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O POVO
É NOSSO!

Honda entra no lugar de 
quem? Autuori quebra a 
cabeça antes de estreia 
do meia pelo Botafogo

Menina de 13 anos foge 
de casa para viver com 
traficante de 19 no 
Complexo do Salgueiro

Pedro Martinho da Silva deu vários socos na vítima, quebrou um copo em sua cabeça 
e com um caco dele a atingiu ao menos 12 vezes na cabeça, pescoço e peito. Pág 5
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EXCLUSIVO

Pág 8

R$1

RJ terá decreto 
para internação 
compulsória 
de casos 
graves do novo 
coronavírus

Alívio
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Investigações 
apontam que não 
houve sabotagem 
em estação de 
tratamento de 
água no RJ Pág 3

  Foto: Divulgação

Câmara de Nova 
Iguaçu homenageia 
as mulheres 
A Comissão de Defesa dos Direitos 
da Mulher da Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu, presidida pela vereadora 
Renata Magalhães Turques, Renata 
da Telemensagem, realizou, na noite 
de terça (10), Sessão Solene pelo Dia 
Internacional da Mulher. Pág 4

  Foto: Divulgação
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nquanto a 
C o m i s s ã o 
Mista do 
Orçamento 
se prepara-
va para vo-
tar no pro-
jeto que dá 
poder para 
o Congres-
so executar 

parte do Orçamento, parla-
mentares contrários à medida 
foram ao Planalto pedir que o 
presidente Jair Bolsonaro reti-
re a proposta da pauta.

Os parlamentares afirmam 
que a carta foi assinada por 
quase 100 deputados e se-
nadores contrários ao pro-
jeto que destina entre R$ 15 
bilhões e R$ 20 bilhões para 
ações definidas pelo Legislati-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSolicitação

E
vo. Os senadores e deputados 
foram recebidos pela equipe do 
ministro Luis Eduardo Ramos, 
da secretaria de governo.

Na carta, os parlamentares 
argumentam que os próprios 
integrantes do governo têm se 
manifestado contra a medida. 
O senador do Cidadania de Ser-
gipe, Alessandro Viera, defende 
que o presidente pode retirar o 
projeto da pauta.

Os parlamentares contrários 
ao PLN vão desde o deputado 
federal Eduardo Bolsonaro, do 
PSL paulista, até o líder da opo-
sição no Senado, Randolf Ro-
drigues, da Rede do Amapá. O 
senador do PSL, Major Olímpio, 
de São Paulo, rebate a versão de 
que os congressistas pressio-
nam o Planalto.

O chamado PLN4 é resulta-

do de um acordo entre gover-
no e Congresso para manter 
o veto do presidente contra a 
destinação de R$ 30 bilhões 
nas mãos do parlamento. Os 
projetos, enviados pelo Execu-
tivo, permitem ao governo não 
pagar até R$ 9,5 bilhões desses 

Parlamentares contra o Orçamento 
Impositivo pedem a Bolsonaro que 
retire a proposta de pauta

Os parlamentares afirmam que a carta foi assinada por quase 100 deputados e senadores

recursos, mas mantêm de R$ 
15 bilhões a R$ 20 bilhões na 
mão do Congresso.

O presidente da Comissão 
do Orçamento, senador Mar-
celo Castro, do MDB do Piauí, 
defende que os repasses se-
jam obrigatórios.

Se aprovado na Comissão, o 
projeto do Orçamento Imposi-
tivo pode seguir para o plenário 
do Congresso. O líder do gover-
no no Senado, Eduardo Gomes, 
do MDB, disse que o Executivo 
deve analisar o pedido para reti-
rar a medida da pauta.

 Foto: Divulgação

A Quarta Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) decidiu nesta 
terça-feira (10), por unanimidade, 
autorizar a adoção de uma criança 
de 7 anos de Navegantes (SC) pelos 
avós paternos.

O Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) proíbe a adoção for-
mal por avós ou irmãos. Para os mi-
nistros do STJ, contudo, o caso era 
excepcional. Segundo o processo, os 
pais da criança seriam viciados em 
droga e concordaram com a ação.

Ainda de acordo com o processo, 
a avó paterna e o companheiro, com 
quem vive há mais de 30 anos, têm a 
guarda da criança desde o 10º dia de 
vida porque a mãe foi presa por tráfico.

Estudos feitos por psicólogos 
confirmaram a parentalidade so-
cioafetiva dos avós. Confirmaram 
também que o lar proporcionado 
pelos avós daria mais condições de 
desenvolvimento para a criança. A 
própria criança afirma que a avó e o 
companheiro são mãe e pai dele, se-
gundo a ação.

Conforme o processo, um irmão 
biológico do menino, de nove anos, 
foi morto em razão do envolvimen-
to da mãe com o tráfico, o que de-
monstra que ele vivia em risco.

"A pretensão de adoção funda-
-se em motivo mais que legítimo, 
qual seja, desvincular a criança 
da família materna, notoriamen-
te envolvida em criminalidade 
na comarca de Navegantes - SC, 
o que já resultou nos homicídios 
de seu irmão biológico de apenas 
nove anos de idade e de primos 
adolescentes na guerra do tráfico 
de entorpecentes", diz a ação.

O caso na Justiça
A primeira instância da Justiça 

em Santa Catarina já havia conce-
dido a adoção "determinando o 
fornecimento de certidão para ins-
crição no registro civil, consignando 
o nome dos adotantes e seus ascen-
dentes, alterando-se o nome do in-
fante". A segunda instância mante-
ve a decisão.

STJ autoriza adoção de 
criança de 7 anos por avós

A ação consiste em promover o acolhimento

Foto: Divulgação

O STJ precisou decidir se, mesmo 
com a proibição do ECA de adoção 
por avós ou irmãos, isso poderia ser 
superado em razão do maior benefí-
cio da criança. Os ministros lembra-
ram que outra turma do tribunal, a 
terceira, já havia dado decisão neste 
sentido e permitiram a adoção.

"(A adoção) deve ser encam-
pada por esta Quarta Turma, por 
se mostrar consentânea com o 
princípio do melhor interesse da 
criança e do adolescente, fim so-
cial objetivado pela Constituição 
da República de 1988 e pela Lei 
8.069/90, conferindo-se, assim, 

a devida e integral proteção aos 
direitos e interesses das pessoas 
em desenvolvimento, cuja vulne-
rabilidade e fragilidade justificam 
o tratamento especial destinado 
a colocá-las a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência ou opressão."
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O secretário estadual de Saúde, 
Edmar Santos, confirmou nesta 
quarta-feira (11) que o estado do RJ 
terá um decreto para internações 
compulsórias de pacientes que es-
tejam em estado grave após terem 
contraído o novo coronavírus.

Para os demais casos e aqueles 
que ainda dependem de confir-
mação, a recomendação continua 
sendo isolamento domiciliar, se-
gundo o secretário.

O decreto que regulamentará a 
internação compulsória no RJ será 
editado pelo governador Wilson 
Witzel.

“Na verdade, ele [Wilson Wit-
zel] está se referindo no aspecto 
legal onde a autoridade sanitária, 
o secretário estadual de saúde 
ou os secretários municipais de 
saúde não precisam pedir à Jus-
tiça autorização para que se ne-
cessário tomar uma medida que 
beneficia a coletividade do ponto 
de vista sanitário. Mas a interna-

ção ela só tá indicada para os ca-
sos graves. Os casos que não são 
graves e que forem suspeitos ou 
confirmados vão seguir em isola-
mento domiciliar, como a gente 
já tem feito, não vai ter novidade 
nenhuma”, disse o secretário.

Casos de internação
O secretário esclarece que a in-

ternação é uma indicação médica 
e deve ser seguida para o bem do 
paciente.

“A internação é uma indicação 
clínica do paciente, então assim, 
se não internar vai morrer em 
casa. Então não tem o caráter de 
uma obrigatoriedade que a auto-
ridade sanitária está impondo. É 
uma orientação médica que ele se 
interne para o bem dele.”

Para Edmar Santos, o paciente 
que se recusar a ficar internado 
corre risco.

“Se ele não quiser ficar ele vai 
morrer de falta de ar em casa. 

Acho que a gente não vai ter pro-
blema com os casos que têm indi-
cação de internação. O isolamento 
domiciliar é que realmente vai ter 
que ser seguido à risca. A pessoa e 
os familiares de contato continua-
do, como marido e filhos, têm que 
entrar em isolamento domiciliar 
pelo período de 14 dias. Isso real-
mente tem que ser seguido sob 
risco de estar expondo a saúde da 
coletividade.”

Situação do coronavírus 
no Brasil

· 893 casos suspeitos, eram 930 
caso na segunda-feira

·34 casos confirmados, eram 25 
no balanço anterior

· 780 casos descartados
·5 pacientes estão hospitaliza-

dos
· 5 dos casos confirmados foram 

por transmissão local por contato 
próximo com pessoas que foram 
infectadas no exterior

Estudante esfaqueado por outro 
aluno em colégio segue internado

RJ terá decreto para internação compulsória de 
casos graves do novo coronavírus, diz secretário

 Um dos dois alunos esfa-
queados por um estudante 
no Colégio de Aplicação Luso 
Carioca, em Bonsucesso, per-
manece internado no Hospital 
Estadual Getúlio Vargas, na 
Penha, nesta quarta-feira. O 
agressor de 15 anos, vítima de 
bullying praticado pelos alvos, 
atacou os adolescentes de 16 
anos na manhã de ontem. 

Atingido pela faca no pulmão, 
que foi perfurado, o jovem tem 
estado de saúde estável, de acordo 
com o Hospital Getúlio Vargas. O 
outro adolescente foi atendido no 
local pelos bombeiros e liberado.

O adolescente que esfa-
queou os dois estudantes 
deve responder por fato aná-
logo à tentativa de homicídio. 
Segundo o advogado da esco-
la, Marcos Lobianco, o estu-
dante que esfaqueou os cole-
gas tinha um histórico de ser 
uma pessoa tranquila, porém, 
não era de fazer amigos.

Em comunicado, a Univer-
sidade Unisuam, que é onde o 
colégio particular fica alocado, 
emitiu uma nota dizendo que 
lamenta o ocorrido e que o caso 
já está sendo tratado e conduzi-
do pela escola.O decreto que regulamentará a internação compulsória no RJ será editado pelo governador Wilson Witzel

Colégio em Bonsucesso onde estudante atacou outros dois a facadas

Foto: Reprodução / TV Globo

Foto: Reginaldo Pimenta

s investiga-
ções feitas 
pela Polícia 
Civil, no co-
meço deste 
ano, na Esta-
ção de Tra-
tamento de 
Guandu, da 
Companhia 
Estadual de 

Águas e Esgotos do Rio, a Cedae, 
que abastece as torneiras do Rio 
de Janeiro e de parte da Região 
Metropolitana, não encontra-
ram nenhum indício de sabota-
gem na qualidade da água.

“De fato, o inquérito já foi 
relatado e ninguém foi indi-
ciado por conta de não ter 
encontrado esses indícios. Sa-
botagem, efetivamente não”, 
afirmou o delegado Júlio Fi-
lho, titular da Delegacia de 
Serviços Delegados (DDSD).

A DDSD investiga a possibili-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRJ

A
dade de uma sabotagem ter feito 
com que a água chegasse com 
gosto e cheiro de terra às casas 
desde o mês de janeiro.

Os investigadores realiza-
ram mais de uma perícia na 
estação de tratamento e ouvi-
ram os depoimentos de fun-
cionários da Cedae e também 
do presidente da companhia 
na época, Hélio Cabral.

A hipótese de sabotagem 
foi levantada pelo governa-
dor do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, no dia 20 de janeiro, 
quando afirmou que acredi-
tava que a crise da água dis-
tribuída pela empresa pudes-
se ser uma sabotagem cuja 
intenção seria “manchar” a 
imagem da companhia antes 
do leilão de concessão.

"Eu desconfio que houve uma 
sabotagem, exatamente para 
manchar a gestão eficiente que 
está sendo feita na Cedae prepa-

Investigações da Polícia Civil 
apontam que não houve sabotagem 
em estação de tratamento de água 

Policiais inspecionam as piscinas de tratamento do Guandu 

Foto: Reprodução/TV Globo

rando ela para o leilão", disse o go-
vernador na época.

Desde o início do ano, consu-
midores da capital e de outros 
municípios do Grande Rio têm se 

queixado do cheiro, do gosto e da 
coloração barrenta da água. A Ce-
dae sempre afirmou que não há 
risco à saúde.

A Justiça do RJ determinou na 

terça (10) que a Cedae reduza a 
conta dos consumidores em 25% 
devido à distribuição da água com 
gosto, cheiro e cor alterados duran-
te vários dias em janeiro.
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C o m i s s ã o 
de Defesa 
dos Direitos 
da Mulher 
da Câmara 
M u n i c i p a l 
de Nova 
Iguaçu, pre-
sidida pela 
v e r e a d o r a 
Renata Ma-

galhães Turques, Renata da Tele-
mensagem, realizou, na noite de 
terça (10), Sessão Solene pelo Dia 
Internacional da Mulher. Único 
homem na mesa que conduziu a 
cerimônia, Felipe Rangel Garcia, 
Felipinho Ravis, presidente da 
Câmara, parabenizou as home-
nageadas. “Todo o dia é dia das 
mulheres, pessoas batalhadoras 
e de grande valor para o desen-
volvimento de nossa sociedade”, 
afirmou. Renata falou sobre a 
importância do empoderamento 
feminino para a construção de 
uma sociedade justa e igualitária.

A delegada Mônica Areal, da 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrevenção

A
Delegacia de Atendimento à Mu-
lher de Nova Iguaçu, palestrou 
sobre os diretos das mulheres e o 
combate ao feminicídio e a todos os 
tipos de violência contra a mulher. 
Cada homenageada recebeu um 
Certificado de congratulações pelo 
trabalho que desenvolve. O verea-
dor Carlão Chambarelli concedeu 
o Título de Cidadania Iguaçu à se-
nhora Carmem Guimarães. O vere-

ador de Queimados, Adriano Moriê, 
recebeu a homenagem em nome de 
sua esposa Gisele Alves, uma das 15 
agraciadas do evento. Empresária, 
modelo, professora, delegada de 
polícia, assistente social, dirigentes 
partidárias, pedagoga, dona de casa, 
advogada e enfermeira fazem parte 
do rol de atividades das homena-
geadas. Todas com um currículo de 
vida repleto de lutas e superação.

Câmara de Nova Iguaçu 
homenageia as mulheres 

Foto:Gabriel Wilkem/PMM

Mirian Magali, coordenadora da Coordenadoria da Mulheres de Nova Iguaçu; vereador Felipinho Ravis, presidente da Câmara de Nova Iguaçu; vereadora Renata da Telemensagem, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da CMNI, delegada Mônica Areal, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu; e Adriana Cortes, membro do Diretório Executivo do Partido da Mulher Brasileira

Prestes a completar três meses 
desde seu lançamento, no dia 17 
de dezembro de 2019, o projeto 
‘‘Mamãe Presente”, da Prefeitura 
de Nova Iguaçu, iniciou, nesta ter-
ça-feira, a entrega dos primeiros 
kits às gestantes da cidade inscritas 
nas atividades promovidas pela 
Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social (SEMAS). As primeiras 
mamães a receberem os mimos 
foram as integrantes dos Centros 
de Referência e Assistência Social 
(CRAS) Serra do Vulcão e Fazenda 
Cabuçu. Cerca de 168 presentes 
devem ser distribuídos em todas 
as unidades até sexta-feira.

A ação consiste em promover 
o acolhimento e dar apoio às mu-
lheres transmitindo informações 
de importância para uma gravi-
dez saudável e para o bom desen-
volvimento do bebê. Para isto, são 
promovidos encontros semanais 
e quinzenais nos CRAS, onde as 
gestantes participam de dinâmi-
cas de grupo, rodas de conversa, 
palestras, além de outras ativida-
des desenvolvidas pelas equipes 
do projeto. As futuras mães são 
divididas entre o grupo regular 
(gestantes em fase inicial aos seis 
meses) e grupo intensivo (de sete 
a nove meses de gestação).

“Além de garantir o pré-natal de 

todas, do início ao fim, para que 
possam ter um parto com quali-
dade, o projeto também abrange 
temas como a importância das va-
cinas necessárias à mãe e ao bebê, 
o aleitamento materno, a valori-
zação da vida e o fortalecimento 
de vínculo. Para isso, as gestantes 
também são acompanhadas pelo 
PIPAS (Primeira Infância Protegida 
na Assistência Social). A gestação 
e os primeiros anos da criança são 
os períodos mais importantes para 
seu desenvolvimento”, explica Ca-
roline Ribeiro, coordenadora do 
“Mamãe Presente”.

Uma das inscritas no programa 
foi Joana Barbosa Coelho, de 36 
anos, moradora do bairro Jardim 
Nova Era. Casada com Luciano Ro-
cha Miranda há 11 anos, ela é mãe 
de Raphaela, de 10, e sonhava em 
ter um segundo bebê. Foram seis 
anos de tentativas fracassadas e 
dois abortos espontâneos após a 
descoberta de uma endometriose. 
Segundo ela, os médicos diziam 
que seria preciso uma cirurgia para 
a retirada dos ovários e que ela não 
poderia mais ter filhos. Até que em 
uma nova, a gravidez transcorreu 
sem problemas. A poucos dias de 
conhecer o rosto de Ana Gabriela, 
ela conta que o “Mamãe Presente” 
foi essencial neste processo.

Gestantes iguaçuanas acompanhadas 
pela Assistência Social recebem kits 
do ‘Mamãe Presente’

A ação consiste em promover o acolhimento

Foto: Divulgação

“Fiz todo o pré-natal na Clínica 
da Família de Jardim Nova Era. 
Eu relatava meu temor de passar 
novamente pelo que passei nes-
tes últimos anos e, então, eles me 
encaminharam para o ‘Mamãe 
Presente’. Aqui eu me senti mais 
amparada, mais confortável. Tive 
forças para lidar com a gravidez 
no decorrer da gestação. As pa-
lestras foram fundamentais. Já 

no primeiro dia, a psicóloga do 
programa conversou muito comi-
go, o que me fez sentir bastante 
amparada”, conta Joana, que par-
ticipou do grupo intensivo, que 
conta com mulheres entre sete e 
nove meses de gestação.

A entrega dos kits, com bolsa, pa-
cote de fraldas, cueiro, toalha, fralda 
e pano, banheira e macacão perso-
nalizado com o nome do projeto, 

foi marcada por emoção. Algumas 
das mamães, inclusive, já deram à 
luz e aproveitaram a oportunidade 
para apresentar seus bebês.

Gestantes que desejarem se 
inscrever no projeto devem pro-
curar o CRAS mais próximo de 
sua residência, levando docu-
mento de identidade e o Núme-
ro de Identificação Social (NIS) 
do Bolsa Família.

Recebendo Moção de Aplausos das mão da vereadora Renata e do presidente 
Felipinho Ravis, Noemi Rosseto, Coordenadora do Miss Nova Iguaçu

Carlão Chambarelli concede o Título à Carmem Guimarães, acompanhado de sua esposa Elizete

A vereadora Renata da Telemensagem conduziu o evento com muito talento
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oliciais ci-
vis da 56ª 
DP (Co-
m e n d a d o r 
S o a r e s ) 
p r e n d e -
ram, na 
m a n h ã 
d e s t a 
quarta-fei-
ra,  Pedro 

Martinho da Silva,  que ten-
tou tentar matar a ex-mu-
lher Ely Nascimento Arêas, 
42 anos, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. O 
homem, segundo a polícia, 
deu vários socos na vítima, 
quebrou um copo em sua 
cabeça e com um caco dele 
a atingiu ao menos 12 vezes 
na cabeça, pescoço e peito.

O  c r i m e  a c o nt e c e u  n o 
ú l t i m o  d i a  2 9  d e  f e ve re i -
r o,  e  d e s d e  e nt ã o  Pe d ro 
e s t av a  f o ra g i d o.  E l y  e s -
t av a  c o nve r s a n d o  c o m 
u m  c o n h e c i d o  d e nt ro  d e 
s u a  c a s a  n o  b a i r ro  Ja rd i m 
N ov a  E ra ,  e m  N ov a  Ig u a ç u , 
q u a n d o  o  a g re s s o r  i nv a d i u 
o  l o c a l  e  a  at a c o u ,  f u g i n d o 
e m  s e g u i d a . 

"Conseguimos ouvir a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

P
vítima e ela nos passou que 
ele utilizou um copo que-
brado e com requintes de 
crueldade: ele estocava no 
corpo dela e rodava o copo. 
Foram 12 perfurações",  disse 
um policial  envolvido na in-
vestigação.

Contra o suspeito,  preso 
em um condomínio em San-
tíssimo, na Zona Oeste do 
Rio,  foi  cumprido um man-
dato de prisão preventiva 
pelo crime. 

Ely está internada desde o 
ataque no Hospital Geral de 
Nova Iguaçu e chegou a es-
tar com quadro grave, mas 
apresentou melhora e apre-
senta estado de saúde está-
vel,  segundo a unidade.

Em ligação, homem con-
fessa que 'matou' ex

O ex-marido chegou a li-
gar para um irmão de Ely 
para confessar o crime. Na 
conversa,  ele dizia que "ti-
nha dado ruim" e que tinha 
matado a vítima, acreditan-
do que ela não teria resisti-
do ao ataque. Pedro justif ica 
que não "aguentou" e pede 
para que cuidem para f ilha 
que tem com a vítima.

Preso homem que tentou 
matar ex-mulher em
Nova Iguaçu

Foto: Reprodução | WhatsApp O DIA

Ex-marido foi preso por tentativa de feminicídio de Ely Arêas em Nova Iguaçu 

Agentes do 12º Batalhão (Ni-
terói) da Polícia Militar liberta-
ram um refém e prenderam três 
suspeitos de cometer um se-
questro-relâmpago em Niterói, 
na Região Metropolitana do Rio, 
na última terça-feira. Os agentes 
também recuperaram três car-
ros e dinheiro. Na ação foram 
apreendidas uma pistola, uma 
granada, uma réplica de uma 
arma de fogo e munições.

De acordo com a PM, a ação 
aconteceu depois que uma 

das vítimas parou uma via-
tura no centro da cidade para 
alertar os agentes de que ha-
via sido assaltada. A partir daí, 
começou o cerco.

A prisão dos criminosos 
aconteceu quinze minutos 
após ação, quando a placa do 
veículo roubado foi inserida 
no sistema de monitoramento 
de câmeras da cidade.

Após rastreio do carro, 
houve um cerco dos agentes 
na Rua Noronha Torresão, 

no Cubango, onde os suspei-
tos conseguiram fugir, mas 
continuaram a ser monito-
rados. Um outro carro, que 
dava cobertura e também 
foi apontado pelo sistema 
de monitoramento, foi in-
terceptado pela polícia.

Ainda com auxílio das câme-
ras, a polícia fez outro cerco, na 
Rua Desembargador Lima Cas-
tro, e prendeu o grupo que ha-
via tentado fugir pela Alameda 
São Boaventura.

Menina de 13 anos foge de casa para viver com 
traficante de 19 no Complexo do SalgueiroPM liberta refém e prende suspeitos de cometer 

sequestro-relâmpago em Niterói Policiais da 57ª DP (Nilópolis) resga-
taram, nesta terça-feira, uma menina de 
13 anos que estava no Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo. A adolescente 
fugiu de casa em Paraty, na segunda, 
para viver com o traficante Nícolas Viei-
ra Lopes, de 19 anos, que mora no con-
junto de favelas do município da Região 
Metropolitana do estado. 

De acordo com o delegado An-
dré Luiz Neves, titular da 57ª DP, a 
investigação para a descoberta do 
paradeiro da jovem começou quan-
do o pai dela procurou a distrital. A 
equipe do delegado já atuou no mu-
nicípio da Região da Costa Verde.

"Ele é um traficante que tem diver-
sas passagens em Paraty. Quando ele 

atuava lá, ela se aproximou dele e de-
pois que ele veio para o Rio, eles conti-
nuaram se falando pela Internet até que 
ele a convenceu a abandonar os pais 
para viver com ele", conta Neves.

Os policiais ficaram sabendo que 
a jovem havia desembarcado na Ro-
doviária Novo Rio. Eles, então, anali-
saram as imagens das câmeras de se-
gurança dos terminais, quando viram 
a adolescente deixando o local em um 
táxi com uma idosa, que depois des-
cobriu-se que é a avó do traficante.

"Ele lubridiou a avó, dizendo que era 
uma namorada dele, que tava vindo fi-
car com ele. Mas ele não contou que ela 
era menor e que tinha fugido de casa", o 
delegado acrescenta.

Na ação foram apreendidas uma pistola, uma granada, uma réplica de uma arma de fogo e munições

A adolescente fugiu de casa em Paraty

 Foto: Divulgação/ PMERJ

Foto: Arquivo Pessoal
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F u n d a ç ã o 
de Apoio à 
Escola Téc-
nica, órgão 
v i n c u l a d o 
à Secretaria 
de Estado 
de Ciência, 
Tecnologia 
e Inovação, 
abriu as 

inscrições do processo seleti-
vo simplificado para contra-
tação temporária de até 470 
vagas nos cargos de Professor 
de Ensino Superior, Professor 
I, Supervisor Educacional, 
Orientador e Instrutor para 
Disciplinas Profissionalizan-
tes para o ano letivo de 2020. 
Todas as oportunidades são 
para cadastro reserva, por um 
período de um ano. As inscri-
ções ficam abertas até o dia 
23 de março, no site da Faetec 
(http://www.faetec.rj.gov.br).

– Ainda que por um período 
determinado, essas vagas são 
uma oportunidade de recolo-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
cação no mercado de trabalho, 
o que beneficia tanto o contra-
tado, pois estará em constante 
crescimento na sua área, quan-
to os alunos, que não terão fal-
ta de nenhum profissional du-
rante o ano letivo. Desse modo, 
vamos fortalecendo cada vez 
mais a qualidade da nossa Fun-
dação – avalia o secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Leonardo Rodrigues.

Os selecionados terão direito 
a licenças maternidade e pater-
nidade; férias proporcionais, 
13º salário, inclusive propor-
cionais, desde que preenchidos 
os requisitos legais e remune-
ração não inferior ao piso re-
gional fixado em Lei Estadual, 
de acordo com a respectiva 
categoria. Os candidatos sele-
cionados no processo seletivo 
simplificado serão contratados 
após comprovarem aptidão em 
exame de saúde ocupacional.

O processo seletivo acontece 
em duas fases, sendo cadastra-
mento e seleção. Os candidatos 

classificados poderão ser con-
tratados pela Faetec, por prazo 
determinado, de acordo com a 
necessidade da instituição e até 
o limite de vagas. A Fundação 
reserva ainda 5% das vagas para 
pessoas com deficiências e 20% 
para negros e índios.

– Nós queremos com essa 
contratação que o ano letivo 
transcorra com tranquilida-

Faetec abre inscrições para 
contratação temporária de Professor,
Instrutor e Supervisor Escolar

 Foto: Divulgação

As vagas são para cadastro reserva com remuneração entre R$ 2 mil e R$ 3 mil

de, tendo todas as turmas 
com seus respectivos pro-
fessores e instrutores nos 
cursos profissionalizantes. 
Além disso, garantir a edu-
cação profissional e tecnoló-
gica em todo o Estado – afir-
mou o presidente da Faetec, 
Romulo Massacesi.

Confira a distribuição das 
funções e remunerações:

Professor de Ensino Superior 
Faetec (40h) - Remuneração de 
R$ 3.000

Professor I (40h) – Remune-
ração de R$ 3.000

Instrutor (40h) – Remunera-
ção de R$ 2.142,88

Supervisor Escolar (40h) – 
Remuneração de R$ 3.000

Orientador Educacional (40h) - 
Remuneração de R$ 3.000

A bandeira tarifária de ener-
gia de março é verde, isto é, 
sem custo extra para os clien-
tes, mas com a alta do dólar, 
a conta de luz vai ficar mais 
cara, em média 6,21%, para 
7,7 milhões de clientes em 
66 municípios fluminenses 
a partir de domingo (15). Mas 
o que a alta da moeda norte-
-americana tem a ver com a 
energia consumida no Brasil? 
Isso ocorre porque a energia 
comprada pelas duas empre-
sas vem de Itaipu e é paga na 
moeda americana. E as suces-
sivas altas do dólar impacta-
ram diretamente os índices, 
de acordo com informações da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), que aprovou 
o aumento. Ou seja, quando a 
moeda americana sobe muito, 
como está ocorrendo nos últi-
mos meses, há impacto direto 
nas tarifas.

Para os consumidores da Li-
ght, que atende 4,1 milhões de 
unidades em 31 municípios do 
estado, o reajuste será de 5,98% 
para residências e 6,73% para in-
dústrias. Já para os 3,6 milhões 
de clientes de Enel Distribuição 
Rio, antiga Ampla, que aten-

de Niterói, Região dos Lagos 
e o Norte Fluminense, será de 
2,48% (residências) e de 3,38% 
(indústrias).

Além do impacto do dólar, se-
gundo a Aneel, a falta de chuvas 
e o baixo nível dos reservatórios 
das hidrelétricas registrados no 
ano passado também contribu-
íram para a alta nas tarifas em 
2020. Sem chuvas, foi preciso 
acionar mais termelétricas (que 
são mais caras que as hidrelétri-
cas) para garantir o suprimento. 

Parte dessa conta adicional fi-
cou para ser paga este ano.

 Impostos
Os impostos sobre as contas 

de luz no Rio também pesam 
na tarifa e estão entre os mais 
altos do país. Na tarifa da Light 
paga pelo cliente, por exem-
plo, 34% são para impostos; 
32,7%, para compra de energia; 
e 10,9%, para encargos. Ficam 
com a distribuidora, de fato, 
16,5% da receita.

Cervejaria Itaipava aposta em versão puro malteConta de energia vai ficar mais cara 
no Rio a partir de domingo

A Itaipava Premium agora é 
a Itaipava Premium Puro Malte. 
A nova versão, sem cereais não 
maltados, chega ao mercado 
para agradar o novo hábito cer-
vejeiro dos brasileiros. O puro 
malte vem ganhando as gôn-
dolas do país e já se tornou o 
segmento que mais cresce, com 
21,3% de participação nacional.

"Estamos criando um grande 
portfólio de rótulos que possam 
garantir um desempenho sus-
tentável a longo prazo", explica 
Eliana Cassandre, gerente de 
propaganda do Grupo Petrópo-

lis. "A Itaipava Premium Puro 
Malte surge como uma opção 
para quem quer sabor, sem per-
der a leveza. Nossa nova cerveja 
chegou para tornar o Verão ain-
da mais 100%”, complementa.

A nova versão mantém a le-
veza e refrescância com gosto 
mais encorpado e levemente 
mais amarga. A cerveja é produ-
zida apenas com água, lúpulo, 
fermento e malte, proveniente 
da cevada. Outro ponto positivo 
é o tempo extra de maturação, 
que garante a alta qualidade dos 
aromas e sabores.

Alta do dólar impacta tarifas residenciais da Light e da Enel, em 5,98% e 2,48%, respectivamente

O puro malte vem ganhando as gôndolas do país e já se tornou o segmento que mais cresce

Foto: Divulgação

Foto: Márcia Foletto



Fica Ve-
rão sobe 
o Morro 
da Urca 
mais uma 
vez para 
e n c e r r a r 
a estação 
mais gos-
tosa da 

cidade em grande estilo. 
Marcado para os dias 19, 
20 e 21 de março, a tercei-
ra edição do evento leva 
a um dos visuais mais in-
críveis do Rio de Janeiro 
muita música e diversão 
com shows de Rincon Sa-
piência, Baile do Simonal, 
Mano Brown, Samba Inde-
pendente dos Bons Costu-
mes, Lenine, Mahmundi e 
Rubel. Os ingressos estão 
à venda pelo site ingresso-
certo.com/ficaverao2020.

Realizado pelo jornal O 

Globo, o festival garante ao 
público três dias de mui-
to alto astral. Na abertura, 
dia 19 de março, o Festival 
Meca apresenta o rapper 
Rincon Sapiência, que lan-
ça seu segundo álbum da 
carreira. No dia 20, o Bai-
le do Simonal conta com 
a participação do rapper 
Mano Brown para fazer 
aquela mistura de ritmos, 
assim como o Samba In-
dependente dos Bons 
Costumes, que traz o me-
lhor dos ritmos brasilei-
ros. Já no sábado, dia 21, 
Mahmundi convida Rubel 
para uma apresentação 
que promete ser muito 
especial, além de Lenine, 
que apresenta o melhor 
do seu repertório para en-
cerrar a programação.

O Fica Verão 2020 tem 
patrocínio da Vivo e da 
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Festival

O

CCulturando ulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

Ame Digital, parceria do 
Bondinho Pão de Açúcar, 
e conta, ainda, com apre-
sentações de DJs entre os 
intervalos dos shows. Para 
mais informações acesse 
o site ficaverao.com.br. O 

valor dos ingressos é de 
R$ 140 (meia-entrada a R$ 
70), com serviço do bondi-
nho incluso.

Serviço:
Fica Verão 2020

Data: 19 a 21 de março 
de 2020

19/3 – Quinta-feira: Fes-
tival Meca apresenta Rin-
con Sapiência

20/3 – Sexta-feira: Bai-
le do Simonal part. Mano 

Brow / Samba Indepen-
dente dos Bons Costumes

21/3 – Sábado: Lenine / 
Mahmudi convida Rubel

Horário: 21h às 3h
Local: Morro da Urca – 

Urca – Rio de Janeiro/RJ.

DIANA PIRES

Os ingressos estão à venda pelo site ingressocerto.com/ficaverao2020

Fica Verão se despede da estação 
com shows de Lenine, Rincon 
Sapiência, Baile do Simonal e mais

Nesta quinta-feira, o grupo 
Imaginasamba faz a festa com 
seus convidados no Rei do 
Bacalhau, a partir das 22h. Os 
grupos Nosso Sentimento e 
Disfarce sobem ao palco junto 
com o quinteto, que promete 
muito pagode romântico.

O Imaginasamba apresen-
ta algumas canções do seu 
novo DVD 'Antes e Depois'. 
Com uma trajetória brilhan-
te ao longo de mais de uma 
década, Juninho (voz); Gné 
(pandeiro e vocal); Japona 
(tantan/vocal); Marquinhos 
(percussão); e Leandrinho 
(teclado/vocal) prometem 
deixar os fãs extasiados.

No repertório, a nova can-
ção de trabalho, "Antes e de-
pois", além de “É mentira”, 
“Sou eu”, "Seja bem vinda", 
"Por mais cem anos", “Você 
não tem noção” e “Pretexto”. 
Outros sucessos como “Saber 
que pensa em mim”, “Na ale-
gria ou na tristeza”, “Retrô”, 
“Pode vir me amar”, "Escon-
didinho", "Você ou Ninguém 
Mais", “Vá com Deus”, “Não 
fui homem pra te merecer” e 
“Me assume ou me esquece”, 
também não ficam de fora.

Até meia noite mulhe-
res não pagam e homens 
desembolsam R$ 20. In-
formações e reservas pelo 

telefone (21) 2771-2323. A 
classificação é 18 anos.

Serviço:
Imaginasamba - Convida-

dos: grupos Nosso Sentimen-
to e Disfarce

Data: 12 de março (quinta-
-feira)

Local: Rei do Bacalhau (Ro-
dovia Washington Luiz, 2.154 
– Duque de Caxias)

Horário: 22h
Ingressos:
- Até 0h: mulheres VIP e ho-

mens R$20

Informações: (21) 2771-2323
Classificação 18 anos

Ferrugem faz a festa na Nova 
Tradição Show

Imaginasamba e convidados no Rei do Bacalhau

O fim de semana começa com 
muito pagode e funk na Nova 
Tradição Show. Nesta sexta-fei-
ra, o cantor Ferrugem apresenta 
sua nova turnê ‘Chão de Estrelas’. 
Na festa, que tem início às 22h, o 
cantor Thiago Soares também se 
apresenta, abrindo a noite com 
muito romantismo. Já nos inter-
valos, a animação fica por conta 
dos DJs Júnior e Juninho 22.

Ferrugem, uma das novas 
revelações do pagode, traz sua 
paixão pelo samba desde crian-
ça, quando já ouvia Zeca Pago-
dinho, Fundo de Quintal, entre 
muitos outros grandes mestres 
do samba. Com músicas entre 
as mais tocadas na rádio, o can-
tor participou do Globo de Ouro 
Samba, do canal Viva e ainda foi 
escolhido como representante 
do samba pelo jornal RJTV.

No repertório da noite, o seu 
novo single “Neste embalo”, além 
de outras músicas de sucesso 
como “Chopp garotinho”, “Pirata 
e tesouro”, "Minha namorada",  
“Climatizar”, “Namorado”, “Ensa-

boado”, “Casa azul”, “Tentei ser 
incrível” e “Meu bem”.

Os ingressos antecipados po-
dem ser adquiridos nas bilhete-
rias da Nova Tradição Show por 
R$ 20 (pista), R$ 30 (jirau) e R$ 60 
(pista premium). Vendas online 
através do site www.aloingressos.
com.br. Mais informações pelo te-
lefone (21) 2179-8716. A classifica-
ção é 18 anos.

Serviço?
Verão com Ferrugem - E ainda: 

Thiago Soares e os DJs Júnior e Ju-
ninho 22

Data: 13 de março (sexta-feira)
Local: Nova Tradição Show 

(Estrada Intendente Magalhães, 
160 – Vila Valqueire)

Horário: 22h
Ingressos:
- R$ 20 (pista), R$ 30 (jirau) e 

R$ 60 (pista premium)
 - Antecipados nas bilheterias 

da Nova Tradição Show
 - Vendas online através do site 

www.aloingressos.com.br
Informações: (21) 2179-8716
Classificação 18 anos.

O Imaginasamba apresenta algumas canções do seu novo DVD 'Antes e Depois'

Ferrugem, uma das novas revelações do pagode, traz sua paixão pelo samba desde criança

 Foto: Duh Marinho

Foto: Washington Possato



Silmeri Bolognani

com o com o especialistaespecialista

Tribunal Su-
perior Elei-
toral (TSE) 
p u b l i c o u , 
no Diário de 
Justiça Ele-
trônico, a Re-
solução nº 
23.606/2019, 

no qual são definidas todas as 
datas do Calendário para os 
principais atos das Eleições 
2020. Segundo a Resolução, 
no período de 5 de março a 3 
de abril, fica permitido a jane-
la eleitoral, que possibilita que 
pré-candidatos que exerçam 
mandato eletivo mudem de 
partido sem prejuízo aos seus 
respectivos cargos.

Além disso, salvo se o 
Estatuto do Partido preve-
ja prazo maior, no dia 4 de 
abril (seis meses antes do 
pleito) é que cai a data limite 
para deferimento da filiação 
partidária dos que desejam 
concorrer. Vale lembrar que 
os partidos, por sua vez, pos-
suem até a segunda semana 
de abril para enviar a rela-
ção interna de filiados, por 

Calendário das Calendário das 
Eleições de 2020Eleições de 2020

O
meio do sistema FILIA, para 
a Justiça Eleitoral, no intuito 
dessa efetuar a publicação da 
relação oficial de candidatos.

A data de 6 de maio, quar-
ta-feira, é a última para que 
o eleito solicite operações de 
alistamento, transferência e 
revisão. Aqui não se inclui a 2ª 
via do título eleitoral, que po-
derá ser solicitado até o dia 24 
de setembro à zona eleitoral 
que o eleitor esteja vinculado. 
Já no dia 15 de maio, fica per-
mitida a arrecadação prévia 
de recursos por pré-candida-
tos na modalidade de finan-
ciamento coletivo (vaquinha 
online/crowndfounding) por 
empresas credenciadas na 
Justiça Eleitoral. Importante 
ressaltar que a liberação dos 
recursos arrecadados somen-
te ocorrerá posteriormente, 
com o registro da candidatura 
e abertura de conta bancária 
no CNPJ da campanha.

Entre os dias 20 de julho 
e 5 de agosto, é o lapso para 
realização das convenções 
partidárias. Também a partir 
de 20 de julho, os candidatos 

passam a ter direito de respos-
ta à divulgação de conteúdo 
difamatório, calunioso ou in-
jurioso por qualquer veículo 
de comunicação social. Até 
o dia 14 de agosto é que deve 
haver o pedido de registro da 
candidatura digital. Em geral, 
o partido político deve obser-
var a garantia de vagas para 
cada sexo dentro dos percen-
tuais de, no mínimo, 30% e 
de, no máximo, de 70%; já o 
candidato não pode esquecer 

dos requisitos do §1º, do art.11 
da Lei 9.504/97 (Lei das Elei-
ções), que elenca os documen-
tos necessários para instruir o 
pedido de registro.

A partir do dia 16 de agosto é 
permitida a propaganda eleito-
ral, inclusive na internet. Lem-
brando também a necessidade 
dos lançamentos contábeis cor-
respondentes no prazo de 72h 
através do Sistema SPCE. Sobre 
a propaganda eleitoral na inter-
net, deixaremos o papo para 

outra hora. No primeiro domin-
go de outubro, que cai no dia 4, 
teremos o primeiro turno. Caso 
haja, no dia 25 de outubro, o se-
gundo turno. Devendo os elei-
tos serem diplomados até o dia 
18 de dezembro.

Por Arthur Giampaoli 
Advogado Eleitoralis-

ta de candidatos e partidos 
políticos, com experiência e 
passagens no ramo do direi-
to público.

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

PapoPapo

A nova secretária de Cul-
tura, Regina Duarte, tem 
sido aconselhada por sua 
equipe a defender a derru-
bada de vetos feitos pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre prorrogação de in-
centivos fiscais ao cinema.

Além de ouvir argu-
mentos apresentados por 
seus subordinados, a atriz 
recebeu, nesta quarta-fei-
ra, deputados e senadores 
que pedem a retomada 
dos incentivos. Nenhum 
parlamentar faz parte dos 
partidos da base do gover-
no Bolsonaro.

Presente na reunião, o 
deputado Marcelo Calero 
(Cidadania-RJ), ex-minis-
tro da Cultura no governo 
Michel Temer (MDB), disse 
que a conversa foi "ótima" 
e Regina mostrou-se "mui-
to sensível à pauta".

A ideia, segundo o de-
putado, é que haja um 
acordo com o governo 
para derrubar o veto e fa-

zer valer a prorrogação até 
2024 dos incentivos. "A 
gente pediu que a derru-
bada dos vetos fosse fruto 
de um entendimento, de 
um acordo, não virasse 
símbolo de um confronto 
com o governo", disse.

Bolsonaro vetou em de-
zembro de 2019 a prorro-
gação até 2024 de incen-
tivos previstos no Regime 
Especial de Tributação para 
Desenvolvimento da Ativi-
dade de Exibição Cinemato-
gráfica (Recine) e na Lei do 
Audiovisual.

O governo argumentou 
à época que o veto foi "téc-
nico", pois não havia fonte 
de custeio das despesas. 
Nos bastidores, a equipe 
do então secretário de Cul-
tura Roberto Alvim articu-
lou a edição de uma me-
dida provisória (MP) para 
regrar os incentivos, mas 
a ideia foi deixada de lado 
recentemente.

Segundo fontes que 

Regina Duarte é aconselhada 
a derrubar vetos sobre
 incentivo fiscal ao cinema

Regina Duarte

Foto: Divulgação / TV Globo

acompanham as discus-
sões sobre os vetos, não 
havia grande expectativa 
de que a medida de Bol-
sonaro fosse derrubada. 
A entrada de Regina deu 
"ânimo" para que a articu-
lação fosse retomada.

Participaram da reunião 
as senadoras Eliziane Gama 
(Cidadania-MA), Mara Ga-
brilli (PSDB-SP) e Leila Bar-
ros (PSB-DF) e os deputados 
Daniel Coelho (Cidadania-
-PE), Paula Belmonte (Cida-
dania-DF), Alex Manete (Ci-

dadania-SP), Soraya Santos 
(PL-RJ) e Carmen Zanotto 
(Cidadania-SC).

Após o encontro com 
parlamentares, Regina 
reuniu-se com o vice-li-
der do governo Coronel 
Armando (PSL-SC). A se-

cretária encaminhou a 
discussão sobre os incen-
tivos fiscais ao parlamen-
tar governista. A ideia, 
segundo pessoas que esti-
veram hoje com Regina, é 
discutir com o governo "o 
que pode ser feito"



Reforço
Foto: Vitor Silva/Botafogo

uem sai 
para Kei-
suke Hon-
da entrar 
no time do 
B o t a f o g o ? 
Uma coisa 
é certa: o ja-
ponês tem 
lugar entre 
os 11, mas 
Paulo Autu-

ori terá que pensar bastante num 
esquema que facilite o jogo do 
meia de 33 anos. A estreia está 
marcada para o próximo do-
mingo, contra o Bangu, às 16h, 
no Nilton Santos.

Há alguns dias, o caminho 
mais coerente seria a entrada 
de Honda na vaga do ponta pela 
direita, que foi divida por Luiz 
Fernando e Cortez nos últimos 
jogos. Bruno Nazário seria deslo-
cado para o setor, onde também 
está acostumado a jogar, e dei-

xaria o comando do meio para o 
japonês. Mas a boa sequência de 
Luiz Fernando contra o Paraná 
coloca dúvidas na cabeça do trei-
nador alvinegro.

- Espero ter a resposta nos pró-
ximos dias. Luiz Fernando fez um 
ótimo jogo, assim como fez na úl-
tima partida. Temos o Luis pela 
esquerda, o Rhuan voltando... 
São alternativas que nós temos. 
Podemos até começar o jogo de 
uma maneira e terminar de outra. 
Isso é bom para mim, me permite 
ter soluções diferentes - disse Au-
tuori na última terça-feira.

A decisão parecia encaminha-
da, mas as últimas partidas mos-
traram novidades que colocam 
dúvidas na cabeça do técnico. 
Principalmente por Luiz Fernan-
do, que emplacou duas boas atu-
ações e foi o herói da vitória de 1 a 
0 sobre o Paraná. Para completar, 
Autuori testou novo esquema, 
com um volante e mais um joga-

Honda entra no lugar de quem? 
Autuori quebra a cabeça antes
de estreia do meia pelo Botafogo

Q
Japonês tem estreia marcada para domingo 

dor de marcação, o que aumenta 
as possibilidades.

Mas, a tendência é que Honda 
fique com a vaga de um dos pontas 
ou de Nazário. Com pouco tempo de 
trabalho e um time em construção, 
Autuori não sinaliza que vá abrir 
mão de um volante com frequência. 
O desenvolvimento de Honda tam-
bém será levado em consideração, já 
que o camisa 4 chegou a jogar mais 
recuado na Europa.

Quanto à briga para permanecer 
no time, Nazário sai na frente porque 
já foi testado no ataque pelo próprio 
Autuori. No jogo contra o Boavista, 
há duas semanas, o camisa 10 reve-
zou na posição com o equatoriano 
Gabriel Cortez. Na ocasião, Autuori 
comentou que pensa em utilizar o 
meia não como ponta, e sim na fun-
ção de armador pelo lado.

- Nazário, ao começarem as joga-
das ofensivas, se estiver na beirada 

ele tem liberdade para vir para o 
meio. Isso tem a ver com a caracte-
rística do jogador e a ideia de que se 
tem do jogo - avisou o treinador.

Autuori terá quatro dias para 
pensar na melhor manobra para 
a entrada de Honda. Pesa a favor 
da decisão o fato de que o técnico 
deverá poupar alguns jogadores 
diante do Bangu visando o jogo 
de volta contra o Paraná, na próxi-
ma quarta, às 19h15, em Curitiba.
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Júlio César, hoje no Grêmio, cobra o clube carioca na Justiça um valor de R$ 768.260,95, em verbas rescisórias, multas e não recolhimento de FGTS

Foto: Andre Durão

Herói do Fluminense na par-
tida que livrou o time do rebai-
xamento no Campeonato Bra-
sileiro de 2018, o goleiro Júlio 
César, hoje no Grêmio, cobra o 
clube carioca na Justiça um va-
lor de R$ 768.260,95, em verbas 
rescisórias, multas e não reco-
lhimento de FGTS.

A ação foi movida em feverei-
ro no Tribunal Regional do Tra-
balho do Rio de Janeiro e, neste 
começo de março foi marcada 
uma audiência entre as partes 
para dia 2 de junho.

No processo, Júlio César, atra-
vés do advogado Rafael Carvalho 
Cunha, faz as seguintes cobranças:

R$ 259.086,37 pelo não depósi-
to de 37 parcelas do FGTS entre os 
anos de 2014 e 2018

R$ 195.157,48 de verbas rescisó-
rias não pagas referentes a férias, 
gratificações, etc.

R$ 112.738,36 de multa pelo 

não pagamento das verbas 
rescisórias

R$ 97.578,74 caso não realize 
o pagamento das verbas rescisó-
rias incontroversas na primeira 
audiência

R$ 103.700,00 de parcelas 
não pagas de direitos de imagem

além de 15% do valor da sen-
tença em honorários

Júlio César chegou ao Flu-
minense no fim de 2014 e de-
fendeu o clube até 2018. Re-
serva de Diego Cavalieri nos 
primeiros anos, alternou com 
ele períodos de titularidade 
em 2017 e assumiu a posição 
no time principal em 2018. 
Na ocasião, apesar de descon-
fiança da torcida, teve papel 
importante na luta contra o 
rebaixamento no Brasileirão, 
tendo, inclusive, defendido 
um pênalti contra o América-
-MG na rodada final.

Júlio César, do Grêmio, cobra 
R$ 768 mil do Fluminense, 
seu ex-clube, na Justiça


