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O vereador Marcel (PTB) autor da indicação 
legislativa que solicitou a implantação de uma Clinica 
da Família na Chatuba, comemora o anuncio feito 
pela prefeitura da inauguração da unidade

TERÇA-FEIRA 10 DE 
MARÇO DE 2020
ANO V - Nº2345

VICE PRESIDENTE: José Guedes                                                                      

O POVO
É NOSSO!

Deputado Federal 
Juninho do Pneu pede 
maior representação 
feminina na política

Museu de Arte do Rio
completa 7 anos e promove 
programação especial

Jéssica 
Rodrigues

Po
líc
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Mulher que 
decepou órgão 
genital de 
adolescente 
é presa, em 
Niterói

Moro telefona para 
autoridades do Paraguai 
por informações sobre 
prisão de Ronaldinho
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  Foto: Divulgação

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, 
falou por telefone nesta segunda-feira com integrantes do 
governo do Paraguai para se informar sobre a situação de 
Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Assis, que 
estão presos em Assunção desde sexta-feira.

Um casal de moradores de rua foi assassinado enquanto dormia 
debaixo de um viaduto na Zona Sul do Rio. Pág 5
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Após reabertura 
da Niemeyer, 
Crivella anuncia 
reconstrução 
da ciclovia 
Tim Maia

Alívio

Moradores de rua 
executados na praça

Foto: Divulgação
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Rojane Dib, Presidente do DEM Mulher-RJ sempre presente
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vice-presiden-
te da Repúbli-
ca, Hamilton 
Mourão, disse 
nesta segun-
da-feira (9) que 
o "pânico" com 
o coronavírus 
não é "compa-
tível com a re-
alidade".

O Brasil 
tem 25 casos confirmados de 
Covid-19 e ainda não registrou 
mortes. Nesta segunda, a Chi-
na anunciou que registrou o 
menor número diário de infec-

ções pelo novo coronavírus, 
enquanto um quarto da popu-
lação da Itália está em quaren-
tena por causa da doença.

Mourão está no exercício da 
Presidência da República em 
razão da viagem de Jair Bolso-
naro aos Estados Unidos. Nes-
ta segunda, ele foi pergunta-
do sobre como vê a reação do 
mercado, com quedas de bol-
sas de valores em todo o mun-
do, em relação ao coronavírus.

"É lógico, sempre tem que 
se preocupar. Não é uma ques-
tão de você chegar e dizer ‘não, 
não, está tudo muito bem’. 

'Pânico' com coronavírus 'não é 
compatível com a realidade',
diz Mourão

O
Mourão disse a jornalistas que 'pânico' com o coronavírus não é 'compatível com a realidade'

Não está muito bem, mas é uma 
questão transitória. A gente 
sabe que essa é a primeira epi-
demia da internet. Por isso que 
existe, vamos colocar assim, 
um pânico que não é compatí-
vel com a realidade. Apesar de 
ter havido mortes e tal e coisa, 
vamos olhar só aqui no Brasil 
quantas pessoas morreram de 
dengue esse ano e ninguém co-
mentou", disse Mourão.

Para o vice-presidente, o equi-
líbrio dos mercados deve se resta-
belecer depois que a situação na 
China, epicentro do surto de coro-
navírus, tiver sido controlada.

"Então no momento em que 
a atividade econômica está 
caindo porque as pessoas estão 
deixando de trabalhar, princi-
palmente nos países que são 
motor da econômica mundial, 
como a China, é uma situação 
normal, transitória e que acre-
dito que em mais dois meses, 
a partir do momento em que a 
situação da China melhorar, os 
mercados vão se reequilibrar", 
completou o vice-presidente.

Queda no preço do petróleo
Mourão também comentou a 

forte queda no preço do petróleo 
no mercado mundial. A cotação 

do barril desabou nesta segunda, a 
maior queda diária desde a Guerra 
do Golfo (1990 e 1991). O preço che-
gou perto de US$ 30 por barril.

Para Mourão, apesar da queda 
“bem abrupta”, a oscilação no va-
lor do petróleo será “transitória”.

“Isso aí está de acordo com a 
política de preços da Petrobras. 
Essa oscilação do barril a gente 
também sabe que é transitória, 
foi uma queda bem abrupta, o 
barril hoje está abaixo de US$ 
40. Então, vamos ver qual será 
a reação que a Petrobras vai co-
locar aí”, afirmou o presidente 
em exercício.
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O surto de coronavírus fez 
a Itália decretar quarentena 
obrigatória na região da Lom-
bardia e em 14 províncias ao 
norte do país europeu. O Es-
tado de S.Paulo dá destaque 
ao assunto em sua manche-
te e afirma que cerca de 16 
milhões de pessoas, entre as 
quais existem entre 70 mil e 
90 mil brasileiros, serão atin-
gidos pela medida.

Segundo o matutino, a 
quarentena é a medida mais 
drástica contra o corona-
vírus desde a restrição de 
acesso na região chinesa de 
Wuhan. O número de mortos 
pela doença na Itália chegou 
a 366 e o total de infectados 
é de 7.375, números que co-

locam o país como o se-
gundo com mais registros 
do coronav írus,  atrás ape-
nas da própria China.

Ao anunciar a quarente-
na, o primeiro ministro, Giu-
seppe Conte, afirmou que 
as medidas são "rigorosas", 
mas necessárias. Um dos 
objetivos é aliviar a pressão 
sobre os sistemas de saúde 
após autoridades da Lom-
bardia afirmarem que os 
hospitais estavam à beira de 
um colapso.

A quarentena nas regiões 
vai durar até o dia 3 de abril 
e inclui, além do isolamen-
to, um horário determinado 
para fechamento de escolas, 
cinemas e outros espaços 

Itália isola 16 milhões de pessoas; 
Governo brasileiro quer 
antecipar saques do FGTS

Ao anunciar a quarentena, o primeiro ministro, Giuseppe Conte, afirmou que as medidas são "rigorosas", mas necessárias

Foto: Divulgaçãopúblicos. "Após 366 mortes, 
Itália isola 16 milhões de ha-
bitantes", informa a manche-
te do Estadão.

 Saque do FGTS
Em seu título principal, O 

Globo afirma que o governo 
brasileiro avalia novas medi-
das para liberar mais recur-
sos do FGTS diante do baixo 
crescimento da economia.

De acordo com o matutino 
carioca, uma das ideias em 
análise é permitir a antecipa-
ção dos saques do FGTS em 
até três anos somente para 
operações de crédito.

A medida atingiria os 
trabalhadores que optaram 
pelo saque aniversário,  que 
prevê um saque por ano, e 
possibilita que eles sejam 
adiantados.

Dados da Caixa mostram 
que 2,6 milhões de traba-
lhadores aderiram ao sa-

que aniversário e terão direito 
de retirar R$ 3,6 bilhões entre 
abril  deste ano e fevereiro de 
2021.  O governo estima que a 
medida tenha potencial para 
alavancar R$ 100 bilhões em 
crédito em quatro anos.

Segundo O Globo, a ideia está pre-
vista em uma minuta de proposta do 
Ministério da Economia e será subme-
tida ao Conselho curador do FGTS no 
fim deste mês. "Governo quer ampliar 
saques do FGTS para acelerar PIB", 
destaca a manchete do Globo.
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Pandemia
Foto:  Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

S e c r e t a r i a 
Estadual de 
Saúde in-
formou nes-
ta segun-
da-feira (9) 
que o Rio 
de Janeiro 
chegou a 8 
casos con-
f i r m a d o s 

do novo coronavírus. Outros 
123 casos suspeitos são mo-
nitorados.

O balanço do Ministério 
da Saúde desta segunda ain-
da não considera estas con-
firmações.

S ã o  s e i s  c a s o s  n a  c a p i -
t a l ,  u m  e m  B a r r a  M a n s a ,  n o 
S u l  d o  E s t a d o  e  o  p r i m e i r o 
e m  N i t e r ó i ,  n a  Re g i ã o  M e -
t r o p o l i t a n a .

Os novos pacientes são três 
homens (de 27, 42 e 70 anos) 
e duas mulheres (de 56 e 61 
anos) que residem em Niterói 
(1) e Rio de Janeiro (4). Todos 

RJ confirma mais 5 casos do novo 
coronavírus e total de 
infectados chega a 8

A
São seis casos na capital, um em Barra Mansa, no Sul do Estado e o primeiro em Niterói, na Região Metropolitana.

estão em isolamento domici-
liar e apresentam estado de 
saúde estável.

Os pacientes retornaram de 
viagens à Europa, entre os dias 
3 e 5 de março, com passagem 
por países como Itália, Portugal, 
Espanha, Suíça, Holanda, Israel, 
Egito e Grécia, apresentando fe-
bre, tosse e mialgia, entre outros 
sintomas. Quatro deles recorre-
ram à rede de saúde particular e 
um recebeu atendimento médi-
co domiciliar.

Durante o fim de semana, 
tinham sido confirmados os 
dois primeiros casos na capital 
- ambos em moradoras da Zona 
Sul da cidade, que tinham via-
jado para a Itália.

“Reforço que, até o mo-
mento, continuamos sem 
transmissão ativa do vírus 
no Rio de Janeiro.  Os casos 
confirmados até agora são 
importados do exterior.  Per-
manecemos no Nível Zero do 
nosso plano de contingên-

cia.  Alerto a população para 
os cuidados para prevenir o 
contágio,  como higienizar as 
mãos com frequência e evi-
tar levá-las ao rosto”,  disse 
Edmar Santos,  secretário de 
Estado de Saúde, em texto 
div ulgado pelo órgão.

O  s e c r e t á r i o  d i z  a i n d a 
q u e  t é c n i c o s  d a  S E S  a n a l i -
s a m  o  c o m p o r t a m e n t o  d o 
v í r u s  n o  H e m i s f é r i o  S u l , 
c o m o  g r a u  d e  t r a n s m i s s i b i -
l i d a d e  e  l e t a l i d a d e .

Um acidente ocorrido no fim da 
madrugada desta segunda-feira, 
na Rua Conde de Bonfim, na Tiju-
ca, Zona Norte do Rio, deixou três 
pessoas mortas e um homem feri-
do. A moto colidiu contra um pos-
te pouco depois das 4h. De acordo 
com parentes de Luana da Silva, 
uma das vítimas fatais, ela saía de 
um evento de pagode no Morro da 
Formiga. As três moram no Alto da 
Boa Vista e estavam voltando para 
a casa, na garupa da mesma moto, 
dirigida por um mototaxista.

— Até onde sabemos é que foi 
por volta de 4 horas da manhã. 
Eles estavam saindo da Formiga, 
onde estava tendo um pagode, e 
estavam indo em direção ao Alto 
da Boa Vista. Era um motoqueiro, o 
mototáxi, com três na garupa dele. 
Só que eles passaram por uma cur-
va, e provavelmente deve ter per-
dido o controle da moto e bateu — 
disse Jorge da Conceição, parente 
de Luana, em entrevista ao RJ TV.

De acordo com o Corpo de Bom-
beiros, Luana A. da Silva, de 29 

anos e duas jovens aparentando 
18 morreram no local. Os corpos 
foram levados para o Instituto Mé-
dico-Legal (IML). A Polícia Civil tra-
ta o caso como homicídio culposo, 
quando não há a intenção de ma-
tar. De acordo com informações 
do RJ TV, o mototaxista não tem 
habilitação.

Já o ferido — que não foi identi-
ficado — foi levado para o Hospital 
municipal Souza Aguiar, no Cen-
tro. Não há informações sobre o 
estado de saúde dele.

Após reabertura da Niemeyer, Crivella 
anuncia reconstrução da ciclovia Tim Maia

Acidente com moto deixa três mulheres 
mortas e um ferido, na Tijuca

O prefeito Marcello Crivella 
(PRB) anunciou que vai recons-
truir a ciclovia Tim Maia, que 
liga o Leblon a São Conrado, na 
Zona Sul do Rio. A licitação para 
a reconstrução dos trechos que 
desabaram será feita pela Secre-
taria Municipal de Infraestru-
tura, Habitação e Conservação 
ainda nesta semana. A obra cus-
tará R$ 1,5 milhão e vai durar de 
quatro a seis meses.

O anúncio foi feito após a re-
abertura da Avenida Niemeyer, 
por onde passa a ciclovia, no sá-
bado. A via ficou nove meses fe-

chada após vários deslizamen-
tos na encosta da região.

A ciclovia Tim Maia está in-
terditada por decisão judicial 
desde 21 de abril de 2016, quan-
do parte da construção foi des-
truída após ser atingida por uma 
onda durante uma ressaca. Em 
abril de 2019, com a Niemeyer 
já fechada, outro trecho da pista 
desabou durante um temporal 
que atingiu a cidade. Na ocasião, 
um deslizamento de terra em 
direção à pista atingiu uma tu-
bulação da Cedae junto à ciclo-
via, pressionando-a para o mar.

Acidente de moto na madrugada desta segunda-feira deixou três mulheres mortas e um homem ferido

CIclovia está fechada desde abril de 2016

Foto: Reprodução / TV Globo

Foto: Gilvan de Souza / Agência O Dia
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Nova Iguaçu

m evento reali-
zado na Câma-
ra Municipal de 
Nova Iguaçu, o 
deputado Ju-
ninho do Pneu 
pediu o aumen-
to do número 
de mulheres 
na política. Ele 
usou o exem-
plo da própria 

cidade para mostrar como a mulher 
brasileira precisa de mais espaço na 
política. “Temos 17 vereadores e ape-
nas uma mulher nessa Casa. Isso mos-
tra claramente que alguma coisa está 
errada. Temos que inserir de vez a 
mulher na política. Poderíamos traba-
lhar juntos para que a representação 
feminina na política fosse como nesse 
evento de hoje aqui na Câmara. Esse 
ano temos eleições municipais em 
todo o país e será uma boa hora para 
mostrar que evoluímos. Para que isso 
aconteça, precisamos apenas nos or-
ganizarmos e é por isso que estamos 
realizando esse seminário. Para que 
possamos entender o quanto isso é 
importante para a nossa sociedade.” 
Destacou Juninho do Pneu.

O plenário da Câmara de Nova 
Iguaçu estava completamente lota-
do e com uma porcentagem muito 
maior de mulheres. Dentre elas a pre-
sidente da Regional do DEM-RJ Ro-
jane Dib que declarou seu amor por 
Nova Iguaçu e falou da importância 
da criação do Núcleo de Mulheres na 
cidade para impulsionar o empode-
ramento feminino via organização 
política. “Com projetos como a Casa 
da Mulher, sendo um Centro de Re-
ferência para a capacitação, teremos 
uma grande melhoria na vida social 
do nosso país, com isso ajudando e 
recuperando a família brasileira. Em 
casa quem decide somos nós. Abaixo 
a discriminação”. Muitos aplausos de-
pois de seu pronunciamento. Rojane 
Dib também destacou a presença da 
mãe, esposa e filha do deputado Ju-
ninho do Pneu,  parabenizando-o por 
sua dedicação à família e ao seu traba-
lho no Congresso Nacional.

Thiago Pereira, assessor do depu-
tado e sua esposa Daniele, conduzi-
ram com maestria o evento, sempre 
destacando a presença de todas as 
mulheres. Algumas pré-candidatas, 
Fatinha CS, Lídia Valadão, Cida Brito, 
Léa de Tinguá e Betinha Fanqueira. A 

E
Evento foi realizado na Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Rojane Dib, Presidente do DEM Mulher-RJ sempre presente

Deputado Juninho do Pneu ao lado de mãe
 e esposa valorizou a força da família

Deputado Federal Junino do Pneu com Thiago Pereira e sua esposa Daniele

O tempo mais estável permi-
tiu que a equipe da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, 
Mobilidade e Serviços Públi-
cos começasse os trabalhos na 
cratera aberta na Rua Coronel 
França Leite, na Chatuba. No 
temporal que caiu no municí-
pio durante a noite de sábado, 
dia 29 de fevereiro, e a madru-
gada e manhã de domingo, dia 
1º de março, a área foi consi-
derada o ponto mais crítico do 
município. Ali, o solo cedeu 
sobre uma tubulação de ferro. 
A área, então, foi isolada, visto-
riada pela Defesa Civil e, agora, 
começa a ser reparada.

“Tivemos aquele temporal e, 
depois, a chuva não chegou a 
dar uma trégua. Era preciso que 
tivéssemos um tempo firme, 
como o desta quinta-feira (dia 
5) para que pudéssemos iniciar 
a limpeza do buraco. Esse é o 
primeiro passo para que a gente 
consiga resolver essa questão”, 
explica o secretário municipal 
de Infraestrutura, Mobilidade e 
Serviços Públicos de Mesquita, 
Rholmer Louzada Júnior.

Na última segunda-feira, dia 
2, foi decretada situação de 
emergência nas áreas da cidade 
afetadas pelas chuvas intensas. 
No dia seguinte, terça-feira, foi 

instituído o Gabinete de Crise 
para gestão e suporte de toma-
da de decisões e facilitar o de-
senvolvimento das ações.

“O gabinete de crise é cons-
tituído pelo prefeito; por mim; 
pela secretária municipal de 
Assistência Social; pelo secretá-
rio municipal de Saúde; e pelo 
diretor operacional da Defesa 
Civil. Funciona na própria sala 
do gabinete do Jorge Miranda e 
conta também com o apoio de 
todas as outras pastas do gover-
no. Nossa prioridade agora é dar 
suporte à população que sofreu 
consequências por conta da 
chuva”, conta Rholmer. 

Caminhada contra feminicídio em 
Duque de Caxias na semana da mulher

Começam os trabalhos na rua Coronel França Leite
O Dia Internacional da Mulher foi 

celebrado em Duque de Caxias com 
uma semana informativa de ativida-
des de saúde, prevenção e bem-estar. 
Neste sábado (7), a Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer realizou uma 
caminhada contra o feminicídio no 
bairro Parque Equitativa, reunindo 
alunas, professores e coordenadores 
dos cursos do programa Aqui Tem 
Esporte, que atende, em 22 polos nos 
quatro distritos, cerca de oito mil pes-
soas. Também participaram do ato 
moradoras da região.

 O ponto alto das comemorações 
foi neste domingo, às 8h, no Centro 
de Saúde Auditiva Eurico Miranda, 
anexo ao Hospital Municipal Dr. Mo-
acyr Rodrigues do Carmo, com a en-
trega de dois mil aparelhos auditivos 
para mil mulheres pelo prefeito Wa-
shington reis e o secretário municipal 
de Saúde Dr. José Carlos de Oliveira.

 A concentração para caminhada 
reuniu cerca de 300 mulheres de vá-

rias idades que percorreram mais de 
dois quilômetros pelas ruas do bairro 
Parque Equitativa, lideradas pelo se-
cretário municipal de Esporte e Lazer 
Sergio Corrêa e orientadas por agen-
tes da Guarda Municipal. 

 Antes da partida, as alunas dos 
polos localizados no terceiro distrito 
e da Vila Olímpica fizeram aqueci-
mento na praça sob o comando de 
professores de educação física. Foi 
um momento de muita descontra-
ção e disposição das homenageadas.

 No final da caminhada, o secre-
tário Sergio Corrêa e o presidente 
da Fundec – Fundação de Apoio à 
Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas 
Sociais de Duque de Caxias, Joilson 
Cardoso entregaram rosas a todas as 
participantes da caminhada e para 
moradoras do bairro. Homenage-
aram também a guarda municipal 
Fabiana que faz parte da equipe de 
agentes da Patrulha Maria da Penha.

Área está sendo limpa para que, em seguida, passe pelos reparos necessários

78ª Delegacia de Policia, no Fonseca

Foto: Divulgação

Foto: Gabriel Mendes

vereadora de Belford Roxo, Enira Ranú-
zia e a assessora do deputado, Elaine 
Portal marcaram presença. A vereadora 
Enira fez uso da palavra e foi bem objeti-
va. “Lugar de mulher é onde ela quiser”.  
Thiago Pereira ainda ressaltou a impor-
tância de ter o deputado federal Juninho 
do Pneu em Brasília trazendo recursos 
para a Nova Iguaçu e sendo o campeão 
de projetos. Entre os que se destacam 
está o que garante uma moradia no Mi-
nha Casa Minha Vida às mulheres víti-
mas de violência e o que traz a participa-
ção efetiva do companheiro na decisão 
de ligadura, assunto pertinente ao tema 
e, com certeza, motivo para muitas opi-
niões e discussões. “Além desses proje-
tos já são mais de 70 milhões de verba 
para Nova Iguaçu.” Finalizou.

Deputado Federal Juninho do Pneu pede maior 
representação feminina na política
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Alívio
Foto:  Reprodução

menina Maria 
Eduarda da 
Silva Azevedo, 
de 9 anos, que 
desapareceu 
na noite de 
domingo en-
quanto brin-
cava em um 
pula-pula na 
Praça do Galo, 
no bairro Par-

que Fluminense, em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, foi 
encontrada na tarde desta segun-
da-feira. De acordo com uma tia da 
criança, ela foi encontrada sozinha 
por um rapaz, na Rodovia Washin-
gton Luiz, na altura de Campos 
Elíseos, e foi levada para a 60ª DP 
(Campos Elíseos).

A pequena Maria Eduarda 
foi levada por um homem de 
aparentemente 50 anos, que 

Menina de 9 anos que desapareceu 
em Duque de Caxias é 
encontrada

A
Menina foi encontrada por um rapaz e levada para a 60ª DP (Campos Elíseos) 

observava ela e outras crianças 
brincando no pula-pula. Segundo 
informações, o homem tentou se 
passar por pai da menina para en-
ganar as pessoas. Apesar da ver-
são das testemunhas, a família se 
diz surpresa com a possibilidade.

Segundo Etyene da Silva de 
Azevedo, mãe da criança, no 
dia do desaparecimento, uma 
pessoa viu a filha saindo des-
calça com o homem. Ela estava 

a uma distância de cerca de 10 
metros da menina. 

'
'Não vai fazer nada com a gente'

Mãe de uma criança que 
brincava junto com Maria Edu-
arda, Taiana Conceição disse 
que filha viu o homem próximo 
delas. "Ela disse que ele era uma 
pessoa boazinha e que estava 
tratando elas muito bem. Ela 
ainda falou 'mãe, ele é muito 

bonzinho, não vai fazer nada 
com a gente'', relembra Taiana.

Moradores ajudaram a família de 
Maria Eduarda espalhando cartazes 
com a foto da criança pela região.

Após o sumiço da menina, a famí-
lia foi à 60ª DP (Campos Elíseos) para 
registrar seu desaparecimento. Na 
parte da manhã agentes da 60ª DP 
estiveram na praça e recolheram ima-
gens de monitoramento de seguran-
ça para identificar o autor do crime.

Um casal de moradores de 
rua foi assassinado enquanto 
dormia debaixo de um viaduto 
no Jardim de Alah, na Zona Sul 
do Rio, na manhã desta segun-
da-feira (9).

Segundo a Delegacia de Ho-
micídios da capital, que investiga 
o caso, as vítimas foram mortas 

a tiros por volta das 5h, na Rua 
Humberto de Campos, no canal 
do Jardim de Alah. Moradores da 
região afirmaram terem escuta-
do muitos disparos na região.

Policiais civis estiveram no lo-
cal para perícia e ouvir testemu-
nhas. Às 12h, o rabecão chegava 
à rua para retirar os corpos das 

vítimas, que foram identificadas 
como Luis Antônio de Paula Men-
des e Sheila dos Santos, que eram 
casados e deixam dois filhos.

A Delegacia de Homicídios 
também recebeu informações 
de que o casal era usuário de 
drogas e investiga se poderia ter 
dívidas com traficantes.

Mulher que decepou órgão genital 
de adolescente é presa, em Niterói

Casal de moradores de rua é morto enquanto 
dormia no Jardim de Alah, na Zona Sul do Rio

A Polícia Civil prendeu, na tar-
de deste domingo, uma mulher 
que decepou o órgão genital de 
um adolescente, em 2013. Tar-
ciana Martins, de 46 anos, foi 
presa quando chegava para pres-
tar concurso público da Compa-
nhia de Limpeza de Niterói. Ela 
foi julgada por crime de tortura e 
condenada a 7 anos de prisão em 
regime fechado.

Ela foi identificada como um 
dos participantes da sessão de tor-
tura que culminou na amputação 
do órgão genital de um adolescen-
te de 14 anos, em outubro de 2013, 
na Favela da Palmeira, em Niterói.

Segundo a polícia, Tarciana 
teria responsabilizado o ado-
lescente por um estupro con-
tra uma criança de 4 anos e 
pediu aos traficantes da comu-

nidade para lidarem com o me-
nino. O adolescente foi captu-
rado e amarrado em um posto, 
onde foi espancado e, por fim, 
mutilado. Na época dos fatos a 
criança que teria sido estupra-
da pelo adolescente foi enca-
minhada a Exame de Corpo de 
Delito e a violência sexual não 
foi confirmada.

Tarciana foi presa pelos 
agentes da delegacia do Fonse-
ca quando chegava na sala de 
aula para prestar o Concurso 
Público da CLIN, que aconte-
ceu neste domingo em diver-
sos pontos da cidade.

Ainda de acordo com a polí-
cia, todos os criminosos envol-
vidos no crime já haviam sido 
presos e ela era a única que per-
manecia foragida. 

Corpos foram encontrados debaixo de viaduto no canal do Jardim de Alah, na Zona Sul do Rio

78ª Delegacia de Policia, no Fonseca

Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: Reprodução / Google Street View
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Oportunidade
Foto:  Divulgação

stá com 
problemas 
ou tem dú-
vidas para 
p re e n c h e r 
a decla-
ração do 
I m p o s t o 
de Renda? 
Postos de 

atendimento em universida-
des particulares vão ofere-
cer ajuda gratuita para con-
tribuintes evitarem cometer 
erros e não cairem nas garras 
do Leão do IR. As iniciativas 
das universidades Veiga de 
Almeida (UVA), Estácio de Sá 
e Unigranrio já começaram e 
vão até o dia 30 de abril, prazo 
final de entrega.

Mas é bom antecipar o en-
vio - o período começou no 
dia 2 de março - para a Re-
ceita Federal: aqueles que 
entregarem no início terão 
prioridade para receber caso 
tenham restituição.

Devem declarar quem 
teve rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70 
em 2019 e contribuintes que 
receberam mais de R$40 mil 

em rendimentos isentos, 
como: FGTS, caderneta de 
poupança e indenização de 
rescisão de contrato.

O coordenador do curso de 
Ciências Contábeis da UVA, 
Claudio Sameiro, deu algu-
mas dicas para quem preten-
de preencher a declaração do 
Imposto de Renda sozinho, 
se a ajuda de um contador 
para tirar dúvidas.

"É importante separar os 
documentos necessários, 
como o informe de rendimen-
to do emprego e de todas as 
contas bancárias vinculadas 
ao titular", afirmou o especia-
lista. Cláudio Sameiro também 
informou que muitas pessoas 
acabam errando na hora de de-
clarar um novo dependente.

"Por exemplo, às vezes co-
locam um filho que acabou de 
começar a trabalhar para rece-
ber o desconto, mas esquecem 
de preencher a renda referente 
ao que ele ganha", lembra.

Como baixar o programa
O programa do Imposto 

de Renda está disponível no 
site www.receita.economia.

Universidades ajudam a 
fazer de graça declaração 
do Imposto de Renda

E
Unigranrio abre cinco campi para atendimento e lança campanha 'Peça ajuda aos universitários para preenchimento do IRPF 

gov.br, assim como a lista de 
documentos necessários e a 
simulação de alíquotas efeti-
vas. Os contribuintes tem até 
o dia 30 de abril para prestar 
contas à Receita Federal. O 
primeiro lote de restituição 
está previsto para sair no dia 
29 de maio e o último é espe-
rado para 30 de setembro.

A farmacêutica Maria Cristi-
na Milen, de 62 anos, declara 
o Imposto de Renda por conta 
própria há cerca de dez anos e 
nunca teve problemas. Ela con-
sidera o programa acessível. 
"Não tem mistério, o sistema 
é bem auto explicativo, eu vou 
preenchendo os espaços e dá 
certo. Sempre declarei direiti-
nho e recebi a restituição tran-
quilamente", afirmou.

A Receita Federal recebeu 
1,6 milhão de declarações até 
a última sexta-feira e espera 
computar 32 milhões de for-
mulários este ano.

Contribuição previden-
ciária das domésticas não 
pode ser mais deduzida

A Receita Federal fez algu-
mas mudanças para a declara-

ção de Imposto de Renda des-
te ano. Uma das novidades é 
que empregadores domésticos 
não terão mais a dedução de 
gastos com contribuição pre-
videnciária dos empregados 
com carteira assinada. Com a 
medida, o Ministério da Eco-
nomia esperar arrecadar cerca 
de R$ 700 milhões.

O Programa do Imposto de 
Renda 2020 apresenta cam-
pos novos. Foi incluído o es-
paço para código do banco 
para as informações bancárias 
de conta corrente ou caderne-
ta de poupança. O contribuin-
te também precisará informar 
se uma conta ou aplicação fi-
nanceira pertence a um titu-
lar ou dependente. Aqueles 
que desejarem pagar os im-
postos por débito automático, 
tiveram o prazo estendido até 
o dia 10 de abril.

Onde Comparecer

Veiga De Almeida
A Universidade Veiga de 

Almeida (UVA) abrirá o Cam-
pus da Tijuca para apoio nos 
sábados 21 de março e 28 de 

abril,  das 9h às 13h, e nas ter-
ças-feiras 24 e 31 de março 
e 07 e 14 de abril das 19h às 
21h. Os atendimentos pre-
cisam ser agendados pelo 
email claudio.sameiro@uva.
com.br. Já no campus Barra, o 
atendimento será por ordem 
de chegada e deve acontecer 
nas quintas e sextas-feiras 
das 15h às 18h.

Estácio de Sá
Os onze campi da Estácio de 

Sá estarão abertos para atendi-
mento em dias úteis de acor-
do com o horário comercial de 
cada unidade. Os campi partici-
pantes são Tom Jobim, R9, Ma-
dureira, Nova América, Centro 
I, West Shopping, Niterói, Nova 
Iguaçu, Teresópolis, Angra dos 
Reis e Macaé.

Unigranrio
Nos dias 14, 21 e 28 de mar-

ço, além de 4, 18 e 25 de abril, a 
Unigranrio disponibilizará alu-
nos para ajudar contribuintes. 
Os atendimentos serão de 9h 
à 13h nos campi Lapa, Carioca, 
Duque de Caxias, Nova Iguaçu 
e São João de Meriti. 

O Ministério da Econo-
mia implementou duas 
novas funcionalidades no 
módulo de empréstimos 
consignados do Sigepe (Sis-
tema de Gestão de Pessoas 
do Executivo Federal - Por-
tal do Servidor): a dupla 
anuência e a autorização de 
portabilidade.

O objetivo do botão de 
anuência é separar as au-
torizações realizadas pelo 
servidor, sendo a primeira 
para visualizar a margem 
consignável (à exceção de 
sindicatos, que não terão 
acesso à margem), e a se-
gunda, para autorizar o des-
conto em folha.

A nova opção permite o 
acesso às condições previa-
mente definidas no contra-
to de empréstimo, antes da 
efetivação, como o núme-

ro de parcelas, os valores 
mensais, os valores bruto e 
o líquido a ser creditado, as 
taxas de IOF, de juros men-
sal e o custo efetivo total.

O botão de portabilida-
de possibilita ao servidor 
a migração de seu contrato 
de empréstimo consignado 
para outra instituição. Des-
ta forma, é possível com-
parar as possibilidades e 
optar por aquela que mais 
convém.

"Estas melhorias buscam 
otimizar as condições e os 
procedimentos para consig-
nação em folha de pagamen-
to no âmbito do Sistema de 
Gestão de Pessoas do Poder 
Executivo Federal – Sigepe, 
possibilitando maior segu-
rança e transparência aos ser-
vidores ao longo do proces-
so", divulgou a pasta.

Ministério da Economia 
implanta novas funcionalidades 
para acesso a consignado

As novidades estão disponíveis no site do Sigepe

Foto: Divulgação
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Comemoração

Museu de 
Arte do Rio 
– MAR, sob 
a gestão 
do Institu-
to Odeon, 
c o m p l e -
tou 7 anos 
no dia 1º 
de março, 
junto com 

a cidade do Rio de Janeiro. As 
comemorações acontecem 
ao longo do mês e as ativida-
des têm entrada gratuita. “Em 
apenas 7 anos o MAR abrigou 
64 exposições, recebeu mais 
de 3 milhões de visitantes e 
ofereceu cerca de mil ativida-
des educativas inteiramente 
gratuitas. Para marcar mais um 
aniversário preparamos uma 
programação diversificada e 
inclusiva, que vai além das ex-
posições e tem a cara do mu-
seu” conta Marcelo Campos, 
curador chefe do MAR.

Na sexta-feira, dia 13, 
acontece o MAR de Música 
Especial 7 anos do MAR, com 
show gratuito de Siba.  O mú-
sico pernambucano apresen-
ta pela primeira vez no Rio o 
show de seu último álbum, 
“Coruja Muda”, e a DJ TataO-
gan anima o público com um 
set focado na mistura de lin-
guagens ancestrais, contem-
porâneas e futuristas.

No dia 21, sábado, as ex-
posições estarão novamente 
com entrada gratuita e o mu-
seu inaugura a individual “Ali-
ne Motta: viagem, memória e 
água”. Na mostra, inédita no 
Rio de Janeiro, a artista nite-
roiense apresenta três vídeo-
-instalações de forma sequen-
cial e imersiva. Os trabalhos 
são desdobramentos de uma 
exploração da artista pelas raí-
zes de sua família, que a levou 
a lugares do Brasil, Serra Leoa, 
Nigéria e Portugal.

O

CCulturando ulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

Outra novidade são as 
ações do Núcleo de Tecno-
logias Assistivas do MAR, 
criado em 2019 com apoio 
financeiro do BNDES, que se 
propõe a produzir vivências 
inovadoras e estimulantes 
no campo das tecnologias 

de acessibilidade. Integrado 
por pesquisadores, artistas, 
educadores e curadores, o 
grupo desenvolveu novas 
maquetes táteis do museu, 
ferramentas de audiodescri-
ção de exposições e um vide-
oguia na Língua Brasileira de 

Sinais - Libras. As maquetes 
estão expostas no 5º andar 
do prédio administrativo do 
museu e visitas mediadas 
por uma ferramenta que tra-
duz para Libras o conteúdo 
das exposições acontecerão 
a partir do dia 13.

Fechando o mês de ani-
versário, o MAR oferece em 
28 de março mais um dia 
extra de visitação gratui-
ta às exposições e recebe 
uma série de atividades do 
evento Março Delas, pro-
movido pelo Sesc.

DIANA PIRES

As comemorações acontecem ao longo do mês e as atividades têm entrada gratuita2020'

A cantora Rita Benneditto, 
que sempre lota o Teatro Rival 
Refit, volta à casa para lançar seu 
novo trabalho: “Samba de Ben-
neditto”, reverenciando o gêne-
ro que sempre esteve presente 
em seus 25 anos de carreira, sob 
seu olhar personalíssimo. No 
espetáculo, ela combina 26 sam-
bas – entre clássicos, autorais e 
inéditos. Entre as novidades, es-
tão três autorais – “Benneditto 
seja”, “Rainha do Candomblé” 
e “7Marias” – e o samba de Nei 
Lopes e Everson Pessoa “Tere-
cô”, feito, na medida, para Rita, 
fazendo referências à Encanteria 
maranhense. O repertório ainda 
tem sambas de Dorival Caymmi, 

Em apoio às vítimas das fortes chuvas 
que atingiram o Rio de Janeiro nos últi-
mos dias, especialmente na Zona Oeste da 
cidade, o Bangu Shopping, da Aliansce So-
nae, participa de uma ação solidária para 
arrecadar doações de alimentos não pere-
cíveis, água mineral, leite em pó, produtos 
de higiene e limpeza, fraldas descartáveis, 
roupas e calçados.

As contribuições podem ser entregues 
no SAC do empreendimento até o dia 15 
de março.

Além do Bangu Shopping, outros nove 
estabelecimentos também participam da 
campanha: Carioca Shopping, Caxias Sho-
pping, Passeio Shopping, Recreio Shopping, 
Shopping Grande Rio, Shopping Leblon, 
Santa Cruz Shopping e Via Parque Shopping.

Dona Ivone Lara, Jorge Ben 
Jor, Arlindo Cruz, Roque Fer-
reira e Jovelina Pérola Negra. É 
showzão que se fala, né?

 Serviço:
Data: 20 de março (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Rival Refit - Rua 
Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/
Cinelândia 
Abertura da casa: 19h
Ingressos: R$80 (inteira), R$40 
(meia-entrada)
 Censura: 18 anos
 Informações: (21) 2240-9796
Capacidade: 350 pessoas
Me t r ô/ V LT:  E s t a ç ã o  C i -
n e l â n d i a

Rita Benneditto em 
“Samba de Benneditto”

Bangu Shopping 
participa da Campanha 
Solidária para Vítimas 
das Chuvas

No espetáculo, ela combina 26 sambas

Foto: Divulgação

Museu de Arte do Rio
completa 7 anos e promove 
programação especial



Acerto
Foto: REUTERS/Jorge Adorno

ministro da 
Justiça e Se-
gurança Pú-
blica, Sérgio 
Moro, falou 
por telefone 
nesta se-
gunda-feira 
com inte-
grantes do 

governo do Paraguai para se in-
formar sobre a situação de Ronal-
dinho Gaúcho e do irmão dele, 
Roberto Assis, que estão presos 
em Assunção desde sexta-feira.

A informação,  obtida 
pelo Globo Esporte com o 
governo do Paraguai,  foi 
conf irmada pela assessoria 
do ministro Moro.

O ex-jogador e Assis estão 
presos no Paraguai acusados 
de utilizarem documentos 
falsos.  Eles foram f lagrados 
com passaportes paraguaios 
adulterados pouco depois 

de chegarem a Assunção, na 
semana passada.

Por meio de sua assessoria, 
Moro confirmou o contato, afir-
mou que está acompanhando o 
caso e acrescentou que "o Para-
guai é soberano para tomar deci-
sões". Os governos de Brasil e Pa-
raguai são fortes aliados na região.

Ronaldinho e o irmão estão 
em uma sala separada, sozi-
nhos, ganharam cobertores e 
colchões. Eles não se alimen-
tam com a comida servida 
pela cadeia e se servem com 
mantimentos levados pela 
equipe de advogados.

A defesa de Ronaldinho Gaú-
cho entrou com um recurso na 
manhã desta segunda-feira e 
solicitou que o astro e seu ir-
mão, Assis, passem a cumprir 
prisão domiciliar. A prioridade 
dos advogados é tirar os dois 
da penitenciária em que estão, 
a Agrupación Especializada da 

Moro telefona para autoridades 
do Paraguai por informações 
sobre prisão de Ronaldinho

O
Ronaldinho Gaúcho anda algemado para depoimento na Justiça do Paraguai 

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

Polícia Nacional, em Assunção, 
antes de pensar na saída da du-
pla do Paraguai.

Uma audiência foi marcada 
para a manhã desta terça, às 
8h, quando serão revistas as 
medidas contra R10 e Assis. O 

responsável pela decisão será 
o juiz Gustavo Amarilla. O joga-
dor e seu irmão, entretanto, não 
estarão presentes - apenas seus 
advogados participarão.

Caso a Justiça concorde com 
a prisão domiciliar, Ronaldinho 

e Assis seguirão detidos, mas 
em algum imóvel residencial 
na capital Assunção. Se este 
passo der certo, os advogados 
passarão a tentar o segundo re-
curso para permitir que os dois 
retornem ao Brasil.
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O chamado para a Seleção 
Brasileira na última sexta não 
foi novidade na vida de Everton 
Ribeiro, porque o meia já havia 
constado em algumas listas do 
ex-técnico Dunga, mas não se 
firmou com a camisa canarinho. 
Hoje, entretanto, o meia do Fla-
mengo acredita que pode agregar 
mais ao time do técnico Tite com 
a experiência adquirida nos últi-
mos anos, assim como vem aju-
dando o Rubro-Negro.

- Com a experiência, estou 
quatro, cinco anos mais velho, 
me encontro melhor no cam-
po e posso ajudar muito mais a 
Seleção com o que aprendi. Vou 
fazer o que faço no Flamengo: 
toques rápidos, criando jogadas. 
É isso que eu tenho a oferecer 
para a Seleção, um futebol de 
toques e, agora, de gols. Então, 
que eu possa ajudar bastante lá 
e que possamos fazer dois gran-
des jogos - projetou Everton.

Everton vive um dos melhores 
momentos de sua carreira. Depois 
dos títulos do ano passado, come-
çou 2020 em ótimo nível. Ele se 
manteve como capitão do time 

titular e mais do que isso, con-
tinua sendo a referência técnica 
do Rubro-Negro. Foi isso que 
chamou atenção do técnico 
Tite que na coletiva da convo-
cação destacou a capacidade 
criativa do meia.

Everton sabe que vai en-
frentar dura concorrência no 
setor de ataque da Seleção, 
principalmente pela presen-
ça de jogadores que, assim 
como ele, atuam no lado de 
campo, como Neymar, Ever-
ton Cebolinha, Coutinho e 
Bruno Henrique.

Diante da “briga” por uma 
vaga, Everton se enxerga jogan-
do mais centralizado, posição 
que também ocupa no Flamen-
go eventualmente.

- A Seleção tem jogadores rá-
pidos, de características de ve-
locidade. Eu posso jogar na mi-
nha, na meia. Chegando lá vou 
conversar com o Tite, estou à 
disposição para fazer a melhor 
pela Seleção.

Além da importância que 
Everton tem demonstrado 
na criação de jogadas e aber-

Everton Ribeiro exalta boa fase no 
Flamengo e comemora retorno à 
Seleção: "Posso ajudar muito mais"

Everton Ribeiro e Michael no Maracanã

Foto: André Durão

tura de espaços, nos últimos 
jogos ele tem apresentado 
atributos de artilheiro. Neste 
sábado, o jogador abriu o pla-
car na vitória por 3 a 0 sobre 
o Botafogo, pelo Carioca, e 
por pouco não fez o segundo 
em um belo chute de fora da 

área que acertou o travessão. Na 
última quarta, ele marcou os gols 
da vitória por 2 a 1 sobre o Junior 
Barranquila, na Colômbia, pela 
estreia da Libertadores.

Ao fim da partida contra o Bota-
fogo, Everton foi questionado so-
bre a possibilidade de rivalizar na 

artilharia com Gabigol, goleador do 
time. E apesar do bom momento, o 
meia manteve os pés no chão.

- Deixa a plaquinha para o Gabi. 
Ele que é o nosso artilheiro. Quando 
tiver oportunidade vou estar ali fa-
zendo os gols, mas o artilheiro é ele 
- brincou.


