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Operação
La Casa 
de Papel

Operação contra suspeitos de fraudar 
uma licitação de R$ 10,6 milhões para o 
governo do estado, envolveu um edital 
para escolher uma fornecedora de papel.
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Carlos Bolsonaro 
amanhece sem contas 
nas redes sociais

Mistério

vereador do 
Rio pelo PSC, 
Carlos Bolsona-
ro, amanheceu 
com seus perfis 
pessoais nas 
redes sociais 
d e s a t i v a d o s . 

Conhecido por ser ativo na in-
ternet, o filho do presidente Jair 

Bolsonaro está sem contas no 
Twitter, Facebook e Instagram. 

Até o momento, não se 
sabe se o político desativou 
os perfis, se eles foram apa-
gados ou se estão suspensos 
pelas plataformas. Nem o pai, 
nem o irmão, Eduardo Bolso-
naro, se pronunciaram sobre 
o ocorrido na web.

O
 Vereador está sem os perfis no Twitter, Facebook e Instagram

Foto: Caio Cesar / Câmara dos Vereadores 

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
disse hoje (12), que a Áfri-
ca é uma prioridade para a 
atuação externa brasileira. 
“A África é uma prioridade 
perene para a nossa atuação 
externa. Conforme o Brasil se 
restabelece de uma grave cri-
se, essa aproximação retoma 
o seu sentido natural”, disse 
ao participar da abertura do 
Fórum Brasil-África 2019. Ele 
anunciou que em março de 
2020 fará uma viagem aos 
países do continente.

Para o vice-presidente, os 
países africanos, em cresci-
mento econômico e popula-
cional urbano, apresentam 
uma série de oportunidades 
para expansão de compa-
nhias brasileiras. “A con-
centração dessa população 
em áreas urbanas exigirá 
volumosos investimentos 
em infraestrutura, energia, 
transportes e produção de 
alimentos”, ressaltou.

De acordo com Mourão, al-
gumas empresas brasileiras 
já têm buscado abrir espaço 

Mourão diz que África é prioridade 
na atuação externa brasileira

Pré-candidato Assis luta por 
Belford Roxo inclusiva e coletiva

nesses mercados no continen-
te. “Muitas empresas brasilei-
ras que atuam no mercado 
internacional têm expertise 
justamente em setores de 
construção, energia e produ-
ção de alimentos. Algumas 
dessas empresas, inclusive, já 
atuam há anos em mercados 
africanos”, acrescentou.

Instabilidade global
Os países africanos repre-

sentam uma oportunidade, 
na opinião do vice-presiden-
te, em um contexto global 
de pouco crescimento eco-
nômico. “A economia glo-
bal está em desaceleração, 
especialmente pela apreen-
são causada pelas tensões 
comerciais, pelo desempre-
go e o endividamento de 
muitos países, empresas e 
famílias. Em meio a esse 
contexto global, extrema-
mente complexo, a África 
destaca-se como continente 
que a economia mais cresce 
no mundo”, analisou.

Além das dificuldades eco-
nômicas, Mourão destacou 

que outros elementos têm 
causado incertezas no cenário 
internacional. “Todas as na-
ções, mesmo as mais desen-
volvidas, estão em permanen-
te estado de alerta. Vivemos a 
transição do modelo políti-
co-econômico pós Segunda 
Guerra Mundial para um mo-
delo ainda desconhecido que 
pode levar algumas décadas 
até se consolidar” disse.

“Por outro lado, conflitos 
aparecem em todas as regiões 
e, com isso, as ameaças trans-
nacionais se multiplicam. 
São epidemias, surtos mi-
gratórios, guerra cibernética, 
crime organizado, catástrofes 
ambientais e climáticas. Fe-
nômenos dos mais variados 
que desafiam as capacidades 
dos Estados e deixam inse-
guras as nossas populações”, 
enumerou sobre os proble-
mas enfrentadas em diversas 
partes do mundo.

Nesse contexto, Mourão 
ressaltou que o Brasil tem 
agido de maneira a se adaptar 
às diferentes situações, com 
foco nos resultados. “Nosso 
país tem procurado atuar de 
maneira flexível e pragmáti-
ca diante do atual contexto 
de instabilidade global”.

Belford Roxo é um dos mu-
nicípios mais jovens da Baixada 
Fluminense, tem apenas 29 anos 
de emancipação. Foram eleitos 8 
prefeitos que não possuíam refe-
rência nos movimentos sociais e 
sindical, isto é, distantes da dura 
realidade do povo.

 Assim sendo, o Comitê Muni-
cipal do PCdoB de Belford Roxo 
aprovou por consenso o nome do 
camarada Assis como pré-candi-
dato a prefeito de nossa cidade.  

 Pela primeira vez, nas eleições 
de 2020, teremos um candidato 
com origem nos movimentos 
sociais e sindical. Um candidato 
que conhece a dura realidade 
do nosso povo. Com 39 anos de 
militância aqui em Belford Roxo, 
Assis é um profundo conhece-
dor dos problemas da nossa ci-

dade. Homem íntegro, honesto e 
trabalhador que se coloca como 
alternativa popular e de luta para 
todos nós beforroxenses.

 A pré-candidatura de Assis 
busca na construção de uma 
aliança com partidos políticos, 
movimentos sociais e sindicais 
e as pessoas que querem fazer 
uma Belford Roxo melhor. Desta 
frente ampla nascerão os princí-
pios de um programa de governo 
participativo, construído a partir 
da base e atendendo às deman-
das e desejos de todos nós.

 Pela paz, pela vida, por uma 
Belford Roxo inclusiva e coletiva, 
lançamos o desafio de transfor-
mar o nosso passado de sofri-
mento em um futuro de prospe-
ridade e união. Sou mais Assis 
com coragem para ser feliz.



temporal que 
caiu na cidade 
nesta segunda-
-feira fez com 
que uma casa 
de três andares 
desabasse no 
Rio Comprido, 

na região central do Rio. O 
imóvel ficava na Rua Cândi-
do de Oliveira, na localidade 
conhecida como Escadaria, 
na comunidade do Escondidi-
nho. O desabamento fez com 
que outras duas casas fossem 
atingidas parcialmente. Nin-
guém ficou ferido.

A operadora de telemarke-
ting Cleide Barros, de 48 anos, 
conta que sua casa, vizinha a 
que desabou, foi atingida, tendo 
parte de seu banheiro destruí-
do. Ela afirma que a residência 
ao lado veio abaixo por volta das 
21h, quando tinha abacado de 
chegar do trabalho.

"Com a chuva de ontem, a 
casa do lado da minha começou 
a estalar desde cedo e os canos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTemporal

O
estouraram. Já era um indício de 
que ela estava desmoronando", 
Cleide conta. "O muro começou a 
cair e a gente já saiu de casa. Nisso, 
logo em seguida a casa desabou".

A chuva que caiu ontem atin-
giu principalmente as regiões do 
entorno do Maciço da Tijuca. De 
acordo com o sistema Alerta Rio, 
em 24 horas, a Rocinha foi o bairro 
onde mais choveu, com 140 mm.

A Grande Tijuca, vizinha ao Rio 
Comprido, teve duas áreas dentre 
as cinco mais atingidas (Tijuca, 
com 86,8 mm, e Muda, 77,8 mm).

CASAS INTERDITADAS
O Corpo de Bombeiros infor-

mou que o quartel de Santa Te-
resa foi acionado às 21h23 para o 
desabamento desta segunda.

A casa que desabou seria an-
tiga e outros andares do imóvel 
teriam sido construídos sem 
planejamento.

"Era uma casa velha que o 
dono começou a construir fazen-
do uma construção em cima da 
outra. Ela já estava no terceiro 

andar e a gente como vizinho 
falando que tava perigoso, que 
a casa não tinha estrutura para 
construir e ele foi fazendo", Clei-

de afirma. "A gente sempre teve 
suspeita dessa casa, sempre falou 
com o rapaz. Era um barraquinho 
que os pais dele morava e ele foi 

construindo em cima desse. Ele 
não colocou coluna, não colocou 
nada... a gente sabia que aquilo 
não tinha estrutura".

 Desabamento ainda atingiu outros dois imóveis vizinhos

Foto: Divulgação

Briga entre a Prefeitura e a Lamsa ganha mais um capítulo

A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio entrou, nesta segun-
da-feira, na Presidência do Tri-
bunal de Justiça do Rio (TJRJ), 
com um pedido de suspensão 
da liminar que impede o cum-
primento da Lei Complementar 
213/2019. A lei foi aprovada por 
unanimidade pela Câmara dos 
Vereadores e determina a en-
campação da Linha Amarela; ou 
seja, o fim imediato do contrato 
de concessão da via expressa.

No pedido de suspensão da 
liminar, a PGM afirma que a li-
minar causa grave lesão à eco-
nomia pública ao prejudicar os 
usuários, que pagam pedágios 
elevados, e ao favorecer a con-
cessionária, cujo enriquecimen-
to ilícito aumenta de forma ex-
ponencial. Causa também lesão 
à ordem pública ao impedir o 
Poder Executivo de executar a 
encampação, autorizada por lei 
plenamente em vigor.

Prefeitura pede anulação de liminar que proíbe 
fim da concessão da Linha Amarela

A PGM também Informa 
ao TJRJ que a concessionária, 
chamada a se defender em 
processo administrativo de 
2018, recusou-se a apresentar 
documentos para compro-
var os gastos nas obras, o que 
demonstra forte indício de 
fraude e superfaturamento. O 
mesmo aconteceria nos pro-
cessos judiciais: até o momen-
to, a Lamsa não apresentou ao 
Juízo recibos e notas fiscais 
que demonstrem os gastos 
que diz ter efetuado.

A prefeitura alega que audi-
torias demonstram que a con-
cessionária causou prejuízos de 
R$ 1,6 bilhão à população cario-
ca. A PGM afirma, ainda, que o 
valor de mercado da Lamsa não 
chega a R$ 150 milhões, insu-
ficiente para ressarcir a popu-
lação dos prejuízos causados. 
Assim, só resta ao município 
encampar a concessionária.

O pedido apresentado ao Tribu-
nal de Justiça afirma ainda que a 
liminar em vigor beneficia empresa 
envolvida em denúncias de corrup-
ção, investigada pelas operações 
Sépsis e Greenfield, no âmbito da 
Lava Jato, tendo sido informado o 
recebimento de R$ 1 de propina por 
metro quadrado de asfalto coloca-
do nas obras do 11º Termo Aditivo, 
além de pagamento de propina na 
formação da Lamsa, conforme dela-
ção premiada do ex-vice presidente 
da Caixa Fábio Cleto.

OBRAS NÃO REALIZADAS
Já o 9º Termo Aditivo, segun-

do a prefeitura, excluiu o tráfego 
de veículos como parâmetro da 
equação financeira, indo contra 
pareceres dos órgãos de controle 
elaborados à época. Um dos pare-
ceres afirmaria que desconsiderar 
o fluxo "constituiria fraude à licita-
ção". Assim, a exclusão poderia ser 
considerada nula.

Foto:  Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Casa de três andares 
desaba no Rio Comprido 
por causa das chuvas
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O Rio é de todos 

O 11º Termo Aditivo lista obras 
que, apesar de cobradas pela conces-
sionária, não foram realizadas, como 
o viaduto de Bonsucesso e viaduto 
de interseção entre as avenidas das 
Américas e Salvador Allende.

Além das obras não feitas, a 
prefeitura alega que há sobrepre-
ço nas que foram executadas. Ao 
comparar os orçamentos da con-

cessionária com o SCO (Sistema de 
Custo de Obras, listagem de preços 
de referência usado pela Prefeitu-
ra), constatou-se superfaturamen-
to de R$ 225 milhões.

Além de autorizar obras su-
perfaturadas, o 11º Termo Aditivo 
aumentou em 15 anos o prazo da 
concessão e autorizou aumento 
real da tarifa em de 2012 a 2015.
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ários percentu-
ais de delitos 
estão despen-
cando na cida-
de de Mesquita. 
Principalmente 
o de roubo a 

transeunte no mês de outubro, 
conforme aponta o relatório de 
análises da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM). Pelo documento, 
que mede os índices de crimes 
de delitos entre os meses de 
setembro e outubro, caíram 
também os roubos a estabele-
cimentos comerciais. E ainda 
os furtos e roubos de veículos/
motocicletas. O quadro é resul-
tado da ação da polícia militar, 
com auxílio da Guarda Munici-
pal de Mesquita.

De acordo com o relató-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

V
rio, além da queda do índice 
de roubos a transeuntes em 
17.5%, se registrou também, 
entre setembro e outubro 
deste ano, a redução dos ín-
dices de furtos a transeunte. 
Foi de 7 para 6 casos. Os rou-
bos e furtos a veículos/moto-
cicletas caíram 10,5% e 32%, 
respectivamente, no mês de 
outubro, em relação a setem-
bro. E o número de roubos a 
estabelecimentos comerciais, 
que no ano passado subiu de 
2 para 6 entre setembro e ou-
tubro, neste ano caiu. Foi de 5 
em setembro e chegou a ape-
nas 1 em outubro.

Na avaliação do diretor de 
Inteligência da Guarda Civil de 
Mesquita, Kleildo Nascimento, 
à medida em que a força de re-

pressão aos crimes atua nas 
regiões consideradas críticas, 
a delinquência migra para ou-
tras áreas. De acordo com o se-

Roubos a transeuntes despencaram 17,5% entre setembro e outubro

Caem índices de delitos 
na cidade de Mesquita

 Foto: Divulgação

cretário de Segurança da cidade, 
Sérgio Mendes, a redução dos 
delitos é fruto da boa relação de 
trabalho entre o 20º Batalhão 

de Polícia Militar e o governo 
Jorge Miranda. E das ações de 
conscientização e atuação da 
Guarda Civil de Mesquita. 

Os alunos de Mesquita conhecem a história dos negros no Brasil durante visita ao Sítio Arqueológico da Gamboa

Quarenta alunos do 9º 
ano da Escola Municipal 
Américo dos Santos visi-
taram na quinta-feira, dia 
7 de novembro, o Sítio Ar-
queológico da Gamboa, no 
Centro do Rio de Janeiro. O 
objetivo do passeio foi pro-
porcionar um ambiente aca-
dêmico e criativo, auxilian-
do os alunos no encontro 
com suas ancestralidades e 
no estudo da história.

Junto de professores de 
história, ciências e artes, 
os alunos tiveram uma ver-
dadeira aula fora da escola. 
Eles visitaram e trilharam 
as rotas onde os negros 
escravizados também ca-
minharam. Tudo foi acom-
panhado por narrativas de 
Macedo Griot, terminando 
na visita ao Instituto Pretos 
Novos (IPN).

Celebrada no nosso país 
no dia 20 de novembro, o 
Dia da Consciência Negra 
tem o propósito de promo-
ver a igualdade racial no 
Brasil, através de vários te-
mas culturais, e despertar 
a reflexão sobre a inserção 
dos negros em todos os as-

Mês da Consciência Negra com várias 
ativ idades em Mesquita

pectos na sociedade brasi-
leira. A data faz referência 
a Zumbi do Quilombo dos 
Palmares, um líder negro 
que teria morrido neste 
dia, no ano de 1695, lutan-
do pela liberdade do seu 
povo. Em 2003 no Brasil 
foi criada a lei nº 10.639, 
que institui o estudo da 
história da África no en-
sino das escolas brasilei-
ras, além da história dos 
negros, sua cultura e suas 
lutas no nosso país, como 
forma de combate à discri-
minação racial e a promo-
ção da inserção dos negros 
no mercado de trabalho.

A visita de alunos ao Sí-
tio Arqueológico, situado 
no bairro da Gamboa, no 
centro do Rio, faz parte do 
conhecimento de parte da 
história dos negros no Bra-
sil. Trata-se de um Centro 
Cultural, onde se situa o 
Cemitério dos Pretos No-
vos, também é conhecido 
como Memorial – Pretos 
Novos era o nome dado 
aos escravos que chega-
vam ao país. O local é um 
casarão onde existiu entre 

os anos de 1769 e 1830, um 
cemitério de escravos. A cria-
ção do Sítio tem a finalidade 
de expor a história da cultu-
ra africana, apresentando um 
grande acervo literário sobre 
seu povo e as artes indígenas 
e afro-brasileiras.

Programação
Após a visita dos alunos da 

escola Américo dos Santos ao 
Sítio, conforme programação 
da secretaria de Assistência 
Social (Semas) comandada 
por Erika Rangel, através da 
coordenadoria Conselho de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial de Mesquita (Compir), 
está prevista a visita dos alu-
nos da Ernesto Che Guevara, 
em data a ser agendada. Já na 
quinta-feira, dia 14, às 19h, 
palestra sobre saúde e racis-
mo na paróquia do bairro de 
Santo Elias,

De acordo com o coordena-
dor da pasta, o ativista negro 
Claudio Macalé, as celebrações 
do Mês da Consciência Negra se-
guem no dia 19, a partir das 10h, 
com uma “Roda de Conversa” 
no Espaço Mulher Mesquitense. 
No dia 22, às 13h, no Compir, na 

 Foto: Arquivo O Globo

sede da Semas – Rua Coelho 
da Rocha, nº 1.426, bairro Ro-
cha Sobrinho. As celebrações 
alusivas à data encerram no 

dia 29, a partir das 19h, pales-
tra sobre racismo e identidade 
no colégio Vila Bela, no bairro 
Banco de Areia.



Polícia Civil 
do RJ, com 
apoio do 
M i n i s t é r i o 
Público es-
tadual e da 
Controlado-
ria-Geral do 
Estado, defla-

grou nesta terça-feira (12) uma 
operação contra empresários 
suspeitos de fraudar uma lici-
tação de R$ 10,6 milhões para o 
governo do estado.

O esquema envolveu um edi-
tal para escolher uma fornece-
dora de papel (leia mais abaixo).

Quatro pessoas foram presas:
Robson Silva Portugal
Sthefany Alves Marques
Valter Marques Filho
Walter José da Silva, aponta-

do como líder do esquema.
Emily Marques de Souza e 

Evelyn Marques de Souza não 
foram encontradas. Elas estão 
em viagem pela Irlanda.

Operação

A
Bens sequestrados

Equipes do Departamento de 
Combate à Corrupção e Lavagem de 
Dinheiro cumprem ainda 15 manda-
dos de busca e apreensão e seques-
traram bens dos denunciados.

Na casa de Walter, a polícia en-
controu cerca de mil dólares e R$ 
20 mil em espécie.

A Justiça determinou também 
o sequestro de uma lancha e de 
dois imóveis -- uma casa em An-
gra dos Reis, na Costa Verde, e um 
sítio em Santa Maria Madalena, na 
Região Serrana.

Ofertas diferentes de um 
mesmo computador

Os investigadores descobri-
ram que um grupo ligado a duas 
empresas ganhou, em 2016, 
uma licitação para fornecimento 
de papel para a Secretaria Esta-
dual de Planejamento e Gestão 
do governo Pezão.

A polícia afirma que a qua-
drilha fez, de um mesmo com-
putador, duas ofertas diferentes 

-- porém combinadas -- para o 
pregão.

A Operação La Casa de Papel 
é a primeira com mandados ex-
pedidos pela 1ª Vara Criminal 
Especializada do Crime Organi-
zado do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro.

Os suspeitos vão responder 
pelos seguintes crimes:

Associação criminosa;
Falsidade ideológica;
Fraude a licitação.

Polícia Civil prende empresários 
suspeitos de fraudar licitação 
para fornecer papel no RJ
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Sítio em Santa Maria Madalena

Foto: Reprodução

Sargento era lotado no batalhão de São Gonçalo

Um policial militar foi morto, 
na noite desta segunda-feira, 
durante uma tentativa de assal-
to dentro de um ônibus que tra-
fegava pela Mangueira, na Zona 
Norte do Rio. O caso aconteceu 
com o sargento Alexandre da 
Silva Teixeira, de 45 anos, na 
Rua Vinte Quatro de Maio, na 
altura da comunidade.

De acordo com testemu-
nhas, o sargento, que é lotado 
no 7º BPM (São Gonçalo), ten-
tou imobilizar um dos dois cri-
minosos que anunciaram o as-
salto dentro do veículo da linha 
383 (Realengo x Praça da Repú-
blica). O policial, no entanto, foi 
baleado.

O motorista do veículo ainda 
tentou socorrer o agente na UPA 
do Engenho de Dentro, mas ele 
não resistiu aos ferimentos.

O sargento estava há 22 anos 
na PM e deixa companheira e 
um filho. Com a morte dele já 
chega a 56 o número de agentes 
da segurança pública assassina-

PM é morto ao tentar imobilizar assaltante 
dentro de ônibus na Zona Norte

dos no Rio somente em 2019. 
São 52 PMs, um policial civil, 
um guarda municipal, um mili-
tar da Aeronáutica e um militar 
do Corpo de Bombeiros.

RECOMPENSA
Nesta madrugada, o Disque 

Denúncia divulgou que está 
oferecendo uma recompensa 
de R$ 1 mil para quem der in-
formações quem levem à pri-
são dos envolvidos no crime. 
As denúncias podem ser feitas 
pelos seguintes canais: What-
sApp do Portal dos Procurados: 
(21) 98849-6099; Facebook/
(inbox): www.facebook.com/
procurados.org/; Disque De-
núncia: (21) 2253-1177; ou ainda 
pelo aplicativo "Disque Denun-
cia RJ".

A entidade avisa que qual-
quer informação que receber 
será repassada ao Grupo de 
Ação Conjunta (GAC), forma-
do pela Divisão de Homicídios 
da Polícia Civil e pelo Grupo de 

Pronta Resposta da Subsecre-
tária de Inteligência da Polícia 
Militar (GPRI/PM), encarregado 
do caso e que tem como priori-
dade prender os envolvidos na 
morte de agentes de segurança 
pública no Rio. 

 Foto: Arquivo Pessoal

 Foto: Divulgação

Os três PMs presos após a 
morte do garçom Francisco La-
écio, de 26 anos, foram soltos 
após uma audiência de custódia. 
Francisco foi baleado na cabeça, 
no sábado, quando chegava em 
casa, na Barreira do Vasco, na 
Zona Norte do Rio.

O policial militar Daniel Mar-
tins Filho foi solto na tarde desta 
segunda-feira (11). Ele e os outros 
dois PMs são investigados pela 
morte do garçom, mas não foram 
autuados pela morte, mas por cri-
me militar, por desobedecerem 
os protocolos da Polícia Militar.

Familiares contaram que a ví-
tima vivia há 10 anos no Rio e tra-
balhava em um bar na Lapa, no 

Policiais investigados por participar de ação que 
resultou na morte de garçom são soltos no Rio

Centro. Segundo testemunhas, 
Francisco voltava para casa com 
uma sacola nas mãos e um copo 
de café quando foi surpreendido 
por PMs que saíram de um beco 
atirando e mandando quem es-
tava na rua não correr. Ele leva-
va um presente para a mulher e 
fraldas para o filho na mochila.

Nesta segunda, amigos e pa-
rentes do garçom fizeram um 
protesto pedindo justiça para in-
vestigar de onde partiu o disparo 
que atingiu sua cabeça. O velório 
aconteceu na manhã desta se-
gunda-feira (11), na Barreira do 
Vasco, e o enterro será realizado 
no estado do Ceará, onde Fran-
cisco nasceu.

Walter José da Silva foi preso em Niterói 

Iate sequestrado na Operação La Casa de Papel

Polícia solta um dos PMs que participaram de ação que matou garçom na Barreira do Vasco
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Polícia Civil 
do Estado do 
Rio de Janei-
ro foi auto-
rizada nesta 
segunda-feira 
a publicar um 
novo edital 
para concur-

so público para o preenchi-
mento de 864 vagas. As opor-
tunidades serão destinadas 
para os níveis fundamental, 
médio e superior.

De acordo com publicação 
no Diário Oficial, as vagas fo-
ram autorizadas para os car-
gos de delegado (47 vagas); 
perito legista (54), inspetor 
(597), investigador (118), pe-
rito criminal (20), técnico de 
necropsia (16) e auxiliar de 
necropsia (12). Os salários va-
riam nas faixas de R$ 4,5 mil 
a R$ 18,5 mil, de acordo com a 
escolaridade e função.

O governador Wilson Wit-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

A
zel já tinha assinado, em junho, 
autorização para a criação de 
mil vagas na corporação. No 
entanto, não houve explicação 
para a redução do número de 
unidades ofertadas com a pu-
blicação de ontem.

Oito empresas enviaram pro-
postas para realizar as provas. De 
acordo com a Academia de Polí-
cia do Rio (Acadepol), o proces-
so licitatório já pode ser iniciado. 
Ainda de acordo com a Acade-
pol, dois processos atualmente 
estão em tramitação, sendo um 
para delegado e o outro para os 
demais cargos. Assim, deverá ser 
escolhida uma banca organiza-
dora para o cargo de delegado e 
outra para as demais funções do 
concurso.

Segundo o Sindicato dos Poli-
ciais Civis do Rio (Sindpol), a legis-
lação prevê 23,8 mil cargos preen-
chidos. No entanto, o governo do 
estado conta com apenas cerca de 
9 mil agentes na ativa.

Polícia Civil terá novo 
concurso com 864 vagas

 Edital contempla cargos de delegado, investigador e inspetor, entre outros

Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal fez, nesta terça-feira, o depósito automático do abono salarial do PIS

 Convenção determina o desconto de R$ 30 em folha. Empregados têm até o dia 20 para recusar

A Caixa Econômica Fede-
ral fez, nesta terça-feira, o de-
pósito automático do abono 
salarial do PIS para os traba-
lhadores da iniciativa privada 
nascidos em novembro que 
têm contas no banco. Os ser-
vidores, os empregados de 
empresas públicas e os mili-
tares com direito ao Pasep e 
com final de inscrição 4 — que 
são clientes do Banco do Brasil 
(BB) — também terão o dinhei-
ro creditado automaticamente 
em suas contas nesta terça.

Aqueles que não têm con-
tas-correntes nem cadernetas 
de poupança — mas fazem jus 
ao pagamento e também co-
memoram aniversário neste 
mês (no caso do PIS) ou têm 
final de inscrição 4 (no caso do 
Pasep) — vão receber o abono 
salarial a partir de quinta-feira, 
dia 14. Nestes dois casos, a reti-
rada pode ser feita diretamen-
te no guichê.

Nos dois bancos, o abono 

 Bancos pagam PIS/Pasep a clientes nascidos 
em novembro e com final de inscrição 4

do PIS/Pasep 2019/2020 (ano-
-base 2018) ficará disponível 
para retirada até o dia 30 de ju-
nho do ano que vem.

Quem tem direito
 ao pagamento

Para ter ao abono salarial, 
é necessário estar filiado ao 
PIS/Pasep há, no mínimo, 
cinco anos e ter trabalhado 

com registro formal no ano 
de referência (2018) por, 
pelo menos, 30 dias, tendo 
recebido até dois salários 
mínimos, em média.

O empregador precisa ain-
da ter informado corretamen-
te os dados do trabalhador na 
Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) de 2018, entre-
gue ao governo federal.

Foto: Marcelo Regua

 Foto: Divulgação

Foi definida em convenção co-
letiva a cobrança da contribuição 
assistencial de R$ 30 para profissio-
nais que atuem em escolas, clubes, 
academias, condomínios, escoli-
nhas e clínicas no município do Rio 
de Janeiro. O desconto será feito no 
contracheque, a menos que o em-
pregado formalize sua oposição, 
comparecendo pessoalmente à sede 
do sindicato laboral, de 9h a 17h, nos 
primeiros 15 dias após a assinatura 
da convenção.

A convenção coletiva, firmada 
entre o Sindicato dos Profissio-

Profissionais de Educação Física terão 
que pagar contribuição anual

nais de Educação Física do Rio de 
Janeiro (Sinpef-RJ) e o Sindicato 
das Academias do Rio de Janeiro 
(Sindacad), foi assinada no dia 5 de 
novembro. O Sinpef-RJ fica na Rua 
Sete de Setembro, número 88, sala 
504, no Centro do Rio.

Representantes do Conselho Re-
gional de Educação Física (CREF1 - 
ES/RJ), entre eles o vice-presidente, 
Ernani Contursi, participaram da 
assembleia que aprovou a cobrança 
dos R$ 30 e também da que apro-
vou o reajuste salarial de apenas 2% 
para a categoria, em outubro.



Apresentação

manhã, o Vivo 
Rio  recebe o 
dono de uma 
voz inconfun-
dível e que já 
marcou a vida 
de muita gente: 
Belo.  Celebran-

do 25 anos de carreira, o cantor 
se apresenta com a turnê Belo 
In Concert, sucesso de público, 
já considerada uma das melho-
res performances realizadas 
pelo “cantor das multidões” nos 
últimos tempos, o artista garan-
te trazer sua banda completa, 
afinadíssima e proporcionar 
um emocionante passeio pelos 
maiores hits de sua carreira.

No repertório, estão suces-
sos como “Desafio”, “Eterna-
mente”, “Tua Boca”, “Quero 

Te Amar”, “Intriga da Oposi-
ção”, “Pra Ver o Sol Brilhar”, 
“Tudo Mudou”, “Reinventar”, 
“Incondicionalmente”, além 
de regravações como “Lamba-
da de Serpente”, “Todo Azul 
do Mar”, entre outras. 

Serviço: 
Local: Vivo Rio
Data: 14 de novembro (quin-

ta-feira)
 Horário: às 22h.
Endereço: Av. Infante Dom 

Henrique, 85 - Parque do Fla-
mengo, Rio de Janeiro, RJ 

Abertura dos portões: Duas 
horas antes do show.

Classificação etária: 18 anos. 
Menores de 18 anos entram 
acompanhados dos pais/res-
ponsável.

Belo In Concert no Vivo Rio

A

  Celebrando 25 anos de carreira, o cantor se apresenta com a turnê Belo In Concert

Culturando 
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 Decoração natalina contemplará ambientes lúdicos e instagramáveis

 Xande de Pilares, um 
dos principais nomes do 
samba da atualidade, grava 
no dia 22 de novembro, no 
Km de Vantagens Hall RJ 
seu primeiro DVD da car-
reira solo, Xande nos Bra-
ços do Povo.  O show con-
tará com a participação de 
vários artistas. Diogo No-
gueira, Tieê, Jorge Aragão, 
Mumuzinho e Sombrinha 
já são alguns dos nomes 
confirmados.

Com músicas recentes 
estouradas nas rádios de 
todo o Brasil  como " Fã do 
Amor Da G ente",  a nova 
"Meu P ítél" e o sucesso 
"Tá Escrito",  abertura da 
novela da global "  A Dona 
do Pedaço",  Xande irá levar 
para o palco da Barra sam-
bas que marcaram sua tra-
jetória,  que teve início nos 
anos 80, e irá contemplar o 
público com muito samba 
de raiz e com a presença de 
alguns convidados. Além 

 Shopping Grande Rio inaugura a decoração “Natal de Presente” 
com festa e a tão aguardada chegada de Papai Noel

dos já citados,  vão estar 
lá sucessos como, "  Dei-
xa Acontecer",  "  Clareou 
",  "Samba de Arerê",  "Tem 

Que Provar que Merece ", 
Gratidão " e muito mais.

Xande de Pilares será acompa-
nhado pela banda "Arca de Noé".

 Foto: Divulgação

 No período de 15 a 24/11, 
o Renascença Clube, templo 
da resistência negra na Zona 
Norte do Rio,  comemora a Se-
mana da Consciência Negra 
(Zumbi dos Palmares -  20 de 
novembro).  O tradicional es-
paço do samba carioca abre 
mais uma vez as suas portas 
para celebrar a sua negritude 
e história.

A programação, que come-
ça na sexta-feira (15/11) e se-
gue até domingo (24/11),  traz 
arte/literatura,  artesanato 
afro-brasileiro,  orientações 
sobre saúde, dança, gastro-
nomia e 12 horas ininterrup-
tas de música fazendo uma 
leitura da sua importância 
cultural,  social,  econômica e 
turística para a nossa Cidade. 
Desde Donga, Cartola e P i-
xinguinha, do início do sécu-
lo passado até hoje,  artistas 
como: Simonal,  Zé Keti,  Tim 
Maia,  Ataulfo Alves,  Elza So-

 “Leitura da Música Negra Carioca” 
é tema da Semana da Consciência 
Negra no Renascença Clube

ares,  Elizete Cardoso, Jame-
lão, Nei Lopes,  João Noguei-
ra,  Wilson Moreira,  Paulinho 
da Viola,  Djavan, Martinho 
da Vila,  Jorge Ben, Alcione, 
Emílio Santiago, Beth Car va-
lho, Grupos Musicais,  Escolas 
de Samba entre tantos outros 
que contribuíram para a for-
mação da nossa cultura.

Nosso roteiro musical está 
recheado com os ritmos da 
música negra carioca que foi 
incorporada à nossa socie-
dade e ser viu de base para o 
nascimento de outros esti-
los.  A Semana da Consciência 
Negra é momento oportuno 
para a ref lexão e,  ainda, para 
chamar a atenção para a im-
portância de se trabalhar 
essa temática com crianças 
e jovens, especialmente as 
matriculadas na rede públi-
ca municipal e estadual,  am-
pliando seu conhecimento e 
criatividade.

dianapiresassessoria@gmail.com
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rbitro da fi-
nal da Copa 
América, o 
chileno Ro-
berto Tobar 
está escala-
do para api-
tar a decisão 
da Liberta-
dores. Nesta 

terça-feira, a Conmebol divulgou 
o quadro de arbitragem para a 
partida entre Flamengo e River 
Plate, no dia 23 de novembro, em 
Lima, com profissionais de quatro 
nacionalidades. Peru, Colômbia e 
Uruguai, Além do Chile, estarão 
representados no confronto.

Confira a escalação dos árbi-
tros para a final:
Árbitro principal: Roberto Tobar 
(Chile)

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Árbitro chileno da final da 
Copa América é confirmado 
para decisão da Libertadores

A
Assistente 1: Christian Schiemann 
(Chile)
Assistente 2: Claudio Rios (Chile)
Quarto Árbitro: Andre Rojas (Co-
lômbia)
VAR: Diego Haro (Peru)
Assistente VAR: Piero Maza (Chile)
Assistente VAR: Alexandre Guz-
man (Colômbia)
Assistente VAR: Esteban Ostojich 
(Uruguai)

Roberto Tobar está com moral 
com a Conmebol nos últimos tem-
pos. Além de ter apitado a final da 
Copa América no Maracanã, quan-
do o Brasil venceu o Peru, o chileno 
também comandou a final da Reco-
pa de 2019, vencida pelo River Plate, 
e a final da Copa Sul-Americana do 
ano passado, que terminou com o 
Athletico-PR campeão.

O torcedor do Flamengo tam-

Foto: Divulgação/Conmebol

Chileno Roberto Tobar apitará final entre Flamengo e River Plate 
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bém deve se lembrar dele. O chi-
leno foi o árbitro de dois jogos da 
equipe rubro-negra nesta Liberta-
dores: o empate sem gols com o 
Peñarol, em Montevidéu, e a vitó-
ria por 2 x 0 sobre o Inter, no Mara-
canã, na ida das quartas de final.

Apesar da confiança da Conme-
bol, o árbitro tem alguns episódios 
delicados na carreira. Em mais de 
uma ocasião, atletas reclamaram 
que Roberto Tobar teria chamado 
jogadores para a briga depois da 
partida. Também, em 2012, o chi-

leno chegou a ser suspenso em 
seu país por participação no "clube 
do pôquer", no qual membros do 
comitê de arbitragem se reuniam 
para beber, jogar cartas e escolhiam 
a dedo quais árbitros iriam para de-
terminadas partidas.


