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Procon Carioca 
inaugura sistema 
para bloqueio 
de ligações de 
telemarketing 

Delegacias da 
Mulher prendem 
21 em operação 
contra agressores
A ação da Polícia Civil teve como objetivo cumprir 36 mandados de 
prisão e 14 de busca e apreensão contra homens apontados como 
autores de algum tipo de violência contra a mulher, como feminicídio, 
agressão e o não-cumprimento de medidas protetivas. PO
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Diz MPF em julgamento 
em 2ª instância sobre 
sítio em Atibaia

"Lula se corrompeu,"

o julgamento em 
segunda instân-
cia do ex-presi-
dente Luiz Iná-
cio Lula da Silva 
no caso do sítio 
de Atibaia nesta 
quarta-feira (27), 

o procurador que representa o 
Ministério Público Federal (MPF) 
afirmou que está "plenamente 
comprovado" que "Lula se cor-
rompeu". Segundo a defesa do 
petista, no entanto, "não há ne-
nhuma prova".

ACOMPANHE O 
JULGAMENTO

Lula foi condenado em primei-
ra instância pela 13ª Vara da Jus-
tiça Federal do Paraná a 12 anos e 
11 meses de prisão por corrupção 
passiva, corrupção ativa e lava-
gem de dinheiro. Ele é acusado de 
ter se beneficiado com propinas 
de construtoras que teriam refor-
mado e decorado um sítio em Ati-
baia usado pela família dele.

Nesta quarta-feira, o Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF-4) começou a julgar 
recursos do ex-presidente pe-
tista e do MPF.

A defesa do ex-presidente 
pede no processo a absolvição de 
Lula alegando, entre outros moti-
vos, não haver provas contra ele e 
acusando o então juiz de primeira 
instância e atual ministro da Justi-
ça, Sergio Moro, de atuar sem im-
parcialidade. O Ministério Público 
Federal, por outro lado, quer o au-
mento da pena do ex-presidente.

Representante do MPF
Em sua acusação, o procu-

rador regional da República da 
4ª Região Maurício Gotardo 

Gerum disse estar comprovado 
que houve crimes de corrupção 
em obras no sítio.

“O que temos aqui? Obras pa-
gas por pessoas que se beneficia-
ram das gestões do ex-presidente 
Lula [...] sem qualquer contesta-
ção ou tentativa de pagá-las. E não 
há amizade que justifique o dis-
pêndio de R$ 150 mil reais sem a 
devida contabilização no caixa de 
propinas”, disse.

“Sempre houve essa preocu-
pação de se dissimular tanto a 
origem dos valores quanto o be-
neficiário das benfeitorias, que 
é o presidente Lula [...] Eu estou 
plenamente comprovado que 
Lula se corrompeu. Isso é muito 
grave”.

O advogado de Lula, Cristiano 
Zanin, defendeu em sua argu-
mentação que seja considerada a 
nulidade total do processo e que 
seja reconhecida a inocência do 
petista. Ele também afirmou ha-
ver incompetência da 13ª Vara Fe-
deral do Paraná para julgar o caso, 
criticou a atuação do MPF e disse 
haver falta de imparcialidade do 
então juiz Sergio Moro, atual mi-
nistro da Justiça.

"Não há nenhuma prova, nada, 
que possa demonstrar que Lula, 
no exercício do seu cargo, tenha 
solicitado ou recebido qualquer 
vantagem indevida enquanto 
presidente do país. Não nomeou 
diretores da Petrobras e nem era 
sua função declarar a nulidade 
total ou, se ainda assim não for 
decidido, para que seja o apelan-
te absolvido porque não praticou 
qualquer crime", afirmou Zanin.

"O que a acusação fez foi sim-
plesmente construir uma narra-
tiva sem jamais ter apresentado 
qualquer elemento concreto que 

N
Procurador relata manifestação do MPF sobre o processo do sítio de Atibaia
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pudesse vincular as questões 
aqui discutidas, insisto, a supos-
tos ilícitos ocorridos na Petrobras."

Denúncia sobre sítio 
em Atibaia

No caso do julgamento des-
ta quarta-feira, o MPF denun-
ciou Lula por considerar que 
ele recebeu propina do Grupo 
Schain, por intermédio de José 
Carlos Bumlai, e das empreitei-
ras OAS a Odebrecht.

Parte dos pagamentos, segun-
do o MPF, foi feita por meio da 
reforma e da decoração no sítio 
Santa Bárbara, em Atibaia (SP), 
que o ex-presidente frequentava 
com a família.

Ao todo, os pagamentos de 
propina somariam R$ 128 mi-
lhões da Odebrecht e outros R$ 27 
milhões da OAS.

O valor gasto com a reforma 
do sítio foi de R$ 1,02 milhão, de 
acordo com o MPF. Ainda segun-
do a denúncia, R$ 870 mil foram 
repassados por OAS e Odebrecht, 
enquanto outros R$ 150 mil fo-
ram repassados pela Schain por 
intermédio de Bumlai.

Segundo o MPF, Lula ajudou as 
empreiteiras ao manter nos cargos 
os ex-executivos da Petrobras Re-
nato Duque, Paulo Roberto Costa, 
Jorge Zelada, Nestor Cerveró e 
Pedro Barusco, que comandaram 

boa parte dos esquemas fraudu-
lentos descobertos pela Lava Jato 
entre empreiteiras e a estatal.

Outros réus no processo
Outras 12 pessoas foram de-

nunciadas no processo. Parte 
delas foi absolvida, ou teve a con-
denação suspensa ou extinta. Dos 
nove réus condenados, somente 
um não recorreu. Os oito que re-
correram também devem ser jul-
gados nesta quarta-feira.

Réus que recorreram das sen-
tenças em primeira instância:

José Adelmário Pinheiro 
(Léo Pinheiro), ex-presidente 
da OAS — condenado a 1 ano, 7 
meses e 15 dias pelos crimes de 
lavagem de dinheiro.

José Carlos Bumlai, pecu-
arista — condenado a 3 anos 
e 9 meses pelo crime de la-
vagem de dinheiro.

Emílio Odebrecht, ex-presidente 
do Conselho de Administração do 
Grupo Odebrecht à época — conde-
nado a 3 anos e 3 meses pelo crime 
de lavagem de dinheiro.

Roberto Teixeira, advogado — 
condenado a 2 anos pelo crime de 
lavagem de dinheiro.

Fernando Bittar, empresário, 
sócio de um dos filhos de Lula— 
condenado a 3 anos pelo crime de 
lavagem de dinheiro.

Paulo Roberto Valente (Paulo 
Gordilho), ex-engenheiro da OAS 
— condenado a 1 ano pelo crime 
de lavagem de dinheiro.

Carlos Armando Guedes Pas-
choal, ex-diretor da Odebrecht — 
condenado a 2 anos pelo crime de 
lavagem de dinheiro.

Emyr Diniz Costa Junior, ex-
-engenheiro da Odebrecht — con-
denado a 3 anos pelo crime de 
lavagem de dinheiro.

Réus absolvidos e réu que 
não recorreu

Marcelo Odebrecht, ex-
-presidente da Odebrecht 
— seria condenado a 5 anos 
e 4 meses pelo crime de cor-
rupção passiva, mas teve a 
condenação suspensa por 
causa do acordo de delação 
premiada;

Agenor Franklin Medeiros, ex-
-executivo da OAS — acusado de 
corrupção ativa, teve a acusação 
extinta;

Rogério Aurélio Pimentel, ex-
-assessor especial da Presidência 
— acusado de lavagem de dinhei-
ro, foi absolvido.

Alexandrino de Alencar, 
ex-executivo da Odebrecht 
— condenado a 4 anos pelo 
crime de lavagem de dinheiro 
(único condenado que não re-
correu da sentença).



prefeito Marcelo 
Crivella (PRB) as-
sinou, nesta ter-
ça-feira, o decreto 
que estabelece 
uma nova classi-
ficação dos está-
gios operacionais 
da cidade em 

caso de chuva ou acidentes graves, 
com a finalidade de agir mais rápi-
do em casos de catástrofes climá-
ticas. A partir de agora, os níveis de 
alerta serão cinco e não mais ape-
nas três, como era anteriormente. 
Antes, as fases eram Normalidade, 
Atenção e Crise, o mais grave. A or-
dem passa a ser Normalidade, Mo-
bilização, Atenção, Alerta e Crise.

De agora em diante, os comu-
nicados para a população serão 
feitos a partir do estágio de Mobi-
lização (2), ou seja, antes de os pro-
blemas se agravarem, o que terá o 
objetivo de melhorar a prevenção 
e acelerar as respostas aos cená-
rios adversos. No nível de Alerta 
(4), a prefeitura passa a priorizar o 
gerenciamento da crise.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
O novo protocolo detalha outros 

tipos de situações que podem causar 
transtornos que gerem impacto con-
siderável na cidade, como acidentes 
em grandes vias, quedas de passare-
las, eventos de grande porte, incên-
dios, entre outros.

Os estágios operacionais da ci-
dade têm o objetivo de comunicar 
às equipes que atuam nos serviços 
da cidade, em especial, os relacio-
nados à infraestrutura e logística 
urbana, e aos cidadãos como estão 
as condições dentro do território 
municipal. Eles informam, em 
tempo real, se a rotina da cidade 
segue conforme previsto ou se 
enfrenta problemas, e, nesse caso, 
qual é a severidade dos impactos.

A tomada de decisão sobre 
as mudanças de estágios é feita 
a partir de análise da situação, 
pelo Centro de Operações Rio 
(COR), com base em dados e 
informações de campo e con-
tando com participação de ges-
tores de diferentes secretarias 
e do próprio prefeito, depen-
dendo do caso.

Veja os novos estágios operacio-
nais da cidade e como o cidadão 
deve agir em cada um deles:

1. NORMALIDADE: Não há fato-
res de risco de curto prazo e ocor-
rências que provoquem alteração 
significativa no dia a dia do carioca;

2. MOBILIZAÇÃO: Risco de ocor-
rência de alto impacto na cidade de-
vido a um evento previsto ou a par-
tir da análise de dados provenientes 
de especialistas. Não há impactos na 
rotina, mas cidadãos devem acom-
panhar os comunicados e redes so-
ciais da Prefeitura;

3. ATENÇÃO: Uma ou mais 

ocorrências impactam a cida-
de, com reflexos relevantes na 
infraestrutura ou logística ur-
bana, afetando a rotina de par-
te da população. A partir desse 
nível, o COR envia aviso aos 
órgãos, entidades municipais, 
cidadãos e imprensa;

4. ALERTA: Uma ou mais ocor-
rências graves impactam a cidade, 
causando reflexos graves na infraes-
trutura e logística urbana, afetando 
severamente a rotina da popula-
ção. Os múltiplos danos e impactos 
causados começam a extrapolar a 
capacidade de resposta imediata 

das equipes da Prefeitura. A cidade 
ainda possui recursos para retornar 
aos estágios de Atenção (3) e Nor-
malidade (1) em um período de até 
12 horas.

5. CRISE: Uma ou mais ocor-
rências graves impactam a cidade, 
afetando severamente a rotina da 
população. Os múltiplos danos e 
impactos causados extrapolam de 
forma relevante a capacidade de 
resposta imediata das equipes da 
prefeitura, que necessitam de perío-
do superior a 12 horas para retornar 
aos estágios de Atenção (3) ou Nor-
malidade (1).

A partir de agora são quatro estágios de classificação

Crivella assina decreto 
que muda classificação 
dos estágios operacionais 
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O Rio é de todos 
Foto:  Cléber Mendes / Agência O DIA

Detran - SEOP Depósito Público Veículos

O vice-presidente do De-
tran-RJ, Marcello Braga Maia, 
formalizou, nesta segunda-
-feira, uma denúncia contra o 
site detranrjleiloes.com, por 
realizar falsos leilões de carros. 
Segundo o órgão, o endereço 
virtual não tem nenhum víncu-
lo com a instituição. O Registro 
de Ocorrência foi realizado na 
Delegacia de Repressão aos Cri-
mes de Informática (DRCI).

O Detran informou que já 
pediu a retirada do endereço 
do ar além da investigação 
dos falsários.

"Temos a obrigação de aler-
tar à população sobre esse tipo 
de golpe praticado na Internet. 
Não temos ligação com esse site 
e estamos registrando ocorrên-
cia para que os culpados sejam 
responsabilizados", disse Maia.

O setor responsável pelos lei-
lões do Detran não reconhece o 
leiloeiro designado pelo site. Os 
veículos designados para leilão 

Detran denuncia falso site de leilões de veículos Procon Carioca inaugura sistema para
 bloqueio de ligações de telemarketing

são de apreensões, remoções ou 
não-reclamados pelos proprie-
tários no prazo de 60 dias.

Veículos recuperados por 
financiamento, que são leiloa-
dos por empresadas privadas, 
não tem participação ou ge-
rência do Detran.

O departamento reafirma 
que não há qualquer ligação 
com os números fornecidos 

O Procon Carioca inaugu-
rou o sistema de cadastro de 
bloqueio de ligações de te-
lemarketing, de acordo com 
lei sancionada pelo prefeito 
Marcelo Crivella. A ideia é 
proteger os consumidores de 
ligações inconvenientes.

Cada consumidor poderá 
cadastrar até três linhas te-
lefônicas registradas em seu 
nome, informando, no site 
do Procon Carioca, o nome 
completo, CPF, e-mail e nú-
meros a serem cadastrados.

As linhas protegidas pelo 
cadastro não deverão rece-
ber mais ligações de quais-
quer empresas, a não ser 
daquelas com as quais o 
consumidor tenha contrato 
de serviços. Estas empresas 
poderão ligar para os clien-
tes para fazer cobranças, por 

pelos estelionatários (21- 3005-
4089, 21-3005-4091 e 21-9760-
6386), assim como o e-mail 
sac@detranrjleiloes.com.

A entidade afiram que o 
pátio informado no site, loca-
lizado na Rodovia RJ-130, nº 
4500, em Nova Friburgo, é 
um antigo pátio terceirizado 
do órgão, que já foi desativa-
do e encontra-se vazio.

exemplo, mas não para ofe-
recer novos produtos, se o 
número estiver no cadastro 
de bloqueio.

As empresas terão 30 
dias de prazo após a inclu-
são do número para para-
rem com os telefonemas. 
Caso não atendam, pode-
rão ser multadas.

A lei abre exceção para as 
entidades filantrópicas, que 
poderão continuar ligando 
para pedir doações.

Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia
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banco de san-
gue do Hos-
pital Geral de 
Nova Iguaçu 
(HGNI) am-
pliou o horário 
de funciona-
mento em 
1h30. Dos dias 

25 a 29 de novembro as doações 
poderão ser feitas das 7h30 às 
14h. O objetivo da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Nova Iguaçu 
é aumentar o número de doações 
para manter o estoque abasteci-
do, principalmente neste fim de 
ano, quando o número de doado-
res diminui. A ação faz parte das 
comemorações pelo Dia Nacional 
do Doador de Sangue, celebrado 
em 25 de novembro.

Esta é a segunda vez no ano 
que HGNI amplia o horário de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
funcionamento do banco de san-
gue. Na primeira ação, feita em ju-
nho, 164 bolsas de sangue foram 
captadas na semana, superando 
a média de 30 doações por dia 
que são necessárias para manter 
o estoque abastecido. A expec-
tativa da direção é que mais do-
adores compareçam ao hospital. 
“Nós precisamos ter pelo menos 
600 doações por mês para suprir 
a demanda do HGNI, que é um 
hospital de trauma e atende ca-
sos de alta complexidade diaria-
mente”, reforça o diretor médico 
da unidade, Lino Sieiro.

De acordo com a médica coorde-
nadora do serviço de Hemoterapia 
do HGNI, Neuza Nakamura, outro 
objetivo da ação é manter o estoque 
de sangue abastecido para os feria-
dos de fim de ano. “Estamos reali-
zando essa ação a curto prazo já nos 

preparando para a época de natal 
e ano novo, uma vez que o núme-
ro de doações cai neste período 
e a demanda de atendimentos 
aumenta. É sempre bom lembrar 
que uma bolsa de sangue pode 
ajudar a salvar até quatro vidas”, 
destaca ela.

Dos dias 25 a 29 de novembro as doações poderão ser feitas das 7h30 às 14h

Banco de sangue do 
HGNI amplia horário 
para doações

 Foto: Divulgação

Para doar é necessário que a 
pessoa esteja bem de saúde, tenha 
entre 16 e 69 anos e pese mais de 
50 quilos. Não é preciso estar em 
jejum, mas não poderá doar quem 
tiver consumido bebida alcoólica 
nas últimas 24h ou comida gordu-
rosa nas últimas 4h. Menores de 

idade de 16 e 17 anos também po-
dem ajudar a salvar vidas, para isso 
é necessária a autorização dos pais 
ou responsáveis. O modelo da de-
claração está disponível no site do 
Instituto Estadual de Hematologia 
(Hemorio): http://www.hemorio.
rj.gov.br/Html/PDF/Menor_idade.

A chuva não impediu os atletas queimadenses

A chuva não impediu os atle-
tas queimadenses de participar 
de mais uma edição da “Corrida 
& Caminhada – Circuitos Regio-
nais”, no último domingo. Orga-
nizada em parceria com a Uni-
versidade Federal Fluminense 
com apoio da Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Esperte e Lazer, o evento contou 
com corredores de várias cida-
des do Rio de Janeiro, que lota-
ram as ruas de Queimados com 
alegria e disposição.

 Solidariedade também fez 
parte dessa grande festa, já que 
cerca de 2.500 kg de alimentos 
foram arrecadados para institui-
ções de caridade. Os competido-
res tiveram direito a medalhas, kit 
de corrida (camiseta, chip, boné, 
sacola e squeeze), café da manhã, 
kit de hidratação, atendimento 
médico e até massagem. A pre-
miação foi dividida por gênero e 
faixa etária e não faltaram troféus 
para os primeiros colocados de 
cada categoria.

O prefeito Carlos Vilela puxou 
a caminhada junto ao vice-prefei-
to Machado Laz e o Secretário da 
Pasta, Júlio Coimbra. Eles com-
pletaram o percurso de com mui-
ta animação. “Eu particularmente 

Corrida e caminhada UFF reúne cerca 
de 800 atletas em Queimados

 Maternidade Mariana Bulhões celebra Semana
 da Prematuridade com debates e homenagens

busco sempre participar de ativi-
dades esportivas, principalmente 
de caminhadas. É importante re-
alizar exercícios físicos, em todas 
as idades, para manter a saúde em 
dia”, afirmou o gestor.

 Premiada na classificação 
geral feminina, a atleta Rozana 
Souza, 32 anos, contou que a vi-
tória só foi possível graças a sua 
rotina de treinos rígidos. “Eu 
treino 5 dias por semana e sem-
pre que posso estou fazendo 
exercícios. Mesmo enfrentando 
a forte chuva no trajeto do Hor-
to Municipal, todo o esforço dos 
meus treinos valeu a pena, eu 
pude viver esse dia histórico na 

Ao entrar na UTI Neona-
tal a emoção tomou conta de 
Aline dos Santos, de 27 anos. 
Pela primeira vez, ela pegou 
no colo as filhas Mirela e Mi-
lena. Elas nasceram prematu-
ras, com 34 semanas de idade 
gestacional e estão internadas 
na Maternidade Mariana Bu-
lhões, em Nova Iguaçu.

A unidade é referência no cui-
dado aos bebês prematuros. Dos 
cerca de 600 partos realizados 
por mês, 10% são de prematuros. 
Em todo Brasil, essa taxa é de 
12%. Atualmente, 22 bebês estão 
internados na UTI Neonatal da 
maternidade.

“A equipe de enfermagem 
precisa estar sempre capacita-
da para cuidar deste prematuro 
com manuseio correto, manten-
do o bebê aquecido, assim que 
possível começar a alimenta-lo, 
de preferência com leite mater-
no, cuidar da pele para que não 
tenha lesões e realizar o método 
canguru, quando o bebê é co-
locado em contato pele a pele 
tanto com o pai quanto com a 
mãe, estimulando vínculo vol-
tado para o cuidado humaniza-

minha vida de vencer na minha 
cidade”, se emocionou a mora-
dora do Centro de Queimados.

O Secretário de Esporte e 
Lazer, Júlio Coimbra, aprovei-
tou a ocasião para destacar a 
importância de grandes even-
tos esportivos acontecerem pe-
riodicamente na cidade. “Cada 
vez mais estamos avançando 
na implementação de esporte 
na nossa cidade. Aqui temos a 
nossa Vila Olímpica que oferece 
diversas atividades, temos a orla 
do rio Camarim para caminhada 
e iremos inaugurar no próximo 
domingo mais uma Vila Olímpi-
ca, no bairro Palestra”, anunciou.

do”, aponta a coordenadora de 
enfermagem da UTI Neonatal, 
Delbra da Costa Santos.

Esta semana foi marcada 
como a “Semana da Prematuri-
dade” e para orientar os papais 
e mamães sobre como cuidar 
de um bebê prematuro, a ma-
ternidade promoveu uma roda 
de conversa onde eles puderam 
trocar experiências e histórias 
de superação, como a das gême-
as. Todos os bebês prematuros 
receberam capinhas represen-
tando algum super-herói, como 
forma de simbolizar que eles lu-
tam diariamente pela vida.

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação
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Quem Cala Consente
(21) 96450-8812  janiabizarellli@gmail.com
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s 14 Delegacias 
de Atendimento 
a Mulher (Deam) 
de todo estado do 
Rio realizaram, 
nesta quarta-feira, 
a Operação Em-
penhadas para 
cumprir manda-

dos de prisão contra agressores de 
mulheres. Até o final da manhã, 21 
homens, dos 36 alvos da ação, já ha-
viam sido presos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS

A
A “força tarefa” aconteceu até 

às 16h30, mas para a delegada 
Ana Lucia Barros, titular da es-
pecializada do Centro do Rio, 
o saldo da operação já pode ser 
considerado positivo.

"Em via de regra, os mandados 
tem que ser cumpridos imediata-
mente para não deixar essa vítima 
mulher mais vulnerável, mas cer-
to é que existiam alguns manda-
dos pendentes. Os mandados são 
todos os crimes contra o gênero 

feminino, violência doméstica e 
crimes sexuais", falou. 

A Operação Empenhadas tam-
bém tinha o objetivo de cumprir 
14 mandados de busca e apreen-
são, que resultou na apreensão 
de cinco armas de fogo.

De acordo com o Dossiê Mu-
lher de 2019, feito pelo Institu-
to de Segurança Pública (ISP) 
do Rio, em 2018, as delegacias 
do estado registraram 288 
tentativas de feminicídio e 71 
mulheres foram vítimas fatais 
desse crime. Em mais de 50% 
dos casos, os autores foram 
os companheiros ou ex-com-
panheiros das vítimas e 62% 
aconteceram na casa delas. O 
estudo apontou também que 
a cada 24 horas, quatro mulhe-
res são ameaçadas ou vítimas 
de lesão corporal dolosa, e pelo 
menos uma, sofre importuna-
ção ofensiva ao pudor.

Os números são altos, mas, se-
gundo Ana Lucia, a incidência au-
mentou porque as mulheres pas-
saram a perder o medo e procurar 
ajuda da polícia o quanto antes.

"A gente consegue perceber 
nas Deams, de uma maneira 
geral, que os registros tem sido 
muito de violência psicológica, 
violência moral. Ainda tem, ób-
vio, a violência física, tentativas 

Na foto, interior da DEAM , na Rua Visconde do Rio Branco,  no centro do Rio

Delegacias da Mulher fazem "força 
tarefa" para cumprir mandados 
de prisão em todo estado

 Fotos: Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Uma ação conjunta entre o 
35º BPM (Recreio dos Bandei-
rantes), o 25º BPM (Cabo Frio) 
e a Polícia Federal prendeu, na 
manhã desta quarta-feira, um 
dos chefes do tráfico de dro-
gas de Cabo Frio. William da 
Silva Araújo, conhecido como 
o Will, foi capturado em um 
hotel de luxo na Orla do Re-
creio, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, Will comanda o tráfico de 
drogas da comunidade Mano-
el Corrêa, no município da Re-
gião dos Lagos. Ele também é 
investigado pela tentativa de 
homicídio contra um capitão 
do 25º BPM.

O crime aconteceu em se-
tembro de 2019, no próprio 
município da Região dos 
Lagos, quando criminosos 

Chefe do tráfico investigado por morte de 
PM é preso em hotel de luxo no Recreio

armados atiraram diversas 
vezes contra o carro onde es-
tava o PM.

Preso, Will foi levado 126ª 
DP (Cabo Frio).

Foto: Divulgação / Polícia Militar

William da Silva Araújo, o Will

Agentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) apre-
enderam na manhã desta 
quarta-feira (27), na Ponte 
Rio-Niterói, um carro com 79 
multas, que somadas ultra-
passam os R$ 25 mil.

O carro preto foi apreen-
dido numa blitz na altura 
da praça do pedágio. O mo-
torista estava seguindo no 
sentido Niterói, na Região 
Metropolitana.

De acordo com a PRF, o ve-
ículo apresentava uma série 
de irregularidades. Além das 
multas, o ele estava com o li-
cenciamento vencido desde 
2010, as placas estavam sem 
lacres e com os caracteres 
apagados, os pneus estavam 
carecas e o kit GNV irregular. 

PRF apreende carro na Ponte Rio-Niterói com 
79 multas, que somadas ultrapassam R$ 25 mil

O carro foi rebocado para o 
pátio da PRF.

Na blitz, também foram flagra-
dos 15 caminhões transitando em 

horário proibido. Ao todo, foram 
lavradas 45 multas, 13 documen-
tos foram recolhidos e dez veícu-
los removidos para o pátio.

Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Fox preto com 79 multas que somadas ultrapassam R$ 25 mil é rebocado na Ponte Rio-Niterói

Na foto, Ana Lucia Barros, delegada da DEAM, na Rua Visconde do Rio Branco, no centro do Rio

de feminicídio, mas essas 
mulheres estão vendo 
o quanto antes o que é 
a violência e procuram 
ajuda mais cedo, o que é 
importantíssimo, porque 
o ciclo da violência é uma 
espiral ascendente, ou 
seja, só vai progredindo, 
só vai piorando e pode 
resultar até numa morte. 
Então quanto mais cedo, 
mas vidas a gente preser-
va", explicou.

A delegada esclareceu 
que a mulher vítima de 
violência pode procurar 
ajuda em qualquer dele-
gacia. "A Polícia Civil está 
pronta para atender essa 
mulher também nas de-
legacias do bairro onde 
ela mora. Ela pode op-
tar em ir numa Deam ou 
em ir na distrital do seu 
bairro. O importante é 
mostrar que ela não está 
sozinha", finalizou.

Jania Bizarellli
União

PO
V

O
 M

U
LH

ER

5



POLÍTICA

IN
FO

Quinta-Feira 28 Novembro de 2019

6 SERVIÇOS

s maiores 
bancos do 
país vão 
p r o m o v e r , 
entre 2 e 6 
de dezem-
bro, a sema-
na de rene-
gociação de 

dívidas, garantindo des-
contos de até 92% para os 
endividados buscarem sair 
do vermelho. O evento é 
promovido pela Federação 
Brasileiras de Bancos (Fe-
braban) e será a primeira 
ação do acordo de coope-
ração técnica com o Banco 
Central (BC), assinado na 
última quinta-feira.

A ação será promovida 
por Banco do Brasil (BB), 
Banrisul, Bradesco, Cai-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
xa Econômica Federal, Itaú 
e Santander. Ao todo, 329 
agências bancárias em todo 
o país ficarão abertas até as 
20h para oferecer orientação 
financeira, conteúdo para ad-
ministrar o orçamento pesso-
al e, claro, a possibilidade de 
negociar dívidas em atraso 
com descontos.

A Febraban lembra que 
cada instituição negociará 
seguindo sua própria políti-
ca, mas assegura que todas 
garantirão condições espe-
ciais durante a semana de re-
negociação de dívidas.

Além das agências com ho-
rário estendido, a negociação 
poderá ser feita nas demais 
sedes dos bancos em horário 
normal, nos canais digitais 
de cada instituição e no site.

Os bancos Votorantim 
e Safra terão participação 
limitada na semana de re-
negociação, assegurando 
que os clientes possam ne-
gociar por meio das plata-
formas digitais.

 Organizada pela Febraban, a ação começará no dia 2 e será aderida nacionalmente por Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Bradesco, Itaú e Santander

Bancos vão iniciar semana 
de renegociação de dívidas 
com descontos

 Foto: Divulgação

Além da semana de renego-
ciação, o fim de ano promete 
ser positivo para os endivida-
dos por conta da liberação do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e os paga-
mentos do 13º, que devem 

ser feitos até o dia 30 de no-
vembro (1ª parcela) e 20 de 
dezembro (2ª parcela). O go-
verno busca incentivar o con-
sumo ao mesmo tempo que 
incentiva a organização das 
finanças dos brasileiros.

Com foco em candidatos recém-graduados, o Programa Novos Talentos é a porta de entrada para jovens profissionais

A Lojas Americanas está 
com diversas oportunidades 
de Nível Superior em aberto no 
Programa Novos Talentos. As 
vagas são para atuação no Rio, 
em áreas de competência como 
financeiro, gente & gestão, co-
mercial, comunicação interna, 
marketing, entre outras.

Com foco em candidatos 
recém-graduados, o Programa 
Novos Talentos é a porta de 
entrada para jovens profissio-
nais que têm atitude de dono 
do negócio, pensem grande e, 
principalmente, queiram co-

Chances na Lojas Americanas  C&A contrata 5 mil temporários para o fim de ano

locar a mão na massa desde o 
primeiro dia de trabalho. Não 
é necessário ter qualquer expe-
riência prévia. De acordo com 
Joana Luz, gerente da área de 
Gente e que começou como 
Novo Talento em 2012, ingres-
sar pelo programa é a certeza 
de desenvolvimento profissio-
nal e aprendizado constante.

"Ser um Novo Talento na 
Lojas Americanas é para quem 
deseja superar grandes desa-
fios e desenvolver suas compe-
tências desde o primeiro dia de 
trabalho", garante.

A C&A está com cerca de cin-
co mil vagas temporárias abertas 
para este fim de ano em todo o 
país. Desse total, aproximada-
mente 700 oportunidades são 
para o Estado do Rio. As chances 
são para os cargos de operador 
de vendas e serviços, operador 
de caixa e estoquista, em mais de 
280 lojas da empresa.

Os contratos são para um perí-
odo determinado de 14 a 28 dias. 
O processo seletivo é destinado a 
profissionais maiores de 18 anos, 
com ensino médio completo. As 
inscrições já estão abertas e podem 

Dois anos de formado
Para concorrer, é preciso 

ter até dois anos de forma-
do, além de identificação 
com o varejo, boa comu-
nicação, entre outros pon-
tos. O processo seletivo é 
composto pelas seguintes 
etapas: triagem curricular; 
vídeo entrevista; entrevista 
com a área de Gente & Ges-
tão; além de entrevista com 
gestores e Diretoria.

Os interessados podem se 
inscrever pelo site talentos.
lasa.com.br.

ser feitas até o dia 16 de dezembro, 
nos sites de seis empresas de re-
crutamento. Confira abaixo.

Emprego Ligado: https://www.
empregoligado.com.br/pt-br/em-
presa/2347/canda

Luandre: https://luandre.com.
br/

Gi Group: https://br.gigroup.
com/

Umana Brasil: http://www.
umanabrasil.com/

Global Empregos: https://
www.globalempregos.com.br/

TransEmpregos: https://www.
transempregos.org/

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação

 Mesmo com alto número de desempregados, estado oferece oportunidade
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 O cabo do Exército Brasilei-
ro, Marllon Guedes Lucinda, 
fotógrafo de 25  anos, recebeu a 
premiação no 3º Festival de Fo-
tografias Militares, evento pro-
movido em Brasília pelo Cen-
tro de Comunicação Social do 
Exército (CCOMSEx). O jovem 
fotógrafo do 26º Batalhão de In-
fantaria Paraquedista disputou 
com fotógrafos de todo o país 
e ficou com o terceiro lugar na 
categoria geral. De acordo com a 
organização do concurso, foram 
328 imagens inscritas, enviadas 
por 74 fotógrafos. As melhores 
fotos foram escolhidas por um 
júri técnico, composto por fo-
tógrafos e designers gráficos do 
CCOMSEx, que selecionou as 
20 melhores fotos para a etapa 

seguinte, quando o júri final de-
finiu os primeiros colocados.

Marllon Guedes Lucinda, 
filho e irmão mais novo de fo-
tógrafo, é um jovem  talento da 
Baixada que tem muito a abri-
lhantar nossa querida Baixada 
Fluminense. Formado no curso 
superior de fotografia e apesar 
da pouca idade, possui alguns 
bons anos de experiência devi-
do à influência de seus pais. O 
3º Festival de Fotografias Mili-
tares teve como objetivo enfati-
zar os valores e as tradições do 
Exército Brasileiro, destacar os 
militares que possuem a habili-
dade para fotografar e descobrir 
novos talentos em fotografia 
para o Sistema de Comunicação 
Social do Exército.

Fotógrafo da Baixada é um dos vencedores 
de competição entre militares do 
Exército de todo Brasil

A luta das pessoas com de-
ficiência ou com dificuldade 
de locomoção avançou mais 
um pouquinho em Queima-
dos. Pensando nessa causa, a 
Câmara Municipal de Quei-
mados aprovou projeto de lei 
do vereador Alcinei Duarte de 

Oliveira, que obriga os postos 
de combustível do municí-
pio que abastecem veículos 
movidos a gás natural (GNV) 
a disponibilizarem aos clien-
tes, cadeiras de rodas para que 
eles possam sair do veículo 
durante o abastecimento.

A ideia de criar esse projeto
 veio depois de o vereador 

presenciar um caso em que 
uma família teve que ficar 
com um senhor no colo du-
rante o abastecimento, por 
não ter sequer uma cadeira 
comum para o cliente.

Empreendedora lança livro no Rio 

A empreendedora Jordana Luchetti, que já recebeu o 
Prêmio Empreendedor Internacional nos EUA, lançou no 
último dia 22 de novembro na Livraria Argumento, no Sho-
pping Rio Design, o livro Ímpeto “Um Salto para a Vida", do 
qual é co-autora e onde conta toda sua trajetória de Empre-
endedorismo.

 A autora disse que o principal objetivo do livro é 
inspirar as pessoas a seguirem em frente em meio a 
tantas adversidades.

Cantor sertanejo
 João Gabriel agita festa de 

empresário na Barra

A casa do empresário Eduar-
do Muniz, no Condomínio Man-
sões, na Barra da Tijuca, tremeu 
na noite do feriado da Consci-
ência Negra. Comemorando seu 
aniversário, Edu, como é chama-
do pelos amigos, deu uma fes-
tança, a Pool Party do Edu, rece-
bendo mais de 100 convidados, 
que dançaram animadíssimos

 – especialmente quando o 
cantor sertanejo João Gabriel as-
sumiu o microfone.

 Seminário gratuito sobre a 
Formação do Psicanalista
Hoje, às 19h, será realizado em 

Nova Iguaçu um seminário gratui-
to sobre a Formação do Psicanalis-
ta. A iniciativa é dos psicanalistas 
da Escola de Psicanálise do Fórum 
do Campo Lacaniano, Pedro Mo-
acyr e Rosane Melo. O evento de-
baterá a formação do psicanalista, 
segundo a proposta do criador da 
psicanálise, Sigmund Freud.

Estudantes e interessados no 
assunto terão a oportunidade de 
agregar conhecimento e intera-
gir com os debatedores durante 
a conferência. O seminário so-
bre a Formação do Psicanalista 
acontecerá no auditório do Edi-
fício Plaza Business, na Rua Ge-
túlio Vargas, 88, 12°

 andar, Centro de Nova Iguaçu. 
A atividade é aberta e gratuita!

Cadeira de rodas nos postos de combustível em Queimados

 Elas por Nilópolis

Povo

Na última quarta (21), as 
meninas do @eupelorio, 
Bruna Mariero e Marina 
Rosignoli estiveram na Ca-
feteria e Doceria Amor Café, 
em Nilópolis, da empresária 
Cinthia Bonfim.

Elas mantêm um perfil 
no Instagram de dicas de 
gastronomia e divulgaram 
o novo point nilopolitano. 
Confira lá!
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Barbara Fernandes

Papocom A especiAlistA

oje vamos 
falar sobre o 
autoconheci-
mento. Você 
já refletiu o 
quanto co-
nhece sobre si 
mesmo? En-
tão reflita por 

alguns minutos e tente respon-
der: o que você fez e tem feito 
até o momento, as suas atitudes 
e decisões tomadas, são para 
agradar a si mesmo ou para 
agradar os outros? Neste mo-
mento você pode ter se sur-
preendido por nunca ter refle-
tido sobre isso. Acredito que 
tenha chegado à conclusão do 
quão difícil foi responder uma 
simples pergunta. Mas sabe o 
que é incrível? Você não está 
sozinho, muitas pessoas real-
mente não pensam sobre isso. 
E é por isso que eu vos escrevo 
sobre esse tema tão simples, 
porém complexo.

O bacana dessa autoanálise 
é a possibilidade de descobrir o 
motivo que o levou a fazer suas 
escolhas até aqui. Como sabe-
mos, muitos passam anos sem 
conversar consigo mesmos. O 
dicionário Aurélio nos esclarece 
que autoconhecimento é: “o co-
nhecimento de si próprio, das 
suas características, qualidades, 
imperfeições, sentimentos etc; 
que caracterizam o indivíduo 
por si próprio."

Agora mesmo que você deve 
estar pensando, nossa Bárbara, 
isso é realmente muito difícil 
ou quase impossível. Impossí-
vel não é, mas realmente é mui-
to difícil. Com um pouquinho 
de esforço você consegue se 
conhecer um pouquinho mais. 
Eu confesso que tenho uma 
facilidade maior, pois sempre 
me preocupei em me entender 
como indivíduo. Sou apaixo-

H
nada por crescimento pessoal 
e inteligência emocional desde 
sempre. Mas como eu disse: é 
possível, porém, se você quiser 
se conhecer melhor é preciso 
realmente querer.

Indivíduos que se autoco-
nhecem bem são aqueles que 
possuem um alto domínio das 
suas emoções e conseguem 
lidar com todos os tipos de 
sentimentos e comportamen-
tos, positivos ou negativos, em 
qualquer situação. É fascinan-
te o desenvolvimento da inte-
ligência emocional através do 
autoconhecimento, pois des-
perta e potencializa o máximo 
do indivíduo.

Quando ouço pessoas recla-
mando dos problemas enfren-
tados no dia a dia e como elas 
resolvem os conflitos, percebo 
que poucas sabem reconhecer 
as suas principais característi-
cas e preferências. Conhecer a 
si mesmo, suas habilidades, 
gostos, fraquezas, saber aqui-
lo que o motiva, o que lhe faz 
"brilhar os olhos", o que lhe 
faz sentir vontade de levantar 
cedo todas as manhãs e ser 
proativo, é primordial para de-
finir-se como indivíduo.

O autoconhecimento facilita 
essa tomada de decisões, em to-
das as áreas da nossa vida. Vou 
facilitar um pouco a sua vida, 
pelo menos no que diz respei-
to ao assunto deste capítulo. 
Que tal começar hoje a inves-
tir no seu autoconhecimento 
para ser protagonista da sua 
própria existência, ser feliz e 
obter sucesso.

Pare um momento a leitura, 
pense e responda: qual é o seu 
propósito de vida? Você tem 
uma vocação ou uma missão 
específica na vida? Quais são 
as suas prioridades? Você co-
nhece os seus valores? Você 

sabe o que lhe satisfaz e o que 
lhe deixa feliz?

Tão importante quanto reco-
nhecer os seus pontos fortes é 
saber reconhecer os pontos fra-
cos. Tenha humildade para re-
conhecer os seus pontos fracos. 
A humildade é a conquista de 
conhecimento para o homem, 
ao passo que a arrogância é ca-
racterística do homem que não 
sabe o quanto não sabe. Quan-
do você toma conhecimento do 
seu ponto fraco é mais fácil para 
desenvolver estilos alternati-
vos, e assim atuar em situações 
específicas. A verdade é que seu 
modo de agir é coerente com 
suas convicções e seus valores 
mais íntimos. Aquilo que você 
diz, faz e todas as suas escolhas, 
principalmente em situações de 
estresse, são a expressão exata 
do que realmente lhe importa.

Já reparou como algumas 
pessoas são mais resilientes, 
bem sucedidas e agem com 
confiança acima da média, en-
quanto outras se desequilibram 
ao sinal de qualquer dificuldade 
ou problema? Algumas pessoas 
simplesmente não sabem como 
agir quando existe um conflito. 
A diferença entre essas pesso-
as está exatamente no autoco-
nhecimento. Quem se conhece 
sabe exatamente quais são os 
seus pontos fortes e fracos e por 
isso tem a confiança para resol-
ver qualquer adversidade que a 
vida lhe impõe. Em contra par-
tida, se você pouco se conhece, 
vai ficar em um ciclo vicioso 
onde busca continuamente a 
aprovação dos outros, pois des-
conhece seus reais potenciais.

Em qual dessas situações 
você prefere ficar?

Conhecer-se a si mesmo pre-
cisa ser uma prática constante 
e infinita, afinal, você não é o 

mesmo e não passará pelas 
mesmas situações todos os 
dias. O novo vem e te ensinará 
algo a respeito de si mesmo. É 
desafiador e às vezes até tra-
balhoso, mas os resultados são 
extraordinários.

Repare que cada vez que você 
descobrir uma qualidade, a sua 
autoestima e a confiança vão 
melhorar. Além de você saber 
exatamente como agir de acor-

do com a sua natureza em cada 
situação da vida. E esse é o ponto 
principal do autoconhecimento: 
descubra-se e saberá como agir 
em todas as situações, e assim, 
encontrará a felicidade.

Barbara Fernandes:
Pedagoga – Neuropsicopeda-
goga – Psicanalista – Coach - 
Coautora de livro e Palestrante.
E-mail: psicobarbaraf@gmail.com

A importância do 
autoconhecimento
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orcedores do 
F l a m e n g o 
f o r m a r a m 
uma fila na 
porta da sede 
do clube na 
Gávea, Zona 
Sul do Rio, 

para tatuarem o troféu da 
Taça Libertadores da Amé-
rica na manhã desta quar-
ta-feira (27). O clube con-
quistou o título no último 
sábado (23), em virada con-
tra o River Plate em Lima, 
no Peru.

Segundo o clube, 200 
senhas foram distribuídas 
para que as tatuagens fos-
sem feitas, de graça, na pele 
dos torcedores.

A ação foi divulgada pe-
las páginas do Flamengo 
nas redes sociais e virali-
zou entre os torcedores. 
Os amigos Matheus Trin-
dade, de 24 anos, e Alex 
Júnior acordaram 6h45 
para saírem de Jacarepa-
guá e chegarem a tempo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSucesso

Torcedores fazem fila na 
sede do Flamengo para tatuar 
o troféu da Taça Libertadores

T

Fotos: Raísa Pires/G1

Torcedores definem na fila em que lugar farão a tatuagem da Taça da Libertadores da América

de pegar uma senha para as 
tattoos na Gávea.

“Flamengo é uma coisa que 
você sente. Eu perdi uns tra-
balhos da faculdade para estar 
aqui hoje, mas pelo Flamengo 
vale tudo”, disse Matheus.

Autônomos, o casal Natasha 
Mendes e Luciano Rangel de-
cidiram não abrir as vendas 
de açaí nesta quarta (27) para 
fazerem a primeira tatuagem 
em homenagem ao clube.

“A gente podia fazer outro 
dia, mas o gostinho de poder 
tatuar dentro da sede é dife-
rente, é especial. Vou poder 
dizer no futuro que eu vi a 
conquista e tatuei dentro do 
clube” disse Luciano.

Os amigos Matheus Montei-
ro, Eliana Gomes e Monique 
Costa não dormiram esta ma-
drugada desde que souberam 
da ação do time.

De Santa Cruz, na Zona Oes-
te da cidade, o grupo chegou à 
sede do clube, na Gávea, às 2h 
da manhã, e foram uns dos 10 
primeiros da fila.

“A gente viu a divulgação 
23h e Eu falei pra gente nem 
dormir porque a torcida do 
Flamengo é gigante, a gente 
ficou com medo de acabarem 
as senhas”, contou Matheus.

“Eu tinha uma consulta 
hoje, mas tinha que vir. Ago-
ra, a vitória está marcada 
em mim, não tem como tirar 
mais”, contou Monique.

A flamenguista Tatiana 
Freitas, de 24 anos, elogiou 
a ação de clube, em parceria 

com a empresa MRV, de pedir 
doações de alimento como in-
gresso para as tatuagens.

“Eu vim pela ação de doar 
os alimentos, ainda mais 
neste período do ano. É a 
minha primeira tatuagem e 
vai ser em homenagem ao 
meu time do coração”, disse 
Tatiana, que trouxe a filha 
como companhia.

A administradora Vanes-
sa Carmo nasceu no ano em 
que o Flamengo conquistou 

a primeira taça Libertado-
res, em 1981.

Para conseguir eternizar 
o título na pele, a Tijucana 
chegou à Gávea às 4h20. “Eu 
faltei o trabalho hoje, mas te-
nho banco de horas...”, brinca 
a torcedora.

“Poder ver nosso segundo 
título e tatuar em 38 anos é 
a realização de um sonho. Eu 
precisava eternizar isso na 
minha pele”, diz, emociona-
da, a flamenguista.
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Torcedora faltou ao trabalho para fazer a tatuagem

Tatiana Freitas, de 24 anos, elogia ação do clube

Casal não trabalhou para poder tatuar No detalhe, as taças da Libertadores da América tatuadas nos rubro-negros: Matheus na esquerda, Eliana no meio e Monique à direita


