar 
fazendo estes reservató-
rios. Um deles fica na Pedra 
Branca para não formar essa 
cachoeira. Eu vou voltar à 
Brasília para pedir audiência 
ao ministro do Desenvolvi-
mento para que este recur-
so seja liberado para nós. 
Aí nós vamos ficar livre de 
uma vez por todas daquela 
cachoeira que caiu no Bara-
ta [região de Realengo], que 
realmente foi uma tragédia", 
afirmou o prefeito.

A  d e c l a r a ç ã o  f o i  d a d a 
d u r a nt e  a  c o m e m o r a ç ã o 
d a  m a r c a  d e  q u a t r o  m i -
l h õ e s  d e  r e f e i ç õ e s  s e r -
v i d a s  n o s  r e s t a u r a nt e s 

p o p u l a r e s ,  e m  B a ng u ,  n a 
Z o n a  O e s t e  d o  R i o.

Durante entrevista cole-
tiva concedida no Centro 
de Operações Rio (COR), na 
Cidade Nova, Crivella havia 
dito que iria construir um 
reservatório no Rio Piraqua-
ra para tentar impedir en-
chentes.

O prefeito do Rio de Ja-
neiro, Marcelo Crivella (Re-
publicanos), pediu descul-
pas nesta terça-feira (3) por 
ter colocado na população a 
culpa das consequências da 
chuva que atingiu a cidade, 
deixando 5 mortos e deze-
nas de desalojados.

“ Ta l v e z  e u  t e n h a  m e  e x-
p r e s s a d o  m a l  e  q u e r o  a t é 
p e d i r  d e s c u l p a s .  M a s  r e a l -
m e nt e  o  a p e l o  q u e  e u  f a ç o 
é  q u e  a  g e nt e  e v i t e  c o l o -
c a r  l i xo  n a s  e n c o s t a s ” , 
d i s s e  o  p r e f e i t o.

O PM reformado Ronnie Lessa e ex-PM Élcio Queiroz estão presos pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes 

Foto: Divulgação/Polícia Civil
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esde a manhã 
de ontem até 
9h de hoje,  
600 famílias já 
passaram pelos 
CRAS Chatuba, 
Juscelino e San-
ta Terezinha. Os 
três Centros de 

Referência de Assistência Social es-
tiveram abertos durante o domin-
go e segunda para acolher os mes-
quitenses afetados pela chuva forte 
que caiu na cidade nas últimas ho-
ras. Cadastrados, esses munícipes 
foram instruídos de acordo com 
suas necessidades e dois idosos, 
um homem e uma mulher, foram 
encaminhados ao abrigo munici-
pal, por não terem para onde ir.

“Distribuímos alguns itens, 
como roupas, kits de limpeza e de 
higiene pessoal, água e cestas bási-
cas para essas famílias. Hoje, esta-
mos continuando com essas doa-
ções e contando ainda com a ajuda 
dos mesquitenses que não foram 
afetados pelo temporal. Todos 
os CRAS da cidade, além da Vila 
Olímpica, da sede da subsecretaria 
de Cultura e outros equipamentos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

D
públicos abertos, estão recebendo 
doações que serão repassadas às fa-
mílias afetadas”, conta Erika Rangel, 
secretária municipal de Assistência 
Social de Mesquita. O endereço da 
Vila Olímpica de Mesquita é Aveni-
da Baronesa de Mesquita s/nº, no 
Cosmorama. Já a Subsecretaria Mu-
nicipal de Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo fica na Estrada Feliciano 
Sodré 2931, no Centro.

As principais necessidades 
são de kits de limpeza pessoal; 
colchonetes e colchões; fraldas 
geriátricas e infantis; roupas de 
cama e banho e de uso geral; 
água; leite; e kits de limpeza em 
geral. Os munícipes que ainda 
precisarem de atendimento 
nesta segunda-feira ou que esti-
verem interessados em realizar 
doações, podem recorrer às se-
guintes unidades, até 17h:

Chatuba – Rua Adolfo de Albu-
querque 398;

Santa Terezinha – Rua Hélio 
Mendes do Amaral 220, na Praça 
Sete Anões;

Juscelino – Avenida São Paulo 
465, no Centro;

Rocha Sobrinho – Avenida Coe-
lho da Rocha 1426;

Banco de Areia – Rua Bicuíba 48.
A Defesa Civil, desde a madruga-

da de domingo, atua dando suporte 
à população. Foram 84 resgates re-
alizados com botes e, no total, mais 
de 4 mil pessoas foram atendidas 
pela equipe, entre cerca de mil fa-
mílias mesquitenses. Vistorias estão 
sendo realizadas conforme a neces-
sidade, assim como interdições em 
áreas consideradas de risco após 
análise. O ponto mais crítico é na 
Rua Coronel França Leite, na Cha-
tuba, onde o solo cedeu sobre uma 
tubulação de ferro. A Defesa Civil já 
isolou a área novamente e os repa-

ros serão iniciados nesta semana. 
“É preciso que o tempo se estabilize 
para que a gente possa trabalhar ali”, 
explica o secretário municipal de 
Infraestrutura, Mobilidade e Servi-
ços Públicos de Mesquita, Rholmer 
Louzada Júnior.

Retroescavadeiras e caminhões 
estão sendo utilizados para a deso-
bstrução das vias públicas. As chuvas 
causaram, ainda, danos ao funcio-
namento da máquina pública. Em 
função disso, a sede da Prefeitura de 
Mesquita não realiza atendimento 
aos munícipes nesta segunda-feira, 
dia 2. As atividades se concentram na 
organização e limpeza do local. No 
entanto, o funcionamento interno 

ocorre normalmente, para fins de li-
citação e demais tarefas do governo 
municipal. Os serviços voltarão nes-
ta terça feira, dia 3.

Já as unidades de saúde e educa-
ção da cidade, como escolas, clínicas 
da família e postos de saúde, por 
exemplo, seguem com suas ativida-
des. Na Escola Municipal Genair Ra-
mos Gabriel, na Chatuba, no entan-
to, não houve aulas nesta segunda. 
Isso porque os acessos ao redor do 
local ainda estão com água, impe-
dindo o funcionamento da unida-
de. Além disso, entre as unidades de 
saúde, a UBS Edson Passos também 
precisou ficar fechada, para serviço 
de manutenção.

Mesquita já acolheu mais de 
600 famílias em seus CRAS

Força-tarefa envolve todas as áreas do governo municipal para dar suporte à população afetada pela chuva

Fotos: Rafael Lobo/PMM

Cerca de mil pessoas pre-
cisaram de atendimento nos 
pontos de apoio a famílias 
atingidas pelas chuvas no 
município de Itaguaí, na Re-
gião Metropolitana do Rio. 
Até o momento, 82 famílias 
desabrigadas ou desalojadas 
foram cadastradas e estão re-
cebendo o apoio da Prefeitu-
ra, mas o número deve cres-
cer. Nos pontos de apoio são 
distribuídos kits de limpeza, 
cesta básica, galões de água, 
colchões, além do material 
doado no Centro de Recebi-
mento de Donativos.

Segundo a prefeitura do 
município, nove destes pon-
tos de apoio foram montados 
nas primeiras horas de do-
mingo, depois foram redu-
zidos a quatro. Cerca de 500 
profissionais das diversas 
áreas como Educação, Segu-
rança, Defesa Civil, Trânsito, 
Assistência Social, Saúde, 
Meio Ambiente, Ordem Públi-
ca, Obras, Agricultura e Pesca, 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar e voluntários partici-

pam do atendimento aos afe-
tados pelas chuvas.

Além disso, 100 kits de lim-
peza, 150 cestas básicas e 100 
galões de água foram envia-
dos pelo governo do estado 
para atender a população.

Segundo a prefeitura, a cida-
de registrou um volume de 235 
milímetros de chuva na madru-
gada de sábado para domingo. 
A cidade é localizada em uma 
baixada, cercada por Serras, 

com escoamento para o mar. 
No domingo, o alto índice de 
chuva e a maré alta, que atingiu 
1,20m, impediram e impedem 
ainda o escoamento da água.

A Defesa Civil informa que 
a cidade continua em estado 
de alerta, pois há previsões de 
fortes chuvas na madrugada 
de segunda para terça-feira. A 
Defesa civil disponibiliza o te-
lefone 3781-3519 para os casos 
de emergência.

Duque da Caxias convoca beneficiários 
do Programa Bolsa Família

Prefeitura de Itaguaí decreta estado de 
calamidade pública após fortes chuvas

A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através das secreta-
rias municipais de Saúde e de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos (SMASDH), convo-
ca os usuários do Programa 
Bolsa Família no município 
para o acompanhamento 
nutricional obrigatório para 
crianças menores de sete 
anos e todas as mulheres, 
inclusive gestantes. A SMAS-
DH alerta aos beneficiários 
que o não comparecimento 
pode causar o bloqueio do 
benefício. O acompanha-
mento nutricional referente 
a primeira vigência deve ser 
realizado entre janeiro e ju-
nho de 2020.

Para fazer o acompanha-
mento da condicionalidade 
de saúde no Bolsa Família, as 
crianças menores de sete anos 
devem apresentar a caderneta 
de vacinação. Já para as mu-
lheres, o documento exigido 

é o cartão do Bolsa Família. As 
gestantes devem levar a cader-
neta de Pré-Natal.

Procure a unidade de saúde 
mais próxima e evite o blo-
queio do seu benefício Bolsa 
Família em Duque de Caxias:

- Todas as Unidades de Es-
tratégia de Saúde da Família 
(ESF)

- Todas as Unidades Pré 
Hospitalares (UPH)

- Todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS)

- Policlínica Municipal Du-
que de Caxias

- Centro Municipal de Saúde 
(CMSDC)

- Centro de Referência e 
Atenção Especializada à Saúde 
da Mulher (CRAESM)

Para ter acesso aos endere-
ços das unidades da Rede Mu-
nicipal de Saúde de Duque de 
Caxias, acesse o link: http://du-
quedecaxias.rj.gov.br/secreta-
ria/unidades-de-saude/6384.

A Defesa Civil informa que a cidade continua em estado de alerta

Foto: Reprodução/Internet
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oliciais mi-
litares do 
B a t a l h ã o 
de Choque 
( B P C h q ) 
a p r e e n d e -
ram cerca 
de 15 qui-
los de ex-

plosivos em operação no 
Complexo da Penha, Zona 
Norte do Rio, na manhã 
desta quarta-feira. Segun-
do a PM, policiais  encon-
traram um veículo,  que 
era usado para roubos 
em caixa eletrônico,  na 
comunidade da Chatuba, 
com o material  explosivo, 
além de uma balança de 
precisão,  f iação de deto -

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOperação

P
nação e cadernos de ano -
tações do tráf ico.

Além do BPChq também 
estão presentes agentes do 
Batalhão de Ações com Cães 
(BAC), do Batalhão de Ope-
rações Policiais Especiais 
(BOPE) e o Grupamento Ae-
romóvel (GAM) em ação nas 
comunidades Vila Cruzeiro, 
Chatuba, Fé e Sereno com 
base em informações do Se-
tor de Inteligência.

Na mesma ação, policiais 
do Bope apreenderam apro-
ximadamente 200 quilos 
de drogas na comunidade 
Vila Cruzeiro. A operação 
ainda está em andamento e 
até o momento não há ba-
lanço de prisões. 

Policiais militares apreendem 
explosivos e 200 quilos de 
maconha no Complexo da Penha

Reprodução / Batalhão de Polícia de Choque

Policias apreendem grande quantidade de explosivos na Chatuba

Um policial militar da UPP 
Mangueira foi preso, na noite 
desta terça-feira, por roubar 
um turista estrangeiro em Du-
que de Caxias, na Baixada Flu-
minense. Por volta das 20h30, 
o soldado Patrick Teixeira Vi-
dal teria colocado a arma na 
cabeça da vítima para obrigá-
-la a transferir R$ 780 para a 
conta de sua companheira.

De acordo com a ocorrência 
registrada pelo 15º BPM (Duque 
de Caxias), o soldado também 
roubou uma moto, cordões de 
ouro e R$ 300 do estrangeiro. 

O PM foi preso por policiais ci-
vis da 60ª DP (Duque de Caxias) 
e levado à distrital. Lá, a pistola do 
soldado foia apreendida.

Procurada pelo DIA, a Polícia 
Militar disse que da delegacia de 

Caxias, o agente passou por exa-
me de corpo de delito e foi enca-
minhado ao Batalhão Especial 
Prisional (BEP), em Niterói.

"Em paralelo às investiga-
ções da Polícia Civil, a Coor-
denadoria de Polícia Pacifi-
cadora (CPP) instaurou um 
procedimento apuratório re-
lacionado ao fato", a corpora-
ção acrescentou, em nota.

Visitantes são flagrados com celular e drogas 
em presídios de Magé e São Gonçalo

PM da UPP Mangueira é preso por 
roubar turista estrangeiro Dois visitantes foram deti-

dos, nesta quarta-feira, tentan-
do entrar com celular e drogas 
em presídios da Baixada Flu-
minense e da Região Metropo-
litana do Rio. Agentes apreen-
deram um pacote de erva seca, 
supostamente maconha, um 
celular e R$ 190 reais em espé-
cie com um visitante, no Pre-
sídio Hélio Gomes, em Magé; 
além de outro pacote de erva 
seca escondidos na parte ínti-
ma de uma mulher, no Presí-
dio ISAP Tiago Teles de Castro 
Domingues, em São Gonçalo.

Na última terça-feira, um 
servidor foi flagrado com qua-
tro jogos de baralho e oito 
"amarrados" de papel de seda 

escondidos debaixo da calça. 
Na ocasião, ele entrava para o 
serviço de Regime Adicional 
de Serviço (RAS), no Presídio 
Jonas Lopes de Carvalho, em 
Bangu, na Zona Oeste, quando 
foi parado pelo Grupamento de 
Portaria Unificada (GPU).

O agente e os materiais foram 
conduzidos à 34ª DP (Bangu) 
para confecção de registro de 
ocorrência. Além disso, uma 
sindicância foi aberta para apu-
rar os fatos. Quanto as apreen-
sões desta quarta-feira, as visi-
tas e os materiais apreendidos 
foram encaminhados para a 65ª 
DP (Magé) e 74ª DP (Alcântara), 
respectivamente, para registro 
de ocorrência.

PM é lotado na UPP Mangueira

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Foto: Divulgação

Material apreendido nos presídios
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ara quem está 
p ro c u ra n d o 
trabalho ou 
quer come-
çar o ano es-
tudando, a 
Fundação de 
Apoio à Escola 
Técnica (Fa-
etec), órgão 

vinculado à Secretaria Estadual 
de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (Secti), prorrogou o período 
de inscrição do Programa Novos 
Caminhos (antigo Pronatec).

Por meio do site da institui-
ção (www.faetec.rj.gov.br) é 
possível se candidatar até este 
domingo (dia 8) aos cargos de 
de professor e instrutor para 
seleção pública simplificada de 
profissionais bolsistas.

A seleção também foi pror-
rogada, até as 14h da próxima 
segunda-feira (dia 9), para a ins-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

P
crição de alunos no Nível Médio 
Técnico na ação do Bolsa Forma-
ção e MédioTec, para o primeiro 
semestre do ano letivo de 2020. 
Os alunos bolsistas receberão 
uma assistência estudantil, com 
ajuda de custo para passagem 
municipal de ida e volta e lanche.

Podem participar da seleção 
para professor e instrutor os 
servidores efetivos da Faetec 
ou profissionais que não pos-
suem vínculo com a instituição. 
A bolsa é de R$ 40 (professor) e 
R$ 30 (instrutor) por hora-au-
la, sendo a carga horária má-
xima semanal de 16 horas. Os 
interessados devem preencher 
corretamente o formulário de 
inscrição e seguir todos os pré-
-requisitos de acordo com as 
especificações do edital. As ins-
crições vão até o dia 9 de março.

– Aos que preenchem os 
pré-requisitos necessários e 

estão interessados em com-
pletar o time da Faetec, não 
deixem para última hora e 
venham fazer parte da nossa 
Rede. Com uma equipe maior 
e cada vez mais qualificada, 
vamos fortalecendo a nossa 
Fundação – avalia o secretário 
da Secti, Leonardo Rodrigues.

Já no processo seletivo para 
os cursos técnicos de Nível Mé-
dio a oferta é de 612 vagas nas 
unidades escolares da Rede. As 

Faetec prorroga inscrição 
para professor e estudante
no programa Novos Caminhos

Foto: Divulgação

Os professores, instrutores e alunos ainda podem se inscrever 

oporunidades são oferecidas 
na forma de concomitância ex-
terna, ou seja, destinadas para 
quem está cursando o segundo 
ou terceiro ano do Ensino Mé-
dio no ato da matrícula.

Alguns dos cursos oferecidos 
são: Técnico em Edificações, 
Administração, Informática para 
Internet, Informática, Fabricação 
Mecânica, Logística, Manuten-
ção de Máquinas, Modelagem 
do Vestuário, Estética, Meio Am-

biente, Dança, Eletrônica, Rede 
de Computadores, Mecânica, 
Transporte Metroferroviário, 
Prótese Dentária e Eletrotécnica.

– São cursos que, depois de 
concluídos, ajudarão os estudan-
tes a ingressar no mercado de 
trabalho. As empresas precisam 
de mão de obra qualificada. Sa-
bemos o peso que uma formação 
com a chancela da Faetec propor-
ciona – avalia o presidente da Fa-
etec, Romulo Massacesi.

O Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ) divulgou dois editais de 
concursos públicos, com a oferta 
total de 152 vagas. O responsável 
pela seleção será o Cebraspe. As 
inscrições poderão ser feitas pela 
internet, das 10h de 9 de março 
até as 18h do dia 30 do mesmo 
mês. As taxas vão de R$ 80 (téc-
nicos) a R$ 100 (analistas).

O primeiro edital oferece 85 
oportunidades para técnico 
de atividade judiciária. A re-
muneração prometida é de R$ 
3.870,06, para uma jornada de 
40 horas semanais.

Há vagas para os municípios 
de Cabo Frio, Campos dos Goyta-
cazes, Duque de Caxias, Itaguaí, 
Itaperuna, Niterói, Nova Fribur-
go, Petrópolis, Rio de Janeiro, 
Vassouras e Volta Redonda.

Neste caso, é preciso ter ensi-
no médio ou técnico concluído, 
com diploma de instituição re-
conhecida. Os candidatos serão 
submetidos a provas objetivas 
de Língua Portuguesa, legislação 
especial, noções de direitos das 
pessoas com deficiência e ética 

no serviço público. Conhecimen-
tos específicos também serão 
avaliados (noções de Direito Ad-
ministrativo, Constitucional, Pro-
cessual Civil e Processual Penal, 
além de legislação).

O segundo edital traz 67 
postos para analistas, também 
com jornada de 40 horas sema-
nais. É preciso ter nível supe-
rior. O salário oferecido é de R$ 

6.373,89. Os candidatos farão 
duas provas objetivas e uma 
discursiva. Também passarão 
por avaliação de títulos.

As vagas, neste caso, são 
para as cidades de Cabo Frio, 
Campos dos Goytacazes, Du-
que de Caxias, Itaguaí, Itape-
runa, Niterói, Nova Friburgo, 
Petrópolis, Rio de Janeiro, Vas-
souras e Volta Redonda.

Fundec e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ampliam 
parceria e promovem cursos na Casa Brasil Imbariê

TJ-RJ abrirá dois concursos com um total 
de 152 vagas para técnicos e analistas A Fundec - Fundação de Apoio 

à Escola Técnica, Ciência, Tecnolo-
gia, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Cultura, está transfe-
rindo para a Casa Brasil os cursos 
ministrados na unidade de Imba-
riê. As atividades terão início na 
próxima segunda-feira (9).

Na antiga unidade, localizada no 
mesmo bairro, os alunos tinham aulas 
de informática, idiomas, departamen-
to pessoal, entre outros, enquanto na 
Casa Brasil eram ministradas apenas 
as aulas de canto e violão.

A mudança de toda a grade de cur-
sos da Fundec Imbarie para a sede da 
Casa Brasil tem como objetivo melho-
rar a infraestrutura oferecida para os 
alunos. Outro ponto positivo é a loca-
lização, melhorando o deslocamento 
dos alunos de outros distritos.

A grande motivação com a alte-
ração é justamente ampliar o nú-
mero de vagas ofertadas. Segundo 
o presidente da Fundec, Profrº 
Joilson Cardoso, a mudança be-
neficiará os moradores da região, 
além agregar os cursos profissio-
nalizantes aos instrumentais de 
canto e violão, que já eram minis-
trados na sede da Casa Brasil.

O presidente Joilson Cardoso, que 
tem acompanhado a finalização das 
obras de reestruturação no espaço, 

reafirmou a importância da parceria 
e o apoio do Secretário Municipal 
de Cultura e Turismo, Vagner Dutra. 
“Com essa nova proposta, vamos 
ampliar e quase dobrar o número 
de atendimentos nos nossos cursos. 
Além de manter as modalidades já 
existentes nas duas unidades, vamos 
viabilizar a entrada de novos cursos”, 
completou o presidente.

As salas já estão sendo equipadas 
e essa mudança irá impactar de forma 
positiva no aprendizado dos alunos, 
pois uma boa infraestrutura está rela-
cionada a questões pedagógicas, uma 
vez que os estudantes terão condi-
ções mais favoráveis para desenvolver 
suas habilidades, tanto motoras quan-
to intelectuais.

Diretor de Educação da Fun-
dec, Márcio Coutinho diz acreditar 
que a transferência tem um ganho 
didático importante, porque a edu-
cação está relacionada com a cul-
tura. “Antigamente dividíamos o 
espaço com outros órgãos que não 
possuem relação com a educação, 
como Detran, DPO etc.”

Os interessados devem compa-
recer a Casa Brasil Imbarie e buscar 
informações sobre vagas remanes-
centes. Para mais informações acerca 
de cursos e unidades, basta acessar o 
site: www.fundec.rj.gov.br.

Tribunal de Justiça do Rio: duas novas seleções

Foto: Fabiano Rocha



Evento

uinto coloca-
do no carna-
val 2020, os 
A c a d ê m i c o s 
do Salgueiro 
p r o m o v e m 
neste do-
mingo, 08 de 
março, a edi-
ção pós-car-
naval de sua 

feijoada. A partir das 13h, as 
portas da Academia do Sam-
ba se abrem para uma tarde 
onde não faltará alegria e 
muito samba.

"Queríamos que a feijoada 
fosse uma celebração do cam-
peonato, mas não foi possível 
então, bola pra frente que 2021 
já começou para nós. Não esta-
mos comemorando o 5° lugar, 
pelo contrário, mas precisa-
mos ter a consciência de que 
fizemos um excelente traba-

lho e que, com a união e dedi-
cação da nossa equipe, a vitó-
ria vai acontecer. A Viradouro 
fez um grande trabalho, assim 
como todas as coirmãs que se 
apresentaram e se superaram 
diante de tanta dificuldade", 
diz André Vaz, presidente da 
escola.

Evento que já faz parte 
do calendário da vermelha 
e branca, a Feijoada do Sal-
gueiro terá como atrações 
principais o Grupo Molejo e 
o Família Retrô. Na abertura, 
a velha Guarda do Salgueiro 
e o Pegada Brasileira rece-
bem o público que terá a op-
ção de degustar a deliciosa 
iguaria preparada pelo cheff 
Thiago Castro. No encerra-
mento, a Bateria Furiosa en-
tra em cena dando um show 
de interatividade e ritmo 
com os mestres Guilherme 

Feijoada do Salgueiro acontece 
neste domingo com  shows do 
grupo Molejo e Família Retrô

Q
CCulturando ulturando 

dianapiresassessoria@gmail.com
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Encerramento da festa fica por conta da Bateria Furiosa e elenco show da Academia do Samba

e Gustavo que comandam o 
espetáculo promovido pelos 
segmentos da escola.

Os ingressos antecipados já es-
tão sendo vendidos a R$40 ( ante-
cipado com direito a feijoada) na bi-
lheteria da quadra ou no site www.
ingressocerto.com.br . Reserva de 
camarotes pelo telefone (21) 2238 
9226. A quadra do Salgueiro fica na 
Rua Silva Teles, 104 – Andaraí.

Serviço: Feijoada do Sal-
gueiro edição de Março

Data: 08 de março (domingo)
Horário: 13h (feijoada servi-

da até as 17h)
Atrações: Grupo Molejo e 

Família Retrô; abertura com 
Velha Guarda Musical e Pega-
da Brasileira; encerramento 
com elenco show do Salgueiro 
e Bateria Furiosa

Local: quadra do Salgueiro ( 
Rua Silva Teles, 104 – Andaraí)

Valor:  R$40 (antecipado 
com direito a feijoada);  su-
jeito a alteração no dia do 
evento

Pontos de venda: quadra do 
Salgueiro ou www.ingresso-
certo.com.br

Classificação : Livre
Informações: (21) 2238 9226.
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Silmeri Bolognani
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t e m p o r a d a 
para a Decla-
ração do Im-
posto de Ren-
da da Pessoa 
Física 2020 
teve início 
às 8h do dia 
2 de março e 
terminará às 

23h59 do dia 30 de abril.
    Uma das novidades apon-

tadas para o período são as libe-
rações dos lotes de restituições, 
estes, atualmente, ocorrerão entre 
29 de maio e final de setembro. 
Aos contratantes de empregados 
domésticos, não será mais possí-
vel deduzir o INSS Patronal.

 Outra mudança é que con-
tribuinte deverá incluir na de-
claração, o CNPJ dos bancos 
onde possui conta corrente e 
investimentos.

A declaração de imóveis, agora, 
poderá ser destinada ao declaran-
te ou aos dependentes.

Os contribuintes devem se-
parar documentos e recibos que 
comprovem seus rendimentos, 
variações patrimoniais e compro-
vantes das despesas dedutíveis.

Veja quem está obrigado a 
declarar o IRPF 2020, de acordo 
com a Instrução Normativa RFB 
nº 1924/2020, correspondente ao 
ano calendário de 2019:

a) recebeu rendimentos tribu-

Imposto de Renda 2020 - Duvidas Imposto de Renda 2020 - Duvidas 
e novidades para a declaraçãoe novidades para a declaração

A
táveis, cuja soma anual foi supe-
rior a R$ 28.559,70;

b) recebeu rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tributos ex-
clusivamente na fonte, cuja soma 
foi superior a R$ 40.000,00.

c) obteve, em qualquer mês, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou re-
alizou operações em bolsa de 
valores, de mercadorias, de fu-
turos e assemelhados.

d) teve posse ou prioridade, 
em 31 de dezembro de 2019, de 
bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 
300.000,00.

e) passou à condição de resi-
dente no Brasil em qualquer mês e 
nessa condição se encontrava em 
31 de dezembro de 2019.

f) obteve receita bruta anual 
em valor superior a R$ 142.798,50, 
relativa à atividade rural;

A omissão de receitas e despe-
sas dedutíveis declaradas errada-
mente são as principais causas de 
irregularidades e possíveis dire-
cionamento para a malha filha.

As despesas dedutíveis no im-
posto de renda são:

Dependentes:
Quem tem dependentes para 

declarar, obtém o direito à dedu-
ção de R$ 2.275,08  por pessoa. 
São considerados dependentes:.

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

- companheiro com quem o 
contribuinte tenha filho ou viva 
há mais de 5 anos, ou cônjuge.

- filho ou enteado, de até 21 
anos de idade, ou, em qual-
quer idade, quando incapaci-
tado física ou mentalmente 
para o trabalho;

- filho ou enteado, de até 24 
anos, se ainda estiver cursan-
do estabelecimento de ensino 
superior ou escola técnica de 
segundo grau.

Ressaltando que, todos os 
dependentes necessitam in-
formar o CPF.

- Irmãos, netos, bisnetos, me-
nor pobre, tutelados , desde que 
detenha a guarda judicial e/ou seja 
tutor ou curador;

 Despesas com Saúde
 Despesas relacionadas à saúde 

devem ser declaradas sem limites 
de valor para a dedução.

Pagamentos aos médicos, den-
tistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
hospitais, exames, e demais servi-
ços hospitalares.

Os planos de saúde e odon-
tológicos, deve-se incluir as 
informações de acordo com os 
comprovantes enviados pela 
prestadora do serviço.

Os recibos e notas fiscais de-
vem constar o CPF ou CNPJ do 
profissional e devem ser guarda-
dos por até cinco anos.

 Os comprovantes de despe-
sas com advogados, aluguéis, 
empréstimos, também devem 
ser apresentados mesmo que 
não sejam dedutíveis do valor 
de imposto a pagar.

 Educação
As despesas com educação po-

dem ser deduzidas, respeitando o 
limite de R$

Estão inclusos os gastos com edu-
cação infantil, ensinos fundamental, 
médio, profissional e superior.

Não sendo dedutíveis pa-
gamentos com escola de idio-
mas, cursos preparatórios, au-
las extracurriculares, compra 
de material escolar e transpor-
te, por exemplo.

Previdência
Às contribuições à Previdência 

podem ou não apresentar tribu-
tação, a diferença está no tipo de 
plano pago anualmente.

É de suma importância que os 
documentos sejam reunidos o 
mais breve possível e entregues a 
um profissional contabilista, para 
que analise o modelo de declara-
ção adequado ao contribuinte.

 
THAIANE TORRES

Sócia da Start Soluções Empre-
sariais.

MBA em Planejamento Tribu-
tário e Estratégico pela PUC-RIO e 
graduada em Ciências Contábeis 
pela Mackenzie Rio.

Contadora com mais de 5 anos 
de experiência em Consultoria 
Contábil e Tributária, especialista 
em Planejamento Tributário.

Atuou em diversas empresas, 
as quais podem ser citadas: Deloit-
te Touche Tohmatsu, Domingues 
e Pinho Contadores, JR Contabili-
dade e JCA Contadores.

E-mail: thaiane.torres@startso-
lucoesemp.com.br

NOSSAS AGENDAS DE 2021 A 2023 
JÁ ESTÃO ABERTAS

ETERNIZANDO EMOÇÕES

GLASS
P A L A C E
F e s t a s & E v e n t o s

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 74 - CENTRO - NOVA IGUAÇU
97966-10102767-6072 

GLASSPALACEFESTAS
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Yaya Touré, alvo do Botafogo 

m dos mem-
bros do comitê 
gestor do fute-
bol do Botafo-
go, Ricardo Ro-
tenberg entrou 
em contato 
com Yaya Tou-
ré nesta terça-

-feira. O desfecho da história 
é que o alvinegro encerrou 
negociações com o jogador 
de 36 anos neste momento.

- Conversei hoje por men-
sagem com o Yaya durante 
toda tarde e agora por tele-
fone com o seu agente in-
glês. Yaya nos passou que 
tem muita vontade de jogar 
no Botafogo, porém essa é 
uma decisão muito impac-
tante para ele e família para 
decisão imediata. Na conver-
sa com o agente, (dissemos) 
que por ora encerraremos as 
negociações, porém que as 
portas estão abertas do Bo-
tafogo. Para ficar claro, Yaya 
não aceitou dizer não - publi-
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U
cou Rotenberg no Twitter.

A tratativa começou na se-
mana posterior à apresenta-
ção de Honda. Os termos do 
acordo foram rediscutidos ao 
longo dos últimos dias, mas 
houve um esfriamento na 
negociação, cuja concretiza-
ção parecia iminente. Touré 
pediu reajustes em relação à 
oferta inicial do clube para 
compensar descontos com 
impostos. Mas o entendi-
mento no alvinegro é que a 
decisão familiar segurou o 
passo seguinte.

Carlos Augusto Montene-
gro, membro do comitê ges-
tor do futebol do Botafogo, já 
está prestes a voltar ao Brasil. 
Ele foi a Paris para conversar 
com o staff de Touré. O joga-
dor ficou em Londres, onde 
mora com a família.

O empresário Marcos Leite 
também chegou a viajar. Ele 
fez a intermediação do con-
tato com o marfinense, cer-
ca de uma semana depois da 

confirmação da contratação 
do japonês Keisuke Honda.

O técnico Paulo Autuo-

ri chegou a conversar com 
Touré e disse ter apresenta-
do a ele a realidade do fute-

bol brasileiro, mas isso não 
foi capaz de convencê-lo a 
vir de imediato.


