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Bolsonaro é aconselhado a focar 
na reação da economia para não 
dar munição a Lula fora da prisão

Reorganização

iante da soltu-
ra do ex-pre-
sidente Lula e 
sua busca de 
reorganizar a 
esquerda, cen-
trando sua atu-
ação na área 
social e no Nor-

deste, o presidente Jair Bolsona-
ro será aconselhado por aliados 
a evitar perder energia demais 
na polarização com o ex-presi-
dente petista e a melhorar sua 
relação com o Legislativo para 
aprovar medidas visando acele-
rar a retomada do crescimento 
econômico no próximo ano.

Afinal, se a economia não re-
agir mais fortemente em 2020, 
ano de eleição municipal, o ex-
-presidente Lula terá um terreno 
fértil para fazer seu discurso de 
que a direita não conseguiu tirar 
o país da crise, mesmo que ela 
tenha sido gerada pela ex-pre-

sidente Dilma Rousseff. E isso 
pode ser refletido na disputa elei-
toral do ano que vem.

Na avaliação de interlocu-
tores de Bolsonaro, principal-
mente da área militar, o presi-
dente não precisa perder muita 
energia com Lula, porque uma 
radicalização do petista, já en-
saiada nos últimos dias após 
sua saída da prisão, fortalece 
naturalmente o presidente 
da República e reaglutina seu 
eleitorado, num momento em 
que uma parcela dos que vota-
ram nele começavam a se des-
colar do atual governo.

Então, a avaliação é que o me-
lhor caminho é deixar Lula radi-
calizar, não entrar no seu jogo, 
mas cuidar do governo, princi-
palmente da área econômica, 
para fazer o país decolar, e tam-
bém dar uma atenção especial 
à área social, terreno em que o 
petista vai atuar para desgastar 

D
Jair Bolsonaro será aconselhado por aliados a evitar perder energia demais na polarização com o ex-presidente petista

Foto: Divulgação

o atual presidente da República. 
O contraponto a Lula ficaria por 
conta do ministro da Justiça, Ser-
gio Moro, e de seus aliados nas 
redes sociais.

Atenção à economia
Na linha de focar na eco-

nomia, o governo Bolsonaro 
vai lançar nesta semana sequ-
ência das medidas para fazer 
o país voltar a crescer e gerar 
empregos. Depois de enviar ao 
Congresso as três Propostas de 

Emenda à Constituição do Pacto 
Federativo, o governo Bolsona-
ro vai anunciar nesta segunda-
-feira (11) o seu plano de geração 
de empregos para jovens entre 
18 e 29 anos e pessoas acima de 
55 anos. Em seguida, virá a re-
forma administrativa.

No caso do plano para gera-
ção de empregos, batizado de 
Programa Verde e Amarelo, a 
ideia é reduzir em 30% o custo 
da mão de obra para estes seg-
mentos. A empresa terá os des-

contos nos dois primeiros anos 
de contrato trabalho, quando 
o patrão ficará isento de pagar 
a contribuição patronal previ-
denciária de 20%, o FGTS deve 
cair de 8% para 4% e a multa 
rescisória de 40% para 20%.

Haverá proibição de substitui-
ção de trabalhadores para pagar 
menos tributos. Ou seja, haverá 
um mecanismo para impedir 
que uma empresa demita um 
funcionário para contratar um 
novo com encargo menor.

O Conjunto Habitacional Aluízio Campos tem 3.012 casas e 1.088 apartamentos de até 48 metros quadrados

O presidente Jair Bol-
sonaro entregou hoje (11), 
em Campina Grande, na 
Paraíba, 4,1 mil moradias 
populares a famílias de bai-
xa renda. O presidente fez 
agradecimentos às autori-
dades que colaboraram para 
a conclusão do novo con-
junto habitacional, e disse 
que, na política, “ninguém 
faz nada sozinho”.

“Para administrar esse 
país, temos que ter bons po-
líticos ao nosso lado e, gra-
ças a Deus, o quadro de po-
líticos no Brasil melhorou, e 
bastante. Temos aprovado 

Bolsonaro entrega 4,1 mil moradias populares na Paraíba
muita coisa na Câmara e 
no Senado, com convenci-
mento, com entendimen-
to. Isso realmente faz uma 
boa política para o nosso 
Brasil”, disse ao lado do 
ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Gustavo 
Canuto, autoridades locais 
e parlamentares.

O Conjunto Habitacio-
nal Aluízio Campos tem 
3.012 casas e 1.088 apar-
tamentos de até 48 me-
tros quadrados, avaliados 
em R$ 61 mil cada, que 
beneficiarão 16 mil pes-
soas.  Os contemplados 

com as novas moradias têm 
renda familiar de até R$ 1,8 
mil mensais e,  para o sor-
teio,  foram reser vadas cotas 
para famílias com idosos, 
pessoas com deficiência e 
crianças com microcefalia.

O empreendimento con-
tou com aporte de R$ 262,5 
milhões da União e tem in-
fraestrutura completa,  dois 
ginásios cobertos,  três cre-
ches,  duas escolas,  duas 
unidades básicas de Saúde 
( UBS),  um Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(Cras) e dez praças com aca-
demias de saúde.

 Foto: Divulgação



Prefeitura do 
Rio publicou 
nesta segun-
da-feira (11), no 
Diário Oficial, 
o decreto que 
estabelece o 
cronograma de 

pagamento do IPTU 2020.
Os contribuintes terão até o 

dia 7 de fevereiro para pagar a 
cota única ou a primeira parcela 
do IPTU. Os que pagarem o im-
posto de uma só vez terão des-
conto de 7%, mesmo percentual 
concedido no ano passado.

O carnê do IPTU 2020 será 
enviado aos imóveis da cidade 
ao longo do mês de janeiro e a 
segunda via estará disponível 
no site da Secretaria de Fazenda 
(www.rio.rj.gov.br/web/smf) a 
partir de 13 de janeiro.

Além disso, o contribuinte 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDiário Oficial

A
também poderá retirar a segun-
da via do carnê nos Postos de 
Atendimento do IPTU, a partir 
do dia 21 de janeiro.

Para realizar o procedimento, 
pela internet ou de forma pre-
sencial, é necessário informar o 
número da inscrição do imóvel, 
identificado no carnê do IPTU de 
anos anteriores.
IPTU 2020 - Vencimentos:
Cota única: 7 de fevereiro de 
2020
1ª cota: 7 de fevereiro de 2020
2ª cota: 6 de março de 2020
3ª cota: 7 de abril de 2020
4ª cota: 8 de maio de 2020
5ª cota: 5 de junho de 2020
6ª cota: 7 de julho de 2020
7ª cota: 7 de agosto de 2020
8ª cota: 8 de setembro de 2020
9ª cota: 7 de outubro de 2020
10ª cota: 9 de novembro de 
2020 Prefeitura do Rio divulgou o calendário de pagamentos do IPTU

Foto: Carlos Brito

Witzel e Crivella estiveram perto de firmar acordos na última sexta-feira

O governador Wilson 
Witzel afirmou nesta se-
gunda-feira que a prefeitu-
ra "inventou" o impasse do 
Sambódromo e que "poderia 
desapropriar" o local, hoje 
sob gestão da prefeitura, de-
vido ao péssimo estado de 
conservação. Na última sex-
ta-feira, o prefeito Marcelo 
Crivella adiou a assinatura de 
um acordo costurado entre o 
Palácio Guanabara e o poder 
municipal, que oficializaria a 
transferência da Passarela do 
Samba para o governo esta-
dual. Witzel disse que a justi-
ficativa dada por Crivella de 
que a Câmara dos Vereadores 
precisa autorizar a transfe-
rência "não existe" no cam-
po jurídico. A entrevista foi 
dada à Rádio 94,1 FM, antiga 
Roquette Pinto.

— Infelizmente já tinha 
apertado a mão do prefeito 
e, de repente, inventou essa 
história de que a Câmara 
Municipal teria de dar essa 
autorização. Passei quase 20 
anos no judiciário, conheço 

Witzel diz que prefeitura 'inventou' impasse do Sambódromo 
e alerta que poderia desapropriar o local

direito administrativo. Não 
existe nenhuma obrigato-
riedade de passar por uma 
aprovação dos vereadores 
para ceder o Sambódromo 
ao Estado do Rio de Janeiro. 
Eu poderia desapropriar o 
Sambódromo, inclusive — 
declarou Witzel.

Segundo o governador, a 
ação do Governo do Estado 
seria possível devido ao es-
tado de conservação ruim 
da Passarela do Samba. Ele 
criticou que ações políti-
cas de Crivella possam vir a 
atrapalhar a organização do 
carnaval de 2020.

— O Sambódromo está 
muito malcuidado. E não 
estou falando só desse pre-
feito que está aí não. Tem 
gente por aí que diz amar o 
carnaval, mas o Sambódro-
mo também estava caindo 
aos pedaços. Do jeito que 
está a situação, com proble-
mas na parte de combate ao 
incêndio, na área elétrica, é 
um risco para as pessoas. A 
falta de cuidado de várias 

gestões e com o risco a esse 
patrimônio cultural, que são 
problemas de várias gestões 
municipais, eu poderia desa-
propriar e tocar e de vez o car-
naval. O que não pode é, por 
parte da prefeitura, ações que 
venham politicamente a atra-
palhar o carnaval. — acrescen-
tou Witzel.

Em nota, a Prefeitura do Rio 
informou na última semana 
que, por orientação da Procu-
radoria-Geral do Município e a 
pedido de alguns vereadores, 
vai adiar a cessão do Sambó-
dromo ao Governo do Estado. 
"Mas a Prefeitura ressalta que 
considera mantido o clima de 
parceria com o estado e espe-
ra que, como acertado previa-
mente, o governador Wilson 
Witzel possa assinar o convê-
nio e liberar os recursos para o 
custeio dos dois hospitais mu-
nicipalizados, Albert Schweit-
zer e Rocha Faria", conclui a 
nota. O comunicado da prefei-
tura saiu cerca de quatro horas 
depois de O GLOBO questionar 
o Tribunal de Contas do Muni-

 Foto: Arquivo O Globo

Prefeitura do Rio divulga 
cronograma de pagamento 
do IPTU 2020
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O Rio é de todos 

cípio (TCM) sobre a legalida-
de do ato.

Na última sexta, Witzel e 
Crivella também dariam fim a 
novela que se arrasta há meses 
sobre o repasse de verba sobre 
os dois hospitais municipali-
zados da Zona Oeste, o Rocha 
Faria e o Albert Schweitzer. O 
governador disse que continua 
disposto a assinar o acordo so-

bre os hospitais, ainda que a 
cessão do Sambódromo fique 
para outro momento.

— Estou ensse final de ano 
distribuindo R$ 500 milhões 
e para o município disponi-
bilizei R$ 132 milhões. Agora, 
quando iamos assinar esse 
convênio na sexta-feira, o 
prefeito sumiu — criticou o 
governador.



POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Terça-Feira 12 de Novembro de 2019

4

hegou ao fim 
a Olimpíada 
das Escolas 
Municipais de 
Itaguaí. Foram 
mais de 1000 
alunos de 22 

escolas municipais disputan-
do o título em quatro modali-
dades (queimada, handebol, 
futsal e atletismo), nas cate-
gorias masculina e feminina, 
durante uma semana. Nessa 
sexta-feira (08/11), aconteceu 
a cerimônia de encerramen-
to, com premiações para os 
melhores.

O vice-prefeito Abeilard 
Goulart de Souza Filho; a se-
cretária de Turismo e Espor-
te, Erika de Souza; o diretor 
do Departamento de Progra-
mas e Projetos da Secretaria 
de Educação e Cultura, Fabia-
no Bastos; e o representan-
te da Unimed Costa Verde, 
Fernando Lopes, participa-
ram da entrega dos prêmios 
e agradeceram às equipes de 
profissionais envolvidas na 
organização e aos alunos e 
professores pelo sucesso da 
competição.

– A idéia da Olimpíada co-
meçou com o saudoso JEI (Jo-
gos Estudantis de Itaguaí). Fui 
aluna da rede municipal e par-
ticipei de competições como 
essa e queria que os alunos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

C
tivessem a oportunidade de for-
talecer os vínculos entre eles. 
Estive nos jogos e vi de perto a 
garra com que todos participa-
ram. Esporte é vida e quero con-
tinuar facilitando o seu acesso à 
população – disse Érica.

Com a vitória no futsal fe-
minino, queimada feminino e 
atletismo, o CIEP 300 Munici-
palizado Prefeito Vicente Cica-
rino levou o prêmio de melhor 
escola na classificação geral.

A Olimpíada das Escolas Mu-
nicipais foi uma realização das 
secretarias municipais de Tu-
rismo e Esporte e de Educação 
e Cultura, em parceria com a 
Unimed Costa Verde. Também 
contou com o apoio das secre-
tarias de Saúde; de Eventos; 
de Ordem Pública e Limpeza 
Urbana; de Transporte; de Exe-
cutiva e Comunicação; e de Se-
gurança Pública, Defesa Civil e 
Trânsito.

Resultados
FUTSAL FEMININO SUB 13
Escola campeã: CIEP 300 Mu-
nic. Pref. Vicente Cicarino
Escola vice-campeã: E. M. Ei-
der Ribeiro Dantas
Escola terceira colocada: E. M. 
Vereador José Galliaço Prata
FUTSAL MASCULINO SUB 13
Escola campeã: E. M. Vereador 
José Galliaço Prata
Escola vice-campeã: E. M. Ei-

der Ribeiro Dantas
Escola terceira colocada: E. E. 
Munic. Chaperó
FUTSAL FEMININO SUB 15
Escola campeã: CIEP 300 Mu-
nic. Pref. Vicente Cicarino
Escola vice-campeã: E. E. M. 
CARMEM MENEZES DIREI-
TO
Escola terceira colocada: E. M. 
Eider Ribeiro Dantas

FUTSAL MASCULINO SUB 15
Escola campeã: E. M. Elmira 
Figueira
Escola vice-campeã: E. M. Jor-
ge Flores da Silva
Escola terceira colocada: E. M. 
Pref. Wilson Pedro
QUEIMADA FEMININO SUB 
12

Cerimônia de encerramento acontece no Teatro Municipal

Prefeitura premia os 
melhores da Olimpíada 
das Escolas Municipais

 Foto: Divulgação

A Prefeitura de Mesquita rea-
lizará nesta terça-feira, um cur-
so gratuito para fornecedores. A 
atividade acontecerá das 9h às 
17h, no auditório Zelito Viana, 
na sede da prefeitura. O endere-
ço é Rua Arthur de Oliveira Vec-
chi 120, no Centro. O curso será 
dado em parceria com o Sebrae 
e envolverá a equipe da Comis-
são Permanente de Licitações, 
do Departamento de Compras 
e da Subsecretaria de Fazenda, 
por meio da Sala do Empreen-
dedor de Mesquita. 

“A nossa intenção é capa-
citar fornecedores em rela-
ção à lei geral, ao acesso ao 
mercado e às compras go-
vernamentais. Enfim, a tudo 
que envolve esses processos 
públicos. Para isso, teremos 
eixos temáticos. Abordare-
mos a legislação, a prepa-
ração para uma licitação, o 
pregão presencial e o portal 
de compras, por exemplo”, 
explica Elisa Drummond, co-
ordenadora da Sala do Em-
preendedor de Mesquita.

Curso gratuito para fornecedores 
em Mesquita

Promovida em parceria com o Sebrae, ação acontecerá na terça, das 9h às 17h, na própria prefeitura

O público-alvo é formado 
por fornecedores, empresários, 
vendedores, representantes 
comerciais, contadores, repre-
sentantes de classes e qualquer 
outro indivíduo interessado no 
assunto. Trata-se de um evento 
inédito em Mesquita. A ação é 
um desdobramento do game 
“Cidades Empreendedoras”, 
promovido pelo Sebrae. E ga-
rantirá pontos extras a Mesquita 
no que diz respeito ao eixo de 
compras públicas. Por enquan-
to, Mesquita lidera a disputa, 
com 53.250 pontos, seguida de 
Sapucaia e Teresópolis, que so-
mam, respectivamente, 46.250 
e 43.000 pontos. 

Foto: Divulgação

Escola campeã: CIEP 300 Mu-
nic. Pref. Vicente Cicarino
Escola vice-campeã: E. M. Ei-
der Ribeiro Dantas
Escola terceira colocada: E. M. 
Fusao Fukamati

QUEIMADA MASCULINO SUB 
12
Escola campeã: E. M. Elmira 
Figueira
Escola vice-campeã: E. M. Ve-
reador José Galliaço Prata
Escola terceira colocada: E. M. 
Jorge Flores da Silva

HANDEBOL FEMININO SUB 
15
Escola campeã: E. M. Pref. Oto-
ni Rocha
Escola vice-campeã: E. E. M. 

CARMEM MENEZES DIREITO
Escola terceira colocada: E. M. 
Jorge Flores da Silva

ATLETISMO CORRIDA RASA 
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Escola campeã: CIEP 300 Mu-
nic. Pref. Vicente Cicarino
Escola vice-campeã: E. M. Ei-
der Ribeiro Dantas
Escola terceira colocada: E. E. 
Munic. Chaperó

ATLETISMO CORRIDA RÚSTI-
CA CLASSIFICAÇÃO GERAL
Escola campeã: CIEP 300 Mu-
nic. Pref. Vicente Cicarino
Escola vice-campeã: E. M. Ei-
der Ribeiro Dantas
Escola terceira colocada: E. E. 
Munic. Chaperó.



m homem 
suspeito de 
matar a pró-
pria namo-
rada, de 16 
anos, foi pre-
so no domin-
go (10). Glícia 
Kelly de Je-
sus Almeida 

morreu à tarde, após levar um 
tiro numa escadaria no Morro 
dos Macacos, em Vila Isabel, na 
Zona Norte do Rio.

O pedreiro Jefferson Silva de 
Carvalho, de 31 anos, chegou 
preso à Delegacia de Homicídios 
(DH) no fim da noite.

Testemunhas disseram que 
Jefferson deu um tiro na namo-
rada e fugiu. Os vizinhos, que 
assistiram ao crime, levaram o 
corpo da jovem até a entrada da 
favela, onde havia um carro da 
Polícia Militar.

Para a família de Glícia, Jeffer-
son matou a namorada por ciú-
mes. Um parente dela contou à 
polícia que o homem era violen-

Vila Isabel

U
to, e as agressões eram comuns. 
Na noite de sábado (9), o casal foi a 
um baile funk no morro. Na volta, 
a jovem foi agredida. Os dois fica-
ram brigados até a hora do crime.

Uma testemunha disse em 
depoimento que o pedreiro, co-
nhecido como Jefinho, tem en-
volvimento com a quadrilha que 
controla os pontos de venda de 
drogas no Morro dos Macacos. As 
informações foi confirmada pela 
delegada Cristiane Carvalho, que 
fez a prisão do suspeito.

“Foi apurado, durante o flagran-
te, que ele realmente faz parte do 
tráfico de drogas do Morro dos 
Macacos. Ele confessou em sede 
policial que era muito ciumento 
e se sentia inferior à vítima, por se 
sentir feio e velho para a vítima. 
Ele vinha com vários episódios 
de violência doméstica. Já havia 
agredido a vítima por várias ve-
zes, mas ela não noticiou na dele-
gacia", contou Cristiane Carvalho.

Em seu depoimento, Jef-
ferson admitiu que agia como 
"mula", levando e reabastecen-

do pontos de vendas de drogas 
da favela. Ele contou que se re-
lacionava com Glícia a cerca de 
oito meses e que em algumas 
discussões "deu tapas leves no 
pescoço" da namorada.

O pedreiro conta que domingo 
às 2h, Glícia foi para o baile funk. 
Ele combinou que ia dormir e 
encontrou a vítima no evento 
por volta das 4h. Os dois foram 
embora juntos, mas cada um se-
guiu para sua casa. Marcaram de 
se reencontrar às 14h30 na loca-

lidade conhecida como Escada 
do Vinte, onde ficaram bebendo 
vodka com energético.

À delegada ele disse que o 
disparo foi acidental, "de brinca-
deira". Segundo ele, o casal não 
estava brigando.

“Ele diz ele que pegou a arma 
de fogo de um traficante da re-
gião e, brincando, acertou um tiro 
na testa da vítima. Já apuramos 
que essa é uma história mentiro-
sa, que ele realmente deu o tiro 
com intenção de matar, na testa. 

E depois, em vez de socorrer a 
vítima, ele fugiu do morro”, afir-
mou a delegada.

No depoimento, Jefferson diz 
que o traficante o mandou sair da 
favela. Ele então buscou abrigo 
na casa de uma tia fora do morro. 
Essa tia o teria a se entregar na 
20ª DP (Vila Isabel).

Jefferson tem passagem pela 
polícia por furto. Ele vai respon-
der por feminicídio e, se for con-
denado, pode pegar até 30 anos 
de prisão.

Polícia do RJ prende pedreiro 
de 31 anos suspeito de matar 
a namorada de 16 anos
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O pedreiro Jefferson Silva de Carvalho, de 31 anos, chegou preso à Delegacia de Homicídios (DH) no fim da noite

Foto: Reprodução

Confusão entre flanelinha e policial termina com duas pessoas mortas, em Irajá

José Carlos França de Santana foi preso por PMs do batalhão de Mesquita

O cabo da Polícia Militar Rogé-
rio Marques Nunes suspeito de ati-
rar e matar um flanelinha e outro 
homem na noite de sábado (9) na 
Zona Norte do Rio, teria dado um 
soco em um dos flanelinhas antes 
de efetuar os disparos.

A confusão teria começado de-
pois que o PM se recusou a pagar o 
valor R$ 5 aos guardadores de car-
ro na Avenida Brás de Pina.

"Um policial, que tinha que 
estar ali para poder resguardar o 
cidadão, estava discutindo com 
a esposa, e um dos flanelinhas foi 
cobrá-lo. O PM deu um soco na 
cara do rapaz. O Wesley se aproxi-
mou para perguntar por que ele 
havia feito aquilo –e aí o policial ati-
rou nele, também. Tio do Wesley, 
o Serginho também chegou perto 
do PM para questioná-lo e tam-
bém acabou atingido", disse uma 
testemunha.

Alex César Ferreira de Castro, 
que trabalhava como flanelinha no 
local, chegou a ser socorrido para o 
Hospital Getúlio Vargas, mas não 
resistiu aos ferimentos e morreu 
na manhã de domingo (10).

Testemunha diz que PM deu soco em flanelinha antes 
de começar a atirar e matar duas pessoas no Rio

Sérgio Souza Júnior, de 40 
anos, morreu após ter sido levado 
à Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Irajá -- ele será enterrado 
às 15h, no Cemitério de Irajá. Sérgio 
era tio do flanelinha Wesley Ferrei-
ra, que também ficou ferido, mas 
está fora de perigo.

De acordo com uma teste-
munha, Sérgio foi atingido na 
frente do filho de 14 anos. "Foi 
tudo perto do filho. O Sérgio foi 
lá para ajudar o sobrinho que já 
estava baleado. Ninguém está 
acreditando – ele não volta nun-
ca mais para a gente".

Por meio de nota, a Polícia Mi-
litar afirmou que o policial estava 
de folga quando se envolveu em 
uma discussão. Segundo o cabo 
Rogério, ele atirou para se proteger 
de uma agressão física.

Após ser preso por policiais 
do Batalhão de Choque, o cabo 
Rogério foi levado à Delegacia de 
Homicídios (DH), na Barra da Ti-
juca. Ele acabou liberado depois 
de prestar depoimento.

No domingo, 15 pessoas presta-
ram depoimento na DH. Segundo 
a Polícia Civil, as versões foram 
muito contraditórias.

 Foto: Divulgação

Foto: Reprodução / Internet

PMs do 20º BPM (Mesqui-
ta) prenderam, na manhã des-
ta segunda-feira, um homem 
suspeito de ter matado uma 
mulher e enterrado seu corpo 
no quintal de sua casa. O caso 
aconteceu na Rua Guilherme 
Sales de Oliveira, no bairro Val-
verde, em Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense.

De acordo com a Polícia 
Militar, José Carlos Fran-
ça de Santana, de 47 anos, 

Homem degola mulher e enterra seu 
corpo no quintal de casa

contratou uma mulher, 
que não teve a identifica-
ção revelada, para fazer 
sexo com ele. Em determi-
nado momento, eles se de-
sentenderam, quando José 
Carlos partiu para cima 
dela e a degolou.

Ao encontrarem o corpo da 
mulher, os policiais acionaram 
a Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DBHF), 
que assumiu o caso. 
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m a chega-
da do fim de 
ano, algumas 
prefeituras do 
Estado do Rio 
abrem novas 
possibilidades 
de renegocia-
ção de dívidas 
referentes a 

impostos e taxas em atraso ou re-
forçam os programas de quitação 
ou refinanciamento de débitos já 
existentes. Para os contribuintes, 
trata-se de uma boa oportunida-
de de acertar as contas com os 
municípios, com descontos em 
encargos e multas que podem 
chegar a 100%. Com isso, os cida-
dãos eliminam pendências — até 
porque, logo no início do novo 
ano, já terão outras despesas a pa-
gar, como o Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) 2020 —, e 
os governos municipais reforçam 
seus caixas. A alta na arrecadação 
pode ajudar, por exemplo, a pagar 
o 13º salário do funcionalismo.

É importante também estar 
ciente de que, em muitos casos, 
se deixar de pagar alguma parcela 
renegociada, o contribuinte per-
derá o benefício do desconto nos 
juros, e todo o abatimento conce-
dido retornará à dívida original. 
Vale destacar ainda a necessidade 
de reunir todos os documentos 
a serem apresentados, para não 
perder a viagem.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

C
Em geral, os programas de rene-

gociação e quitação de dívidas são 
abertos a pessoas físicas e jurídicas.

No Rio de Janeiro
O Programa Concilia Rio per-

mite a renegociação de dívidas de 
IPTU, Taxa de Coleta Domiciliar de 
Lixo, ISS, ITBI e taxas como TLE 
(para licença de estabelecimento), 
TAP (para autorização de publici-
dade) e TUAP (para uso de área pú-
blica). É necessário que elas sejam 
relativas a fatos geradores ocorri-
dos até 31 de dezembro do ano pas-
sado. Para débitos tributários e não 
inscritos em Dívida Ativa, o prazo 
para adesão ao Concilia Rio vai até 
2 de janeiro de 2020.

Os descontos em multas e acrés-
cimos moratórios são de 80% para 
pagamento à vista, 60% para qui-
tação em até 12 vezes, 40% para 
parcelamento entre 13 e 24 vezes 
e 25% para pagamento de 25 a 48 
vezes. O posto de atendimento ao 
contribuinte e a documentação exi-
gida para adesão ao programa va-
riam de acordo com o imposto ou 
a taxa devida. As informações estão 
em https://prefeitura.rio/web/smf/
concilia-rio.

Em Nova Iguaçu
Até 19 de dezembro, inadim-

plentes podem procurar a Central 
de Atendimento ao Contribuinte, 
na Prefeitura de Nova Iguaçu (Rua 
Ataíde Pimenta de Moraes 528, 

 Prefeituras renegociam dívidas 
de impostos com desconto de 
até 100% em juros e multas

Para os contribuintes, trata-se de uma boa oportunidade de acertar as contas com os municípios

Foto: Divulgação

Centro), para aproveitar a chance 
de quitar dívidas tributárias com 
até 80% de desconto em multas 
e encargos — para pagamentos à 
vista. O atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h.

Nos parcelamentos em até seis 
vezes, o abatimento é de 70%. De 
sete a 12 parcelas, de 60%. Entre 13 
e 24 vezes, 40%; entre 25 e 48 par-
celas, 30%; e entre 49 e 60 vezes, 
20%.

Em Duque de Caxias
Até 20 de dezembro, o pro-

grama Anistia Fiscal concede até 
100% de descontos em juros e 
multas para a quitação de dívidas 
de IPTU e ISS anteriores a 31 de 
dezembro de 2017. Também estão 
contemplados autos de infração, 
multas e taxas de alvará.

Quem aderiu ao Refis, mas 
não conseguiu quitar as parce-
las, pode renegociar a dívida. 
Para ter acesso aos descontos, 

o contribuinte deve estar com 
os impostos dos exercícios de 
2018 e 2019 em dia. A parcela 
mínima permitida é de R$ 70 
para pessoa física, e de R$ 300 
para pessoa jurídica.

É preciso comparecer com 
identidade, CFP e alguma docu-
mentação que comprove o débito 
na Secretaria Municipal de Fazen-
da e Planejamento (Praça Roberto 
Silveira s/nº, Centro), de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h, ou ligar 
para (21) 2672-8800.

Em Nilópolis
Até 20 de dezembro, é pos-

sível quitar débitos de IPTU, 
ISS, TIME, TLE ou outro tribu-
to municipal com até 100% de 
desconto nos juros e multas. O 
abatimento integral é concedi-
do nos pagamentos à vista, para 
contribuintes que estiverem em 
em dia com os tributos de 2019.

Os interessados devem com-

parecer à Secretaria Municipal de 
Fazenda, no prédio da Prefeitura 
de Nilópolis (Rua Pedro Álvares 
Cabral 305, Centro), de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.

Em Mesquita
No programa permanente da 

Câmara de Conciliação e Arbitra-
gem da Procuradoria-Geral de 
Mesquita, é permitida a participa-
ção de todos os contribuintes que 
não se tenham beneficiado, nos 
últimos cinco anos, de qualquer 
programa de parcelamento incen-
tivado, como o Refis. São conce-
didos descontos de 20% a 100% 
em multas e juros moratórios dos 
débitos.

Podem ser negociadas dívidas 
fiscais não tributárias e tributárias 
(todos os impostos e taxas). Para 
aderir, o contribuinte deve com-
parecer à Procuradoria da Dívida 
Ativa (Rua Paraná 14 , Centro), das 
10h às 17h.

 No segundo semestre de 2020, 
serão realizadas as eleições muni-
cipais em todas as cidades do país. 
Nelas, os cidadãos deverão eleger 
os novos prefeitos e vereadores 
que ocuparão os cargos públicos até 
2024. Entretanto, para poder votar, 
o cidadão precisa estar com seu tí-
tulo de eleitor em mãos e estar com 
suas obrigações eleitorais em dia. 
Confira abaixo como fazer para tirar 
o documento pela primeira vez:

Quais são os documentos 
necessários?

Para emitir o título de eleitor, 
o cidadão deve comparecer a um 
Cartório Eleitoral ou em uma Uni-
dade de Atendimento da Justiça 
Eleitoral com um dos seguintes 

documentos em mãos: carteira de 
identidade, carteira de trabalho, 
certidão de nascimento ou de ca-
samento. Além disso, é necessário 
levar comprovante recente de re-
sidência original. Os homens com 
mais de 18 anos também deverão 
apresentar o certificado de quita-
ção com o serviço militar.

Cadastro Online
Além de ser possível iniciar o 

processo presencialmente, o cida-
dão poderá realizar um cadastro 
online através do Título Net. Nele, 
o eleitor poderá agendar um horá-
rio para ir ao cartório eleitoral e so-
licitar o título depois. Após preen-
cher todos os dados necessários, 
o cidadão receberá um número 

Não perca o prazo! Veja como tirar 
e regularizar o título de eleitor

de protocolo e terá cinco dias para 
comparecer a alguma unidade da 
Justiça Eleitoral.

Regularização de título 
cancelado

Eleitores que não tenham vo-
tado ou justificado a ausência nos 
últimos três turnos, poderão ter 
seus títulos cancelados. Para reaver 
o documento, o cidadão deverá pa-
gar uma multa de R$ 3,71 por turno 
em que deixou de votar e ir a um 
cartório eleitoral com documentos 
de identificação e comprovantes de 
residência para regularizar o título.

O Tribunal Superior Eleitoral 
ainda não estabeleceu uma data li-
mite para a regularização do título 
eleitoral para as eleições de 2020. 
Mas, para evitar possíveis trans-
tornos, regularize sua situação o 
quanto antes. 

O que acontece se eu não tirar 
ou regularizar o título?

O cidadão que atingiu a idade mí-
nima obrigatória ou que deixou de 
regularizar o título de eleitor após o 
cancelamento sofrerá uma série de 
impedimentos, sendo eles:

    Obter o passaporte ou carteira 
de identidade;

Participar de concursos públicos;
Obter empréstimos;
Renovar a matrícula em estabele-

cimento de ensino oficial ou fiscali-
zado pelo governo;

Realizar qualquer atividade que 
exija a quitação com as obrigações 
eleitorais.

Biometria
Apesar de não ser obrigatório 

em todas as cidades, o cadastro 
biométrico poderá impedir quem 

não estiver em dia de votar na 
eleições caso a cidade em que seu 
título está registrado exija a bio-
metria. O prazo final para a reali-
zação do cadastro varia de cidade 
para cidade. Para saber qual é a 
data limite pra cadastrar sua bio-
metria, consulte o site do Tribunal 
Eleitoral de seu Estado. 

Para realizar o cadastro, é ne-
cessário possuir os seguintes 
documentos: Comprovante de 
endereço, Documento de identi-
ficação, certificado de quitação do 
serviço militar e título de eleitor.

Para saber se a biometria é 
obrigatória na sua cidade, basta 
consultar os sites dos Tribunais 
Regionais Eleitorais de cada Es-
tado, que fornecerão uma lista 
de todos os munícipios onde a 
biometria será obrigatória para 
as eleições de 2020.



Celebração

Shopping Tiju-
ca traz a magia 
do mundo de 
“O Rei Leão” 
para celebrar 
o Natal 2019. 
Inspirado no 
filme de live-

-action lançado em julho des-
te ano, “O Rei Leão” da Dis-
ney, convida seus visitantes 
para soltarem a imaginação 
e viverem uma experiência 
exclusiva e inesquecível em 
um evento inédito em todo 
o Brasil criado especialmente 
para toda a família.

Sucesso entre os públicos de 

todas as idades, o evento reme-
te à Savana, cenário do filme, a 
atração traz diversas atividades 
que vão divertir toda a família, 
como: A Pedra Do Rei com uma 
desafiadora Parede de Escalada 
e, em seu interior, um Simulador 
de realidade virtual que leva os 
passageiros para uma viagem à 
Savana Africana; na área do Ciclo 
da Vida, uma Oficina de Plantio 
de Sementes e uma Parede de 
Pintura; e estações de Karaokê 
para que os participantes soltem 
a voz com as músicas do filme. 
Pensando ainda em proporcio-
nar uma experiência memorável 
para todos, o evento possui uma 

Shopping Tijuca recebe Natal 
inédito inspirado no novo 
filme “O Rei Leão” da Disney

O
 Centro de compras recebe atração com atividades como Simulador, Parede de Escalada e Gangorra Acessível a partir do dia XX de novembro

Culturando 
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atração acessível, uma divertida 
Gangorra, onde portadores de 
necessidades especiais podem 
brincar sem barreiras pelo espaço.

A atração, indicada para crian-
ças de até 12 anos, será aberta ao 
público, e estará disponível a 
partir do dia 07 de novembro, na 

Praça de Eventos, no Piso L0 do 
Shopping Tijuca. Para mais in-
formações e regulamento, aces-
se: www.shoppingtijuca.com.

 Xande irá levar para o palco da Barra sambas que marcaram sua trajetória

Giovana foi coroada por Babi Cruz, ex-porta-bandeira

 Xande de Pilares, um dos 
principais nomes do samba da 
atualidade, grava no dia 22 de 
novembro, no Km de Vanta-
gens Hall RJ seu primeiro DVD 
da carreira solo, Xande nos 
Braços do Povo.  O show conta-
rá com a participação de vários 
artistas. Diogo Nogueira, Tieê, 
Jorge Aragão, Mumuzinho e 
Sombrinha já são alguns dos 
nomes confirmados.

 Xande de Pilares sobe ao palco do Km de Vantagens 
Hall RJ para gravação de seu primeiro DVD

Com músicas recentes 
estouradas nas rádios de 
todo o Brasil como " Fã do 
Amor Da Gente", a nova 
"Meu Pítél" e o sucesso "Tá 
Escrito", abertura da novela 
da global " A Dona do Peda-
ço", Xande irá levar para o 
palco da Barra sambas que 
marcaram sua trajetória, 
que teve início nos anos 
80, e irá contemplar o pú-

blico com muito samba de 
raiz e com a presença de 
alguns convidados.  Além 
dos já  citados,  vão estar 
lá  sucessos como, "  D ei-
xa Acontecer ",  "  Clareou 
" ,  "S amba de Arerê",  " Tem 
Que P rovar que Merece " , 
Gratidão "  e  muito mais.

Xande de Pilares será 
acompanhado pela banda 
"Arca de Noé".

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação

A Mocidade Independente de 
Padre Miguel festejou na noite deste 
sábado 64 anos de existência, com-
pletados neste domingo.

Para celebrar mais uma prima-
vera a Agremiação promoveu a co-
roação de Giovana Angélica Fontes 
como nova rainha da bateria “Não 
Existe Mais Quente”, comandada 
pelo mestre Dudu.

A turismóloga, que assumiu o 
posto de musa da Agremiação por 
dois anos consecutivos, conquis-
tou o local mais cobiçado da Verde 
e Branca de Padre Miguel por onde 
passou nomes como Claudia Leite, 
Mariana Rios, Monique Evans.

Mocidade Independente de Padre Miguel 
coroa a nova rainha de bateria

Giovana foi coroada por Babi 
Cruz, ex-porta-bandeira, rainha de 
bateria mirim da Mocidade e esposa 
de Arlindo Cruz: - Eu quis ser coroa-
da por uma pessoa que tem história, 
vínculo com a escola, assim como 
eu. Eu sou nascida e criada nesta re-
gião, sou Mocidade!

Estou muito focada em fazer um 
grande desfile com a minha escola. 
Não vai faltar dedicação Quero levar 
o campeonato para a minha comu-
nidade”, revelou a rainha.

Com um vestido dourado cheio 
de estrelas, assinado pelo estilista 
das celebridades, Henrique Filho, 
Giovana brilhou na sua estreia.

dianapiresassessoria@gmail.com
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Flamengo 
atualizou, 
na manhã 
desta se-
gunda-feira, 
a parcial de 
i ng r e s s o s 
v e n d i d o s 
para Fla-

mengo x Vasco. Até o mo-
mento, 36 bilhetes foram co-
mercializados para o clássico, 
que acontece quarta-feira, às 
21h30, no Maracanã.

A venda em bilheterias, 
para o público-geral, começou 
nesta segunda-feira. Assim 
como ocorreu no primeiro 
turno, no Mané Garrincha, em 
Brasília, os ingressos serão dis-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Flamengo x Vasco: clássico no 
Maracanã tem 36 mil ingressos 
vendidos até o momento

O
ponibilizados igualmente para 
as duas torcidas, apesar de o Fla-
mengo ser o mandante.

Flamengo x Vasco será o úni-
co jogo do Campeonato Brasi-
leiro no meio desta semana. A 
partida, válida pela 34ª rodada, 
foi antecipada, uma vez que o 
Flamengo estará em Lima, na fi-
nal da Libertadores, na data que 
estava prevista o clássico.

Além do Vasco, o Flamengo 
ainda enfrenta o Grêmio, domingo, 
em Porto Alegre, antes de embar-
car para Lima. Para ser campeão 
antecipadamente, antes da deci-
são da Libertadores, o Rubro-Ne-
gro precisa vencer os dois jogos e 
torcer por um tropeço do Palmei-
ras diante do Bahia, no domingo.

 Foto: Divulgação

Jogo anteipado da 34 ª rodada acontece quarta-feira, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro
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