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O governador Wilson Witzel já acena com a Lei estadu-
al de Incentivo à Cultura a empresas que queiram inve-
stir no réveillon. Sem dar detalhes, o estado diz que já 
existem negociações com patrocinadores para garantir 
cerca de R$ 5 milhões.

Em caso de título 
do Flamengo na 
Libertadores, festa 
será no Centro com 
trio elétrico 

Pág 3

Depois de tentar o 
carnaval, Witzel quer
 agora tomar conta 
do réveillon do Rio 
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'Temos que prestigiar o policial', 
diz Bolsonaro ao defender texto 
que isenta militar de punição

Opinião

p r e s i d e n t e 
Jair Bolsonaro 
afirmou nes-
ta sexta-fei-
ra (22) que é 
preciso “pres-
tigiar” os po-
liciais e disse 

que “qualquer problema é 
culpa da polícia” ao defen-
der o projeto enviado por 
ele ao Congresso que isenta 
de punições militares e po-
liciais que atuam em opera-
ções de Garantia da Lei da 
Ordem (GLO).

A declaração de Bolsona-
ro foi dada em entrevista 
na saída do Palácio da Al-
vorada e foi em defesa da 
proposta do chamado ex-
cludente de ilicitude, apre-
sentada nesta quinta-feira 
(21) pelo governo.

As operações de GLO de-
pendem de autorização do 
presidente da República e 
concedem provisoriamente 
às Forças Armadas o poder 
de polícia.

Em busca de “segurança 
jurídica”,  o projeto estabe-
lece regras para eventual 
isenção de atos ilegais, 
cometidos contra crimi-
nosos,  feitos por milita-
res e agentes vinculados à 
União e aos estados:

Forças Armadas
Força Nacional de Segu-

rança
Polícia Federal
Polícia Rodoviária Federal

Polícias Civis
Polícias Militares
Corpos de Bombeiros Mi-

litares
Nesta sexta, Bolsonaro 

não quis fixar um prazo com 
a expectativa de quando Câ-
mara e Senado aprovarão o 
projeto de lei.

“Eu não posso, pelo amor 
de Deus. Eu f iquei 28 anos 
lá dentro [do Congresso, 
como deputado].  Tem pro-
jeto que f ica.. .  Tem projeto 
meu desde que eu assumi, 
em 1991”,  disse.

Questionado se espera 
dif iculdades para aprovar 
o projeto de lei ,  B olsonaro 
disse que haverá “reação 
da esquerda” e,  na sequ-
ência,  defendeu prestigiar 
os policiais .

“Existe a reação da es-
querda, os falsos direitos 
humanos. Tudo é culpa, 
qualquer problema é culpa 
da polícia. Nós já tivemos 
estados onde a polícia não 
foi para rua, viu a desgraça 
que aconteceu. Nós temos 
que prestigiar o policial”, ar-
gumentou.

Promessa de campanha 
de Bolsonaro, o projeto de 
lei estabelece que ações de 
militares das Forças Arma-
das e de agente de segurança 
pública, durante operações 
GLO, serão consideradas “le-
gítima defesa” em casos de 
enfrentamento de prática de 
terrorismo ou de iminência 
dessa prática, e condutas 

O

Presidente Jair Bolsonaro fala com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada

 Foto: Divulgação 

que possam causar morte 
ou lesão, como restrição de 
liberdade com violência ou 
ameaça grave, e porte ou uso 
ostensivo de arma de fogo.

Ao se deparar com esses 
casos, o agente só poderá ser 
punido se cometer excessos 
de forma proposital, e não 
cabe aí prisão em flagrante. 
Além disso, a pena ainda 
pode ser reduzida. O texto 
também prevê que a Advo-
cacia-Geral da União faça a 
defesa dos militares.

Caso Ágatha
Nesta terça-feira (19), Po-

lícia Civil do Rio de Janei-

ro concluiu que a menina 
Ágatha Félix, de oito anos, 
morreu atingida por um tiro 
disparado por policiais mi-
litares no Alemão, na Zona 
Norte do Rio.

Perguntado se no caso da 
menina caberia o excluden-
te de ilicitude, Bolsonaro 
explicou que o projeto apre-
sentado no Congresso fala 
especificamente de opera-
ções de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO):

"O projeto nosso trata de 
GLO, e quem estiver conos-
co nessa operação. Não é 
justo, por exemplo, citar um 
caso das Forças Armadas. 

Um garoto de 20 anos de 
idade, torce pro Flamengo, 
tem sua namorada. Numa 
operação GLO, acontece um 
imprevisto numa área ur-
bana, que pode acontecer, 
você submete a uma audi-
toria militar para pegar de 
12 a 30 anos de cadeia. Isso 
não é justo. É isso que está 
em jogo. Nenhum militar vai 
sair cometendo absurdos em 
excesso. O possível excesso 
doloso tem punição", dis-
se no início da tarde desta 
sexta na saída de um even-
to na Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército na 
Urca, Zona Sul do Rio.



altando pou-
co mais de um 
mês para a che-
gada de 2020, 
a prefeitura vai 
precisar alte-
rar seus planos 
para tirar do 
papel a festa 

de réveillon mais famosa do 
país. Inicialmente, o municí-
pio previa angariar recursos 
na iniciativa privada para arcar 
integralmente com a queima 
de fogos e shows, orçados em 
R$ 13 milhões, em Copacaba-
na , mas nenhum patrocínio 
foi assinado até o momento 
para contratar artistas e mon-
tar a logística. O governo do 
estado, que perdeu a disputa 
com a prefeitura pela gestão 
do Sambódromo, parte para 
uma nova missão: ganhar o 
protagonismo na virada do 
ano. O governador Wilson 
Witzel já acena com a Lei es-
tadual de Incentivo à Cultura 
a empresas que queiram in-
vestir no réveillon. Sem dar 
detalhes, o estado diz que 
já existem negociações com 
patrocinadores para garantir 
cerca de R$ 5 milhões.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSGoverno do Rio

F
"A prefeitura não está dando 

a devida atenção aos grandes 
eventos, como o carnaval e a 
Árvore da Lagoa. Então, para o 
réveillon, o governador Wilson 
Witzel disponibilizou a Lei de 
Incentivo, que permite a em-
presas investir no setor cultural 
tendo, como contrapartida, aba-
timento no ICMS que seria re-
passado ao estado", diz o secre-
tário estadual de Cultura, Ruan 
Lira, acrescentando que, este 
ano, apresentações do Cirque 
du Soleil, de blocos de rua e des-
files na Sapucaí, por exemplo, 
receberam incentivos da ordem 
de R$ 65 milhões.

Cotas serão vendidas
Mas o presidente da em-

presa municipal de Turismo, 
Marcelo Alves, garante que a 
festa em Copacabana não será 
prejudicada.

"A gente vem trabalhando 
com uma média de 50% de 
captação dos recursos pela ini-
ciativa privada no réveillon. 
Tivemos uma reunião muito 
positiva com prefeito e a SR-
COM (empresa do cenógrafo 
Abel Gomes, responsável pela 
festa). Para a nossa surpresa, 

as negociações com patroci-
nadores que estão em curso, 
e algumas delas já fechadas, 
são muito positivas. O nosso 
sonho é que tenhamos 100% 
de recursos privados, mas a 
prefeitura vai bancar, caso 
não tenhamos a totalidade de 
patrocínio", assegurou.

No ano passado, o custo da 
festa chegou a R$ 13 milhões. 
Desse total, aproximadamente 
R$ 7 milhões foram captados 
junto a empresas. Alves disse 
que a busca por patrocinadores 
vai até o fim do ano:

— Até o dia 30 de dezembro, 
estaremos vendendo cota (de 
patrocínio).

A previsão é que a cele-
bração da chegada de 2020 
tenha quatro palcos espa-

lhados pelos mais de quatro 
quilômetros da orla. O espa-
ço principal, em frente ao Co-
pacabana Palace, reunirá um 
mix de estilos musicais. Já os 
demais palcos, que ficarão lo-
calizados no Leme, na altura 
da Rua Santa Clara e junto ao 
Posto 6 (próximo ao Forte de 
Copacabana), terão estilos es-
pecíficos: samba, pop e funk.

Procurado, o cenógrafo Abel 
Gomes torce por uma parceria 
entre estado e prefeitura.

"Acho que vamos precisar 
do apoio dos dois. A Lei es-
tadual de Incentivo à Cultura 
seria uma alternativa maravi-
lhosa. Segunda-feira, tenho 
uma reunião com a prefei-
tura, que deverá definir essa 
questão ", contou.

Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Ho-
téis (ABIH-RJ), Alfredo Lopes 
vê com preocupação a demora 
para definir as atrações de Co-
pacabana.

"É algo que preocupa. Todo 
ano tem adrenalina. A divul-
gação tardia das atrações pre-
judica um pouco as reservas 
antecipadas. Angra dos Reis, 
por exemplo, já divulgou suas 
atrações. O retardo nas reser-
vas faz pessoas escolherem 
outro local como destino para 
o fim do ano. Já estamos no 
mês de novembro e nada foi 
anunciado", argumentou Lo-
pes, afirmando, contudo, que 
a expectativa é de casa cheia, 
com mais de 90% de ocupa-
ção da rede hoteleira.

 O presidente da empresa municipal de Turismo, Marcelo Alves, garante que a festa em Copacabana não será prejudicada

Depois de perder o carnaval, 
Witzel quer agora tomar 
conta do réveillon do Rio
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O Rio é de todos 
Foto: Divulgação

 

A Prefeitura do Rio anun-
ciou a demolição de casas 
atingidas pelas chuvas do 
início do ano no Morro do 
Vidigal, na Zona Sul da cida-
de. Moradores da localidade 
da Jaqueira, que fica no alto 
da comunidade, vão ter que 
desocupar os imóveis na se-
gunda-feira (25).

As obras de contenção que 
começaram a ser feitas após o 
temporal foram interrompidas 
há cinco meses. O lixo trazido 
pela enxurrada de fevereiro ain-
da está no meio do caminho.

Para entrar ou sair de casa, o 
moradora Raimundo de Castro 

Prefeitura do Rio desiste de obras e 
anuncia demolição de casas do Vidigal 
atingidas por chuvas de fevereiro

tem de descer o barranco de ra-
pel. Ele faz isso diariamente.

“Todos os dias porque não 
tem outro caminho. O jeito é 
passar por aqui mesmo. Ou 
passa por aqui ou fica na rua”, 
diz o morador.

Os moradores estão fazendo 
um mutirão para poder limpar o 
local. Eles contam que a prefeitu-
ra estava trabalhando na Jaquei-
ra, mas há cindo meses os operá-
rios desapareceram.

“O pessoal que está fazendo 
as obras aqui, ajudando os tra-
balhadores aqui, eles estão lá 
na Avenida Niemeyer fazendo 
a encosta lá. Abandonam a en-

Foto: Divulgação

costa aqui e foram para lá”, diz 
Alexandre.

A moradora Deise Faria dos 
Santos diz que a prefeitura 
prometeu fazer obras de esco-
ramento de pedras e canaletas 
para passagem de água da chu-

As obras de contenção que começaram a ser feitas após o temporal foram interrompidas há cinco meses

va. Em momento algum falaram 
em derrubar casas.

No dia 18 de novembro os mo-
radores da Jaqueira receberam 
uma notificação dando 72 horas 
para que os imóveis fossem deso-
cupados. As casas vão ser demoli-

das. A medida pegou os morado-
res de surpresa.

“Não tivemos nenhuma do-
cumentação técnica que teria de 
demolir a casa. Não recebemos 
documento nenhum”, disse o 
morador Gerson de Paiva.
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ova Iguaçu 
ganhou mais 
um espaço 
cultural para 
ex p o s i ç õ e s . 
Nesta segun-
da-feira, a 
P r e f e i t u r a , 
através da 

Fundação Educacional e Cul-
tural de Nova Iguaçu (Fenig) 
inaugurou em sua sede, no 
Centro, a Galeria de Artes FE-
NIG, que ganhou a exposição 
fotográfica ‘Ojú Olhos’, resga-
tando a vocação da Fundação 
nas artes visuais e no legado 
da cidade. Ela, que foi inspira-
da no I Salão de Artes Plásticas 
FENIG, na década de 1970, é 
lançada na semana em que é 
comemorado o dia da Consci-
ência Negra (20/11).

Ao todo, dez fotos do fotó-
grafo Raimundo Cláudio Santa 
Rosa ficarão expostas até o dia 
13 de dezembro. A entrada é 
gratuita. Através da captura de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

N
momentos simples do cotidiano 
em duas regiões continentais, 
África e Brasil, as fotografias con-
vidam à construção de histórias 
que resgatam a essência dos po-
vos afro-brasileiros.

“Essas fotos já foram expos-
tas no Quênia, Paris e Marrocos 
quando participamos de alguns 
congressos sobre a questão da 
diáspora (imigração forçada). 
Agora chegou a vez de Nova 
Iguaçu, que é a cidade onde vivo 
e fui criado. Essas fotos mostram 
a vida nos quilombos, que não 
tinham energia elétrica, como o 
caso de dona Santinha, com 108 
anos, que ainda não tinha uma 
geladeira. Estar aqui é emocio-
nante”, comentou Raimundo, 
que desenvolveu o Programa de 
Normalização das Comunidades 
de Baixa Renda e implementou 
o Programa Light Recicla nos 
municípios do Estado.

Raimundo Santa Rosa ex-
põe seus trabalhos pela pri-
meira vez em Nova Iguaçu. 

Ele nasceu em Salvador (BA) 
há 57 anos e já recebeu algu-
mas medalhas e prêmios im-
portantes, como a Medalha 
Pedro Ernesto, maior hon-
raria da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, a Medalha 
Tiradentes, da Alerj e o Prê-
mio Afrocolombianidade, 
concedido pelo governo da 
Colômbia, em 2018.

Durante a exposição, o fotó-
grafo convidou o público para 
escolher a fotografia favorita. A 

Ao todo, dez fotos do fotógrafo Raimundo Cláudio Santa Rosa ficarão expostas até o dia 13 de dezembro

 Fenig inaugura Galeria 
de Artes com exposição 
fotográfica

 Foto: Divulgação

eleita foi ‘Crianças do Quilombo 
Sant’Ana, em Quatis’.

“A Fenig está retomando a 
vocação de investir nas artes 
visuais na cidade. A exposição 
é uma ponte entre o continente 
africano, brasileiro e de Nova 
Iguaçu. Estamos valorizando 
nossa cultura e no próximo 
ano, durante o aniversário da 
cidade, teremos mais uma ex-
posição”, afirmou o diretor téc-
nico da Fenig, André Porfiro.

Um dos visitantes da expo-

sição que se encantou com as 
obras de Raimundo foi o artis-
ta plástico Roberto Monteiro, o 
Monteiro Sempre, de 59 anos. 
Ele elegeu como foto mais im-
pactante a imagem onde mostra 
a pobreza de crianças da África.

“Gostei de todas as fotos. É 
um trabalho tocante. Gosto de 
pintar comunidades negras e 
o artista representou nas fotos 
esse trabalho. As fotos da África 
lembram algumas comunida-
des do Rio”, garantiu.

A largada acontecerá às 8 horas, com concentração em frente à Catedral

 A Catedral Diocesana, 
com o apoio institucional 
da Prefeitura de Itaguaí, irá 
realizar no dia 3 de dezem-
bro a 1ª Corrida e Caminha-
da de São Francisco Xavier. 
A largada acontecerá às 8 
horas, com concentração 
em frente à Catedral. As 
inscrições devem ser reali-
zadas pelo site www.bit.ly/
corridacatedral (R$ 35 no 
boleto e cartão de débito e 
R$ 40 no cartão de crédito).

O percurso de 5 km da 
corrida começa na Catedral, 
descendo pela Rua Coronel 
Freitas, passa em frente à 
Praça Vicente Cicarino, vira 
a direita para pegar a Rua 
Doutor Curvelo Cavalcan-
te, segue a RJ99 até antes 
do viaduto tobogã e retorna 
pelo mesmo trajeto até a ca-
tedral. Quem optar pela mo-
dalidade de caminhada fará 
o mesmo trajeto, mas retor-

Itaguaí recebe a 1ª Corrida e Caminhada 
de São Francisco Xavier

nará no km 1,5, onde haverá 
um ponto de hidratação. Os 
três primeiro colocados da 
corrida serão premiados com 
um troféu e uma medalha.

A entrega do kit do atleta 
será feita nos dias 29/11 (das 
9h às 16h), 30/11 (das 9h às 

12h) e 02/12 (das 9h às 17h) 
na Unimed Comercial, que 
fica no calçadão de Itaguaí. 
No ato da retirada, o inscrito 
deve entregar 1 kg de alimen-
to não-perecível que será do-
ado à Catedral Diocesana de 
São Francisco Xavier. 

 Foto: Divulgação
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ma vendedora 
foi morta pelo 
namorado, na 
manhã desta 
quinta-feira, em 
Belford Roxo, na 
Baixada Flumi-
nense. Adriana 
Valério foi assas-

sinada no dia do aniversário e Lu-
cas Lopes é apontado como autor 
do crime. O homicídio aconteceu 
por volta das 9h, na casa dela, na 
comunidade Jardim do Ipê. 

Inicialmente havia a infor-
mação de que Lucas era ex da 
Adriana, mas depois a notícia 
foi corrigida.

De acordo com testemu-
nhas, Adriana e Lucas se de-
sentenderam, quando ele a 
matou. Ela tinha três filhos 
pequenos (duas meninas e um 
bebê), que estavam em casa no 
momento do crime. O homem 
conseguiu fugir.

Uma amiga que não quis se 
identificar disse que Lucas já fez 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCrime passional

U
parte do tráfico de drogas da co-
munidade Gogó da Ema, mas esta-
ria afastado do crime. Desde então, 
ele frequentava uma igreja evangé-
lica, a mesma que Adriana, descrita 
como uma mulher de "'personali-
dade forte"', se dedicava.

DESABAFO NAS REDES
Na quinta-feira da semana pas-

sada, Lucas compartilhou uma 
mensagem no Facebook, onde re-
fletia sobre solidão e saudade.

"Momentos que vivo, olho e 
não vejo nada além de solidão. 
Tudo isso por atitudes e escolhas 
que fiz em minha juventude que 
tem me custado muito caro. Sau-
dades do tempo de moleque na 
laje soltando pipa, olhando para 
aquele seu azul, olhando aque-
las casas e senhando alto. Tudo 
se foi passou rápido de mais. 
Hoje choro de saudades daquele 
tempo. Das drogas tomaram isso 
de mim sem eu ver. Perdi famí-
lia, perdi primos, amigos mais 
chegado do que irmãos. Agora 

olho pro céu e já não sou capaz 
de ver e ter os mesmos sonhos. 
Não deixe a droga roubar, tomar 
o tempo e o momento que você 
tem do lado das pessoas que 
você ama#SudadesdoTempo-
deMlk", ele escreveu.

Também nas redes sociais, 
amigos e familiares lamentaram 

a morte de Adriana e comparti-
lham fotos de Lucas para que ele 
seja encontrado.

"Mano como um cara pode 
fazer isso com uma mulher traba-
lhadora? Mina de dia vendia co-
mida, à noite bala nas festas para 
sobreviver. Aí um fd* acaba com 
a vida da mulher assim, tinha que 

tomar uma rajada de tiro na cara, 
um vacilão desse. Adriana Valé-
rio fica na paz, amiga! Que Deus 
te bote em bom lugar. Obrigado 
por pouco tempo te feito parte da 
minha vida. Hoje era seu dia de 
felicidade, mas infelizmente aca-
bou. Que Deus te receba de braços 
abertos", um amigo lamentou.

Crime aconteceu na noite desta quinta

Vendedora é assassinada pelo 
namorado no dia do aniversário

Mães seguram cartazes que mostram fotos do antes e da simulação atual dos rostos de seus filhos

Traficante foi preso nesta madrugada 

Depois de tantos anos, um mi-
nuto de silêncio. Faltaram palavras 
para seis mães de crianças e ado-
lescentes desaparecidos, ao verem 
a foto do envelhecimento digital 
de seus filhos, na manhã de quin-
ta-feira, na Delegacia de Descober-
ta de Paradeiros (DDPA). Com a 
imagem da última vez que tiveram 
com os menores em mente, foi di-
fícil encarar as possíveis mudanças 
causadas pelo tempo. As lágrimas 
foram inevitáveis.

Polícia simula possíveis mudanças físicas de 
crianças desaparecidas e divulga para pais

A emoção foi tão grande para 
uma das mulheres, que ela che-
gou a ter um princípio de infar-
to e precisou ser socorrida para 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Manguinhos, 
na Zona Norte do Rio, onde foi 
constatado que a pressão arte-
rial dela chegou a 21. 

Há dez anos, outra mãe, Lucie-
ne Torres, de 57 anos, continua sua 
busca por informações que a aju-
dem a encontrar Luciane da Silva, 

que desapareceu aos 9 anos, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. Atualmente, a menina já 
teria 19 anos.

"Tenho na cabeça a última 
imagem que vi, então há uma luta 
muito grande dentro da gente. 
Quando vemos que passou tanto 
tempo e o que perdemos, isso é o 
que mais dói. Não vi crescer, não 
vi se transformar de criança em 
adolescente, numa jovem, a gente 
perde tudo", desabafou.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Agentes da 41ª DP (Tanque) 
prenderam, na madrugada des-
ta sexta-feira, um dos gerentes 
do tráfico de drogas da Cidade 
de Deus, na Zona Oeste do Rio. 
Marcus Vinícius de Oliveira, co-
nhecido como Vinícius da 13, 
Gordinho ou GB, comanda as 
bocas de fumo da localidade co-
nhecida como 13.

De acordo com a Polícia Civil, 
o traficante foi encontrado em 
um estabelecimento comercial 
de Jacarepaguá. Ao ser aborda-
do, ele apresentou documento 
de identidade falso.

Gerente do tráfico na Cidade de Deus é 
preso em estabelecimento comercial

Os agentes chegaram até o 
criminoso após troca de infor-
mações entre o setor de inte-
ligência da Polícia Civil e idas 
à paisana ao local onde ele foi 
encontrado. 

O traficante estava fora-
gido da Justiça desde 2016 
e possuía sete mandados de 
prisão em aberto contra ele, 
por crimes como homicídios 
de policiais e tráfico de dro-
gas. Desta vez, ele também 
foi autuado em flagrante por 
falsidade ideológica.

Foto: Reprodução RJTV
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s trabalhado-
res nascidos 
em junho e 
julho poderão 
sacar até R$ 
500 de cada 
conta ativa 
ou inativa 
do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) a partir desta sexta-feira 
(dia 22). De acordo com a Caixa 
Econômica Federal, nesta nova 
etapa do calendário do saque 
imediato ou emergencial, se-
rão beneficiados mais de 8,7 
milhões de trabalhadores, com 
a liberação de aproximada-
mente R$ 3,3 bilhões. Apenas 
no estado do Rio de Janeiro 
são 888 mil trabalhadores, no 
total de R$ 344 milhões. A mo-
dalidade disponibiliza até R$ 
500 por conta vinculada.

O Senado aprovou aumen-
to do limite de saque ime-
diato que poderá subir de R$ 
500 para R$ 998, mas apenas 
para quem tinha até um salá-
rio mínimo nacional na conta 
vinculada na data da edição 
da MP (24 de julho de 2019). 
A medida ainda depende de 
sanção presidencial.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFGTS

O
Pagamentos 

Entre 13 de setembro e 19 de 
novembro foram atendidos cerca 
de 44 milhões de trabalhadores, 
que receberam R$ 18,9 bilhões do 
Saque Imediato do FGTS. Cerca 
de 46% dos 96 milhões de con-
templados já sacaram aproxima-
damente 47% dos R$ 40 bilhões 
previstos pela Medida Provisória 
(MP) 889/2019 e liberou, aproxi-
madamente, 44% dos R$ 40 bi-
lhões previstos.

Segundo a Caixa, são reali-
zados, em média, mais de 650 
mil pagamentos do saque ime-
diato por dia.

Para facilitar o atendimento, 
2.381 agências da Caixa abrirão 
em horário estendido na próxima 
segunda-feira. A lista das agências 
com horário especial de atendi-
mento está no site fgts.caixa.gov.
br. O banco recomenda que, para 
agilizar o atendimento, o traba-
lhador esteja com sua carteira de 
trabalho em mãos no momento 
do saque.

Veja ainda:
Os trabalhadores podem ser 

atendidos nos terminais de auto-
atendimento da instituição finan-
ceira, utilizando apenas a senha 

Caixa abre duas horas mais cedo para 
saque imediato de trabalhadores 
nascidos em junho e julho

A modalidade disponibiliza até R$ 500 por conta vinculada

Foto: Reprodução de internet

do Cartão Cidadão e, nas casas 
lotéricas, utilizando a senha do 
Cartão Cidadão e um documen-
to de identidade.

Saques de até R$ 100 pode-
rão ser feitos utilizando apenas a 
carteira de identidade, nas casas 
lotéricas.

Saques poderão ser feitos 
até a março de 2020

A data-limite para o recebi-
mento do dinheiro é 31 de março 
de 2020. Caso o saque não seja 
feito até lá, os recursos vão re-
tornar para a conta de FGTS do 
trabalhador, sem qualquer ônus.

O saque imediato ou emer-

gencial não altera o direito do 
trabalhador ao saque de todo 
o saldo da conta do FGTS, em 
caso de demissão sem justa 
causa ou demais hipóteses 
previstas em lei (aposentado-
ria, compra da casa própria ou 
doença grave).

A retirada de até R$ 500 por 
conta do FGTS também não sig-
nifica a adesão ao saque-aniver-
sário (que será liberado somente 
a partir de abril do ano que vem) 
ou a perda do direito à multa res-
cisória de 40% paga pelo empre-
gador em caso de demissão sem 
justa causa, independentemen-
te do canal de recebimento.

Confira o novo calendário de 
saque imediato ou emergencial 
do FGTS (R$ 500)

Nascidos em janeiro - 18 de 
outubro de 2019

Fevereiro e março - 25 de ou-
tubro de 2019

Abril e maio - 8 de novembro 
de 2019

Junho e julho - 22 de novem-
bro de 2019

Agosto - 29 de novembro de 
2019

Setembro e outubro - 6 de de-
zembro de 2019

Novembro e dezembro - 18 de 
dezembro de 2019.

 Na contramão do saldo 
positivo que o país gerou de 
vagas de emprego no mês de 
outubro - foram 70.852 postos, 
o Rio amargou o pior índice en-
tre os estados considerando as 
admissões e os desligamentos 
de funcionários, conforme o 
Caged. Foram extinguidas cerca 
de 9.942 vagas no mês passa-
do. Embora, o estado enfrente 
o pior patamar de desemprego, 
ainda é possível tentar concor-
rer a uma oportunidade. Para 
isso, listamos chances disponí-
veis na semana. São mais de 3,3 
mil chances.

A Secretaria Estadual de 
Trabalho e Renda (Setrab), por 
exemplo, oferece 1,2 mil vagas 
com carteira assinada, em vá-

Rio tem mais de 3,3 mil 
vagas de empregos

rias regiões do estado. O maior 
número de chances são para 
operador de telemarketing, 
atendente de lanchonete e ope-
rador de vendas. 

Para se candidatar às vagas, o 
interessado deve se dirigir a uma 
unidade do Sine-Setrab. Além 
disso, o candidato também pode 
se cadastrar por meio do aplicati-
vo Sine Fácil ou pelo site Empre-
ga Brasil, através do link https://
empregabrasil.mte.gov.br/.

   Já a Comunidade Católi-
ca Gerando Vidas promove 
três ações na próxima sema-
na. Serão mais de 1,4 mil va-
gas de emprego disponíveis. 
A primeira será na segunda 
e com 210 oportunidades de 
trabalho, na quadra da escola 

Foto: Divulgaçãode samba Unidos de Bangu, 
na Zona Oeste do Rio. 

Comércio e serviço
Na terça-feira, o Sindicato de 

Telefonia do Rio de Janeiro (Sint-
tel-Rio), no Maracanã, na Zona 
Norte, receberá a ação com cerca 
de 340 vagas de emprego. Já a 
última feira de emprego será na 
sexta-feira, na quadra da escola 
de samba do Arranco, no Enge-
nho de Dentro, e serão oferecidas 
910 oportunidades de trabalho. A 
maioria dos postos é para os seto-
res de comércio e serviço.

Confira mais oportunidades
A Atento também está com 

cerca 350 oportunidades para 
interessados em atuar como 
operador de atendimento. Não 
é exigida experiência anterior. É 
possível se candidatar até o pró-
ximo domingo.

 Mesmo com alto número de desempregados, estado oferece oportunidade

A companhia procura can-
didatos com Ensino Médio 
completo. Para se inscrever, é 
preciso enviar e-mail para re-
crutamento@atento.com.br. 
Nele deve constar currículo, 
nome, cidade, telefone e DDD. 
Ainda é possível pelas re-
des sociais Facebook (http://
www.facebook.com/atentova-
gas/) e Telegram (@AtentoRe-
crutamentoBot).

O Gi Group está com 339 
vagas no estado distribuídas 
em diferentes localidades. Há 
oportunidades para estoquista, 
operador de caixa, auxiliar de 
vendas e empacotador. 

As contratações vão até o dia 
20 de dezembro e o início é ime-
diato. Para se candidatar, bas-
ta acessar o site Contratando: 
http://bit.ly/2Nn5PY6 e http://
bit.ly/2WPIxNE. 



Boa ação

ste Natal, quem 
passar pelos 
shoppings da 
Ancar Ivanhoe, 
uma das cinco 
maiores em-
p r e e n d e d o ra s 
da indústria 
no país, até 20 

de dezembro, poderá contri-
buir com o combate à fome 
no Brasil com doações de 
alimentos não-perecíveis. Os 
shoppings da rede serão pon-
tos de coleta oficiais da cam-
panha Natal Sem Fome, da 
ONG Ação Cidadania, e pos-
suem como meta arrecadar 

160 toneladas de alimentos.
Segundo Diego Marcondes, 

Head de Marketing da Ancar 
Ivanhoe, o movimento tem o 
objetivo de reforçar o senso 
de coletividade e promover 
a solidariedade. “Quisemos 
usar a força do grupo para 
promover o bem e fazer a di-
ferença em nossa sociedade 
pelo terceiro ano consecuti-
vo. Temos ciência da capaci-
dade instalada de nossos sho-
ppings de atuar como agentes 
transformadores da realidade 
e não medimos esforços para 
mobilizarmos, conscientizar-
mos e fazermos a diferença. 

Botafogo Praia Shopping se 
transforma em ponto de arrecadação 
da campanha Natal sem Fome 

E
O  movimento tem o objetivo de reforçar o senso de coletividade e promover a solidariedade
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Para esse ano, a meta nacio-
nal será a maior dos últimos 
tempos e temos certeza que 
vamos alcançá-la”, afirma.

Além da arrecadação de 
alimentos não perecíveis, os 
shoppings ainda incentivarão 
o Troco Solidário, ação que 

permite que os clientes doem 
a quantia excedente do pa-
gamento do estacionamento 
e do brinde atrelado à cam-
panha promocional de Natal 
para o movimento idealiza-
do pelo sociólogo Herbert de 
Souza, o Betinho.

Para quem estiver  longe 
dos shoppings da rede An-
car  Ivanhoe,  será possível 
fazer  uma doação online, 
uti l izando o portal  da B en-
feitoria  através do l ink ht-
t p s : / / b e n f e i .t o / B P S a p o i a -
NatalS emFome

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

Vai ter Rivalzinho de graça e na 
rua, no sábado, dia 23, a partir das 
15h! A final da Copa Libertadores 
entre River Plate e Flamengo vai 
ser totalmente diferente do que 
você já viu. Neste dia o Rivalzi-
nho vai transmitir o jogo ao vivo, 
vai ter DJ Rodrigo Caê apertando 
as carrapetas no esquenta e no 
intervalo além de surpresas mu-

sicais no pós-jogo. Para deixar a 
resenha esportiva ainda melhor 
vai rolar cerveja geladona (balde, 
combos e unidades de Amstel 
Lata e Long Neck Heineken) e 
cheirinho de pestiscos saindo do 
bar como: pastel (carne e quiejo), 
batata com queijo, linguiça com 
batata, carne de sol com aipim, 
caldos de feijão e abóbora.

Rivalzinho na final da Copa Li-
bertadores

Atração: Jogo ao vivo na TV
Música: DJ Rodrigo Caê
Jerimum do Nordeste 
O restaurante de comida tí-

pica nordestina Jerimum do 
Nordeste, na Feira de São Cris-
tóvão, zona norte do Rio, en-
trou no clima da final da Copa 

Onde assistir a Final da Copa Libertadores

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

Libertadores e vai transmitir o 
jogo entre o River Plate e Fla-
mengo em suas TVs. O self-ser-
vice trabalha com o sistema de 
buffet liberado, que inclui co-
midas quentes, saladas e chur-
rasco. Bebidas e sobremesas 
são cobrados à parte. O valor 
por pessoa é R$ 39,90 e o clien-
te paga uma única vez e come o 
quanto quiser. Entre as opções 

da gastronomia nordestina que 
a casa oferece estão: baião de 
dois, feijão de corda, aipim co-
zido, escondidinho de carne de 
sol, angú, sarapatel, carne seca 
ensopada, mocotó, galinha cai-
pira, paçoca de carne, cuscuz 
de milho, torresmo e 10 opções 
de itens no churrasco, entre os 
quais constam carne de javali, 
capivara e suínos.



c o r o n e l 
M a u r o 
Fliess, por-
ta-voz da 
Polícia Mi-
litar do Rio 
de Janeiro, 
i n f o r m o u 
que não 

haverá festa no Maracanã caso 
o Flamengo seja campeão da 
Libertadores neste sábado. Se 
o time brasileiro conquistar o 
título, a delegação chega no 
domingo de manhã e vai di-
reto do Aeroporto do Galeão 
para a Candelária, no Centro, 
em ônibus fechado, sem con-
tato com a torcida. A previsão 
é de que o Flamengo desem-
barque no Rio às 9h30.

Na Candelária, o time su-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Em caso de título do Flamengo 
na Libertadores, festa será no 
Centro com trio elétrico

O
 Foto: Tébaro Schmidt

Coronel Mauro Fliess, porta-voz da PM

birá num trio elétrico para fa-
zer uma passeata pela Avenida 
Presidente Vargas até a Estátua 
do Zumbi dos Palmares. Diante 
dessa nova informação, a PM 
pede que a torcida não vá ao 
aeroporto. Haverá bloqueios e 
todo tipo de segurança no local. 
A ação busca evitar tumultos 
como o da última quarta-feira, 
quando o número de torcedores 
do Flamengo acompanhando o 
ônibus até o aeroporto excedeu 
a expectativa da PM. Teve con-
fusão, spray de pimenta e bom-
bas de efeito moral. A Avenida 
Presidente Vargas estará fecha-
da para o evento.

Na segunda-feira, Mauro havia 
dito que o planejamento inicial 
era de que delegação seguisse 
para o Maracanã, onde comemo-

raria o título com a torcida. Em 
reunião que aconteceu nesta 
quinta-feira com membros da 
CET/Rio, prefeitura, bombeiros, 
polícia, Flamengo, Galeão, Guar-
da Municipal, Metrô, BRT, VLT 
e Supervia, a comemoração foi 
deslocada para o Centro por mo-
tivos de segurança.

- No entorno do Aeroporto 
do Galeão, teremos um esfor-
ço operacional muito grande 
para garantir que o ônibus 
saia do terminal de embarque, 
com escolta da Polícia Militar, 
e chegue até o centro da ci-
dade para fazer o transbordo 
para o veículo aberto. Então a 

recomendação da PM é que as 
pessoas se dirijam para o cen-
tro da cidade. Não iremos per-
mitir nenhuma interrupção de 
via no entorno do Aeroporto 
Internacional. A Avenida Pre-
sidente Vargas estará fechada 
para este evento - disse o por-
ta-voz Mauro Fliess.

IN
FO

Sábado 22 a Segunda 25 de Novembro de 2019

8 ESPORTES


