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Assessor 
de vereador 
é morto a tiros 
em São Gonçalo 
 Vereador Eneas Pereira (PMN) acredita 
que tenha sido um 'ato para assustar'
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Bolsonaro avalia criação de 
GLO do campo para reintegração 
de posse em áreas rurais

Projeto

presidente Jair 
Bolsonaro disse 
nesta segunda-
-feira (25) que 
avalia enviar 
um projeto ao 
Congresso para 
a criação de uma 

GLO (Garantia da Lei e da Or-
dem) do campo, com o objetivo 
de fazer reintegração de posse 
em áreas rurais.

Bolsonaro falou com jornalis-
tas na manhã desta segunda-fei-
ra ao sair do Palácio Alvorada, 
residência oficial da Presidência 
da República.

“Eu quero inclusive adiantar 
para vocês, quero uma GLO para 
o campo”, afirmou Bolsonaro.

As operações de GLO são 
adotadas em situações graves 
de perturbação da ordem em 
que se esgotam as possibilida-
des de ação das forças tradicio-
nais de segurança pública dos 
estados. As GLOs são realizadas 
exclusivamente por ordem da 
Presidência da República.

Bolsonaro explicou que criar 
a GLO rural serviria "para chegar 
e tirar o cara [suposto invasor] 
da propriedade".

De acordo com o presiden-
te, a medida iria acelerar o 
processo de reintegração (veja 
no vídeo abaixo).

Atualmente, para serem au-
torizadas, as operações de GLO 
necessitam de um pedido do 
governador do estado. Segun-
do Bolsonaro, a ideia é permitir 
que o governo federal possa ter 
a iniciativa e dar uma resposta 
imediata a invasões, algo que, 
de acordo com o presidente, é 
protelado por governadores.

“Tem alguns estados em que, 

mesmo a Justiça determinando 
a reintegração de posse, é o go-
vernador que faz. Isso é prote-
lado. E já tem um estado aí, não 
quero falar qual é, que está em 
nosso colo para resolver. Depois 
de oito anos que os caras inva-
diram fica mais difícil de fazer 
reintegração de posse", disse.

De acordo com o presidente, 
a intenção é enviar um projeto 
para ser votado no Congresso 
Nacional.

"Não é nenhuma medida 
impositiva da minha parte. Se 
o parlamento assim achar que 
deve ser tratada a propriedade 
privada, ele aprova. Se achar que 
a propriedade não vale nada, aí 
não aprova”, disse o presidente.

O presidente disse ainda 
que a intenção é abrir a pos-
sibilidade de a União tomar a 
iniciativa e determinar a rein-
tegração de posse nos estados 
após decisão judicial.

"A ideia é também o governa-
dor pedir. Deixando uma brecha 
talvez, está faltando um final-
mente ainda, para uma iniciati-
va nossa.", afirmou.

Segundo Bolsonaro, "a pro-
priedade privada é um dos pila-
res da democracia".

"Você não pode comparar 
um imóvel no campo ou na ci-
dade e de repente alguém vai 
lá e toma conta. Toma conta 
não, invade. Aí não é democra-
cia. Onde a propriedade priva-
da não existe é no socialismo, 
no comunismo. Não chegamos 
lá ainda", disse o presidente.

Excludente de ilicitude
Sobre uma possível resis-

tência dos parlamentares em 
votar o projeto de lei que pre-

O
Bolsonaro estuda implantar GLO do campo para reintegração de posse

 Foto: Divulgação 

vê o excludente de ilicitude 
em situações de Garantia da 
Lei e da Ordem, Bolsonaro 
disse que, se o texto não for 
aprovado, as GLOs “raramen-
te” serão editadas.

“A GLO não é uma ação 
social, chegar com flores na 
mão. É para chegar prepara-
do para acabar com a bagun-
ça. Agora, se não querem, não 
estou ameaçando ninguém 
não, se não querem aprovar, 
não tem problema”, disse o 
presidente.

“É irresponsabilidade um 
presidente assinar um GLO e 
num final da mesma, havendo 
efeitos colaterais, o soldado que 
se exploda. Isso é uma irrespon-
sabilidade”, afirmou.

Uruguai
Bolsonaro disse que preten-

de ir à posse Luis Lacalle Pou, do 
Partido Nacional, caso ele seja 

confirmado vencedor nas elei-
ções presidenciais do Uruguai.

Com 100% das urnas apu-
radas à 1h27 deste domingo 
(24), o candidato de oposição 
Luis Lacalle Pou aparece com 
48,7% dos votos válidos con-
tra 47,5% do governista Da-
niel Martínez.

O resultado apertado fez 
Corte Eleitoral uruguaia adiar 
o anúncio do novo presiden-
te, que só deve ser conhecido 
entre quinta e sexta-feira, após 
checagem dos votos.

“Não tá confirmado ainda. 
Acho que dificilmente reverte. 
Se porventura tivesse ontem 
declarado vitorioso, já teria 
acertado hoje um telefone nos-
so para lá, bem como a nossa 
ida à posse”, disse Bolsonaro.

O presidente afirmou ainda 
não ter problemas em conver-
sar com Daniel Martinez caso 
seja ele o eleito.

“O outro eu converso com 
ele. Ele não se manifestou 
como o da Argentina se mani-
festou”, declarou, em referên-
cia ao argentino Alberto Fer-
nandez.

No dia da eleição, Fernan-
dez – que havia visitado Lula 
na prisão, em julho – postou 
uma foto em que fazia um 
L com as mãos, em sinal de 
apoio ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Troca ministerial
Bolsonaro voltou a negar a 

intenção de trocar ministros. 
O presidente disse ser “zero” a 
chance de substituir algum dos 
titulares da esplanada.

“Tenho 22 ministros, por 
enquanto, não tá previsto nin-
guém. Quando eu falo "por 
enquanto" dá a entender que 
amanhã pode estar, né? Zero 
chance no momento de trocar 



prefeito Marce-
lo Crivella este-
ve na Avenida 
Niemeyer, na 
manhã desta 
segunda-feira 
(25), para ins-
pecionar o de-
sabamento de 

parte do muro do antigo Motel 
Vip's, que desabou no início da 
madrugada desta segunda.

Devido à queda do muro, 
um trecho da via está coberto 
de muita terra e escombros. 
Apesar de a via permanecer fe-
chada ao tráfego de veículos, a 
Defesa Civil fez um cordão de 
isolamento e está no local rea-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
lizando uma vistoria para identi-
ficar as razões da queda do muro.

A Avenida Niemeyer está fe-
chada, por determinação judi-
cial, desde o dia 28 de maio des-
te ano. Em fevereiro, uma forte 
chuva atingiu a cidade, deixando 
mortos e feridos no local.

O motel Vip's encerrou suas 
atividades em junho desse ano, 
depois de 48 anos funcionando 
no local, por conta das interdi-
ções da Niemeyer.

Demolição de casas
Nesta segunda-feira (25), a 

Prefeitura do Rio começou a 
demolição de casas atingidas 
pelas chuvas do início do ano 

no Morro do Vidigal, na mes-
ma região da Av. Niemeyer. 
Moradores da localidade da 
Jaqueira, que fica no alto da 

comunidade, vão ter que de-
socupar os imóveis.

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.

Muro do antigo motel Vip's desaba na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio

Prefeito Marcelo Crivella 
inspeciona desabamento de 
muro na Avenida Niemeyer
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O Rio é de todos 
Foto: Reprodução / TV Globo

Policiais apontam armas para torcedores do Flamengo no final do desfile do time neste domingo (24)

Integração entre ônibus municipai e barca vai ter desconto de R$ 4 na tarifa, a partir de dezembro

A Polícia Militar do Rio 
abriu uma sindicância para 
apurar se houve excessos por 
parte dos policiais durante a 
confusão que ocorreu na festa 
de comemoração da vitória na 
Libertadores no domingo (24).

Tumulto no fim do desfile
O time estava desfilando 

em clima de festa e sem in-
cidentes quando, segundo a 
PM, a polícia abriu um iso-
lamento para o trio passar e 
um grupo de torcedores ten-
tou furar o bloqueio.

A confusão aconteceu 
por volta das 16h15. O trio 
elétrico onde estavam os 
atletas encerrou o desfile 
após 4 horas de festa e en-
trou pela Rua de Santana.

Testemunhas contaram 
que, a partir desse momen-
to, os policiais passaram a 
lançar bombas de gás. Hou-
ve muita correria e crianças 
passaram mal.

Durante a confusão algu-
mas pessoas jogaram pedras 
contra os policiais e uma via-
tura foi apedrejada. Os PMs 
revidaram usando cassetetes 
e chegaram a apontar pistolas 
e fuzis para dispersar o públi-
co, que era composto também 

PM abre sindicância para investigar se houve excesso 
policial em comemoração da Libertadores

Integração entre ônibus e barca para Niterói
terá desconto na tarifa a partir de dezembro

por famílias, inclusive com 
crianças pequenas. Duas mu-
lheres passaram mal e foram 
carregadas.

Um carro da prefeitura deu 
ré e acabou atropelando um 
guarda-municipal. O agente 
foi atendido e não sofreu fe-
rimentos graves. A Guarda in-
formou que vai avaliar a con-
duta dos agentes. Dois pontos 
de ônibus foram destruídos 
na confusão que se espalhou 
pela Presidente Vargas. Vinte e 
três pessoas deram entrada em 
hospitais, segundo informa-
ções da secretaria de Saúde.

A integração entre ônibus 
municipais (R$ 4,05) e barcas 
(R$ 6,30) na travessia entre Rio 
e Niterói, na Região Metropoli-
tana, vai ficar mais barata a par-
tir de dezembro. A viagem nos 
dois modais vai ter um descon-
to de R$ 4, a partir do dia 1º. 

O desconto faz parte do Pla-
no Municipal de Mobilidade 

A PM afirmou que in-
tegrantes de uma torcida 
organizada começaram a 
confusão.

"As armas empregadas 
foram a de menor potencial 
ofensivo, gás lacrimogê-
nio e spray de pimenta. No 
entanto, o policial militar 
dispõe do seu armamento 
e pode usá-lo em uma abor-
dagem, caso ele se sinta 
ameaçado, caso tenha ocor-
rido algum excesso, ele irá 
responder por isso", disse o 
coronel Mauro Fliess, por-
ta-voz da PM.

Urbana Sustentável, que será 
apresentado no próximo dia 
26, e tem o objetivo de incenti-
var o uso do transporte público 
em Niterói.

A medida foi anunciada na 
última quinta-feira (21) pelo 
prefeito de Niterói, Rodrigo Ne-
ves, e o governador do estado, 
Wilson Witzel.

Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Foto: Divulgação/CCR Barcas
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S e c r e t a r i a 
de Educação 
e Cultura de 
Itaguaí rea-
lizou a pre-
miação do 
IX concurso 
de poema in-
fanto-juvenil 

em parceria com a Empresa 
Vale. O evento contou com 
a presença da secretária de 
Educação e Cultura, Andreia 
Busatto; a subsecretária de 
Cultura, Maria das Graças Ro-
cha Costa; a subsecretária de 
Educação, Cristiane Fiorotti; 
a subsecretária de Infraes-
trutura de Educação, Renata 
Graça; o gerente executivo 
da Vale, Walter Pinheiro; e 
o gerente de operações da 
Vale Itaguaí, Luiz Nunes e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
também de dirigentes escola-
res, professores, alunos e pais 
e responsáveis, entre outros 
convidados.

O Projeto Jovens Poetas 
teve sua primeira edição 
em 2005 e aconteceu anu-
almente até 2012. Após sete 
anos, a SMEC volta a reali-
zar o projeto, que tem como 
objetivo desenvolver a poe-
sia nas escolas públicas de 
Itaguaí, municipais e esta-
duais. Nesta edição, apro-
ximadamente 120 alunos 
participaram e 43 poesias 
foram selecionadas para a 
coletânea de Jovens Poetas.

Esse projeto dá acesso à 
poesia para pessoas de todas 
as idades, pois participam es-
tudantes do Ensino Funda-
mental, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e Ensino Mé-
dio. Um destaque do concur-
so desse ano foi a poesia “So-
nhos” da estudante Ignara 
Carvalho do Carmo, 82 anos, 
ganhou o primeiro lugar na 
categoria EJA.

O concurso é dividido em 

O Projeto Jovens Poetas teve sua primeira edição em 2005 e aconteceu anualmente até 2012

Prefeitura de Itaguaí premia 
estudantes que participaram 
do Projeto Jovens Poetas

 Foto: Divulgação

cinco categorias, sendo elas:
• Categoria I: 4º e 5º anos 

do Ensino Fundamental;
• Categoria II: 6º e 7º anos 

do Ensino Fundamental;
• Categoria III: 8º e 9º anos 

do Ensino Fundamental;
• Categoria IV: EJA;

• Categoria V: Ensino Mé-
dio.

As poesias são revisadas e 
julgadas por uma comissão 
formada por professores da 
SMEC e da Vale. O projeto foi 
desenvolvido entre os meses 
de maio e novembro.

O festival contou com a realização de uma missa afro na comunidade São José

Iniciativa aconteceu na Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos

Representantes da socieda-
de civil, lideranças religiosas e o 
poder público se reuniram para 
a abertura oficial do VII Festival 
Internacional da Diáspora Africa-
na de São João de Meriti, em um 
evento na Igreja da Matriz, no 
Centro da cidade.

Com o tema Diásporas o even-
to, que é o conjunto de expressões 
culturais da Baixada Fluminense, 
começou com a realização de 
uma audiência pública presidida 
pelo vereador Aldilas Hungria. Fo-
ram discutidas propostas como a 
criação do projeto de lei colocan-
do o marinheiro João Cândido 
como herói nacional, a nomeação 
de alguns espaços públicos com o 
nome dele, entre outros.

Para o secretário municipal 
de Educação, Bruno Correia, 
essa luta da igualdade racial 
tem que ser de todos. “É preci-
so debater esse tema o ano in-
teiro até isso se tornar uma prá-
tica social. A rede municipal de 
ensino tem compromisso com 
esse tema”, afirmou.

O superintendente muni-
cipal de Igualdade Racial, Frei 
Tatá, exaltou a importância das 
ações afirmativas do governo 
público a fim de garantir essas 

Meriti realiza abertura do VII Festival Internacional 
da Diáspora Africana

Pioneira na Baixada, Mesquita 
realiza pregão presencial ao ar livre

ações. “Precisamos aprofundar 
esses diálogos e fortalecer as 
parcerias, essa causa é supra-
partidária. Esse evento é um 
momento de comemoração, 
mas também de rever ações e 
necessidades de políticas públi-
cas nesse sentido. Precisamos 
valorizar a nossa história e res-
gatar a importância do nosso 
patrimônio cultural”, declarou.

O evento contou ainda com a 
participação do cônsul-geral de 
Cabo Verde, Pedro Antônio dos 
Santos e de seu Adalberto Cândi-
do, único filho vivo do almirante 
negro. “Esse mês está sendo de 
muitas alegrias e satisfações para 

 A Prefeitura de Mesquita re-
alizou um feito inédito na Bai-
xada Fluminense. O governo 
municipal promoveu um pregão 
presencial ao ar livre, no meio de 
Edson Passos. A iniciativa acon-
teceu a partir das 11h, na Praça 
Darcy Ribeiro, antiga Praça da 
Revolução, e foi exclusiva para 
MEIS e micro e pequenas empre-
sas. A licitação foi para a compra 
de estantes de seis prateleiras, 
que serão utilizadas pela Secre-
taria Municipal de Governança.

“Esse é um momento importan-
tíssimo não só para Mesquita, mas 
para toda a Baixada Fluminense. 
Cada vez mais se cobra a transpa-
rência no poder público. Um pre-

mim. É muito gratificante ver 
meu pai ser reconhecido como 
herói estadual do Rio de Janeiro 
e ver o projeto que pode torná-lo 
herói nacional caminhar”, afir-
mou seu Candinho.

O festival contou com a re-
alização de uma missa afro na 
comunidade São José, e com pro-
gramações na Praça da Matriz, no 
Sesc de São João e na Secretaria 
Municipal de Educação. Várias 
atividades como feira do livro, 
exposições, feira de artesanato de 
africanidades, além de oficinas de 
turbantes, rodas de conversas e 
apresentações teatrais serão de-
senvolvidas.

gão como esse, no meio de uma 
praça, mostra a idoneidade do 
processo. E abre espaço para que 
outros municípios embarquem 
nessa ideia”, avalia Elisa Drum-
mond, coordenadora da Sala do 
Empreendedor de Mesquita.

A iniciativa contou com a pre-
sença do Sebrae, que prestou 
assessoria técnica de gestão e 
plantão de microcrédito aos pre-
sentes. Estes serviços, no entanto, 
podem ser prestados de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h, pela 
equipe da Sala do Empreendedor 
de Mesquita. O espaço funciona 
no térreo do prédio da prefeitura, 
na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 
120, no Centro. 

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação
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esta segun-
da-feira, poli-
ciais militares 
realizam ope-
ração em pelo 
menos quatro 
comunidades 
da capital e em 

duas da Baixada Fluminense. 
Na Cidade de Deus, na Zona 
Oeste do Rio, moradores re-
clamam dos tiroteios inten-
sos desde as primeiras horas 
da manhã. Segundo a PM, 
um dos chefes do tráfico na 
região foi morto e outras três 
pessoas ficaram feridas.

Conhecido como Matheu-
zão/Trovão, o gerente do trá-
fico na localidade do Karatê 
morreu em confronto. Um 
homem não identificado foi 
encontrado ferido e socorri-
do pelos policiais ao Hospital 
Municipal Lourenço Jorge. 
Com ele, de acordo com a 
PM, foram apreendidas uma 
granada, uma pistola 9 mm e 
munição do mesmo calibre.

Outras duas pessoas, um 
homem e uma mulher, foram 
baleados e deram entrada 
por meios próprios ao hospi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

N
tal. De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, Amanda 
de Oliveira Gomes, de 24 anos, 
foi atendida e já recebeu alta. 
Já Rosimar de Oliveira da Silva, 
o Adocica, está sendo atendido 
e não há, ainda, detalhes sobre 
seu estado de saúde.

Rosimar tinha contra si um 
mandado de prisão em aber-
to desde julho deste ano por 
posse ilegal de arma de fogo e 
tráfico de drogas. A pena im-
posta foi de seis anos e quatro 
meses de detenção em regi-
me semiaberto.

De acordo com a corpora-
ção, o 18º BPM (Jacarepaguá) 
desencadeou a operação após 
receber denúncias de que cri-
minosos estavam presentes 
"em um evento de música não 
autorizado" que ocorria na Ci-
dade de Deus. Durante o cerco, 
os criminosos atiraram na dire-
ção dos policiais, que reagiram. 
A PM ressaltou que a operação 
segue em andamento.

Segundo o 18º BPM, a ocorrên-
cia foi registrada na 32ª DP (Ta-
quara). Procurada, porém, a Polícia 
Civil não forneceu informações 
sobre o conteúdo do registro.

Desde outubro, a Cidade de 
Deus foi alvo de 18 operações 
da Polícia Militar — uma média 
de mais de duas incursões por 
semana. As ações resultaram 
em sete mortes, 15 prisões de 
traficantes e apreensões de 16 
armas, 3kg de cocaína e 13kg 
de maconha.

A favela é a única de Jaca-
repaguá, na Zona Oeste do 
Rio, ainda dominada pelo 
tráfico de drogas: desde 
2015, uma ofensiva da milí-
cia expulsou traficantes de 
todas as outras comunida-
des do bairro. Os paramili-
tares, entretanto, não estão 
satisfeitos: as polícias Civil e 
Militar já sabem que o prin-

cipal alvo da milícia na re-
gião é a Cidade de Deus.

Zona Norte
Segundo a corporação, 

equipes do 9º BPM estão em 
atividade no Muquiço, em 
Guadalupe, na Zona Norte do 
Rio, enquanto o Batalhão de 
Polícia de Choque (BPChq) 
atua nas localidades Vila do 
João e Parque Esperança, no 
Complexo da Maré, também 
na Zona Norte, junto com o 
Comando de Operações Es-
peciais (COE), Batalhão de 
Operações Policiais Especiais 
(Bope), Batalhão de Ações 
com Cães (BAC) e Grupamen-
to Aero-Móvel (GAM).

Zona Oeste
Já na Zona Oeste há, além 

da operação da Cidade de 
Deus, uma ação de policiais do 
14º BPM na Vila Kennedy.

Baixada Fluminense
Na Baixada Fluminense, 

o 15º BPM faz operação em 
Jardim Gramacho, em Duque 
de Caxias, e o 39º BPM, na 
comunidade de São Leopol-
do, em Belford Roxo, com o 
objetivo de reprimir o tráfico 
de drogas.

A PM pede que sejam feitas 
denúncias sobre a localização 
de criminosos, armas e drogas 
ao Disque Denúncia, pelo nú-
mero (21) 2253-1177 ou pelo 190.

Nesta segunda-feira, policiais militares realizam operação em pelo menos quatro comunidades da capital e em duas da Baixada 

Gerente do tráfico é morto e outras
três pessoas são baleadas em 
operação da PM na Cidade de Deus

Foto: Reprodução/Facebook - 18º BPM

O motorista Francisco 
José Leitão, de 56 anos, que 
estava desaparecido desde 
19 deste mês, foi encontra-
do na noite da última sexta-
-feira, informou a polícia. O 
homem, que é morador de 
Vilar dos Teles, em São João 
de Meriti, na Baixada Flumi-
nense, estava sumido após 
sair de sua residência para 
trabalhar. 

O desaparecimento da ví-
tima havia sido registrado 
na 4ª DP (Praça da Repúbli-
ca) e encaminhado para a 
Delegacia de Descobertas de 
Paradeiros (DDPA). Na oca-
sião, o automóvel que ele 
dirigia, um Renault Clio, na 

Motorista de aplicativo que havia 
desaparecido é encontrado

cor vermelha, foi encontra-
do pela família do motorista 
próximo ao Morro da Pro-
vidência, no Centro do Rio, 
com as chaves na ignição.

Foto: Divulgação

Francisco José Leitão, de 56 anos, estava desaparecido

Um assessor do vereador 
Eneas Pereira (PMN), de Itabo-
raí, foi morto a tiros na manhã 
desta segunda-feira. Cristiano 
Otávio de Jesus dos Santos foi 
assassinado na porta de uma 
empresa de antenas, da qual é 
dono, no bairro Apollo, divisa 
entre Itaboraí e São Gonçalo. 

Segundo informações de 
sua família, ele havia acabado 
de deixar a filha mais nova na 
escola e estava acompanhado 
do genro, que não se feriu. Ao 
chegar na porta da empresa, 
Cristiano foi surpreendido por 
dois homens em uma moto, que 
atiraram contra ele cinco vezes.

Equipes do 7ºBPM (São Gon-
çalo) foram acionadas. Em nota, 
a Polícia Militar informou que 
isolou o local e acionou a Dele-
gacia de Homicídios de Niterói, 
São Gonçalo e Itaboraí (DHNS-
GI) para investigar o caso.

Assessor de vereador é morto a tiros em São Gonçalo
O delegado Leonan Caldera-

ro, responsável pelo caso, afir-
mou, na tarde desta segunda-fei-
ra, que o objetivo não era roubar, 
mas sim executar o assessor. A 
hipótese de crime político não é 
descartada.

Logo após o crime, o verea-
dor Eneas comentou o ocorrido, 
afirmando que teria sido "um ato 
para assustar": "Estou com mui-
to medo. Vou ter que pedir se-
gurança à polícia. Não sei o que 
pode acontecer daqui pra frente. 
Isso foi um ato para assustar. Não 
posso confirmar que foi ato polí-
tico, mas estou assustado", disse.

Cristiano tinha completado 
43 anos na semana passada e 
estava muito feliz com os títu-
los do Flamengo. Sua família 
afirmou que ele sempre foi uma 
pessoa muito tranquila, sem ini-
migos, e que está muito abalada 
com tudo isso.

Sua esposa, Vera de Souza, 
nunca imaginou que seu mari-
do iria morrer dessa forma, mas 
sonhou, no final de semana, 
com a morte de todos os mem-
bros da família. Ele teria respon-
dido, em tom de brincadeira, 
que ela havia "comido demais 
antes de dormir". 

"Ele era o melhor homem do 
mundo", afirmou sua filha. "Era o 
melhor pai do mundo. Não sei por-
que isso foi acontecer com ele".

Foto:  Reprodução Facebook

Cristiano foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira
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Justiça libe-
rou mais uma 
nova leva de 
atrasados para 
quitar proces-
sos previden-
ciários e assis-
tenciais, como 
revisões de 

aposentadorias, auxílio-doença, 
pensões e outros benefícios, ga-
nhos contra o INSS em outubro 
deste ano. Desta vez o Conselho 
de Justiça Federal (CJF) desti-
nou R$ 87,6 milhões de atrasa-
dos para o Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-2) pa-
gar 5.382 processos, com 6.565 
beneficiários. Para todo o país 
será liberado R$1,13 bilhão, que 
corresponde a matérias previ-
denciárias e assistenciais.

Os recursos liberados para o 
TRF-2 vão quitar as pendências 
com segurados por meio de 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), que são ordens de pa-
gamento limitadas a 60 salários 
mínimos (R$ 59.880).

Os segurados vão receber 
os valores das ações em contas 
correntes abertas pelo TRF-2 
em agências do Banco do Brasil 
ou da Caixa Econômica Federal. 
O depósito é feito em nome de 
quem ganhou o processo judi-
cial. No caso de o beneficiário 
já ter morrido, os herdeiros têm 
direito a receber a quantia.

Com relação ao dia em que 
as contas serão efetivamente 
liberadas para saque, esta in-
formação deve ser buscada na 
consulta de RPVs disponível no 
portal do tribunal regional fede-
ral responsável pela sua região. 
No caso do Rio de Janeiro, é o 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrograma Social

A
TRF-2, que ainda não divulgou a 
data do pagamento.

Confira como consultar
Para saber se tem direito a es-

ses atrasados é preciso acessar a 
página do TRF-2 para verificar 
se você foi contemplado. Os 
aposentados ou pensionistas 
do INSS podem verificar quan-
to terão de atrasados e quando 
vão receber em www.trf2.jus.br. 
Neste site, é preciso ir ao menu 
à esquerda da tela, procurar o 
campo Precatórios/RPV e cli-
car em "Consultas", depois em 
"Pesquisa ao Público".

Para facilitar a pesquisa na pá-
gina do tribunal, os segurados 
do INSS devem ter o número do 
requerimento do processo ou do 
CPF do ganhador do processo ou 
o número da ação. Ao digitar o 
código que vai aparecer na tela, 
basta clicar em "Confirmar" para 
concluir a operação de consulta.

A Justiça tem sido a alterna-
tiva para aposentados e pensio-
nistas terem seus benefícios cor-
rigidos. Entre as ações judiciais 
que costumam beneficiar os se-
gurados do INSS estão a revisão 
do Buraco Negro, da vida toda, 
tempo de contribuição, por ação 
trabalhista, sobre o reajuste do 
mínimo, da regra favorável, do 
recolhimento em atraso, perío-
do insalubre, aprendiz e militar 
e revisão dos auxílios.

E mais uma vez a Justiça 
concedeu sentença favorável 
e determinou que o INSS in-
cluísse no cálculo do benefício 
o recolhimento feito simulta-
neamente em dois empregos. 
Essa é a revisão por conta de 
atividade concomitante. Vi-

INSS vai pagar atrasados 
a 6,5 mil aposentados

Novas regras para pagamento de RPVs e precatórios foram adotadas pelo Tribunal Regional Federal

gias e enfermeiros, por exem-
plo, podem trabalhar por 
escala e ter dois empregos. 
Com isso são feitos dois reco-
lhimentos.

"É comum o INSS errar no 
cálculo da aposentadoria e, 
claro, sempre pra baixo. O 
INSS deveria fazer a soma das 
contribuições e não faz. É isso 
que pedimos na ação e esta-
mos conseguindo obter êxito 
nos casos", avalia Murilo Aith, 
do escritório Aith, Badari e Lu-
chin Advogados.

Um dos casos apresentados 
pelo advogado é do aposen-
tado J.B.S., de 66 anos, da ci-
dade de Mauá, em São Paulo, 
conseguiu que as contribui-
ções feitas em dois empregos 
entrassem no cálculo da apo-
sentadoria. "O aposentado re-
cebe hoje R$ 2.011,08 e com 
a decisão passará a ganhar R$ 
2.353,20, alta de 17,01%", in-
forma Murilo. E comemora: 
"A previsão de atrasados até o 
momento é de R$ 24.900,88, 
pois o segurado se aposentou 
em dezembro de 2012".

Transformação de
 aposentadoria

Outra ação judicial que cos-
tuma render bons atrasados 
para os segurados do INSS é a de 
transformação de aposentado-
ria. Tem direito quem contribuiu 
com a Previdência por pelo me-
nos 15 anos após a concessão da 
aposentadoria inicial. "Mas so-
mente se o cálculo do benefício 
atual for mais vantajoso para o 
aposentado", adverte o advoga-
do.No caso do segurado S.M.B., 
78 anos, de Roraima, a Justiça 
reconheceu o direito a uma nova 
aposentadoria e o novo benefí-
cio ficou 91,38% maior. Saltou 
de R$ 2.557,72 para R$ 4.895,07. 
"Neste caso o aposentado ainda 
fez jus a mais de R$ 30 mil de 
atrasados", comemora Murilo 
Aith, do escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados.

Para saber se tem direito é 
preciso ter a carta de conces-
são, que pode ser substituída 
por Conbas e Concal juntos, 
detalhamento de crédito e o 
Cadastro Nacional de Informa-
ções Sociais (CNIS).

Mas quem pode pedir a trans-
formação de benefício? Tem 
direito à reaposentação, que é 
diferente de desaposentação, 
os segurados que aposentaram 
e continuaram no mercado de 
trabalho, por pelo menos 15 anos 
e e ter pelo menos 60 anos (mu-
lher) e 65 anos (homem), explica 
Murilo Aith, do escritório Aith, 
Badari e Luchin Advogados.

"Na desaposentação se bus-
cava o cálculo conjunto de 
contribuições anterior e pos-
terior àaposentadoria. A rea-
posentação, também chamada 
de transformação da aposen-
tadoria, é clara e objetiva: não 
se trata de somatória de todo o 
período, mas sim da utilização 
do tempo pós aposentadoria 
somente que, cumulado com 
a idade lhe dará direito a uma 
aposentadoria por idade", ex-
plica Murilo Aith.

A desaposentação, que jun-
tava todas as contribuições 
antes e depois da concessão do 
benefício original - foi conside-
rada ilegal pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) em 2016.

N i ng u é m  a c e r to u  a s 
s e i s  d e ze n a s  s o r te a d a s 
n e s te  s á b a d o  n o  s o r te i o 
2 . 2 1 0,  d a  Me g a -S e n a .  Fo -
ra m  s o r te a d o s  a s  s e g u i n -
te s  d e ze n a s :  1 1 ,  1 7,  2 4 ,  2 5, 
3 3  e  3 4 .  O  p rê m i o  a c u m u -
l o u  p a ra  o  s o r te i o  d a  p ró -
x i m a  q u a r t a - f e i ra .  S e g u n -

Mega-Sena acumula e poderá 
pagar R$ 38 milhões

d o  a  C a i x a ,  a  p re v i s ã o  é 
p a g a r  R $  3 8  m i l h õ e s .

C ada uma das 85 pesso -
as que acertaram a quina 
receberá R$ 36.572,74.  A 
quadra vai  pagar prêmio 
de R$ 716,07 para 5.910 
apostadores.

Com o sorteio deste sába-

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
do, a Caixa arrecadou mais 
de R$ 51,8 milhões. Do mon-
tante arrecadado, 43,35% 
são destinados ao paga-
mento de todos os prêmios 
e sorteios especiais como a 
Mega-Sena da Virada.

A Mega da Virada (con-
curso 2220), inclusive, já 
recebe apostas e, até o mo-
mento, tem valor acumula-
do de R$ 87,3 milhões. Mega-sena

Foto: Reprodução da internet



Feriado

cidade vai pa-
rar”. Se muitos 
imaginavam 
isso sobre a pos-
sibilidade de 
mais uma con-
quista do Fla-

mengo, a chegada a outro título re-
almente comprovou a tese. E se este 
23 de novembro vai ficar marcado 
na história, chegou a hora de imor-
talizar a data de uma vez por todas. 
Assim, a Cervejaria Brahma decidiu 
transformar 23.11 em feriado no Rio 
de Janeiro, já que não é a primeira 

vez que os flamenguistas comemo-
ram uma vitória nesta data.

Foi nesse mesmo dia, em 1981, 
que o Flamengo ganhou pela pri-
meira vez um dos títulos mais im-
portantes de sua história. Agora, 
38 anos depois, a equipe repete a 
conquista. Coincidência? Pelo sim 
ou pelo não, nada melhor do que 
tornar essa data um marco vitorioso 
para o futebol rubro negro. E como 
todo grande marco histórico, trans-
formá-lo em feriado.

As pessoas poderão votar a favor 
da transformação da data em feria-

Brahma propõe eternizar 
a data com feriado no
Rio de Janeiro

"A
 Cervejaria sugere mais um brinde ao que realmente importa ao imortalizar o Dia da Conquista Rubro Negra 

Culturando 
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do no site: http://bit.do/conquistaru-
bronegra. A criação da campanha é 
da agência África.

Sempre presente nos grandes 
momentos da vida dos brasilei-
ros e nas principais conquistas 
dos clubes do País, a Brahma 

volta a propor um brinde ao que 
realmente importa.

“O dia 23 de novembro se tornou 
um marco para o Flamengo. A data 
já era especial e ficou ainda mais 
importante neste ano. Então, não 
poderíamos deixar esse momento 

passar batido e resolvemos imortali-
zá-lo para que a Nação Rubro Negra, 
em seu berço, a cidade do Rio de 
Janeiro, possa aproveitar ainda mais 
o Dia da Conquista”, afirmou Maria 
Rachel Carvalho, gerente de marke-
ting de Brahma.

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

O Shopping Jardim Guadalupe 
recebe, no dia 30 de novembro, às 
19h, o espetáculo infantil “A Magia 
do Natal”, na Praça de Alimenta-
ção. A peça é realizada pela Cia de 
Teatro do Instituto Mundo Novo. A 
entrada é gratuita.

O espetáculo conta a história de 
uma vovó que não acredita mais 
no Natal. Sua maior lembrança vol-
ta em forma de uma menina para 
mostrar que o Natal existe e é espe-
cial. Sabendo dessa lembrança, os 

duendes entram em uma missão 
muito importante dentro da casa 
da velhinha. Os amigos do Papai 
Noel começam, então, a procurar 
as cartas misteriosas. Com isso, a 
vovó irá descobrir a Magia do Natal 
e tudo que se pode realizar quando 
acreditamos.
Serviço: Shopping Jardim Guada-
lupe recebe espetáculo “A Magia do 
Natal”
Data: sábado, 30 de novembro
Horário: 19h

Local: Praça de Alimentação
Duração do espetáculo: 25 minutos
Texto Adaptado: Rodrigo Verol
Direção teatral: Rodrigo Verol
Coreógrafos: Julia Fernandes e Mi-
guel Vieira
Entrada Gratuita
O Shopping Jardim Guadalupe fica 
na Av. Brasil, 22.155 - Guadalupe, 
Rio de Janeiro.
Telefone: (21) 3512-9100
Site: www.shoppingjardimguada-
lupe.com.br.

Shopping Jardim Guadalupe recebe espetáculo
 “A Magia do Natal”

dianapiresassessoria@gmail.com
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Foto: Divulgação

 Mesmo com alto número de desempregados, estado oferece oportunidade



técnico por-
tuguês Jorge 
Jesus, do Fla-
mengo, rece-
beu na manhã 
desta segun-
da-feira o títu-
lo de cidadão 

honorário da cidade do Rio de 
Janeiro, após as conquistas da 
Copa Libertadores da América 
e do Campeonato Brasileiro. O 
treinador chegou à Câmara de 
Vereadores ao lado de familia-
res, fez um discurso emociona-
do e até chorou.

- Eu, como português, e 
hoje, como um cidadão ca-
rioca... antes de ser cidadão 
carioca, eu já era um cidadão 
brasileiro porque Portugal 
está ligado ao Brasil desde 
1500 quando Pedro Álvares 
Cabral chegou a Porto Seguro. 
Na minha infância, meus pro-
fessores ensinaram que o Bra-
sil era um país irmão. Foi as-
sim que fui educado. Hoje, ao 
ser homenageado pelo estado 
do Rio, eu sinto um grande or-
gulho - declarou Jorge Jesus.

O treinador seguiu 
seu discurso:

- Se estou aqui é por duas 
coisas importantes: primeiro, 
aquilo que eu amo que é o fu-
tebol; segundo pela oportuni-
dade de treinar o maior clube 
do mundo, que é o Flamengo. 
O futebol faz parte da cultura 
de um povo. O futebol no Brasil 
é cultura. Há uma ligação mui-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSucesso

Jesus chora ao receber título de
 cidadão "carioca", e Landim diz: 
"No fundo existe vontade de ficar"

O

Foto: Dhavid Normando/Futura Press

Jorge Jesus recebe título de cidadão carioca na Câmara dos Vereadores

to forte entre esses dois países, 
tenho certeza que meu país está 
muito orgulhoso de mim.

Depois da homenagem, Jorge 
Jesus concedeu entrevista cole-
tiva na qual afirmou que o título 
de cidadão honorário é uma das 
grandes honrarias da sua carreira. 
O treinador garantiu que o Fla-
mengo voltará agora seu foco para 
o Mundial de Clubes.

- É um título muito importante 
para o Brasil. Esses três objetivos 
(Libertadores, Mundial e Brasilei-
ro) foram os que sempre pensei 
que poderia conquistar quando 
cheguei, claro que com uma es-
trutura por trás, porque ninguém 
ganha nada sozinho. Ganhamos 
esses dois títulos, e agora temos 
mais um título para ganhar fora 
do Brasil. Temos todas as condi-
ções como equipe e como estru-
tura para chegar ao Catar e chegar 
na final - disse.

Landim confia em 
permanência

O evento contou com a presen-
ça do presidente Rodolfo Landim, 
Rodrigo Dunshee, vice-geral, Luiz 
Eduardo Baptista, vice de relações 
externas, e de Reinaldo Belotti, 
CEO. A iniciativa foi do vereador 
e ex-jogador do Flamengo, Felipe 
Michel. Ao fim da homenagem, 
Landim fez um agradecimento a 
Jesus:

- Homenagem mais do que 
justa. Não só pelos resultados, 
mas por características pesso-
ais que o tornam uma pessoa 
diferenciada. Mais importante 

é a intensidade que tem no tra-
balho dele e o nível de detalhe. 
São características de um líder. 
Uma felicidade contar com 
você aqui no Rio e ter aceitado 
esse desafio de sair do confor-
to de Portugal e chegar para 
conseguir resgatar o orgulho 
de uma verdadeira nação. O 
que estão fazendo aqui é mui-
to pouco para pagar o carinho e 
admiração que temos por você.

Apesar de a imprensa portu-
guesa tratar como certa a saída 
de Jesus em 2020 para dirigir 
um grande clube europeu, Lan-
dim mostrou confiança na per-
manência do treinador, que tem 
contrato até maio:

- Para ser sincero ainda não 
teve conversa prévia. O contra-
to vai até maio. O que houve na 
época da contratação um acordo 
de que ao final do ano nós senta-
ríamos para discutir esse contra-
to para ver a vontade do treina-
dor e do Flamengo. É um desafio 
grande dele sair de Portugal, ficar 
longe da família...

- A enorme demonstração de 
carinho que a torcida demonstra 

deve estar influenciando a vonta-
de de permanecer. Da nossa par-
te, temos todo interesse de conti-
nuar por um tempo maior. É um 
trabalho revolucionário. O que 
ele trouxe para o futebol brasilei-
ro foi positivo. Não era hora para 
conversarmos. No fundo existe a 
vontade de ficar.

Veja outras respostas 
de Landim:

SITUAÇÃO DE GABIGOL
- Como já foi anunciado, tive-

mos contatos iniciais com a Inter 
de Milão. Não temos nada defi-
nido com eles, mas muito bem 
encaminhados e acordados. Isso 
passa também pela vontade do 
jogador de continuar jogando 
aqui e obviamente a gente preci-
sa se acertar em termos salariais.

- Esse contato é feito direta-
mente pela área de futebol. O 
Marcos Brás já disse que o joga-
dor preferiu começar essas con-
versas no final do ano. É nesse 
momento que entraremos em 
negociação. O contrato vai até o 
final do ano.

INTERESSE EM NEYMAR?
- Os números do Neymar 

são impressionantes. O que o 
Neymar ganha é 10 vezes mais 
do que ganha o jogador mais 
bem remunerado do Flamengo. 
Se é uma coisa que hoje não exis-
te no Flamengo é desequilíbrio. 
Foi assim em todas as negocia-
ções. Tudo muito pensado e or-
ganizado.

INDENIZAÇÕES DA
 TRAGÉDIA

- O Flamengo sempre esteve 
presente e continua dando aju-
da de custo entre 6 e 10 vezes 
maior do que a bolsa que dáva-
mos. Chegamos a acordo com 
três famílias e meia. Os valores 
que o Flamengo indenizou é 
muito superior ao maior valor 
julgado por dano moral a uma 
família de algum caso seme-
lhante no Brasil. Mesmo assim, 
acordo só pode acontecer se os 
dois lados concordarem. O Fla-
mengo está disposto a fazer os 
acordos e posso garantir que 
muito acima do determinado 
pela justiça até hoje.
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Com as conquistas relevantes 
de volta ao futebol do Flamengo 
em 2019, o clube passará a dis-
cutir em breve a forma como vai 
representá-las em seu uniforme. 
Atualmente, o escudo conta com 
a estrela do mundial sobre o sím-
bolo, do lado esquerdo da camisa.

A conquista da Libertadores e 
do Brasileiro levantou a possibili-
dade de novas menções, mas isso 
só deve ser levado aos conselhos 
do clube após a disputa do mun-
dial em dezembro.

Toda modificação no unifor-

Flamengo espera Mundial de Clubes 
para avaliar nova estrela na camisa

me precisa de aprovação do Con-
selho Deliberativo do Flamengo. 
Naturalmente uma conquista des-
se quilate passa fácil no plenário. É 
uma segunda estrela poderia ser 
bordada ao lado da atual.

O tema precisa ser levado pela 
diretoria para votação. No momen-
to, contudo, o foco ainda é no fim da 
temporada e em tentar o bicampeo-
nato mundial em Doha, no Qatar.

O planejamento da viagem, 
prevista para o dia 11 ou 12 de de-
zembro, começa nesta segunda-
-feira. Os jogos serão dias 17 e 21.

Foto: HENRY ROMERO / REUTERS

Jogadores do Flamengo campeões da Libertadores de 2019


