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esquema de repasses 
acima de R$ 120 mi em 
dez anos na Fetranspor, 
que impactou bolso 
dos passageiros
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milhões para hospitais 
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 Investigação
conclui que 
PM atirou na 
menina Ágatha

Partiu da arma de um cabo da PM o disparo 
que, dois meses atrás, provocou a morte da 
estudante Ágatha Vitória Sales Félix, de 8 
anos, no Complexo do Alemão.
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Ex-presidente do Paraguai 
Horacio Cartes é alvo de 
mandado de prisão na Lava Jato

Desdobramento

ex-presidente 
do Paraguai 
Horacio Cartes 
é alvo de man-
dado de prisão 
preventiva em 
um desdobra-
mento da Lava 

Jato nesta terça-feira. A sus-
peita é que ele tenha ajudado 
na fuga de Dario Messer, con-
siderado o doleiro dos dolei-
ros. Messer está preso desde o 
fim de julho.

A decisão é do juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal Cri-
minal fluminense, e Cartes terá 
o nome inserido na Difusão 
Vermelha da Interpol -- a lista 
de procurados distribuída em 
aeroportos do mundo todo.

A decisão diz que, em junho 
de 2018, quando estava foragi-
do, Messer mandou uma carta 
ao ex-presidente do Paraguai 
pedindo US$ 500 mil para co-
brir gastos jurídicos. O valor, 
escreveu Bretas, foi repassado 
ao doleiro por intermédio de 
Roque Fabiano Silveira.

Até a última atualização 
desta reportagem, a Polícia 
Federal havia prendido três 
pessoas de um total de 19 
mandados de prisão.

    Myra Athayde, namorada 
de Dario Messer, presa no Rio;

    Najun Azario Flato Tur-
ner, doleiro, preso em São 
Paulo;

Orlando Stedile, preso no 
Rio.

A Operação Patrón
A operação foi batizada de 

Patrón e é um desdobramento 
da Câmbio, Desligo. Em espa-

nhol, a palavra significa "pa-
trão" e é o termo reverencial 
que Messer se referia a Cartes. 
O ex-presidente é amigo da fa-
mília Messer.

Desta vez, a ação tem 
como alvos pessoas que o 
ajudaram a fugir ou ocultar 
seu patrimônio.

A ação visa a cumprir 37 
mandados judiciais no Rio, 
em Búzios, em São Paulo e em 
Ponta Porã (MS), na fronteira 
com o Paraguai.

16 mandados de prisão pre-
ventiva

3 mandados de prisão tem-
porária

18 mandados de busca e 
apreensão

Doleiro dos doleiros
Messer estava foragido des-

de maio de 2018, quando foi 
deflagrada a Operação Câm-
bio Desligo. A investigação 
descobriu que doleiros movi-
mentaram US$ 1,6 bilhão em 
52 países.

Na semana passada, o mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Gilmar Mendes 
negou um pedido de liberda-
de a Messer.

O doleiro responde a inqué-
ritos policiais desde o fim dos 
anos de 1980. Neste período, 
movimentou dinheiro de for-
ma suspeita de políticos, em-
presários e criminosos.

A investigação identificou 
que ele ocultou US$ 17 mi-
lhões em Bahamas e outros 
US$ 3 milhões pulverizou no 
Paraguai através de doleiros, 
casas de câmbio, empresários, 
políticos e uma advogada.

O
O ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes é alvo de mandado de prisão preventiva em um desdobramento da Lava Jato nesta terça-feira

Foto: Dovulgação

Cartes deixou o
 poder em 2018

O ex-presidente paraguaio 
Horacio Cartes deixou o poder 
em agosto de 2018 após cinco 
anos de mandato.

O empresário, conside-
rado um dos mais ricos do 
Paraguai, chegou ao poder 
em abril de 2013. Sua elei-
ção representou o retorno 
ao poder do conservador 
Partido Colorado, que domi-
nou a política local durante 
60 anos, incluindo os mais 

de 30 anos da ditadura de 
Alfredo Stroessner.

A hegemonia do partido 
havia sido interrompida em 
2008, ano da eleição de Fer-
nando Lugo, deposto do cargo 
em 2012.

O ex-chefe de estado pa-
raguaio é presidente do 
Grupo Cartes, um conglo-
merado de empresas que 
produzem bebidas, cigarros 
e charutos, roupas e carnes, 
além de gerenciar diversos 
centros médicos.

Ele se associou ao Partido 
Colorado apenas em 2009. 
Por isso, quando assumiu a 
presidência da república, aos 
56 anos, ele era considerado 
novo na política.

Porém, ele já era muito 
conhecido por sua trajetó-
ria empresarial. Após cursar 
a universidade nos Estados 
Unidos, ele retornou ao Para-
guai para iniciar sua vida no 
mundo dos negócios, na em-
presa do pai, Ramón Telmo 
Cartes Lind.



delação do ex-
-presidente da 
Federação das 
Empresas de 
T r a n s p o r t e s 
de Passageiros 
do Estado do 
Rio de Janeiro 

(Fetranspor), Lélis Teixeira, 
revela que em um período 
de 10 anos houve desvio de 
R$ 120 milhões para paga-
mento de propina a pelo me-
nos 30 políticos.

A informação, publicada 
no jornal O Globo nesta ter-
ça-feira (19), mostra que o 
ponto mais prejudicial aos 
passageiros foi o reajuste 
das tarifas das linhas inter-
municipais em 2017. Segun-
do Lélis Teixeira, a inflação 
no período foi de 6,99%, 
mas as empresas obtiveram 
mais que o dobro (14,83%) 
de aumento.

Durante a delação, Lélis 
afirmou que a Fetranspor 
conseguiu um percentual 
maior alegando que seria 
para cobrir gratuidades con-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDesvio

A
cedidas a estudantes da rede 
pública e pessoas com necessi-
dades especiais.

As empresas de ônibus 
também conseguiram bene-
fícios ficais, como redução do 
IPVA e isenção do ICMS em 
2014, época em que Sérgio 
Cabral, do MDB, governava o 
Rio de Janeiro.

Políticos citados 
por Lélis Teixeira

L é l i s  Te i xe i ra  c it a  n o m e s 
c o m o  o  e nt ã o  s e c re t á r i o  d e 
t ra n s p o r te s  d o  e s t a d o,  Jú -
l i o  L o p e s  e  C a r l o s  Ro b e r to 
O s ó r i o,  q u e  f o i  s e c re t á r i o 
m u n i c i p a l  d e  T ra n s p o r te s 
d o  R i o  e  d e p o i s  a s s u m i u  a 
s e c re t a r i a  e s t a d u a l  n o  go -
ve r n o  Pe z ã o.

Além dos políticos, candi-
datos à prefeitura e ao governo 
do Rio, como o atual Marcelo 
Crivella, o ex-prefeito Edu-
ardo Paes e o ex-governador 
Anthony Garotinho também 
foram citados.

Segundo Lélis Teixeira, Ju-
lio Lopes recebeu R$ 7,9 mi-

lhões de forma ilegal quando 
secretário de transportes do 
estado. O pagamento foi feito 
em mesadas de R$ 100 mil e 
em um contrato fictício com 
um escritório de advocacia, 
no valor de R$ 900 mil.

O outro nome é o de Carlos 
Roberto Osorio, atualmente 
no PSDB, que também foi se-
cretário municipal de Trans-
portes. Ele teria recebido en-
tre R$ 160 mil e R$ 200 mil 
por mês, de 2012 a 2015.

Segundo o delator, Crivella 
recebeu recursos via caixa 2 
(não declarar oficialmente 
dinheiro de campanha eleito-
ral), quando concorreu à pre-

feitura, em 2004, ao senado 
em 2010 e de novo à prefeitu-
ra, em 2016.

Na última campanha, se-
gundo Lélis, foram repassa-
dos R$ 2,5 milhões a Mau-
ro Macedo, tesoureiro de 
Crivella. Na delação, constam 
conversas de WhatsApp que 
Lélis Teixeira entregou à Jus-
tiça, nas quais marcava en-
contros com Macedo.

Em uma das conversas, 
de agosto de 2016, Mauro 
Macedo diz a Lélis: "Bom 
Dia! Meu amigo, em pri-
meiro lugar agradecer pela 
reunião, muito proveitosa". 
O delator diz que depois da 

eleição, ele e David Bara-
ta, na época conselheiro da 
Rioônibus, foram procura-
dores pelo tesoureiro.

Mauro Macedo disse, se-
gundo o delator, que gostaria 
de devolver R$ 300 mil em 
espécie que eram sobra de 
campanha.

O ex-prefeito Eduardo 
Paes também é citado. O de-
lator afirmou que ele rece-
beu R$ 40 milhões em 2012 
para a campanha de reelei-
ção. O deputado federal e ex-
-secretário Pedro Paulo teria 
ficado com R$ 10 milhões 
para sua campanha à prefei-
tura do Rio em 2016.

Lélis Teixeira (à direita), ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 

Esquema de propina na Fetranspor 
desviou R$ 120 milhões e aumentou 
valor da passagem no Rio, diz delator
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O Rio é de todos 

Desabamento de viga no Túnel Acústico

O Túnel Acústico Rafael 
Mascarenhas na Gávea, na 
Zona Sul do Rio,  será inter-
ditado na noite desta ter-
ça e sexta-feira para obras 
de recuperação estrutu-
ral.  O fechamento da via 
vai acontecer a partir  das 
23h30 e vai até às 6h do 
dia seguinte;  ou seja,  desta 
terça para quarta e de sex-
ta para sábado.

A interdição acontece seis 
meses depois do desabamen-
to de parte da estrutura de 
concreto do túnel, no último 
dia 17 de maio. Na ocasião, 
parte do material da encosta 
caiu em cima de um ônibus, 
provocando o fechamento to-
tal da via por dois dias.

Durante os dois períodos 
de interdição, a prefeitura irá 

Túnel Acústico será interditado para obras 
de recuperação após desabamento

implantar um sistema "siga e 
pare" no Viaduto Graça Couto, 
na Gávea. Mas o recomenda-
do para quem precisar trafe-
gar entre São Conrado/Barra 

da Tijuca e a Zona Sul é que 
opte pelo Alto da Boa Vista, a 
Linha Amarela ou a Autoes-
trada Grajaú-Jacarepaguá.

Foto:  Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Foto: Ricardo Cassiano/ Prefeitura do Rio

Governo do Estado e Prefei-
tura do Rio assinaram o acordo 
que garante o repasse de R$ 234 
milhões para a manutenção 
dos hospitais Albert Schweitzer 
e Rocha Faria.

O contrato, com duração 
de 24 meses, vai repassar R$ 6 
milhões mensais para as duas 
unidades.

Governo do RJ e Prefeitura do Rio fecham acordo de repasse 
de R$ 234 milhões para hospitais municipalizados

Na quinta-feira (21), o Governo 
do Estado repassará R$ 36 milhões 
retroativos a junho, quando o acor-
do foi acertado entre as partes.

Da verba total, R$ 174 mi-
lhões serão destinados ao cus-
teio das unidades. Os R$ 60 mi-
lhões restantes serão aplicados 
em obras mediante projetos 
apresentados pela prefeitura.

Emergência do Hospital Albert Schweitzer, uma das unidades de referência da Olimpíada

Foto: Reprodução/GloboNews
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a segunda edi-
ção da Feira 
Iguassú, mais 
de 6 mil pes-
soas passaram 
pela Avenida 
Getúlio Vargas, 

no Centro, local onde acon-
tecerá o evento, sempre no 
segundo sábado de cada mês.  
A Feira foi desenvolvida nos 
moldes da Feira do Lavradio, 
no Centro do Rio, e reuniu 
mais de 90 expositores de di-
versos segmentos com objeti-
vo de valorizar a gastronomia, 
comerciantes e artesãos da ci-
dade. A próxima edição acon-
tece no dia 14 de dezembro, 
com entrada gratuita.

Acarajé, hambúrguer artesa-
nal, baião de dois, doces, além 
de legumes, folhas e frutas 
orgânicas, bonequinhas de ar-
tesanato, roupas, pinturas em 
tela, fotografias com pontos 
turísticos de Nova Iguaçu, es-
culturas, entre outras opções 
não faltaram no evento.

“Nossa meta é consolidar 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

N
a Feira Iguassú como a maior 
feira do estado do Rio. Ela vai 
fazer parte do calendário de 
Nova Iguaçu. É um patrimônio 
nosso. O mais importante é 
que além de gerar renda e eco-
nomia para o município, a fei-
ra ainda valoriza a população 
e o empreendedor local. Essa 
festa atrai toda a família”, dis-
se o prefeito de Nova Iguaçu, 
Rogerio Lisboa.

A Feira Iguassú foi organiza-
da pela Prefeitura, em conjunto 
com os empreendedores e as 
secretarias de Cultura, de Meio 
Ambiente, Agricultura, Desen-
volvimento Econômico e Turis-
mo, de Assuntos Estratégicos, 
Ciências, Tecnologia e Inovação 
e a Fundação Educacional e Cul-
tural de Nova Iguaçu (Fenig).

“Nossa intenção é aumentar 
a capacidade de público cada 
vez mais. Temos 92 expositores 
atualmente e mais gente quer 
participar. Estamos incentivan-
do a arte e o comércio”, afirmou 
o secretário de Cultura, Marcus 
Monteiro.

Visitando pela primeira vez a 
feira, o professor Marcos Auré-
lio Silva dos Santos, de 47 anos, 
se encantou com algumas fotos 
de paisagens e pontos históri-
cos da cidade. Ele levou para 
casa uma foto da região de Jace-
ruba, feita pelo fotógrafo igua-
çuano, Paulo Santos.

“Vou pendurar na parede da 
minha casa e ainda vou poder 
usar em sala de aula, pois dou 
aula de história. Além disso, 

A Feira foi desenvolvida nos moldes da Feira do Lavradio, no Centro do Rio

Feira Iguassú faz sucesso 
em sua segunda edição

 Foto: Divulgação

minha esposa tem família lá em 
Jaceruba e vai gostar da foto. 
Também me impressionou a 
qualidade da arte e gastronomia 
do evento. Quero voltar mais 
vezes”, avisou.

De acordo com o secretário 
de Meio Ambiente, Agricultu-
ra, Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Fernando Cid, 
os produtos orgânicos, produ-
zidos em Tinguá, foram algu-
mas das atrações da feira.

“Essa feira nasceu grande, 
pois é um mix de arte, gas-
tronomia e artesanato, mas 
tem um toque especial dos 
alimentos orgânicos certifi-
cados e produzidos em Tin-
guá. A diversidade é grande. 
Tem banana da terra, prata, 
alface, berinjela. Eles vende-
ram mais de 50 quilos de pro-
dutos orgânicos num só dia. 
Isso valoriza nossa produção 
local”, contou.

A atividade teve como objetivo promover a capacitação dos servidores do município

 A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Secretaria Mu-
nicipal de Controle Interno, pro-
moveu na última semana, uma 
palestra para os servidores sobre 
Compliance nas Estatais, Fiscaliza-
ção após Lei 13.303/2016. Esta lei 
surgiu após a necessidade de uma 
mensagem ao mercado financei-

Secretaria de Controle Interno promove 
palestra para servidores

ro e investidores com sucessivos 
escândalos de corrupção tão deba-
tido até os dias atuais nas Estatais 
com mercado aberto na BOVESPA.

A atividade teve como objetivo 
promover a capacitação dos servi-
dores do município, na busca do 
aprimoramento da gestão. A pales-
tra contou com o apoio da Ilustre 

Corte de Contas do estado do Rio 
de Janeiro, sendo ministrada pelo 
Dr. Leandro de Matos Coutinho, 
mestre em Direito Público, Pre-
sidente do Instituto Compliance 
Rio, Advogado e Chefe do Depar-
tamento Jurídico do BNDES (Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social).

 Foto: Divulgação
O prefeito de Mesquita, 

Jorge Miranda, assinou o 
termo de Adesão ao Alva-
rá Automatizado na Junta 
Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro. Com a novidade, 
MEIs e micro e pequenas 
empresas que realizem ati-
vidades de baixo risco po-
dem obter alvará, em média, 
em apenas 44 minutos.

“Somos parceiros dos em-
preendedores, uma vez que 
estamos aqui para construir-
mos, juntos, uma cidade mui-
to mais estruturada. O pri-
meiro passo foi dado no ano 
passado, com o lançamento 
da Sala do Empreendedor. 
De lá para cá, entendemos 
as demandas desse público 
e traçamos estratégias para 
atendê-los da melhor forma”, 
valoriza Jorge.

A Sala do Empreendedor 
de Mesquita foi inaugurada 
em setembro do ano passa-

Mesquita garante alvará automatizado 
em parceria com JUCERJA

do, encabeçando as ações 
propostas pelo programa 
Empreende Mesquita. A in-
tenção foi elaborar um con-
junto de políticas públicas 
que criassem um ambiente 
mais favorável ao desenvol-
vimento de negócios no mu-
nicípio. Além da sala, Mes-
quita tem também o portal 
do Empreendedor Digital 
(http://empreendedor.mes-
quita.rj.gov.br). E uma nova 
legislação foi aprovada, di-
minuindo drasticamente ta-
xas como as de vigilância sa-
nitária, coleta de lixo, alvará 
de funcionamento e locali-
zação. Todas as ações foram 
desenvolvidas com apoio do 
Sebrae/RJ, com foco princi-
palmente na simplificação e 
desburocratização dos pro-
cessos internos. Facilitando, 
assim, a abertura e a legali-
zação dos empreendimen-
tos em Mesquita. 



artiu da 
arma de um 
cabo da Po-
lícia Militar 
o disparo 
que, dois 
meses atrás, 
provocou a 
morte da es-

tudante Ágatha Vitória Sales 
Félix, de 8 anos, no Morro da 
Fazendinha, no Complexo do 
Alemão. A informação cons-
ta do inquérito da Polícia Ci-
vil sobre o caso, que deve ser 
enviado nesta terça-feira à 
Justiça. De acordo com o do-
cumento, houve um “erro de 
execução”: o objetivo não era 
atingir a criança, mas dar um 
“tiro de advertência” para 
forçar a parada de dois ho-
mens que estavam em uma 
motocicleta.

A dupla teria fugido de 
uma blitz no complexo. Em 
seguida, o PM, lotado na 
Unidade de Polícia Pacifica-
dora (UPP) da Fazendinha, 
efetuou o disparo. Segundo 
relatos de testemunhas in-
cluídos no inquérito, o cabo 
estava sob forte tensão devi-
do à morte de um colega três 
dias antes e, por isso, pode 
ter confundido uma esqua-
dria de alumínio que o garu-
pa segurava com uma arma. 

A tragédia ocorreu no início 
da noite de 20 de setembro. 
Onze dias depois, o policial 

Caso Ágatha: 

P
militar participou da reprodução 
simulada da morte de Ágatha no 
mesmo local, apesar de parte de 
seus colegas terem se recusado a 
fazê-lo. Segundo uma fonte liga-
da à investigação, “ele está muito 
mal e diz o tempo todo que que 
não queria acertar a menina”.

Um relatório do Instituto 
de Criminalista Carlos Éboli 
(ICCE), entregue à Delegacia 
de Homicídios da capital (DH), 
apontou que um fragmento de 
projétil encontrado no corpo 
de Ágatha tinha ranhuras idên-
ticas à do cano do fuzil usado 
pelo PM. Ainda de acordo com 
o laudo, a bala atingiu primei-
ramente um poste. Foi um esti-
lhaço que provocou a morte da 
menina, perfurando suas costas 
e saindo pelo tórax. A criança 
chegou a ser levada para a Uni-
dade de Pronto-atendimento 
do Morro do Alemão, de onde 
foi transferida para a emergên-
cia do Hospital estadual Getúlio 
Vargas, na Penha.

Nesta segunda-feira, o de-
legado Daniel Rosa, titular da 
DH, não quis comentar o caso. 
Segundo ele, a Polícia Civil 
apresentará nesta terça-feira o 
resultado completo de toda a 
investigação.

Mais de 20 pessoas foram ou-
vidas no inquérito, incluindo os 
pais de Ágatha, o motorista da 
Kombi na qual ela estava com 
a mãe, no momento em que foi 
atingida, outras testemunhas 

e PMs. A Polícia Civil não in-
formou se o responsável pelo 
disparo será enquadrado em 
algum crime.

Além da DH, a Coordenado-
ria de Polícia Pacificadora (CPP) 
também apura o caso. A PM não 
informou se já existe um resul-
tado para essa investigação.

Mãe segue na luta
 por justiça

No último dia 5, Vanessa 
Francisco Sales, de 32, mãe da 
menina, esteve na DH da ca-
pital e cobrou respostas para 
a morte da filha. Segundo um 
advogado da família, foi im-
pedido o acesso deles às infor-
mações da investigação, sob a 
alegação de que o inquérito foi 
conduzido sob segredo de Jus-

tiça. Na época, o procurador da 
Comissão de Direitos Humanos 
da OAB-RJ, Rodrigo Mondego, 
chegou a criticar a postura dos 
investigadores do caso.

— A gente não tem acesso ao 
caso porque está sigiloso. Até 
quando vai estar? Quando vai 
sair essa resposta? Até quando? 
— questionou Vanessa, muito 
emocionada: — No dia em que 
eles (os policiais civis) conver-
saram comigo disseram que 
iam fazer o possível para 30 
dias (concluírem a investiga-
ção). É claro que como ele dis-
se (o delegado), ninguém tem 
prioridade. Mas eu como mãe 
quero uma resposta.

Vanessa pediu que os culpa-
dos sejam punidos.

— Não pode ficar assim. Não 

pode haver mais Ágathas, ou-
tras crianças, que isso se apa-
gue. A gente quer que seja feita 
justiça — pediu Vanessa, que 
desde a morte da filha não con-
seguiu voltar para casa.

Ágatha faz parte de um 
grupo de seis crianças que 
morreram vítimas de bala 
perdida neste ano. Na sema-
na passada, a vítima mais 
recente dessa estatística foi 
Ketellen Umbelino de Olivei-
ra Gomes, de 5 anos. A meni-
na ia de bicicleta com a mãe 
para a escola, em Realengo, 
quando houve um tiroteio 
e ela foi atingida. Um jovem 
apontado como assaltante 
seria o alvo dos disparos. Até 
agora, apenas o inquérito so-
bre Ágatha foi concluído.

Inquérito da Polícia Civil 
aponta que PM causou 
morte da menina
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Menina Ágatha, que tinha 8 anos

Foto: Divulgação

Marcelo Crivella, enviou para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar 146/2019

Uma jovem de 17 anos está in-
ternada em estado grave depois 
de levar um tiro na cabeça em 
São Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio. Familiares da ví-
tima afirmam que o marido foi o 
autor do crime, motivado por ci-
úmes do filho do casal, um bebê 
de um ano de idade.

Segundo os avós da vítima, 
que teve a identidade preserva-
da, a jovem foi encontrada balea-
da no chão de casa, com a criança 
chorando ao lado.

Ela foi levada para o Hospital 

Jovem de 17 anos leva tiro na 
cabeça em São Gonçalo, RJ

Alberto Torres, na mesma re-
gião. De acordo com os médicos 
da unidade, o estado de saúde 
dela é considerado gravíssimo.

Ainda segundo os familia-
res, a vítima é casada há três 
anos com o suspeito, que tra-
balha armado como seguran-
ça de banco. Os parentes des-
confiam que o marido tenha 
usado a arma do emprego 
para atirar na jovem.

A polícia faz buscas para en-
contrar o suspeito, que está de-
saparecido desde o crime.

Foto: Divulgação

Jovem é baleada na cabeça em São Gonçalo
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posentados e 
pensionistas 
do INSS que te-
nham moléstia 
grave são isen-
tos do Imposto 
de Renda. É 
lei. Ponto. Mas 
daí saber qual 

o tipo de doença que garante a 
dispensa do pagamento e quais 
os documentos exigidos para so-
licitar o benefício junto à Receita 
Federal são outros quinhentos. 
Para facilitar a vida dos segurados, 
uma plataforma foi criada para 
descomplicar a burocracia dos 
órgãos governamentais. A ferra-
menta possibilita ao aposentado, 
pensionista ou reformado, com 
doença grave, fazer o pedido de 
isenção de Imposto de Renda (IR) 
sem sair de casa. O pedido é feito 
ao órgão pagador da aposentado-
ria (INSS), sendo deferido, há a co-
municação à Receita Federal.

A plataforma Isenta.app (ht-
tps://isenta.app), criada pelo es-
critório Tomasi Silva, pode ser 
acessada online por celular, ta-
blet ou no computador, facilita o 
acesso das pessoas ao benefício. 
"Além da dificuldade de conse-
guir o auxílio no INSS, muitas 
pessoas nem sabem que têm 
esse direito", explica Eduardo Sil-
va. De acordo com o advogado, 
alguns segurados desconhecem 
seus direitos: "Um segurado au-
mentou sua aposentadoria em 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSisenção

A
25% por precisar de cuidador", 
conta Fernanda Tomasi.  

As doenças que permitem a 
isenção são: Aids, alienação mental, 
cardiopatia grave, cegueira, conta-
minação por radiação, doença de 
Paget em estados avançados, doen-
ça de Parkinson, esclerose múltipla, 
espondilite anquilosante, fibrose 
cística, hanseníase, nefropatia gra-
ve, hepatopatia grave, câncer, pa-
ralisia irreversível e incapacitante, 
tuberculose ativa.

De acordo com os especialistas, é 
possível retroagir cinco anos, desde 
a data que foi comprovada a doen-
ça. Eles lembram também que o 
fato de ganhar a isenção não afasta a 
necessidade de apresentar a decla-
ração do IR anualmente.

Acesso é todo online
E como fazer? Na plataforma on-

line, o usuário cadastra seus dados 
e, em até 24 horas, um representan-
te fará contato para, se necessário, 
obter mais detalhes do caso e enviar 
a procuração. O atendimento é to-
talmente digital e de forma prática. 
Todos os documentos são enviados 
via e-mail ou WhatsApp e o cliente 
assina utilizando o próprio celular. 

O acesso não se limita a quem 
não fez o pedido de isenção. Quem 
já levou um não do Fisco na esfera 
administrativa pode ver se há con-
dição de entrar na Justiça e conse-
guir o benefício.

"Em alguns casos a negativa é 
apenas devido a uma questão de 

Plataforma ajuda 
aposentados do INSS a 
conseguir isenção do IR

Muitos aposentados e pensionistas sequer sabem que têm direito à isenção do imposto por terem moléstia grave

Marcelo Crivella, enviou para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar 146/2019

Foto: Reprodução de internet

interpretação, como o que acon-
teceu com um segurado portador 
de HIV. Ele teve seu pedido ne-
gado no INSS, pois na lei consta a 
nomenclatura Aids", explica Fer-
nanda Tomasi.

O processo na justiça demora 
em torno de seis meses a dois anos 
e o pagamento dos honorários dos 
advogados somente é feito se a 
causa for ganha. Esta é a primeira 
plataforma com este objetivo es-
pecífico no Brasil.

"Através da inovação estamos 
repensando o que fazemos no 
automático. Com estas iniciati-
vas é possível facilitar o acesso 
para as pessoas tanto da justiça, 
quanto do próprio advogado”, 
avalia Eduardo Silva.

PL no Senado aguarda votação
Aguarda votação na Comissão 

de Assuntos Econômicos do Se-

nado (CAE), o projeto de lei que  
isenta de Imposto de Renda (IR) 
os aposentados e os pensionis-
tas do INSS com mais de 60 anos 
que recebem até o teto (hoje, de 
R$ 5.839,45). O PL, inclusive, já foi 
aprovado na Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS) da Casa.

De autoria do senador Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO), o projeto 
modifica a lei que regula o IR e 
teve voto favorável do relator, se-
nador Paulo Paim (PT-RS). A ava-
liação do senador petista é de que 
se for votado, o PL passa. "Depen-
de agora do presidente da comis-
são", afirmou o senador petista.

Durante a discussão, ainda 
na CAS, Paim apresentou uma 
emenda para garantir o limite dos 
rendimentos aptos ao benefício. 
De acordo com ele, a aprovação 
do projeto de lei vai possibilitar a 
recuperação do poder aquisitivo 

dos benefícios previdenciários 
dos segurados que contribuíram, 
durante toda a vida laboral, com 
valores acima do salário mínimo.

Atualmente, a Lei 7.713, de 1988, 
estabelece isenção de rendimentos 
de aposentadoria e pensão a par-
tir do mês em que o contribuinte 
completar 65 anos e tem como teto 
mensal para a isenção o valor de R$ 
1.903,98. Ou seja, o projeto ao mes-
mo tempo em que reduz a faixa 
etária que torna o segurado apto à 
isenção, amplia o limite para o teto 
do salário mínimo.

"Queremos contribuir para mi-
nimizar a perda dos aposentados 
e pensionistas do Regime Geral 
de Previdência Social, oferecen-
do-lhes uma pequena compensa-
ção pela diferença de critério no 
reajuste de seus benefícios, em 
relação ao salário mínimo", argu-
menta Kajuru.

A Fundação Mudes ofere-
ce, nesta semana, 256 opor-
tunidades em diversas áreas, 
sendo 243 ofertas para está-
gio, oito para jovem aprendiz 
e cinco para pessoas com de-
ficiência (PCD). Os interessa-
dos podem se cadastrar no 
site da instituição.

As carreiras com o maior 
número de vagas são Admi-
nistração (50), Marketing 
(18), Comunicação Social 
(15), Engenharia (13), Ciên-
cias Contábeis (13), Sistema 

Fundação Mudes oferece 256 
vagas nesta semana

de Informação (6), Ciência 
da Computação (6), Design 
(5), Arquitetura e Urbanis-
mo (4) e Informática (4).

Ainda há oportunidades 
para cursos como Turismo, 
Tecnologia da Informação, 
Logística, Direito, Farmácia, 
Fisioterapia, Letras, Mate-
mática, Estatística, Nutri-
ção, Pedagogia e Recursos 
Humanos, entre outros.

As oportunidades para 
cursos técnicos somam 45 
vagas. As principais opor-

Foto: Roberto Moreyratunidades são em técnico em 
Administração (16), técnico 
em Eletrônica (6), técnico em 
Mecânica (6), técnico em Me-
catrônica (3), além de carrei-
ras como Eletrotécnica, Segu-
rança do Trabalho, Qualidade, 
Recursos Humanos, Turismo, 
Estrutura Naval e Edificações, 
entre outras.

Para concorrer a uma das 
vagas disponíveis na ins-
tituição, os estudantes de-
vem estar matriculados e 
frequentando o ensino re-
gular da educação superior, 
da educação profissional e 
do nível médio. Há vagas para ampla concorrência e reservadas a pessoas com deficiência



Rio

om o apoio institu-
cional do Governo 
do Rio de Janeiro, 
da Secretaria de 
Estado de Cultura 
e Economia Criati-
va e da Fundação 
Anita Mantuano 
de Artes do Esta-

do do Rio de Janeiro, o monólogo 
apresentado pela poetisa, jornalista 
e escritora capixaba Elisa Lucinda, 
em tom de conversa informal, traz 
56 personagens expressando os sen-
timentos mais simples do cotidiano. 

A atriz mistura o amor, a dor, o óbvio, 
com as histórias vividas e ouvidas 
por ela, além de poemas retirados 
de três dos seus livros: O semelhan-
te (1995), Eu te amo e suas estreias 
(1999) e A fúria da beleza (2006).

O espetáculo interativo propõe 
uma divertida reflexão e utiliza ver-
sos e conversas despojadas sobre a 
rotina, uma espécie de espelho ca-
paz de projetar mil possibilidades, 
provocando verdadeiras transfor-
mações nas relações humanas.

“A peça nasceu das inúmeras li-
ções que a natureza nos ensina todo 

Comemorando 17 anos em cartaz, Elisa 
Lucinda reestreia o monólogo Parem de 
falar mal da rotina no Teatro João Caetano 

C Oespetáculo Parem de falar mal da rotina reestreia no Teatro João Caetano

Culturando 
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dia. A grande lição é a capacidade 
de estreia que faz tudo na nature-
za acontecer de forma espetacular, 
di-a-ri-a-men-te: o nascer do sol, o 
pôr do mesmo sol, o céu, a chuva, as 
estrelas, os ventos e as tardes. A na-
tureza ensina a toda gente, mas, às 
vezes, alunos distraídos que somos, 
não vemos o lindo óbvio que ela nos 

oferece e as dicas que ela pode nos 
dar na condução do nosso cotidia-
no”, diz a atriz.

“Diretora de si mesma, Elisa Lu-
cinda dá voz a temas cotidianos 
como amor, cuidados com a família 
e stress no trabalho. Seu carisma e 
astral em cena contornam a pegada 
autoajuda do texto.” Dirceu Alver Jr. - 

Crítico teatral da Veja São Paulo.
A plateia é conduzida a per-

ceber que “a rotina” é uma ideia 
fictícia, e que os sujeitos têm em 
si o poder da mudança, como pro-
tagonistas das suas próprias vidas. 
Nesses 17 anos, a peça já realizou 
temporadas em várias cidades 
brasileiras e na Europa.

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

 O projeto ‘Gentilezinha’ está de 
volta ao Rio. E, até o dia  21 de dezem-
bro, o projeto levará a diversas regiões 
da cidade uma variedade de atrações, 
que têm o objetivo de propagar valo-
res importantes para a formação da 
cidadania entre jovens e crianças. 
Neste período, serão apresentadas 
cerca de 28 encenações de teatro in-
fantil em escolas da rede pública de 
ensino, além de locais abertos ao pú-
blico. Entre os locais de apresentação 
estão: Praça do Pomar, Praça Nossa 
Senhora da Paz, Vila Olímpica da 

Mangueira, Nave do Conhecimento, 
entre outros. A iniciativa é realizada 
em parceria com o MetrôRio, uma 
empresa do grupo Invepar, via lei de 
Incentivo à Cultura pela Prefeitura 
do RJ, e apoio do Instituto Invepar. 
A programação completa poderá ser 
conferida na página do projeto e na 
página do Facebook https://www.
facebook.com/Gentilezinha/.

O projeto ‘Gentilezinha’ chega 
à sua terceira edição e traz o espe-
táculo ‘Gentilezinha e a Liga dos 
Guardiões da Terra’. De forma lú-

dica e divertida, o trabalho aborda 
temas como cidadania, amizade, 
tolerância, meio ambiente e genti-
leza, transmitindo aos espectado-
res os ideais de José Datrino, o Pro-
feta Gentileza, criador da famosa 
frase "Gentileza gera gentileza"

 No espetáculo, o protagonista é o 
personagem ‘Gentilezinha’, um me-
nino impactado pela obra do Profeta 
Gentileza, que se torna uma espécie 
de mascote da cidadania e segue 
transmitindo o legado do andarilho, 
disseminando mensagens de paz, 

 Gentileza gera gentilezinha: Projeto Gentilezinha retorna ao
 Rio  promovendo ações de cidadania e respeito para a meninada

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

solidariedade e respeito. Na peça, a 
devastação do planeta chegou a um 
nível alarmante eGaia, a guardiã da 
Terra, resolve intervir. Muito preocu-
pada e sem esperanças sobre o futu-
ro do planeta, ela resolve pedir ajuda 
ao Gentilezinha. Junto a Devas, fiel 
escudeiro de Gaia, e com o reforço de 
Luquinhas, o quarteto segue convo-
cando novos guardiões para cuidar 
do planeta. Durante a apresentação, 
as crianças serão chamadas para 
participar da peça sendo convocadas 
para assumir o papel de guardiões.

 Sempre ao final de cada espe-
táculo serão distribuídas cartilhas 
para colorir, com ilustrações e 

mensagens de cidadania, além de 
cards em papel semente para refor-
çar os conceitos ensinados na peça, 
incentivar o plantio e cuidado com 
o meio ambiente.    

 “É uma alegria chegar ao ter-
ceiro ano consecutivo com este 
projeto que nos orgulha. Queremos 
espalhar atitudes de gentileza para 
as crianças, que serão os adultos do 
amanhã. Além disso queremos ins-
pirar muitos pais.  Nosso objetivo é 
multiplicar e motivar atitudes trans-
formadoras de forma leve, divertida 
e cheia de amor. Acreditamos que o 
futuro está nas mãos dos nossos pe-
quenos”, celebra Fernando Oliveira.
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PovoSocial
      Gisele Rocha e Erick Bello

As mulheres  estão con-
quistando o mundo, e no 
Dia Mundial do Empreen-
dedorismo Feminino, on-
tem (19), o Top Shopping, 
em Nova Iguaçu, ofereceu o 
evento “Ela é TOP! O Dia De-
las”. O encontro foi exclusi-
vo e voltado para mulheres, 
com mulheres falando para 
mulheres. Na oportunida-
de, a diretora da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Nilópolis (Acenil), Profª. 
Maria Cândida, Mentora de 
Negócios e Coordenadora 
de Pós e MBA da FGV, par-
ticipou como palestrante. 
A iniciativa foi por meio 
de uma parceria da ALOU-
SMARTEX com apoio ins-
titucional da ACENIL e do 
SENAC. A associação quer 
viabilizar e fomentar em-
presárias e micro-empresá-
rias da Baixada, em especial 
de Nilópolis. A mediação fi-
cou por conta da jornalista 
Fernanda Galvão.

A liderança feminina é um 
diferencial para a criação de 
um negócio e de seu geren-
ciamento.

Segundo dados do Portal 
do Empreendedor, no Brasil, 
entre 2013 e 2019, o número 
de empreendedoras aumen-
tou 124%, saltando de 1,3 mi-
lhão em 2013 para 3 milhões 
em 2018.

Slime no Top Shopping

Mais uma opção para as 
crianças que frequentam no Top 
Shopping, em Nova Iguaçu. A 
Recrearte Entretenimento inau-
gurou seu terceiro "Quiosque de 
Slime", febre entre a criançada. 
Além de produzir seu próprio 
slime com toda segurança, os 
pequenos ganham o glitter, o 
ativador e ainda podem com-
prar os ingredientes para produ-
zir a massinha colorida em casa. 
O quiosque funciona no 3° piso 
e tem o mesmo horário de fun-
cionamento do shopping, das 
10h às 22h. O custo da brinca-
deira é a partir de R$25.

Empreendedorismo 
pra elas

Marcus Azevedo, coreógrafo 
e diretor do grupo Dança Char-
me & Cia – DCC,  recebeu no úl-

timo dia 12, pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa – 
SECEC, a Comenda do Hip Hop, 

em homenagem aos 45 anos do 
Movimento Cultural Hip-Hop 
no mundo. Parabéns!

Mais beleza em Nilópolis
A empresária Suely Ferreira, do Espaço Su Ferreira, 

em Nilópolis, participou na manhã do último dia 11, do 
Workshop de Especialização em Visagismo, do cabeleireiro 
do Esquadrão da Moda, Rodrigo Cintra.  O evento aconteceu 
no Centro de Convenções Sul América, no Centro do Rio. 
Com a técnica, o profissional consegue avaliar qual o me-
lhor corte para cada tipo de rosto. A cabeleireira do espaço, 
Jane Melo, também participou do evento.

Quem aí não gosta de um café quentinho? A Cafeteria e Do-
ceria Amor Café, em Nilópolis, completou ontem (19) 2 meses 
de funcionamento. A iniciativa foi da nilopolitana e empresária 
Cinthia Bonfim, que escolheu esse nome por causa do seu amor

pelo bebida. A cafeteria é mais uma opção para hora mais 
relaxante do dia: a pausa para o café. A doceria fica no Cen-
tro da cidade e, além do tradicional cafezinho, o espaço super 
aconchegante oferece diversas opções de doces e salgados.  

Empreendedoras de peso 
na Baixada

Para comemorar o mês do 
empreendedorismo e o dia do 
empreendedorismo feminino 
(19 de novembro) Mulheres em-
preendedoras da Baixada reu-
niram-se para confraternizar e 
discutir sobre o tema, no Res-
taurante Nosso Lugar, em Mes-
quita. Estiveram presentes as 
sócias do restaurante, Andréia 
Ambrósio e Aline Pires; Lígia 
Duarte da Recrearte Entreteni-
mento; a assessora de imprensa 
e jornalista Gisele Rocha e a pro-
moter Mary Salvaya.

Premiação na dança

Cafezinho de aniversário
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o sábado, o 
Flamengo 
entra em 
campo em 
Lima para 
enfrentar o 
River Plate 
na final da 
Libertado-

res. Apesar de o jogo ser no 
Peru, o Maracanã receberá no-
vamente um grande público. A 
expectativa é de que cerca de 
50 mil rubro-negros acompa-
nhem o jogo na Fun Fest nos 
telões espalhados pelo está-
dio. Até agora, cerca de 25 mil 
ingressos já foram vendidos.

A comercialização é feita 
no site oficial do Fla. Por cau-
sa da grande procura, o setor 
Leste Superior foi aberto nesta 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Final da Libertadores no Maracanã: 
veja como será, quais os shows e 
como comprar ingresso

N
Foto: André Durão/GloboEsporte.com

A expectativa é de que cerca de 50 mil rubro-negros acompanhem o jogo na Fun Fest

terça. O primeiro lote, promocio-
nal, custa R$ 30. Depois, custará 
R$90 e R$45 (a meia-entrada).

O Maracanã receberá uma 
estrutura parecida a de um 
jogo de grande porte. Serão dez 
telões de LED em HD com 60 
metros quadrados. Eles ficarão 
fora do campo, seguindo a linha 
lateral, a fim de preservar a qua-
lidade do gramado.

Antes de a bola rolar, às 17h, os 
torcedores terão várias atrações 
musicais, com artistas identifica-
dos com o Flamengo: Ludmilla, 
Buchecha, DJ Marlboro, Ivo Mei-
relles e o MC Poze, que cantará os 
funks "Os coringa do Flamengo" 
e "Tô voando alto".

A cerveja será vendida por 
R$ 7 reais, 30% mais barata do 
que os dias normais de jogos 

no Maracanã.
Final Final Fest - Libertadores 

2019
Data: 23 de novembro
Abertura dos portões: 14h
Shows de aquecimento: 15h
Transmissão do jogo: 17h
Local: Estádio do Maracanã
Ingresso: www.flamengo.

com.br/ingressos
Programas de Fidelidade: 

http://bit.ly/FinalFlamengo_Ri-
verPlate

Experiência Desenvolvida 
por: Dream Factory e X3M

Valores 2º lote
Norte (Sócio-Torcedor, meia e meia 

solidária*) – R$ 55 / Inteira – R$110

Oeste inferior (Sócio-Torce-
dor, meia e meia solidária*) – ES-
GOTADOS

Maracanã Mais (Sócio-Torce-
dor, meia e meia solidária*) – R$ 
320 / Inteira – R$640 (com buf-
fet e open bar de cerveja de 15h 
às 17h)


