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Bolsonaro diz que não conhece chefe 
da Fundação Cultural Palmares que 
pediu fim do movimento negro

Declarações

presidente Jair 
Bolsonaro afir-
mou nesta quin-
ta-feira (28) que 
não conhece 
pessoalmente o 
novo presiden-
te da Fundação 

Cultural Palmares, o jornalista 
Sérgio Nascimento de Camar-
go. A fundação tem entre 
suas missões promover a cul-
tura afro-brasileira.

Bolsonaro deu a declaração 
ao ser questionado se concor-
da com falas do novo chefe 
da fundação, que defendeu 
o fim do movimento negro e 
afirmou que a escravidão foi 
"benéfica para os descenden-
tes", conforme reportagem do 
jornal "O Globo".

"Não conheço pessoalmente 
ele", respondeu Bolsonaro.

A nomeação de Camargo 
como presidente da Funda-
ção Cultural Palmares foi pu-
blicada na quarta-feira (27) 

no "Diário Oficial da União", 
assinada pela Casa Civil da 
Presidência da República.

A fundação fica na estru-
tura da Secretaria Especial da 
Cultural, o antigo Ministério 
da Cultura. A secretaria inte-
grava o Ministério da Cidada-
nia, mas foi transferida para a 
pasta do Turismo.

Declarações polêmicas
O jornal "O Globo" publi-

cou reportagem com declara-
ções de Sérgio Nascimento de 
Camargo nas redes sociais so-
bre movimento negro, escra-
vidão e racismo, entre outros 
temas. Militante de direita, o 
jornalista é crítico de políti-
cas de esquerda.

Camargo defendeu o fim 
do feriado do Dia da Cons-
ciência Negra, que, na sua 
opinião, foi instituído para 
o "preto babaca" que é um 
"idiota útil a serviço da pauta 
ideológica progressista".

O
Jair Bolsonaro comenta escolha de novo presidente da Fundação Cultural Palmares

 Foto: Divulgação 

Em agosto, Camargo pu-
blicou que a escravidão foi 
"terrível, mas benéfica para 
os descendentes", já que 
negros viveriam em condi-

ções melhores no Brasil do 
que na África.

No mês seguinte, ele es-
creveu que no Brasil há um 
racismo "nutella", enquanto 

nos Estados Unidos o racis-
mo seria "real". "A negrada 
daqui reclama porque é im-
becil e desinformada pela es-
querda", disse.

Quatro dos deputados estaduais 
que foram soltos pela Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 
em outubro pediram para reassumir 
seus mandatos. Eles haviam sido 
detidos na operação Furna de Onça. 
A informação foi dada pelo portal G1.

A solicitação foi feita por An-
dré Correa (DEM), Chiquinho 
da Mangueira (PSC), Marcos 
Abrahão (Avante) e Marcus Vi-
nicius Neskau (PTB). O pedido 
foi enviado pela Mesa Diretora 
da Alerj para a Procuradoria-Ge-
ral dar seu parecer.

Deputados soltos pela Alerj 
querem reassumir mandatos

Segundo infornações, o pro-
curador-geral Sergio Pimentel 
afirmou que o “plenário desta 
Assembleia deliberou pela re-
vogação da prisão (…) mantido, 
contudo seu afastamento das 
funções parlamentares. Assim, 
(…) não tem a Presidência ou a 
Mesa Diretora competência para 
revogar decisão da maioria abso-
luta dos deputados”.

Na ocasião, a Alerj votou pela sol-
tura dos parlamentares, mas deter-
minou que eles ficassem “impedidos 
de exercer os respectivos mandatos”.

Foto: Reprodução

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
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Museu da Histó-
ria e da Cultura 
Afro-Brasileira 
(Muhcab) foi 
palco, ontem, 
do lançamento 
do Disque 100, 
canal que rece-
be denúncias de 

casos de racismo. A Prefeitura do 
Rio vai instalar placas em todos 
os 62 equipamentos culturais da 
cidade com o número telefônico.

“É uma ferramenta importan-
tíssima nestes tempos de intole-
rância. Não é novidade que o ra-
cismo cresceu muito, ou passou 
a ser mais notificado. Mas nem 
era para existir essa campanha, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMuseu da História

O
porque não deveria mais haver ma-
nifestação de racismo. Hoje, para 
o movimento negro, é uma data 
histórica”, afirmou Sérgio Noronha, 
da Coordenadoria de Promoção da 
Política de Igualdade Racial.

A região portuário do Rio, co-
nhecida como Pequena África, 
onde está localizado o Muhcab, é 
rica em histórias afro-brasileiras. 
No local também está o Cais do Va-
longo, declarado em 2017 Patrimô-
nio Histórico da Humanidade pela 
Unesco, além de outros pontos im-
portantes para o carioca entender 
sua identidade.

A diretora do termo de coopera-
ção internacional com a Unesco para 
o Muhcab, Cristina Lodi, diz que a 

instituição é um importante equi-
pamento de preservação: “Assim 
como a gente tem influência por-
tuguesa na arquitetura, que a gente 
protege como patrimônio cultural, 
a gente tem a cultura afro-brasileira 
que também precisa ser valorizada”.

Visita de reis negros e
 parceria estrangeira

O Museu da História e 
da Cultura Afro-Brasileira 
(Muhbac) funciona desde 
2017 e já recebeu a visita dos 
reis africanos de Ifé e Ashanti, 

de Gana. No ano passado, fo-
ram firmados acordos de co-
operação cultural e científica 
com o soberano de Ifé e com 
o Museu da História e Cultura 
Afro-Americana, em Washing-
ton, nos Estados Unidos.

A Prefeitura do Rio vai instalar placas em todos os 62 equipamentos culturais da cidade com o número telefônico

Prefeitura do Rio cria 
número para denúncias 
contra racismo
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O Rio é de todos 
Foto: Reprodução / TV Globo

O Segurança Presente nas Estradas será uma responsabilidade da secretaria de Governo de Witzel, comandado por Cleiton Rodrigues

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, anunciou 
nesta quinta-feira (28) o Progra-
ma Segurança Presente nas Es-
tradas do estado. A projeto foi 
idealizado nos moldes da Ope-
ração Lei Seca, com blitzes iti-
nerantes e sem avisos prévios.

O programa será colocado 
em prática a partir do primeiro 
trimestre de 2020 e tem como 
objetivo diminuir em 30% o 
número de roubos de carga 
já no primeiro ano de funcio-
namento. A quantidade do 
investimento público não foi 
revelado pelo governador, mas 
a maior parte do aporte para o 
projeto será da iniciativa priva-
da. O investimento total pode 
chegar a R$ 500 milhões no 
primeiro ano.

“Nos reunimos com em-
presários para que eles ofe-
recessem apoio. Eles estão 
esperando o fundo. Com o 
fundo criado, vai ter aporte de 
recursos e começam a aquisi-
ção de equipamentos já que 
temos questões administrati-
vas como licitação e etc (...) o 
estado também vai botar re-
cursos, não vai deixar de notar 
recursos. Inicialmente, o pro-
jeto precisa de cinco milhões 

Witzel anuncia programa Segurança 
Presente nas estradas do RJ

e a meta é chegar a R$ 500 mi-
lhões”, disse Witzel.

O Segurança Presente nas Es-
tradas será uma responsabilida-
de da secretaria de Governo de 
Witzel, comandado por Cleiton 
Rodrigues. Ele explicou que a 
ideia é reformular a iniciativa 
Barreira Fiscal: tirar os funcio-
nários de barreiras fixas e distri-
buir nas equipes que trabalha-
rão fazendo blitz.

“Sem o aporte da iniciativa 
privada, eu estimo que a gen-
te comece o projeto com 8 ou 
9 equipes com o efetivo que 
nós temos hoje. Hoje temos 
um efetivo de Barreira Fiscal, 
apenas vou tirá-los da estru-
tura física. Vou entregar a Bar-
reira Fiscal para a fiscalização 
da secretaria de Fazenda. E 
vou trazer a secretaria de Go-
verno para a estrada”, disse o 
secretário.

“O modelo a ser adotado é o 
modelo Lei Seca, que você não 
sabe a que horas, onde vai ser 
montada. Essa será uma de-
monstração definitiva de que o 
poder do Estado é infinitamen-
te maior do que o poder daque-
les que tentam transgredir a lei 
e a ordem”, completou Cleiton 
Rodrigues.

Principais objetivos do projeto:
Reduzir o roubo de carga em 
30% a cada ano, a contar da 
data de inauguração
Aumentar a apreensão de rou-

bos e cargas
Aumentar a apreensão de pro-
dutos piratas
Aumentar a arrecadação do 
ICMS

Diminuir o índice de pessoas 

raptadas

Aumentar a apreensão de carros 

roubados

Foto: Matheus Rodrigues/G1
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P r e f e i t u r a 
de Mesquita 
deu mais um 
passo para 
estimular os 
MEIs e as mi-
cro e peque-
nas empresas 

locais. A Secretaria Municipal 
de Educação elaborou um Pla-
no Estimativo de Compras. O 
documento servirá para que 
os empreendedores locais 
tenham ideia do que pode-
rá ser negociado, a partir de 
processos licitatórios, no iní-
cio do próximo ano. Itens de 
materiais de construção para 
reparos em imóveis, de expe-
diente, de limpeza e higieni-
zação, educativo, mobiliário, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
elétrico e eletrônico, além de 
outros, aparecem na lista.

“A Educação de Mesquita 
relacionou ali tudo que deve 
ser comprado no início de 
2020. É uma forma dos em-
preendedores saberem qual 
o valor estimado. E que tipo 
de licitação será. Enfim, te-
nha acesso a informações 
cruciais para que eles se 
preparem para concorrerem 
nessas licitações”, explica 
Elisa Drummond, coordena-
dora da Sala do Empreende-
dor de Mesquita.

A Secretaria de Educação 
foi a pioneira nessa inicia-
tiva, mas a intenção é que 
a prática se repita em ou-
tras pastas também. Além 

de auxiliar o planejamento 
interno, isso servirá como 
estímulo para que essas 
compras possam ser, cada 

Pecompe da Secretaria Municipal de Educação lista itens que devem ser comprados no início de 2020

Mesquita elabora seu 
primeiro Plano Estimativo
 de Compras

 Foto: Divulgação

vez mais, realizadas em em-
presas do próprio municí-
pio de Mesquita. Abaixo, se-
gue a lista relacionada pela 

Educação. O documento 
pode ser encontrado tam-
bém no Portal da Transpa-
rência de Mesquita.

 Adultos de 20 a 29 anos devem se vacinar contra a doença nesta segunda etapa

A Secretaria de Saúde de 
Itaguaí realizará o Dia D da se-
gunda etapa da campanha de 
vacinação contra o Sarampo 
neste sábado. Adultos de 20 
a 29 anos, não vacinados ou 
com esquema de vacinação 
incompleto, devem procurar 
uma das nove unidades dispo-

Dia D contra o Sarampo acontece no sábado em Itaguaí  Alunos da cultura se apresentam 
em espetáculo no próximo sábado

nibilizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, munidos da 
caderneta de vacinação, para 
se imunizar.

O Dia D contra o sarampo 
acontecerá nas seguintes 
unidades:

- Vigilância em Saúde

Fim de ano chegando e 
com ele o tradicional espe-
táculo dos alunos das es-
colas municipais de dança, 
música,  teatro e artes plás-
ticas.  Neste ano, o tema 
abordado é “O sonho de 
Monteiro L obato”,  que con-
tará a história do sítio do 
pica pau amarelo,  uma li-
teratura infantil  que reúne 
símbolos da vida de L obato 
no interior.

Organizado pela Secreta-
ria Municipal de Cultura, o 
espetáculo será na quadra 
da G.R.E.S Beija-Flor, no dia 
30. Na apresentação haverá 
um ato livre, inspirada na 
vida e obra de Monteiro Lo-
bato, um menino que desde 
cedo sonhava em ser escri-
tor e embarcava numa aven-
tura empolgante.

Os espectadores serão 
privilegiados na abertura 
com a apresentação de uma 
orquestra e coral, apresen-
tados pelos alunos da Es-

- ESF Coroa Grande
- ESF Mazomba
- ESF Odenit Maia
- ESF e UBS Engenho
- UBS Califórnia
- UBS Chaperó
- UBS Mangueira
- UBS Vila Margarida

cola Municipal de Música 
Professor Weberty Bernar-
dino Aniceto.

Após a abertura, a histó-
ria de Monteiro Lobato será 
abordada através da lite-
ratura “O Sítio do Pica Pau 
Amarelo”, com a atuação 
dos alunos de dança, teatro, 
música e artes plásticas.

Os portões serão abertos 
a partir das 18h. A quadra 
da Beija-Flor está localiza-
da na rua Pracinha Wallace 
Paes Leme, nº 1025 – cen-
tro. Para maiores informa-
ções ligue: 3761-3658 ou 
2691-0275.

O Homenageado
L obato nasceu em 1882, 

na cidade de Taubaté,  e 
cresceu no Vale do Para-
íba.  Ainda criança já de-
mostrava seu gosto pela 
literatura infantil ,  lendo 
todos os livros da bibliote-
ca do seu avô, o Visconde 
de Tremembé.

 Foto: Divulgação
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omeça a funcio-
nar nesta quin-
ta-feira (28) um 
aplicativo pelo 
qual a Polícia 
Militar vai rece-
ber denúncias 

de crimes e irregularidades. 
Mesmo com o novo recurso, o 
canal 190 continuará operan-
do. Um dos recursos oferecidos 
pelo aplicativo é permitir que 
a vítima peça ajuda sem que o 
criminoso perceba.

“A pessoa só tem que for-
necer o nome e o telefone. A 
partir disso ela recebe uma se-
nha, pela qual ela pode baixar o 
aplicativo, que fica com o con-
tato”, destacou Leonardo Gan-
delman, criador do aplicativo 
Linha Direta.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSUtilidade Pública

C
Segundo ele, o aplicativo 

não emite nenhum tipo de 
registro de chamada e se fe-
cha automaticamente, para 
evitar que o alerta tenha 
sido notado por um crimi-
noso. A mensagem enviada 
para os PMs também pode 
ser enviada também para 
uma rede de contatos.

De acordo com o coronel 
Mauro Fliess, porta-voz da 
corporação, o aplicativo é 
mais uma maneira de apro-
ximação com a sociedade e 
deve contribuir para a agi-
lidade no atendimento das 
chamadas.

“A Polícia Militar vê com bons 
olhos e acredita que mais esse 
canal vai nos auxiliar”, destacou 
o porta-voz da PM. Polícia Militar lança aplicativo que recebe denúncias de crimes

Polícia Militar do RJ lança 
aplicativo pelo qual 
receberá denúncias

Foto: Divulgação

Mãe de aluna sofre sequestro 
relâmpago em frente à creche no Anil

Foto: Divulgação

Segundo testemunhas, mulher ficou presa por cerca de dez minutos 

Um dos policiais militares 
presos em uma operação da 
Polícia Civil, realizada nesta 
quinta-feira (28) para com-
bater milícias, trabalhava no 
Palácio Guanabara, sede do 
Poder Executivo do Estado do 
Rio de Janeiro.

Carlos Vinicius Gomes do 
Nascimento, conhecido como 
Miojo, era lotado na na Primeira 
Companhia Independente da 
Polícia Militar há dois meses, 
segundo a própria PM.

Segundo a Polícia Militar, 
a unidade é responsável pela 
segurança física dos palácios 
do Governo do Estado do RJ, 
mas não era responsável pela 
segurança do governador Wil-
son Witzel e de sua família. Os 
policiais fazem parte da guar-
da palaciana.

De acordo com o promotor 
Fábio Correia, responsável 
pela denúncia, Carlos era lo-
tado no 39º Batalhão (Belford 
Roxo) no começo das investi-
gações. No decorrer da apura-
ção do caso, ele foi transferido 
para a Primeira Companhia In-
dependente. Segundo o pro-
motor, ele já estava detido por 
uma transgressão disciplinar 
quando foi preso.

PM preso em operação contra milícia trabalha 
na sede do governo do RJ

A Polícia Civil do Rio e o 
Ministério Público estadual 
realizaram, na manhã desta 
quinta, uma operação para 
prender milicianos que atuam 
na região de Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense. Até 12h, 
15 pessoas haviam sido presas, 
três delas policiais militares e 
um policial civil.

"Identificamos que esses 
homicídios vinham sendo pra-
ticados por uma organização 
criminosa tipo milícia, que Atua 
naquela região, realizando ex-
torsões, exploração de serviços 
como gatonet, mototáxi, ati-
vidades que geram lucro para 
essa organização criminosa e 
diversos homicídios praticados, 
tanto contra traficantes, como 
contra pessoas que não tinham 
envolvimento com o tráfico ou 
com crimes”, afirmou o delega-
do Moisés Santana.

Cerca de 300 policiais civis 
participam da operação. Foram 
cumpridos 90 mandados de 
busca e apreensão.

Na casa do segundo sargento 
Alex Bonfim Lima, que traba-
lhava no 39º Batalhão, foram 
apreendidas várias armas que, 
de acordo com a quadrilha, per-
tencem à quadrilha. Em toda a 

operação, foram apreendidas 
11 armas, além de munição de 
calibre restrito.

O grupo foi monitorado com 
a ajuda de escutas telefônicas. 
Em uma das conversas, eles 
combinam a execução de um 
possível informante.

“Meu amigo, resolve. Bota 
a touca na cara e resolve”, afir-
mou Nilton dos Santos José, 
conhecido como Velhão. Ele e 
outras 20 pessoas ainda estão 
foragidas.

Governador comenta prisão
O governador do Rio de Janei-

ro, Wilson Witzel, comentou a 
prisão do PM Carlos Nascimen-
to, conhecido como "Miojo". Ele 
voltou a dizer que “não tem ban-
dido de estimação” e que a Polí-
cia Civil trabalha para combater a 
máfia das milícias.

“Não tenho bandido de es-
timação. Esteja onde estiver, 
estamos trabalhando para en-
contrá-lo. Nós sabemos que a 
máfia das milícias, que no Rio 
tem esse nome mas é uma 
máfia, tem que ser combatida 
com investigação. Nós já pren-
demos quase 400 deles e tere-
mos mais operações até o final 
do ano”, afirmou Witzel.

Uma mulher sofreu, na tar-
de desta quarta, um sequestro 
relâmpago quando saía de uma 
creche na Avenida Tenente 
Coronel Muniz de Aragão, no 
Anil, bairro da Zona Oeste da 
cidade. A vítima teria acabado 
de deixar a filha no local e, ao 
entrar no carro que estava esta-
cionado na porta da creche, foi 
abordada pelo criminoso, que 
chegou a encostar uma arma 

no vidro do carro pedindo para 
a mulher abrir a porta do carona.

De acordo com relatos de tes-
temunhas, a mulher ficou presa 
por cerca de dez minutos dentro 
do carro, quando o criminoso se 
assustou ao ver uma viatura e 
teria fugido para a comunidade 
do Tijolinho, na mesma região.

A vítima foi conduzida à 32ª 
DP (Tanque), para registro de 
ocorrência.
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á 157 postos de 
trabalho para 
ampla concor-
rência. Outras 
237 vagas são 
destinadas a 
pessoas com 
d e f i c i ê n c i a 
e reabilita-

dos do INSS. Os interessados 
devem comparecer a um dos 
Centros Municipais de Traba-
lho e Emprego (CMTEs). Confi-
ra os endereços abaixo.

Para se inscrever, é pre-
ciso levar com identidade, 
CPF, carteira de trabalho e 
número de PIS. Se estiverem 
dentro dos perfis desejados 
pelos empregadores, os can-
didatos serão encaminhados 
para entrevistas.

Vagas para ampla
 concorrência

Os profissionais com ensi-
no fundamental incompleto 
podem disputar vagas de mo-
torista carreteiro e açougueiro. 
Aqueles que têm nível funda-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

H
mental completo podem con-
correr aos postos de auxiliar de 
cozinha e auxiliar de limpeza.

No caso de quem tem ensi-
no médio incompleto, a chance 
em disputa é de conferente de 
carga e descarga. Os cargos que 
exigem nível médio completo 
são os de pizzaiolo, repositor 
em supermercado, atendente 
balconista, auxiliar de estoque, 
balconista e auxiliar de linha de 
produção.

á também oportunidades 
para quem tem formação supe-
rior incompleta. As chances são 
para auxiliar administrativo e 
auxiliar financeiro.

Vagas para pessoas com 
deficiência ou reabilitados

Os candidatos com ensi-
no fundamental incompleto 
podem se inscrever para os 
postos de ASG, faxineiro, co-
peiro, oficial de jardinagem, 
operador de loja, auxiliar de 
cozinha, atendente de lancho-
nete, serralheiro, porteira e au-
xiliar de estoque.

Veja 394 vagas de emprego 
para pessoas com diferentes 
níveis de escolaridade

 Há oportunidades para pessoas com ou sem experiência profissional

Aqueles que têm nível fun-
damental completo podem 
concorrer às vagas de aten-
dente comercial, empacota-
dor, repositor, armazenista, 
operador de caixa, balconista 
de padaria, atendente de lan-
chonete, auxiliar de estoque 
e oficial de limpeza.

Quem tem ensino médio in-
completo tem chance de con-
seguir uma vaga como auxiliar 
administrativo (estágio), auxi-
liar de produção, operador de 
telemarketing, operador de loja 
e operador de caixa.

Se a formação é nível mé-
dio completo, há oportuni-
dades disponíveis para ope-
rador telemarketing ativo e 
receptivo, técnico de enfer-
magem, auxiliar administra-
tivo em RH, auxiliar de escri-
tório, técnico em mecânica, 
mecânico, auxiliar de opera-
ções e auxiliar administrati-
vo em TI.

Po r  f i m ,  h á  v a g a s  d e  e s -
t á g i o  e m  Ad m i n i s t ra ç ã o 
e  Jo r n a l i s m o  p a ra  q u e m 
te m  f o r m a ç ã o  s u p e r i o r 
i n c o m p l e t a .

Endereços dos CMTEs
Campo Grande - Rua Barce-

los Domingos 162
Centro (Ciad) - Avenida Pre-

sidente Vargas 1.997 (atendi-
mento exclusivo para pessoas 
com deficiência)
Guadalupe - Rua Luiz Coutinho 
Cavalcanti 576
Ilha do Governador - Estrada 
do Dendê 2.080
Méier - Rua 24 de Maio 931
Providência - Rua da América 81
Santa Cruz -  Rua L opes 
Moura 58
Tijuca - Rua Camaragibe 25

 Entre 29 de novembro e 1º 
de dezembro, o Shopping Gran-
de Rio, em São João de Meriti, 
participará de uma ação inova-
dora para a temporada de Black 
Friday 2019. Conectada com as 
transformações do varejo, com 
novas possibilidades de intera-
ção entre o online e o offline, a 
Aliansce Sonae preparou uma 
campanha inovadora que fará 
parte do calendário de seus em-
preendimentos por todo o país 
– a “Chuva de Descontos”.

Para aproveitar as promo-
ções é simples: basta baixar o 
aplicativo, apontar a câmera 
do celular em busca dos alvos 
espalhados pelos shoppings 
e começar a caça às ofertas. A 
partir daí, aparecerão descon-
tos exclusivos com animações 
interativas personalizadas para 

Black Friday no Shopping Grande 
Rio terá “Chuva de Descontos”
 com realidade aumentada  

tornar a ação ainda mais atrativa 
para os participantes. Além dis-
so, em horários surpresa aleató-
rios os participantes receberão 
mensagens do aplicativo infor-
mando sobre a possibilidade de 
caçar os “superdescontos” em 
locais específicos do mall. Os 
“superdescontos” são ofertas 
mais atraentes dos lojistas para 
os clientes fazerem compras 
com preços ainda melhores.

A “Chuva de Descontos” no 
Shopping Grande Rio contará 
com ofertas de até 70% de des-
conto em diversos segmentos, 
como vestuário, lazer, eletrô-
nicos, alimentação, calçados 
e brinquedos. Grandes redes, 
como Werner Coiffeur, Centau-
ro, Gustavo Tattoo Studio, Mapa 
da Mina, Enzo, entre outras, 
já estão confirmadas na ação. 

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
E para que os consumidores 
aproveitem os dias de campa-
nha e tenham mais tempo para 
realizarem suas compras, o Sho-
pping Grande Rio funcionará 
em horário especial: abrirá na 
sexta-feira e sábado (29 e 30/11), 
das 9h às 23h (Alimentação e 
Lazer), e das 9h às 22h (lojas 
e quiosques); e no domingo 
(01/12), das 10h às 23h (Alimen-
tação e Lazer), e das 10h às 21h 
(lojas e quiosques). Algumas 
operações do empreendimento 
vão operar em horários diferen-
ciados dos demais – o Extra Hi-
permercado funcionará das 8h 
à meia noite (de 28 para 29/11); e 
das 7h à meia-noite (de 29 para 
30/11); Lojas Americanas, da 
meia-noite às 23h30 (de 29 para 
30/11); e a Casas Bahia, das 8h à 
meia-noite (29 e 30/11).

Além do Shopping Grande 
Rio, a campanha de Black Friday 
ocorrerá, também, nos seguintes 
empreendimentos: Bangu Sho-
pping, Boulevard Shopping Cam-

 Campanha contará com promoções exclusivas e “superdescontos” divulgados em horários surpresa

pos, Boulevard Shopping Vila 
Velha, Carioca Shopping, Caxias 
Shopping, Via Parque, Uberlân-
dia Shopping, Franca Shopping, 
Parque D. Pedro Shopping, Bou-
levard Shopping Belo Horizon-
te, Shopping Campo Limpo, 
Shopping Metrópole, Passeio 

das Águas Shopping, Manauara 
Shopping, Boulevard Londrina 
Shopping, Shopping Taboão, 
Continental Shopping, Shopping 
da Bahia, Parque Shopping Ma-
ceió, Boulevard Shopping Feira 
de Santana, Boulevard Shopping 
Belém e Recreio Shopping.

Foto: Reprodução da internet



Roda de samba

ábado é dia de 
Samba da Feira – a 
roda de samba que 
ganhou o respeito 
de artistas como 
Bebeto, Belo, Maria 
Rita, Reinaldo, Al-

cione, Jorge Aragão, Grupo Fun-
do de Quintal, Noca da Portela e 
Diogo Nogueira. O projeto tem 
atraído famosos em busca de 
boa música e revelado novida-
des no gênero, tornando a atra-
ção uma tradição nos Armazéns 
do Engenhão, localizados na 

parte externa do Estádio Nilton 
Santos, no Engenho de Dentro.

O evento gratuito semanal já 
reuniu mais de 12 mil pessoas por 
apresentação nos galpões e sem-
pre traz grandes nomes do sam-
ba como convidados especiais. O 
evento começa às 17h, com o gru-
po “Seligaê”, anfitrião do evento.

No dia 30 de novembro, o can-
tor e compositor Xande de Pilares 
volta ao “Samba da Feira”. Consi-
derado um dos maiores cantores 
de samba do país, ele tem estilo 
próprio e é dono de um talento 

Xande de Pilares está de 
volta ao Samba da Feira

S
No dia 30 de novembro, o cantor e compositor Xande de Pilares volta ao “Samba da Feira”

Culturando 
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que já circulou o mundo, com sua 
voz marcante e inconfundível e 
um jeito bem característico de tor-
nar ainda mais contagiante o ritmo 
do samba.

Serviço:
SAMBA DA FEIRA CONVIDA 

XANDE DE PILARES
Local: Armazém do Enge-

nhão - R. José dos Reis, 189 

- Engenho de Dentro
Data: 30 de novembro (Sábado) 
Horário: 17h
Classificação Livre
Grátis

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

 A partir do pensamento que eti-
queta é para todos, independente-
mente da classe social, o consultor 
Anderson Ferreira, explica que os 
cursos que vem ministrando, tem 
como objetivo possibilitar uma 
harmonia nas relações de convi-
vência entre os indivíduos presen-
tes na sociedade. Com o sonho de 
ministrar seus workshops também 
nas comunidades e escolas, o espe-
cialista  já iniciou dois grandes pro-
jetos antes de 2020 começar. 

Em janeiro,  o empreendedor 
irá iniciar gratuitamente aulas para 
moradores das comunidades de 

Copacabana bairro que reside, com 
a proposta de  levar um pouco do 
conhecimento das boas maneiras, 
etiqueta e mesa posta à todos os 
públicos, independente da sua ren-
da ou posição social.

Anderson ressalta que ainda 
existe um certo tabu no assunto, 
talvez pelo preconceito de que é 
coisa de “elite”, o que não é ver-
dade. Tanto que além do curso de 
gratuito e um projeto meu pes-
soal, já tive 100% de adesão nas 
turmas e isso só fortalece a minha 
percepção de que esse conheci-
mento deve ser universal.

Em 2019, o tema voltou com for-
ça e estamos lutando para que seja 
ainda mais acessível e compreendi-
do tamanha sua importância. An-
derson ressalta que seu propósito 
é ensinar as regras de etiqueta com 
uma didática simples e acessível.

Iniciando dezembro, o profis-
sional está de agenda cheia para 
falar sobre “Como se sair bem nas 
festas de final de ano da empresa”, 
como se portar à mesa, de que for-
ma é possível montar uma mesa de 
forma elegante em diferentes oca-
siões, sobre a arte de receber bem 
seus convidados e muito mais.

 Etiqueta é para todos  

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

“Afinal, etiqueta é ter o co-
nhecimento das regras e nor-
mas de boa conduta e praticá-

-las em seu dia a dia para que 
se tornem naturalmente boas 
maneiras”, disse.

Foto: Divulgação

Consultor Anderson Ferreira
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Lulu Santos realiza Show com 
ingressos esgotados no Melrose 
Ballroom em New York 

Ex Panicat Tânia Oliveira é 
a nova Madrinha de Bateria 
da Acadêmicos do Tucuruvi

Jesus Luz faz procedimento 
estético facial 

Nos últimos dias, propriamente dito no dia 15 
de novembro, o cantor e compositor Lulu Santos 
iniciou nos Estados Unidos a sua turnê 2019 de-
nominada "Pra Sempre", onde a primeira apre-
sentação foi em Los Angeles.

Já neste final de semana, o músico passou 
por São Francisco, Houston e no último dia 22 
o show foi realizado em New York no Melrose 
Ballroom, com ingressos esgotados, onde o 
público lotou a casa de espetáculos para can-
tar todos os sucessos, e podemos dizer que 
foi um show onde quase não se viu celulares 
gravando a apresentação do cantor, pois os 
fãs preferiram cantar juntamente com Lulu, 
acompanhando o músico em um lindo coral 
musical, por mais de duas horas, que foi o 
tempo de duração do espetáculo musical.

Após o show, extremamente atencioso e edu-
cado, e na companhia do namorado Clebson Tei-
xeira, que estava acompanhando tudo, Lulu fez 
questão de atender um enorme número de fãs 
no camarim, onde com uma simpatia indescrití-
vel cativou ainda mais a todos os presente. 

Entre os que deram um pulo até o camarim 
para tietar o cantor, estava Zabelê, uma das filhas 
de Baby do Brasil e também o empresário Josi-
mar Moreira, proprietário do Brazil in Concert.

Para encerrar esta temporada de show na terra 
do Tio Sam, na noite deste domingo (24), Lulu 
Santos se apresenta em Orlando, na Flórida.

Nos últimos dias, propria-
mente dito no dia 15 de no-
vembro, o cantor e compositor 
Lulu Santos iniciou nos Esta-
dos Unidos a sua turnê 2019 
denominada "Pra Sempre", 
onde a primeira apresentação 
foi em Los Angeles.

Já neste final de semana, o 
músico passou por São Francis-
co, Houston e no último dia 22 
o show foi realizado em New 
York no Melrose Ballroom, com 
ingressos esgotados, onde o pú-
blico lotou a casa de espetáculos 
para cantar todos os sucessos, e 
podemos dizer que foi um show 
onde quase não se viu celulares 
gravando a apresentação do can-
tor, pois os fãs preferiram cantar 
juntamente com Lulu, acompa-
nhando o músico em um lindo 
coral musical, por mais de duas 

horas, que foi o tempo de dura-
ção do espetáculo musical.

Após o show, extrema-
mente atencioso e educado, e 
na companhia do namorado 
Clebson Teixeira, que estava 
acompanhando tudo, Lulu fez 
questão de atender um enor-
me número de fãs no camarim, 
onde com uma simpatia indes-
critível cativou ainda mais a 
todos os presente. 

Entre os que deram um pulo 
até o camarim para tietar o can-
tor, estava Zabelê, uma das fi-
lhas de Baby do Brasil e também 
o empresário Josimar Moreira, 
proprietário do Brazil in Concert.

Para encerrar esta temporada 
de show na terra do Tio Sam, na 
noite deste domingo (24), Lulu 
Santos se apresenta em Orlan-
do, na Flórida.

Jesus Luz faz apli-
cação de botox com 
a conhecidíssima Dra 
Cristiane Pessoa na 
tarde dessa terça-feira 
(26). O Dj que tem sua 
agenda muito lotada, 
arrumou um tempinho 
pra cuidar do seu rosto, 
e como sempre esban-
jou muita simpatia.
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Foto: Renato Cipriano / Divulgação

Foto: Divulgação



fastado do fu-
tebol desde 
junho, o go-
leiro Rodolfo, 
enfim, tem 
jugalmento 
marcado na 
C o n m e b o l . 
Acusado de 

doping por uso de cocaína, 
o jogador terá o primeiro 
encontro com o tribunal no 
próximo dia 5 de dezembro. 
A informação foi publicada 
primeiro pelo site Uol.

A reunião será feita por 
meio de videoconferência. 
Rodolfo foi pego no exame 
antidoping no último dia 
23 de maio, após a partida 
do Flu contra o Atlético Na-
cional, pela Copa Sul-Ame-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Acusado de doping, Rodolfo 
tem julgamento marcado pela 
Conmebol para dezembro

A
Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Rodolfo em treino do Fluminense 

ricana, e a partir de junho não 
pôde mais frequentar as de-
pendências do Fluminense.

Desde então, o atleta desis-
tiu de contraprova, foi suspen-
so preventivamente e teve au-
diência cancelada. A primeira 
denúncia formal aconteceu 
apenas em outubro. Há duas 
semanas, a defesa do jogador 
encaminhou a defesa à Con-
mebol. O atleta teve o contrato 
suspenso, mas o clube banca 
os custos do escritório de ad-
vogacia que o representa.

Rodolfo é assumidamente 
dependente químico. O jogador 
foi suspenso por dois anos em 
2012, quando defendia o Athle-
tico-PR e foi flagrado com a mes-
ma substância, um metabólito 
de cocaína. Ele começou a tem-

porada como titular do Flu, mas 
perdeu a posição para Agenor. O 
flagra e a suspensão vieram se-
manas depois da barração.

A primeira instância enfren-
tada pelo atleta será o Tribunal 
de Disciplina da Conmebol. A 
depender da decisão, o joga-

dor terá direito a dois recursos: 
no Tribunal de Apelação, tam-
bém da Conmebol, e na Corte 
Arbitral do Esporte, na Suíça.
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