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Terceiro goleiro do Fluminense, 
Marcos Felipe pode ganhar 
primeira chance no ano

Defesa Civil promove 
simulado de sirenes em 
bairros de Duque de Caxias

TRF-5 suspende uma 
das prisões preventivas 
de Cunha, mas ele 
continuará preso
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Gerente do tráfico do 
Morro dos Macacos 
é preso em operação 
que envolveu 
cinco UPPs

Filho de prefeita 
no Norte Fluminense 
morre em grave 
acidente 
de trânsito
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Conselheiros 
do TCM do Rio 
receberam propina 
da Fetranspor

As vantagens ilícitas eram usadas para 
direcionar o posicionamento dos conselheiros 
em processos envolvendo a licitação das 
empresas de ônibus.
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TRF-5 suspende uma das 
prisões preventivas de Cunha, 
mas ele continuará preso

Habeas Corpus

Primeira Turma 
do Tribunal Re-
gional Federal da 
5ª Região conce-
deu nesta quinta-
-feira (14) habeas 
corpus para Edu-
ardo Cunha em 
uma das prisões 

preventivas do ex-deputado e ex-
-presidente da Câmara.

Cunha, porém, permanecerá 
preso em razão de outros man-
dados de prisão preventiva de-
cretados pelas justiças federais de 
Brasília e do Paraná, em ações às 
quais ele responde, por suspeitas 
de corrupção e lavagem de dinhei-

ro envolvendo a Petrobras e a Caixa 
Econômica Federal.

No caso em que ele recebeu 
o habeas corpus, Cunha é inves-
tigado por recebimento de pro-
pina em troca de favorecimento 
às empreiterias Odebrecht e OAS 
nas obras do estádio Arena das 
Dunas, em Natal, para a Copa do 
Mundo de 2014.

O tribunal suspendeu a prisão 
preventiva por dois votos a um. 
Participaram do julgamento os 
desembargadores federais Elio 
Wanderley de Siqueira Filho, 
Francisco Roberto Machado e 
Alexandre Luna Freire.

No pedido, a defesa de Eduardo 

A
O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha 

Foto: Daniel Castelo Branco/Agência O Dia/Estadão Conteúdo

Cunha argumentou que não há 
mais riscos a ordem pública, já que 
Cunha 'não detém mais grande po-
der de influência política no âmbito 
nacional' e que o partido político 
(MDB) 'não está mais nos poderes 
executivos e estaduais, nem com-

põe a maioria no poder legislativo'.
A defesa também argumen-

tou que 'não há qualquer indí-
cio de risco de fuga do paciente', 
outro motivo que embasou a 
decisão de prisão preventiva de 
Cunha nessa ação.

O pedido de prisão preventiva 
pela Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte foi proferido no dia 6 de 
junho de 2017. A defesa de Cunha 
também argumentou que há 'ex-
cesso de prazo na manutenção da 
custódia cautelar'.

Jair e Eduardo Bolsonaro durante audiência, em agosto

A criação da Aliança pelo 
Brasil consolida o movimento 
do presidente Jair Bolsonaro 
para ungir publicamente o filho 
Eduardo como principal her-
deiro político.

A Aliança foi anunciada nes-
ta semana como partido de sus-
tentação do bolsonarismo.

Hoje deputado pelo PSL-SP, 
Eduardo já havia sido colocado 
em destaque pela tentativa do 
pai de indicá-lo embaixador do 
Brasil em Washington.

A ideia foi bombardeada por 
críticos que viam falta de predi-
cados a Eduardo, que, segundo 
o pai, mereceria tal “filé-mig-
non”. Bolsonaro aproveitou a 
crise com o PSL para abortar 
a ideia, e o filho virou líder do 
partido na Câmara.

Como o movimento para 
tomar o poder na sigla que o 
elegeu em 2018 fracassou, o 
presidente decidiu então que 

 Sem Flávio e Carlos, Eduardo se consolida 
como herdeiro político de Bolsonaro

deixaria o PSL, e Eduardo se-
ria figura de proa pública do 
processo, propagandeando 
os princípios da nova sigla e 
assumindo sua comunicação 
virtual. Foi ele quem divulgou 
o logotipo da agremiação.

O presidente Bolsonaro se 
preparou para a empreitada 
de fundar um partido.

Contratou Admar Gonzaga, 
ex-ministro do Tribunal Supe-
rior Eleitoral que logrou regis-
trar o PSD, partido criado do 
nada por Gilberto Kassab em 
2011, em meros 193 dias. Ge-
ralmente, ter uma sigla viável 
é processo de dois a três anos.

A janela do presidente para 
poder ver candidatos a prefei-
to e vereador pela Aliança em 
2020 é muito estreita: faltam 
hoje menos de 145 dias para o 
limite do registro do partido.

Se bater esse recorde, ainda 
assim há problemas de ordem 

técnica, por assim dizer. Com a 
conflagração, é provável que o 
PSL peça o mandato de deputa-
dos que migrarem para a Aliança, 
Eduardo naturalmente incluído.

A sigla tem esse direito le-
gal, mas o acirramento do 
conflito pode ao fim dar a jus-
tificativa de perseguição para 
os interessados em deixar a 
agremiação liderada por Lu-
ciano Bivar. Mas é algo incerto 
e, salvo alguma acomodação, 
certamente contencioso.

O nome de outro filho presi-
dencial, o senador Flávio (RJ), 
surge como opção para manter a 
família à frente do projeto perso-
nalista da Aliança, que em mani-
festo de fundação define a sigla 
como “o sonho e a inspiração de 
pessoas leais ao presidente Jair 
Bolsonaro”.

Apesar da toxicidade associa-
da a seu nome, devido às inves-
tigações que ligam seu gabinete 

Foto: Marcos Corrêa /Presidência da República

de deputado estadual no Rio a 
milicianos, Flávio já apresentou 
seu pedido de desfiliação do 
PSL na sequência do anúncio do 
novo partido.

Ainda assim, é Eduardo o 
nome à frente da Aliança. O 
deputado já é o principal arti-
culador do chamado grupo ide-
ológico do governo, orientado 
pelas ideias do escritor Olavo de 

Carvalho, e é considerado um 
“chanceler sombra” do titular, 
o igualmente olavista Ernesto 
Araújo.

O resto é especulação. Ele po-
deria ser candidato a presidente 
em 2026, na hipótese de o pai 
ser reeleito em 2022 e a ideia de 
um clã no poder virar uma reali-
dade —ao estilo da família Bush, 
nos EUA.



rês conselhei-
ros do Tribunal 
de Contas do 
Município do 
Rio de Janeiro 
(TCM) foram 
delatados como 
beneficiários de 

esquema de propina da Federa-
ção das Empresas de Transportes 
de Passageiros do Rio de Janeiro 
(Fetranspor). As vantagens ilíci-
tas eram usadas para direcionar 
o posicionamento dos conse-
lheiros em processos da Corte 
de Contas envolvendo a licitação 
das empresas de ônibus da capi-
tal fluminense, iniciada em 2010 
na gestão Eduardo Paes.

O relato consta em anexos da 
delação premiada do ex-presiden-
te da Fetranspor, Lélis Teixeira, a 
qual o 'Estado' teve acesso. São 
25 anexos que citam políticos,  
servidores da Receita e da Polícia 
Federal e magistrados e conse-
lheiros do judiciário fluminense.

Lélis Teixeira cita três conse-
lheiros do TCM em sua delação, 
que teriam mantido relações e 
atuado em favor da Fetranspor. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio
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Segundo o delator, as relações 
eram 'circunstanciais' e que, 'em 
regra', as empresas de transporte 
eram procuradas 'por iniciativa de 
algum conselheiro específico, e 
quando havia processos em análi-
se junto ao TCM'.

As informações, diz Lélis, foram 
repassadas a ele pelo então pre-
sidente do Conselho Superior da 
Rio-Ônibus, João Augusto Morais 
Monteiro, e o vice-presidente da 
entidade, Otacílio Monteiro.

Um dos casos se refere à licita-
ção aberta em 2010 na qual 41 em-
presas participaram. Em julho de 
2012, o TCM questionou o certame 
ao apontar sinais de possível cartel 
após notar que várias Um dos casos 
se refere à licitação aberta em 2010 
na qual 41 empresas participaram. 
Em julho de 2012, o TCM questio-
nou o certame ao apontar sinais de 
possível cartel após notar que várias 
empresas vencedoras já operavam 
no sistema público de transporte do 
Rio antes e o endereço listado por 
quatro consórcios era o mesmo: a 
sede da Rio-Ônibus. O CNPJ das em-
presas também tinha sido aberto no 
mesmo dia.

Sete das empresas listadas 
pertenciam a Jacob Barata Filho, 
o 'Rei do Ônibus', investigado na 
Lava Jato.

Segundo Lélis Teixeira, o 
conselheiro Antônio Carlos 
Flores de Moraes, relator do 
processo na Corte, propôs a 
realização de várias diligên-
cias e questionamentos à Pre-
feitura do Rio e aos consórcios 
vencedores.

"Após o atendimento de vá-
rias exigências pela Prefeitura 
e pelos consórcios vencedores 
da licitação, houve negociações 
para pagamento de propina 
para o conselheiro Antônio Car-
los Flores", delata Lélis.

Segundo ele, as negociações fo-
ram realizadas diretamente entre 
Otacílio Monteiro e Antônio Carlos, 
na residência do conselheiro "O pa-
gamento se deu em troca de voto 
favorável à aprovação e ao arquiva-
mento do Edital".

Em junho de 2013, Antônio 
Carlos voltou atrás e, em seu voto 
337, determinou o arquivamento 
do processo no Tribunal de Contas 
da União. À época, o magistrado 
descartou a suspeita de cartel com 
base em informações prestadas 
pelo ex-secretário de Transportes 
do Rio, Alexandre Salomão Fontes.

Segundo Fontes apresentou 
aos autos, a formação de car-
tel não era possível visto que 

a Prefeitura tinha o poder de 
estabelecer, unilateralmente, 
diversos aspectos do serviço, 
como tarifas, itinerários e horá-
rios - a definição de cartel para 
o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) é a 
de acordo entre empresas para 
estipular o valor e a qualidade 
do produto para eliminar a con-
corrência e aumentar o lucro 
dos empresários

"Após o esclarecimento sobre 
uma possível configuração de cri-
me contra a ordem econômica, 
considero nesse instante também 
o tema completamente superado", 
afirmou Antônio Carlos Flores, ao 
pedir o arquivamento do processo.

O relato consta em anexos da delação premiada do ex-presidente da Fetranspor, Lélis Teixeira

 Foto: Reprodução/TV Globo

Conselheiros do TCM são delatados 
em esquema de propina que 
favorecia empresas de ônibus
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O Rio é de todos 

Acidente aconteceu no fim da madrugada desta sexta 

O filho da prefeita de São 
João da Barra, no Norte Flu-
minense, Carla Machado (PP), 
morreu em um grave aciden-
te de trânsito, no fim da ma-
drugada desta sexta-feira. O 
carro em que Pedro Machado 
dos Santos, de 21 anos, esta-
va, um Toyota Corolla preto, 
colidiu fortemente contra 
uma mureta.

O caso aconteceu na altura 
do número 349 da Avenida XV 
de Novembro, no município 
vizinho de Campos dos Goy-
tacazes. Agentes do quartel de 
Campos do Corpo de Bombei-
ros foram acionados às 5h48 
por causa do acidente. Eles es-
tiveram no local e atestaram a 
morte de Pedro. 

Nas redes sociais, amigos 
da família lamentaram a mor-

Filho de prefeita no Norte Fluminense morre 
em grave acidente de trânsito

te trágica. "O momento agora 
é orar por essa mãe! Que dor, 
que momento triste", disse 
uma internauta. "Só vejo a 
chuva lá fora nesse momento 

e a resposta que tenho, até 
o dia, está triste, Carla Ma-
chado. Só peço a Deus muita 
força pra você e toda sua fa-
mília", desejou outra.

 Foto: Reprodução/Internet

Foto: Reprodução/Twitter

Um carro capotou por 
volta das 5h45 desta sex-
ta-feira (15) em Niterói, na 
Região Metropolitana do 
Rio, e acabou caindo no 
mar. O motorista conse-
guiu sair do veículo.

Carro capota e acaba caindo no mar em Niterói, RJ
O motorista Carlos Alberto 

Viana Neto, quando os bom-
beiros do Quartel de Charitas 
chegaram, já estava na areia e se 
recusou a ir ao hospital.

O acidente aconteceu na Ave-
nida Quintino Bocaiúva.

Imagens mostram carro já na água em São Francisco
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P r e f e i t u r a 
de Duque de 
Caxias, atra-
vés da Sub-
s e c r e t a r i a 
Municipal de 
Defesa Civil, 

vai promover neste sába-
do, 16/11, das 9h às 11h, 
mais um Exercício Simu-
lado de Sirenes com De-
socupação de Áreas Vul-
neráveis, proveniente de 
Deslizamento e Inunda-
ções (Alagamentos). Desta 
vez serão mobilizados os 
moradores dos bairros do 
Pilar, Jardim Gramacho e 
Jardim Primavera, no pri-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
meiro e segundo distritos. 
A preparação para o Exercí-
cio Simulado teve início há 
uma semana, com panfle-
tagem e aviso sobre o trei-
namento. As ações contam 
com o apoio e participação 
dos agentes voluntários do 
Processo Apell.

O Simulado é uma ação 
preventiva com o objetivo 
de gerar maior conhecimen-
to e orientar os moradores 
que residem próximos as 
sirenes. Neste ano, a Defesa 
Civil já realizou os exercí-
cios nas regiões de Xerém e 
Jardim Anhangá.

Através da realização do 

exercício simulado, a De-
fesa Civil de Duque de 
Caxias testará o funciona-
mento das 18 Sirenes em 
atividade no município, 
com o deslocamento dos 
moradores até o Ponto de 
Apoio, bem como validan-
do as rotas de fuga, inte-
grando assim um conjunto 

Ação ocorre neste sábado, 16, no Pilar, Jardim Gramacho e Jardim Primavera

Defesa Civil promove simulado 
de sirenes em bairros de 
Duque de Caxias

 Foto: Divulgação

de atividades de Prepara-
ção e Resposta. Com essas 
ações, a Defesa Civil pre-
tende garantir a segurança 
comunitária construindo 
uma cultura de preparação 
e prevenção nas comunida-
des mais atingidas nos perí-
odos de chuvas.

A Prefeitura de Duque de 

Caxias espera contar com 
a presença de todos os re-
sidentes destas comunida-
des, em função da extrema 
importância deste exercí-
cio. A Defesa Civil de Du-
que de Caxias disponibiliza 
os telefones 08000 230 199 
e 2673-2203 para o atendi-
mento à população.

 A ação terá início no dia 18 de novembro

 A Secretaria de Saúde de 
Itaguaí realizará a segunda eta-
pa da campanha de vacinação 
contra o sarampo em nove pos-
tos do município. A ação terá 
início no dia 18 de novembro 
e o dia D de mobilização na-
cional contra o Sarampo será 
no dia 30 de novembro. Nesta 
etapa, o público alvo será a po-
pulação de seis meses a 11 me-
ses de idade e adultos de 20 a 
29 anos.

O sarampo é uma doença 
contagiosa, transmitida com 
facilidade de uma pessoa 

Segunda etapa da vacinação contra o 
sarampo começa dia 18 de novembro  

para outra por meio da fala, 
tosse ou espirro. Tem como 
sintomas mal-estar, dor de 
cabeça, febre, tosse e coriza, 
olhos vermelhos/conjuntivi-
te e manchas vermelhas que 
aparecem no rosto e se espa-
lham pelo corpo. O tratamen-
to é feito com auxílio médico. 
A forma mais eficaz de pre-
venção é a vacinação.

Independentemente da 
campanha, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde segue nor-
malmente com a vacinação 
de rotina nas unidades de 

saúde. Procurar informações 
sobre os dias de vacinação 
nas unidades:

Clínica da Família em 
Ibirapitanga

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

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Mesquita já recebe a pré-
-matrícula para os novos alunos 
da Educação Infantil (até 5 anos), 
pela internet. Os candidatos po-
dem se inscrever até o dia 30 de 
novembro, a partir dos sites educa.
mesquita.rj.gov.br ou prematricu-
la.mesquita.rj.gov.br, escolhendo 
até duas opções de escolas. Quem 
preferir pode também realizar a 
inscrição nas unidades escolares 
da rede municipal de ensino ou 
na própria Secretaria Municipal de 
Educação.

“Em apenas uma semana, já regis-
tramos mais de 1.700 inscrições. Para 
os alunos da pré-escola, com idade 
entre 4 e 5 anos, não haverá sorteio. 

 Educação Infantil  de Mesquita está 
com pré-matrícula aberta

A consulta da unidade para onde 
o aluno será designado acontecerá 
no próprio site, a partir do dia 9 de 
dezembro”, informa Monique Rosa, 
subsecretária municipal de Educação 
de Mesquita.

A pré-matrícula online é desti-
nada à Educação Infantil, ou seja, 
para alunos entre zero e 5 anos. In-
formações sobre as vagas de Ensi-
no Fundamental, ou seja, do 1º ao 
9º ano e da Educação de Jovens 
e Adultos, podem ser obtidas na 
unidade escolar de preferência, 
a partir de 6 de janeiro de 2020. 
Quem preferir pode ainda entrar 
em contato com o Departamento 
de Matrícula Escolar, pelo telefo-
ne 2696-1681. 

 Período de inscrição vai até o final deste mês e ela pode ser realizada pela internet ou nas unidades escolares



D e l e g a c i a 
de Homicí-
dios da Ca-
pital (DHC) 
abriu inqué-
rito para in-
vestigar as 
circunstân-
cias da mor-

te de Oseas Gomes Sales, de 
33 anos. Ele foi assassinado 
na noite desta quinta-feira, 
em Realengo, na Zona Oeste 
do Rio. A vítima estava indo 
comemorar o aniversário, 
quando teve o carro cercado 
por homens armados. A Polí-
cia Civil suspeita que o crime 
esteja relacionado a outro 
homicídio ocorrido horas 
antes em Bangu.

A polícia investiga se 
homens envolvidos com a 
contravenção sejam os res-
ponsáveis pelas mortes.  De 
acordo com a polícia, Ose-

Delegacia de Homicídios

A
as trabalhava com venda de 
bolões de apostas em jogos 
de azar. Horas antes da mor-
te dele, o feirante Pablo Costa 
Nunes, 31 anos, foi morto em 
uma feira em Bangu.

Oseas chegou a ser levado 
ainda com vida para o Hospital 
Municipal Albert Schweitzer, 
mas não resistiu. De acordo 
com testemunhas, pelo me-
nos 20 disparos foram feitos 
contra o carro da vítima. Agen-
tes da DHC estiveram no local 
do ataque e colheram informa-
ções para ajudar na elucidação 
do crime.

Nas redes sociais amigos la-
mentaram a morte da vítima. 
"Meus sinceros sentimentos a 
todos da família e amigos. Que 
Deus, na pessoa do Espírito San-
to, conforte o coração de todos. 
Que possamos guardar os mo-
mentos felizes que vivemos com 
o nosso amigo Oseas, acreditan-

do que ele está em um melhor 
lugar", escreveu uma amiga.

A morte de Oseas revela 
uma onda de crimes na região 
da Zona Oeste da capital. Na 

última terça-feira, a pequena 
Ketellen Umbelino de Oliveira 
Gomes, de 5 anos, morreu de-
pois de ser atingida por uma 
bala perdida. A menina estava 

indo para a escola, quando ho-
mens armados assassinaram 
um rapaz de 17 anos. A criança 
foi atingida na perna e teve a 
feia femoral perfurada.

Polícia investiga se contraventores 
ordenaram assassinatos de dois 
homens na Zona Oeste

Sábado 16 a Segunda 18 de Novembro
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Carro da vítima foi atingido por mais de vinte tiros, segunda a polícia

Foto: Divulgação

Operação aconteceu nesta quinta

Um dos gerentes do tráfico 
de drogas do Morro dos Ma-
cacos foi preso, nesta quinta-
-feira, na comunidade de Vila 
Isabel, na Zona Norte do Rio. 
Conhecido como Filhote, o cri-

Gerente do tráfico do Morro dos Macacos é 
preso em operação que envolveu cinco UPPs

minoso foi capturado durante 
uma ação que envolveu as uni-
dades de Polícia Pacificadora 
São João, Lins, Mangueira e Vila 
Cruzeiro, além da UPP local.

De acordo com a Polícia Mi-

litar, o traficante, que é filho 
do criminoso conhecido como 
XT, outro gerente do tráfico lo-
cal, estava sendo monitorado 
pela Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora (CPP).

 Foto: WhatsApp/O DIA 

Foto: Luciano Belford / Agência O DIa

Uma policial militar foi vítima 
de tentativa de assalto quando 
chegava em casa com a filha, na 
noite desta quinta-feira, em São 
Gonçalo. O caso aconteceu por 
volta das 22h30, no bairro Mu-
tuá, no município da Região Me-
tropolitana do estado.

De acordo com a PM, a 
agente, que é lotada no 7º 
BPM (Niterói), e a filha foram 
abordadas por dois crimino-
sos. Ela reagiu e conseguiu ba-
lear um dos assaltantes.

PM é vítima de tentativa de assalto 
quando chegava em casa com a filha

A policial, então, acionou o 7º 
BPM, que conseguiu encontrar 
nas redondezas o bandido, iden-
tificado como Paulo Roberto 
Pacheco do Amaral, de 18 anos, 
ferido. Ele, que está com o qua-
dro de saúde estável, estava com 
uma pistola falsa. O outro crimi-
noso conseguiu fugir. 

Paulo Roberto foi levado sob 
custódia ao Hospital Estadual 
Alberto Torres (Heat), no Co-
lubandê. O caso foi registrado na 
73°DP (Neves).

Caso foi registrado na delegacia de Neves
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ara per-
mitir  que 
2.400 fun-
c i o n á r i o s 
da Comlurb 
se aposen-
tem com 
salários de 
cerca de R$ 

8 mil — e não com o teto 
do INSS (R$ 5.839,45) — o 
prefeito do Rio,  Marcelo 
Crivella,  enviou para a Câ-
mara de Vereadores o Pro-
jeto de Lei Complementar 
146/2019, que transfere 
os trabalhadores da com-
panhia admitidos até 5 de 
outubro de 1988 — data 
da promulgação da Cons-
tituição Federal — para o 
Regime Jurídico Único do 
funcionalismo municipal. 
Hoje,  esses funcionários 
atuam sob o regime de 
trabalho celetista.  Com a 
mudança, se tornarão ser-
vidores estatutários.

"Estes f uncionários es-
tão na faixa de 65 anos 
e,  embora já estejam em 
fase de aposentadoria, 
não requisitam o benefí-
cio porque os valores do 
INSS estão muito abaixo 
do salário que recebem na 
companhia,  em média,  R$ 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAposentadoria

P
8 mil.  Todos são anteriores 
à Constituição de 1988 e, 
portanto, têm o mesmo di-
reito dos funcionários esta-
tutários",  informou a asses-
soria do prefeito,  em nota.

O projeto deve render 
debates entre os vereado-
res,  porque a justif icativa 
do texto não traz cálculos 
sobre o impacto na Previ-
dência do município com a 
entrada de mais 2.400 no-
vos ser vidores.  Até porque 
os trabalhadores do regime 
celetista contribuem, no 
máximo, com alíquotas en-
tre 8% e 11% sobre o teto do 
INSS (pelas regras antigas, 
válidas antes da reforma 
da Previdência).  No regime 
previdenciário dos ser vido-
res municipais,  a alíquota é 
de 11% sobre todo o venci-
mento, e a prefeitura reco-
lhe 22% (contribuição pa-
tronal).

Segundo a Prefeitura do 
Rio,  a medida vai gerar uma 
economia de cerca de R$ 8 
milhões por mês para os co-
fres públicos,  porque esses 
funcionários deixarão de 
contribuir para o INSS, e a 
prefeitura deixará de fazer 
o repasse obrigatório de 8% 
ao mês para o Fundo de Ga-

 Projeto de Crivella transforma
funcionários da Comlurb em servidores 
para garantir salário de R$ 8 mil

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

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

Foto: Foto: Pablo Jacob

rantia do Tempo de Ser vi-
ço (FGTS) do trabalhador.

"Esta economia poderá 
ser ainda maior porque a 
administração municipal 
pretende pedir ao INSS o 
ressarcimento pelas alí-
quotas pagas durante os 
anos de contribuição des-
tes empregados",  afirmou.

Na justif icativa do pro-
jeto,  Crivella também ale-
gou que a proposta con-
cretiza o disposto na L ei 
municipal 2.008, de 21 de 
julho de 1993, "que estabe-
lece normas de incidência 
do Regime Jurídico Único 
sobre ser v idores públicos 
do Município do Rio de Ja-

neiro,  declarada constitu-
cional em 15 de 1998 pelo 
Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro".

A equipe do prefeito 
não respondeu por que 
essa mudança está sendo 
env iada agora para Câma-
ra de Vereadores,  e não no 
início da gestão.

 Os servidores da Prefeitura 
do Rio terão o prazo entre os dias 
18 e 21 de novembro, de segun-
da a quinta-feira, para inscrevem 
seus filhos para concorrerem às 
vagas da Creche Institucional Dr. 
Paulo Niemeyer para o ano letivo 
de 2020. A creche fica na sede da 
prefeitura, na Cidade Nova. A Sub-
secretaria de Serviços Comparti-
lhados da Casa Civil publicou as re-
gras no Diário Oficial do Município 
desta quinta-feira, dia (14).

Creche Dr. Paulo Niemeyer abre 
vagas para filhos de servidores 
da Prefeitura do Rio

Os segurados do Funprevi 
(Fundo Especial de Previdência 
do Município) e com direito ao 
auxílio-creche também podem 
fazer a inscrição.

São oferecidas 25 vagas para a 
turma do berçário, para crianças 
nascidas entre 1º de abril de 2018 
e 31 de março de 2019. Duas das 
vagas são para crianças com de-
ficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habili-
dades/superdotação.

Foto: Divulgação 

 A creche fica na sede da prefeitura, na Cidade Nova



Campeonato

assim em toda 
rodada do campe-
onato. Amigos de 
toda a vida, mas 
que escolheram 
cores diferentes 
para torcer no fu-
tebol, prometem 
pagar a cerveja do 

rival caso seu time perca em campo. 
Só que muitas vezes a brincadeira 
fica só no gogó de quem prometeu 
a cerveja e quem leva a melhor na 
partida fica com a garganta seca por 
causa do calote do amigo.

Para resolver esse problema 
clássico entre torcedores de todo 
o Brasil, a Cervejaria Brahma, par-
ceira nº1 do futebol brasileiro, 
junto com Zé Delivery, a maior 

plataforma de bebidas do Brasil, 
desenvolveu a “Rodada Brahma”, 
uma plataforma que nunca não vai 
deixar quem ganhou o clássico na 
mão por uma falsa promessa do 
seu amigo rival.

“Brahma faz parte das vidas 
das pessoas há 130 anos e desde o 
início da popularização do futebol 
no País amigos que torcem para 
times diferentes prometem pagar 
a rodada de cerveja em dia de clás-
sico. Mas infelizmente sempre tem 
aquele amigo que não cumpre o 
que prometeu. A Rodada Brahma 
chega para encerrar essa história e 
garantir a cerveja já gelada na casa 
do torcedor vencedor” conta José 
Octávio Freitas, gerente de marke-
ting de Brahma.

 Brahma e Zé Delivery lançam plataforma 
que garante a entrega da cerveja
 prometida por torcedores de times rivais

É Para tornar a experiência de torcer com amigos mais divertida, marcas apresentam a “Rodada Brahma”

Culturando 
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Mas como funciona? Se você 
confia tanto na performance do 
seu time, antes do encontro no 
campeonato, você pode selecio-
nar o confronto no site brahma.
com.br/rodadabrahma e con-
vidar um amigo para prometer 
a rodada de Brahma caso o seu 
time perca. A compra é condicio-
nal, ou seja, se o seu time perder, 
seu amigo recebe a promessa. 
Caso o seu time ganhe, a compra 
é automaticamente cancelada e 
você não paga a rodada.

“O Zé Delivery é a única plata-
forma de bebidas do Brasil que 
garante a entrega da sua cerveja 
gelada, de forma rápida e barata. 
E para que uma promessa seja 
cumprida, como acontece em 
toda rodada de futebol, é preci-
so ter a agilidade do Zé para que 
quem prometeu de fato pague 
a Brahma do amigo que viu seu 
time ganhar”, afirma Claudio 
Azevedo, Head de Marketing e 
Growth do Zé Delivery. O servi-
ço opera em São Paulo, Curitiba, 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
e outras cidades como Santos, 
Campinas e Ponta Grossa.

A Rodada Brahma indepen-
de da participação de duas 
pessoas na brincadeira. Mas se 
prometeu e seu time perdeu, 
tem que pagar. O pedido para 
cada ação é limitado a R$ 20 
(incluindo o frete) e a operação 
é feita pelo Zé Delivery.

A ação foi idealizada pela AQKA.
Veja o filme da campanha aqui: 

https://youtu.be/-26J4vaNiSM

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

 Para celebrar o Natal, até 05 
de dezembro, o Shopping Grande 
Rio, do grupo Aliansce Sonae, rea-
liza a campanha “Natal Solidário”, 
com o apoio do Instituto da Crian-
ça. A ação visa arrecadar brinque-
dos  novos ou usados, em bom es-
tado, que serão destinados à Casa 

da Criança Lar São José, cadastra-
da na instituição e localizada em 
São João de Meriti.

A Casa da Criança Lar São José 
é uma organização sem fins lucra-
tivos, mantida pelas filhas da cari-
dade de São Vicente de Paulo, que 
oferece atendimento educacional 

e assistencial, totalmente gratuito, 
às crianças carentes em idade de 
creche e pré-escola. Atualmente, o 
Lar atende 152 crianças com faixa 
etária entre 4 meses e 6 anos.

Ao todo, dez shoppings da 
Aliansce Sonae se uniram para 
apoiar o Instituto da Criança em 

 Shopping Grande Rio promove campanha 
“Natal Solidário” com apoio do Instituto da Criança

dianapiresassessoria@gmail.com
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três ações solidárias simultâneas. 
A Campanha de Natal é mais um 
fruto do apoio da companhia ao 
Instituto da Criança. A ação teve 
início em junho, quando mais de 
2 mil peças, como roupas e co-
bertores, foram arrecadadas na 
Campanha do Agasalho. Em se-
tembro, a Campanha do Dia das 
Crianças angariou mais de 1.800 
itens para crianças.

O Instituto da Criança, cuja 

missão é articular ações sociais 
para transformar vidas, faz parte 
do Economic and Social Council 
das Nações Unidas e está entre as 
100 melhores ONGs do mundo, 
segundo a NGO Advisor – reafir-
ma o compromisso da Aliansce 
Sonae em usar sua capilaridade e 
sua capacidade de inovação para 
criar impactos positivos nas co-
munidades do entorno de seus 
shoppings.



fratura na 
mão es-
querda do 
goleiro Mu-
riel, vai dei-
xar o Flumi-
nense sem 
o goleiro 
titular na 
reta final da 

temporada de 2019. A situação 
tem deixado os torcedores apre-
ensivos. O time luta contra a 
queda para a Série B e a ausência 
de um dos melhores jogadores 
do elenco foi mais uma notícia 
negativa após a volta o Z-4, na 
última rodada. 

O primeiro reserva Agenor, 
de 29 anos, é alvo de críticas por 
ter chegado ao clube no início da 
temporada fora da forma física 
ideal. Em 2019, foi titular em dez 
jogos e levou 14 gols. Foi sacado 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Terceiro goleiro do Fluminense, 
Marcos Felipe pode ganhar 
primeira chance no ano

A
da equipe para dar lugar a Muriel 
após atuação negativa contra o 
Bahia, em que falhou aos sair jo-
gando com os pés e levou um gol e 
acabou expulso ao se adiantar para 
defender cobrança de pênalti.

Com Rodolfo suspenso por 
doping, crescem as possibilidades 
do terceiro goleiro Marcos Felipe 
ganhar a primeira chance como 
titular este ano. Na última quin-
ta-feira, o jovem treinou entre os 
titulares nas atividades comanda-
das pelo técnico Marcão.

Aos 23 anos, o jogador foi for-
mado em Xerém e tem apenas 
quatro partidas como profissional. 
Este ano foi relacionado para 16 
jogos. Na base, foi destaque e teve 
passagens pela Seleção Brasileira 
em todas as categorias, antes de ser 
promovido aos profissionais. A úl-
tima partida foi em janeiro de 2018, 
quando esteve em campo na der-

Foto: Divulgação/Conmebol

Marcos Felipe é tratado como um talento a ser preservado

rota por 3 a 1 para o Barcelona do 
Equador, na Florida Cup, torneio 
amistoso de pré-temporada.

 
Renovação acertada

Mesmo sem atuar, Marcos Feli-
pe é tratado como um talento a ser 
preservado, nas Laranjeiras. Em 
meados de agosto, o Fluminense 
anunciou,a renovação do contra-
to com o jogador. O vínculo que 
se encerraria no fim de 2019 foi 
estendido até julho de 2022.

Em entrevista, Marcos Feli-
pe não escondeu a felicidade 
com a notícia e se disse ansioso 
por uma oportunidade de dar 
alegrias ao torcedor tricolor.

"Meu sentimento é de muito 
alegria, o Fluminense é um clu-
be de muita grandeza. Minha 
expectativa é de trazer muitas 
alegrias ao torcedor tricolor, 
jogando pelo clube. Aguardo 
ansioso por uma oportunidade 
e, quando ela chegar, com cer-

teza darei o meu melhor", disse 
logo após o acerto com o Flu.

Nesta sexta-feira, Marcão 
ainda comanda mais um treino 
antes da partida decisiva con-
tra o Atlético-MG, no sábado, 
às 19h, no Maracanã. A decisão 
sobre quem vai ser titular no 
gol tricolor no duelo válido, 
pela 33ª rodada do Brasileirão 
vai depender do desempenho 
dos atletas sob os olhares aten-
tos do treinador.
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