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STJ manda soltar
 Luiz Fernando Pezão 

Ministros estipularam 
medidas cautelares 
como obrigação de se 
apresentar à justiça e 
o uso de tornozeleira 
eletrônica 
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Nova fase da Lava Jato investiga 
repasses do grupo Oi para 
empresa de filho de Lula

Mandados 

69ª fase da 
Operação Lava 
Jato, iniciada 
nesta terça-fei-
ra (10), investi-
ga repasses de 
mais de R$ 100 

milhões do grupo Oi/Telemar 
para empresas de Fábio Luis 
Lula da Silva, um dos filhos do 
ex-presidente Lula.

A Polícia Federal foi au-
torizada a cumprir 47 man-
dados de busca a apreensão 
em três estados e no DF. O 
ex-presidente Lula não é 
alvo desta operação.

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) diz que as empresas 
do filho de Lula (Gamecorp/
Gol) não tinham capacidade de 
prestar os serviços para os quais 
foram contratadas pela Oi/Te-
lemar. O grupo Gamecorp/Gol 
desenvolve livros e aplicativos 
para celular, entre outros servi-
ços ligados à tecnologia.

A PF chegou a pedir as pri-
sões temporárias de Fábio Luis 
e outros cinco diretores do gru-
po. Porém, a juíza substituta 
Gabriela Hardt, da 13ª Vara da 
Justiça Federal, em Curitiba, 
entendeu que as prisões não 
eram necessárias com base em 
um parecer do MPF.

Segundo o MPF, o repasse de 
R$ 132 milhões ocorreu entre 
2004 e 2016 – período em que 
o grupo de telecomunicações 
foi beneficiado por medidas do 
governo federal, então coman-
dado pelo PT. A PF diz que os 
repasses da Oi/Telemar che-
gam a R$ 193 milhões.

Só a empresa Gamecorp, do 
filho do Lula, recebeu R$ 82 mi-
lhões, de acordo com o MPF e a 
Receita Federal. Porém, confor-

me constatado pelos auditores 
fiscais, a Gamecorp não tinha 
mão de obra para esse tipo de 
prestação de serviços na área 
de telefonia.

"A Gamecorp não possuía 
mão de obra, tampouco ativos 
necessários para a prestação 
desse serviço pelos quais ela 
teoricamente foi contratada. 
Constaram que a mão de obra 
foi praticamente toda tercei-
rizada e que os ativos foram 
fornecidos pela própria em-
presa contratante, ou seja, os 
ativos foram fornecidos pelos 
próprios clientes", afirmou o 
procurador do MPF Roberson 
Henrique Pozzobon.

Pozzobon também disse, 
em entrevista à imprensa, que 
maior parte do dinheiro usado 
na compra dos sítios Santa Bár-
bara e Santa Denise, em Atibaia, 
pode ter vindo da Oi/Telecom.

Os donos desses imóveis 
são sócios de Fábio. O ex-pre-
sidente Lula foi condenado 
em duas instâncias por aceitar 
da Odebrecht uma reforma 
nos sítios, que eram frequen-
tados por ele e a família.

"Hoje, na fase de número 69, 
o que está em apuração são as 
evidências que apontam que 
a aquisição das propriedades 
dos sítios Santa Denise e Santa 
Bárbara, em Atibaia, também 
podem ter sido adquiridas com 
produto e proveito de crimes", 
afirmou Pozzobon.

O que dizem os citados
A Oi disse que "atua de for-

ma transparente e tem pres-
tado todas as informações 
e esclarecimentos que vêm 
sendo solicitados pelas au-
toridades, assegurando total 

A
Lava Jato mira repasses da empresa Oi para filho do ex-presidente Lula
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e plena colaboração com as 
autoridades competentes".

A Telefônica informou que 
a Polícia Federal esteve em 
sua sede, em São Paulo, bus-
cando informações a respeito 
de contratos específicos de 
prestação de serviços reali-
zados. "A empresa está forne-
cendo todas as informações 
solicitadas e continuará con-
tribuindo com as autorida-
des. A Telefônica reitera seu 
compromisso com elevados 
padrões éticos de conduta 
em toda sua gestão e procedi-
mentos”, afirmou em nota.

O advogado dos irmãos Fer-
nando Bittar e Kalil Bitar, Al-
berto Toron, afirmou que não 
teve acesso ao que motivou o 
pedido de busca e apreensão. 
Segundo o advogado, o Mi-
nistério Público Federal reco-
nheceu que o dinheiro para a 
compra do sítio era do pai de 
Fernando Bittar e do Kalil.

“Soa estranho que, após 
o julgamento em 1ª ins-
tância, após o julgamento 
em segundo grau, com este 
tema pacificado, isso venha 
a tona justamente agora”, 
afirmou advogado.

Até a última atualização 
desta reportagem, o G1 não 
havia obtido resposta das 

pessoas procuradas e não ha-
via conseguido contato com a 
nova defesa de Fábio Luis e os 
demais citados.

Operação Mapa da Mina
A ação foi batizada de Mapa 

da Mina e é um desdobramen-
to da 24ª etapa da Lava Jato, 
em que Lula foi levado a depor. 
Na ocasião, a defesa negou en-
volvimento em irregularida-
des, e o ex-presidente disse ter 
se sentido um "prisioneiro".

O nome desta etapa da Lava 
Jato, segundo a PF, foi retirado 
de arquivo eletrônico apreen-
dido da 24ª fase e que trazia 
uma apresentação financeira 
interna do grupo econômico. O 
arquivo indicava como “mapa 
da mina” as fontes de recursos 
provenientes da maior compa-
nhia de telefonia investigada, 
conforme a PF.

As buscas são realizadas 
em São Paulo, no Rio de Ja-
neiro, na Bahia e no Distrito 
Federal. Até as 14h ainda ha-
via equipe da Polícia Federal 
nas ruas. A 69ª fase Lava Jato 
foi autorizada pela 13ª Vara 
Federal de Curitiba.

Esta fase da operação apu-
ra crimes de corrupção ativa 
e passiva, organização crimi-
nosa, tráfico de influência 

internacional e lavagem de 
dinheiro ligados a contratos 
que teriam gerado repasses 
milionários realizados entre 
2004 e 2016 e a pessoas e 
empresas investigadas na 24ª 
etapa da Lava Jato.

Segundo Pozzonbon, ob-
jetos apreendidos em fases 
anteriores – além da 24ª – per-
mitiram uma compreensão 
melhor do esquema criminoso 
que culminou na deflagração 
do 69ª etapa da Lava Jato. São 
elas: a 14ª e a 34ª, conforme ci-
tou Pozzonbon.

Grupo Gamecorp/Gol
No grupo Gamecorp/Gol, 

Fábio Luis tem como sócios 
Fernando Bittar e Jonas Su-
assuna – donos formais do 
sítio de Atibaia frequentado 
por Lula.

Ao explicar esta fase, a for-
ça-tarefa da Lava Jato mencio-
nou um e-mail, enviado aos 
três, foi apreendido pelos in-
vestigadores.

O texto apresenta o resul-
tado da empresa “nos últimos 
12 meses” com a ressalva de 
que teriam sido “expurgados 
os números da Brasil Telecom 
[grupo Oi] que por ser uma ver-
ba política poderia distorcer os 
resultados”.
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or três votos a 
zero, a Sexta 
Turma do Su-
perior Tribu-
nal de Justiça 
(STJ) mandou 
soltar nesta ter-
ça-feira (10) o 
ex-governador 

do Rio de Janeiro Luiz Fernando 
Pezão. Dois dos cinco ministros 
da turma não votaram porque se 
declararam impedidos.

Pezão está preso no Bata-
lhão Especial Prisional (BEP), 
em Niterói, desde novembro do 
ano passado, quando ainda era 
governador. Ele é réu na Opera-
ção Lava Jato no Rio de Janeiro, 
acusado de integrar esquema de 
corrupção chefiado pelo tam-
bém ex-governador Sérgio Ca-
bral, de quem foi vice.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVotação

P
Procurada, a assessoria da Polícia 

Militar informou que, "até o momen-
to, o comando da Unidade Prisional 
da Corporação ainda não foi comuni-
cado oficialmente da decisão."

Votaram pela soltura os minis-
tros Rogério Schietti, (relator), Nefi 
Cordeiro e Laurita Vaz. Os ministros 
Antonio Saldanha e Sebastião Reis 
Júnior se declararam impedidos 
– os motivos não foram tornados 
públicos.

No lugar da prisão, os ministros 
estipularam as seguintes medidas 
cautelares:

comparecer em juízo quando 
chamado

monitoramento por tornozeleira 
eletrônica

proibição de contato com outros 
réus

proibição de ocupar cargos ou 
funções públicas

proibição de deixar o Rio de Ja-
neiro sem autorização judicial

comunicar o juiz qualquer ope-
ração bancária superior a R$ 10 mil

recolhimento domiciliar notur-
no entre 20h e 6h todos os dias

Segundo o relator Rogério 
Schietti, não há mais razão para 
a manutenção da prisão preven-
tiva de Pezão porque, segundo 
o ministro, não há riscos para o 
processo. Para Schietti, manter a 

prisão representaria uma anteci-
pação da pena.

Para o ministro, as acusações 
contra o ex-governador do Rio são 
graves, mas os crimes de corrupção 
teriam ocorrido até 2016 e os de la-
vagem de dinheiro até 2007.

Assim, no entendimento dele, 
não haveria fatos atuais que justi-
ficassem a prisão. Além disso, Pe-
zão não tem mais cargo e não há 
elementos de que a suposta orga-

nização criminosa ainda esteja em 
funcionamento.

No caso de Pezão, a Sexta Tur-
ma considerou que não havia 
"sinais de relevante alteração 
patrimonial ou de estilo de vida 
típico de pessoas que ocupam 
postos de liderança em esque-
mas de corrupção". Os ministros 
também levaram em considera-
ção o fato de que Pezão tem pro-
blemas de saúde.

STJ manda soltar ex-governador do RJ Luiz Fernando Pezão

Sexta turma do STJ manda 
soltar ex-governador
Luiz Fernando Pezão
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Vinte e um voluntários se pen-
duraram em paus de arara nas 
areias da Praia de Copacabana, na 
Zona Sul do Rio, na manhã desta 
terça-feira (10), Dia da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

A ação, da ONG Rio de Paz, 
tem como objetivo ressaltar a 
necessidade de valorização da 
democracia e das garantias es-
tabelecidas pela Constituição 
Federal de 1988.

De acordo com o presidente 
da organização, Antônio Car-
los Costa, a mobilização maior 
de voluntários foi de jovens na 
faixa etária dos 20 anos, que 
não vivenciaram o período da 
ditadura civil-militar no Brasil, 
ocorrida entre 1964 e 1985.

"Houve muita comoção por-
que eles não aguentaram ficar 
mais do que cinco minutos 
pendurados. Sentiram dores e 
dificuldade de respirar. Tudo 
isso comoveu muito eles por 
pensarem nas pessoas que fi-
cavam um dia inteiro nos paus 
de arara, sofrendo todo tipo de 
violência física na ditadura", 
afirma Antônio Carlos.

As vinte e uma estacas finca-

ONG Rio de Paz faz protesto para lembrar os 21 anos de ditadura no Brasil

Posse do novo superintendente da PF do RJ 

das na areia da Praia de Copa-
cabana fazem referência aos 21 
anos do regime militar no país 
e simbolizam os paus de arara, 
símbolo da violência praticada 
contra opositores do regime.

Ainda de acordo com o pre-
sidente da ONG, o ato também 
busca alertar sobre as decla-
rações de autoridades sobre o 
AI-5, considerado um dos atos 
de maior poder repressivo to-
mados durante a ditadura, pois 
resultou na cassação de man-
datos políticos e suspensão de 
garantias constitucionais.

"Escolhemos esse tema no 
Dia da Declaração dos Direitos 
Humanos porque temos um 
presidente da República que 
celebra esse período. Recen-
temente, vimos o filho dele 
propor o AI-5 como opção para 
uma possível mobilização da 
sociedade", relembra Antônio 
Carlos sobre a fala de Eduardo 
Bolsonaro durante entrevista.

Após a fala do deputado, o 
presidente Jair Bolsonaro la-
mentou a declaração do filho e 
afirmou que quem fala em AI-5 
"está sonhando".

O delegado federal Carlos Hen-
rique Oliveira de Sousa tomou 
posse, na manhã desta terça-feira 
(10), como superintendente da 
Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Carlos Henrique substitui o de-
legado Ricardo Saadi, que deixou 
o cargo em agosto.

O nome de Carlos Henrique che-
gou a ser anunciado em setembro, 
mas a confirmação foi adiada por-
que, na ocasião, o presidente Jair 

Bolsonaro falou que o substituto 
seria Alexandre Saraiva, superin-
tendente no Amazonas.

Passados dois meses, o Diário 
Oficial da União publicou no dia 
6 o nome de Carlos Henrique, que 
ocupava o cargo de superinten-
dente da PF em Pernambuco.

O G1 apurou que o nome de 
Carlos Henrique foi uma indica-
ção do diretor-geral da PF, Mau-
ricio Valeixo.

O Rio é de todos 

Foto: Divulgação

 Foto: Marco Antonio Martins/G1
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Jovens se penduram em paus de arara em ato de 
valorização da democracia na Praia de Copacabana

Novo superintendente da PF 
do Rio é empossado
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m tempos de 
crise econô-
mica e com o 
mercado de 
trabalho cada 
vez mais fe-
chado, investir 
no próprio ne-

gócio tem sido a aposta de muitas 
pessoas. Mas quando a iniciativa 
tem cunho social, o resultado pode 
ser ainda melhor e também ren-
der reconhecimento e prêmios. 
Foi com o objetivo de incentivar 
projetos com esta finalidade que a 
Prefeitura de Nova Iguaçu firmou 
parceria com o CIEDS (Centro In-
tegrado de Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Sustentável) na 
realização da 3ª edição do Projeto 
Juventude Empreendedora.

Nova Iguaçu é um dos quatro 
polos do CIEDS (os outros ficam 
no Centro do Rio, Méier e Duque 
de Caxias) e recebeu cursos vol-
tados para o empreendedorismo 
financiados pelo Itaú Social. Du-
rante sete meses, 30 alunos mo-
radores de comunidades e áreas 
periféricas iguaçuanas e de outras 
cidades da Baixada participaram 
dos encontros semanais promo-
vidos na Coordenadoria de Políti-
cas Públicas para Mulheres, órgão 
ligado à Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS).

“Somos parceiros neste projeto, 
pois acreditamos na juventude. 
Com muita criatividade, nossos 
jovens são capazes de criar novas 
formas de geração de renda e im-
pactar suas comunidades de forma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

E
positiva”, disse a secretária da SE-
MAS, Elaine Medeiros. “Estaremos 
sempre de portas abertas para ini-
ciativas como esta”.

Ao todo, 626 jovens entre 18 e 
25 anos, representantes de 16 mu-
nicípios do Rio de Janeiro, se ins-
creveram, no início de 2019, nos 
quatro polos do projeto do CIEDS. 
Destes, 102 foram selecionados 
para o curso de formação e 64 pas-
saram por avaliação de uma banca. 
Os 30 aprovados, sendo 10 do polo 
de Nova Iguaçu, participaram da 
Feira de Negócios da Juventude 
Empreendedora, realizado no dia 7 
de novembro, no Museu Histórico 
Nacional, no Rio.

“Foram distribuídos R$ 60 mil 
em premiações. Cada um dos 30 
participantes da feira recebeu R$ 
1 mil. Cinco deles receberam mais 
R$ 1 mil, sendo que quatro sele-
cionados pela banca do evento e 
um por votação popular. Outros 
cinco jovens receberam mais R$ 5 
mil cada”, conta Ricardo Saad, co-
ordenador do projeto Juventude 
Empreendedora.

Um dos contemplados com 
o prêmio máximo foi Raffael Ra-
suski Vasconcelos dos Santos, 22 
anos. Mesmo sendo morador de 
São João de Meriti, foi em Nova 
Iguaçu que ele ganhou mais fun-
damentos para o projeto. O jovem 
chegou a participar da segunda 
edição, no ano passado, mas pre-
cisou abrir mão para se dedicar ao 
emprego. Este ano, Raffael se ins-
creveu novamente e voltou a ter 
seu projeto selecionado.

“Minha ideia inicial era abrir 
uma escola de arte. Mas como o 
intuito era oferecer aulas de dan-
ça e música gratuitas para os mo-
radores de comunidades, percebi 
que o projeto era inviável para o 
propósito do curso que tem como 
objetivo ensinar o aluno a desen-
volver um negócio que seja rentá-
vel”, explica Raffael, que decidiu 
mudar de planos dois meses após 
o início das aulas. “Desde peque-
no sou apaixonado pela área da 
tecnologia, então resgatei uma 
antiga ideia de produzir energia 
através de imãs neodímios. A 
Energia de Origem Magnética 
(EOM) tem um custo menor que 
as energias solar e eólica e pro-
porcionaria às famílias de baixa 
renda uma economia de até 40% 
na conta de luz”, garante o jovem, 
técnico em automação industrial 
e estudante de engenharia de 
controle de automação.

Com o prêmio total de R$ 6 
mil, Raffael Rasuski irá patente-
ar o projeto EOM e investir no 
aperfeiçoamento e divulgação 
de seu produto.

Investir no próprio negócio tem sido a aposta de muitas pessoas

Projeto Juventude 
Empreendedora premia 
jovens de Nova Iguaçu

 Foto: Divulgação

Os 30 participantes da Feira 
de Negócios do Juventude Em-
preendedora foram submetidos 
a uma votação popular vencida 
pela iguaçuana Jaqueline Go-
mes da Silva, moradora de Vila 
de Cava. Desempregada, ela viu 
na gastronomia a oportunidade 
para dar um novo rumo à vida e 
abriu seu próprio negócio, o Já-
Quero. A jovem, de 26 anos, faz 
salgados para vender no bairro 
e revela que o curso do CIEDS 
foi fundamental no desenvolvi-
mento de sua atividade.

“Tive aulas de educação finan-
ceira, marketing digital, marketing 
pessoal e muitas outras que mu-
daram minha visão empresarial. O 
curso nos permite aplicar no traba-
lho todo o aprendizado adquirido 
e tornar o negócio mais rentável”, 
afirma Jaqueline.

Não é só o lucro nos negócios 
que preocupa Jaqueline. Ela de-
monstra também consciência am-
biental ao armazenar todo o óleo 
utilizado na fritura dos salgados 
para fabricar sabão artesanal. “Mui-
tas pessoas jogam o óleo no ralo, 

no vaso ou no lixo, mas elas não 
sabem o quanto isso polui o meio 
ambiente. Pretendo conscientizar 
os moradores do meu bairro para 
que eles não façam mais isso”, dis-
se a jovem.

Ela se coloca à disposição para 
ensinar a fabricação do sabão ar-
tesanal ou até mesmo receber o 
óleo usado. Com o prêmio de R$ 1 
mil da votação popular e os outros 
R$ 1 mil pela participação na Feira 
de Negócios, Jaqueline investiu na 
compra de um freezer para arma-
zenar seus produtos.

Jovens como Jaqueline e Raffa-
el são exemplos de que é possível 
empreender sem olhar apenas para 
o próprio negócio, mas também 
querer fazer o bem ao próximo. “A 
cada ano que passa percebemos 
que os jovens estão cada vez mais 
bem preparados. São pessoas que 
querem mudar a realidade da famí-
lia, do local onde moram e das pes-
soas ao redor”, comemora Leandro 
da Silva Pereira, assistente de pro-
jetos do CIEDS e responsável pela 
mobilização nas comunidades e a 
parceria com a SEMAS.

Samba e diversão em família 
marcaram o último sábado (7) em 
Nova Iguaçu, com a realização do 
1° Encontro de Rodas de Samba 
da cidade. O evento reuniu mais 
de duas mil pessoas na Praça Vi-
tória, no bairro da Luz, que assisti-
ram as apresentações de seis gru-
pos de samba, além de cantores 
convidados. Aos 80 anos, Maria 
José Viana Santos, mais conheci-
da como Anita, mostrou que tem 
muita ginga e samba no pé e apro-

veitou a tarde com os bambas do 
samba iguaçuano.

“Viver é muito bom e a gente 
não pode perder a alegria nun-
ca. Como já diz a letra da música: 
‘quem não gosta de samba ou é 
ruim da cabeça ou doente do pé’, 
brinca dona Anita.

Durante o evento, alguns 
sambistas que marcaram a 
história do samba na Baixada 
Fluminense, como Dedé da 
Portela, Durval Mello e Crispim 

Nova Iguaçu promove 1° Encontro 
de rodas de samba

O evento reuniu mais de duas mil pessoas na Praça Vitória, no bairro da Luz

Lourenço, por exemplo, rece-
beram homenagens póstumas. 
O encontro foi organizado pela 
Prefeitura e deve entrar para o 
calendário cultural da cidade.

“Estamos criando um rotei-
ro de eventos culturais para 
trazer mais opção de lazer para 
as famílias, não só de Nova 
Iguaçu, como de toda Baixada 
Fluminense. Esperamos que 
essa seja a primeira de muitas 
outras rodas de samba na cida-
de”, afirma o secretário de Cul-
tura, Marcus Monteiro.

Filho de Dedé da Porte-

Foto: Divulgação

la, Lauredson Fagundes se 
emocionou com a homena-
gem ao pai:

“Meu pai foi um grande 

sambista e ver esse reconheci-
mento, mesmo depois dele já 
ter partido, é uma honra e um 
orgulho para família”.
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m homem foi 
detido por po-
liciais da 19ª 
DP (Tijuca), no 
início da tarde 
desta terça-
-feira, acusado 
de varios rou-

bos dentro de ônibus. Segun-
do as investigações,  Marcio 
de S ouza Marcelino, de 43 
anos, atuava sempre às 
terças-feiras,  entre meio-
-dia e 13h. O alvo, de acor-
do com os agentes,  eram 
mulheres sozinhas.

Os policiais informaram 
que o suspeito aguardava o 
ônibus mais vazio passar e 
embarcava no veículo, sem-
pre na Praça Saens Peña. Os 
investigadores notaram tam-
bém que Marcio vestia uma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSaens Peña

U
camisa usada por professores 
de escolas estaduais.

O homem foi reconhecido 
por, pelo menos, sete vítimas 
por meio de fotos na delegacia. 
Após analisarem imagens de 
câmeras de segurança instala-
das nos ônibus, os agentes per-
ceberam que ele sempre abor-
dava mulheres, mostrava um 
objeto que carregava dentro 
da bolsa, e que dizia ser uma 
arma, antes de exigir o celular 
das vítimas.

Marcelino foi detido na Pra-
ça Saens Peña. Segundo os in-
vestigadores, ele já foi preso 
em flagrante três vezes e sua 
última saída da prisão aconte-
ceu no ano passado.

Nesta terça, ele disse aos po-
liciais ser inocente, morador de 
Sepetiba e vendedor de balas. Os investigadores notaram que Marcio sempre vestia uma camisa usada por professores

Homem suspeito de 
assaltar mulheres em
ônibus da Tijuca é preso

Foto: Reprodução

Um jovem foi preso após 
ser flagrado andando com 
um patinete elétrico na Pon-
te Rio-Niterói, nesta segun-
da-feira. Lucas Ferreira Ro-
drigues estava conduzindo o 
transporte com outro jovem 
na "garupa", quando a dupla 
foi abordada por agentes da 

Jovem é preso após furtar patinete 
elétrico e atravessar a Ponte Rio-Niterói

Confronto entre facções rivais 
assusta moradores de Grão Pará

Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). O caso foi encaminha-
do para a 76ª DP (Niterói) e 
registrado como furto.

De acordo com a PRF, o pa-
tinete é de uma empresa que 
o disponibiliza para aluguel no 
Rio de Janeiro e não pode sair 
do município. Na Ponte, de 13 

Foto:  Divulgação/PRF

km, também não é permitido 
utilizar esse tipo de transporte 
na travessia.

A Polícia Civil informou 
que o condutor do patinete, 
Lucas Ferreira Rodrigues, foi 
preso em flagrante. Não se 
sabe se o outro detido per-
maneceu preso.

Um confronto entre facções 
rivais assustou moradores da 
comunidade Grão Pará, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, na madrugada desta 
terça-feira. De acordo com re-
latos de moradores, a briga se-
ria entre traficantes e milicia-
nos por disputa de território. 

A Polícia Militar informou 
que o 20º BPM (Mesquita) 
recebeu informações de con-

frontos na região e intensifi-
cou o policiamento no entor-
no da comunidade. Apesar 
dos relatos de que teriam 
mortos durante a troca de 
tiros no local, a PM não con-
firmou.

Por volta das 20h50 des-
ta terça-feira, o aplicativo de 
violência OTT registrou ocor-
rência de disparos em Jardim 
Paraíso, no Grão Pará.

Dois homens são encaminhados para a 76° DP (Niterói) após serem flagrados andando de patinete na Ponte Rio-Niterói
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s e c r e t a r i o 
m u n i c i p a l 
de Fazenda, 
Cesar Barbie-
ro, disse na 
manhã desta 
t e r ç a - f e i r a 
(dia 10) que 
o pagamento 

do 13º salário dos servidores 
da Prefeitura do Rio — previs-
to para o próximo dia 17 — es-
tará comprometido, caso haja 
arresto nas contas do Tesouro 
para pagar os funcionários das 
Organizações Sociais da Saúde 
(OSs). A dívida com os 20 mil 
trabalhadores do setor chega a 
R$ 325 milhões apenas em ou-
tubro e novembro.

As declarações foram da-
das por Barbiero em uma au-
diência pública relacionada à 
Comlurb, na Câmara de Verea-
dores. Na segunda-feira, a Jus-
tiça Trabalhista determinou 
que a prefeitura indique uma 
fonte de recursos para honrar 
os compromissos:

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDívida

O
— Nós tínhamos indicado 

uma outra fonte de recursos 
para o arresto. Estamos com 
questões de dificuldades de 
caixa. Isso afetaria o 13 — disse 
o secretário de Fazenda.

No início do mês, o prefeito 
Marcelo Crivella havia dito que 
já tinha recursos para honrar o 
13º salário do funcionalismo. E 
prometeu pagá-lo integralmente 
no próximo dia 17.

Colapso na saúde
A crise nos hospitais e nas 

Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) da cidade se 
agrava a cada dia. A dívida 
da prefeitura com as Orga-
nizações Sociais (OSs) que 
administram parte da rede já 
chega a R$ 350 milhões, se-
gundo uma estimativa da Co-
missão de Saúde da Câmara 
Municipal. Devido ao atraso 
de salários, muitos médicos 
e funcionários de apoio en-
traram em greve.

Agora, a situação pode pio-

rar, porque estariam começan-
do a faltar insumos em vários 
locais, incluindo medicamen-
tos básicos. De acordo com o 
Sindicato dos Médicos do Rio 
(Sindmed) e o vereador Paulo 
Pinheiro (PSOL), integrante da 
Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal, fornecedores estão 
se recusando a vender remé-

dios e material hospitalar para 
a prefeitura, porque não rece-
bem pagamentos.

Nesta segunda-feira à tarde, 
funcionários das OSs realiza-
ram uma assembleia no Clube 
dos Portuários, no Santo Cris-
to. Eles decidiram paralisar 
atividades de atendimento 
ambulatorial por 48 horas e 

reduzir equipes nas emergên-
cias, a partir desta terça-feira. 
Além de Clínicas da Família e 
ambulatórios, as organizações 
sociais administram as cen-
trais de emergência que pres-
tam apoio aos hospitais Souza 
Aguiar (no Centro), Miguel 
Couto (na Gávea) e Evandro 
Freire (na Ilha).

O secretário municipal de Fazenda do Rio, Cesar Augusto Barbiero

Arresto nas contas da Prefeitura 
do Rio deixa pagamento do 
13º em risco, diz Barbiero

Foto: Divulgação

O relator da chamada PEC 
Emergencial, senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), limi-
tou o corte de salários e carga 
horária previsto pela proposta 
a servidores que recebem mais 
de três salários mínimos, hoje o 
equivalente a R$ 2.994. No pare-
cer apresentado à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado nesta terça-feira, o parla-
mentar abriu ainda uma exceção 
na regra que proíbe o ingresso de 
novos servidores para permitir a 
contratação de médicos.

A PEC Emergencial é uma 
proposta de emenda à Consti-
tuição elaborada pelo governo 
para controlar os gastos públi-
cos. O texto autoriza União, es-
tados e municípios a tomarem 
medidas de ajuste, caso estejam 
com as finanças desequilibra-
das. Uma das ações é o corte de 
até 25% de salários e jornada de 
trabalho de servidores públicos.

Segundo Guimarães, a decisão 
de blindar dos cortes servidores 
com salários mais baixos foi feita 

Corte de salário e jornada de servidor valerá 
para quem ganha acima de três mínimos

Secretarias também têm oportunidade

a pedido da presidente da CCJ, se-
nadora Simone Tebet (MDB-MS). 
O relator argumentou que a me-
dida teria impacto em servidores 
municipais, que recebem salá-
rios menores. O governo federal 
espera economizar, só com essa 
medida da PEC emergencial, R$ 
10,5 bilhões em dois anos. Ques-
tionado sobre o impacto da flexi-
bilização, Guimarães disse que o 
impacto no funcionalismo fede-
ral será “quase zero”.

— O impacto (na economia 
prevista) é pequeno. É mais 
para proteger essas pessoas 
(servidores municipais) mes-

Foto: Michel Filho

Foto: Divulgação 

mo. Foi um pedido da senadora 
Simone Tebet, ela me sensibili-
zou — disse o relator.

Em outro ponto do parecer, 
o parlamentar decidiu acolher 
uma proposta feita pelo sena-
dor José Serra (PSDB-SP) para 
excluir da trava a novas con-
tratações previstas pela PEC 
a contratação de médicos do 
programa Médicos pelo Brasil, 
novo nome do Programa Mais 
Médicos. Ex-ministro da Saú-
de, o parlamentar argumentou 
que a proibição de novas con-
tratações no setor inviabilizaria 
a execução do programa.

Apesar da preferência por 
candidatos com Ensino Supe-
rior, a empresa AeC informa 
que candidato com apenas 
Ensino Médio poderá ser apro-
vado também. O salário para o 
cargo de atendimento a clien-
tes é de R$1.066.

Também é possível encon-
trar vagas de operador de tele-

marketing na Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento, 
Emprego e Inovação e na Se-
cretaria Estadual de Trabalho 
semanalmente.

Para concorrer, o interessado 
deve comparecer a um Centro 
Municipal de Trabalho e Em-
prego ou a uma unidade do 
Sine, respectivamente.

Esplanada dos Ministérios: salário médio de servidores é o dobro do pago na iniciativa privada

Contratação é como Microempreendedor Individual (MEI)



Zé Neto & Cristiano se preparam para um grande show no dia 15 de dezembro

Novidades

econhecido como 
um local de cele-
brações, o Outback 
Steakhouse ino-
va de novo e traz 
dois lançamentos 
feitos com cortes 

de carnes diferentes e servidos 
em tábuas com molhos e acom-
panhamentos para compartilhar. 
O menu exclusivo é chamado 
Mates Club e oferece aos clien-
tes diferentes ingredientes para 
que eles possam se inspirar e 
montar deliciosas combinações. 
A boa nova é a apresentação de 
um brisket braseado e um cupim 

grelhado que estão presentes 
nas duas opções do menu e que, 
marinados e cozidos lentamente 
para garantir suculência e sabor, 
prometem conquistar fãs. 

“O brisket é um corte que 
naturalmente tem pouco mar-
moreio de gordura e, feito com 
a técnica correta, apresenta su-
culência e sabor intenso. Já o 
cupim é um corte entremeado 
de gordura que grelhado cor-
retamente tende a derreter na 
boca garantindo um sabor mui-
to agradável e característico”, 
diz Marisa Palhares, gerente de 
marketing do Outback Brasil. 

 Pela primeira vez na Zona 
Norte do Rio, a dupla ser-
taneja Zé Neto & Cristiano 
se prepara para um grande 
show no dia 15 de dezem-
bro, ao lado do cantor Belo, 

no Estacionamento do Sho-
pping Jardim Guadalupe. O 
evento acontecerá das 13h 
às 21h e contará, ainda, com 
shows da banda Toda Forma 
de Amor (samba retrô) e do 

Outback aposta em diferenciação
e apresenta duas novas opções de
steaks em tábuas para compartilhar

Dupla Zé Neto & Cristiano
e Belo se apresentam no 
Shopping Jardim Guadalupe

R
O menu exclusivo é chamado Mates Club e oferece aos clientes diferentes ingredientes para que eles possam se inspirar e montar deliciosas combinações

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

Deficientes visuais poderão 
conhecer em detalhes o Par-
que Estadual da Pedra Branca, 
na Zona Oeste do Rio.  Funcio-
nários que participam do Pro-
grama FURNAS de Volunta-
riado construíram uma trilha 
ecológica sensorial destinada 
exclusivamente para cegos. A 
ideia é permitir que eles ex-
plorem a trilha por meio dos 
sentidos táteis, auditivos e ol-
fativos e conheçam espécies 
típicas de vegetação e fauna 

da Mata Atlântica, presentes 
na unidade de conversação 
ambiental. A Trilha Ecológica 
Sensorial fica  na Estrada do 
Pau-da-Fome, nº 4.003 – Jaca-
repaguá.

No dia 3 de dezembro, dia 
do deficiente,   além da cami-
nhada ecológica, será realiza-
da uma atividade sensorial 
com um grupo de cegos . A 
iniciativa é uma parceria de 
FURNAS com o Parque da Pe-
dra Branca.

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

cantor sertanejo João Ga-
briel. Nos intervalos, os DJs 
Tubarão e Zebrinha tocarão 
os sucessos atuais do funk. 
Os ingressos custam a partir 
de R$35 e estão à venda pelo 
site www.ingressocerto.com/
ze-neto-e-cristiano-emgua-
dalupe e nas lojas South. O 
evento é realizado pelas pro-
dutoras Leandro Dany Entre-
tenimento, RJProduções e 
Play Entretenimento.

Foto: Divulgação



m dos muitos 
legados olím-
picos pro-
metidos em 
2016 foi final-
mente con-
cluído nesta 
terça-feira. No 
Parque Radi-

cal de Deodoro, uma das áreas 
construídas para os Jogos, fo-
ram plantadas 13.725 mudas 
de árvores de 207 espécies na-
tivas da Mata Atlântica, dando 
origem à Floresta dos Atletas. A 
cerimônia foi aberta ao público 
e contou com a participação de 
medalhistas pan-americanos 
e das Olimpíadas, como Pepê 
Gonçalves, Ana Marcela Cunha, 
Ana Sátila e Diego Hypólito.

Apesar da promessa de iní-
cio dos plantios em até um ano 
após as Olimpíadas de 2016, fo-
ram necessários três anos para 
que as primeiras mudas fossem 
alocadas no parque de Deodoro 
em cerimônia feita em setem-
bro pela prefeitura da cidade. 
Agora, o projeto foi concluído 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS
Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Cerimônia foi aberta ao público e contou com a participação de medalhistas pan-americanos e das Olimpíadas, como Pepê 
Gonçalves, Ana Marcela Cunha, Ana Sátila e Diego Hypólitocom cerca de dez hectares (100 

mil metros quadrados) que es-
tão sendo plantados.

- Independente da data que 
aconteça, acho que a gente tem 
tantos problemas primordiais 
que a gente acaba tendo que ex-
ternar algumas coisas. O meio 
ambiente é muito importante. 
A gente tem que lembrar que 
aqui é uma floresta olímpica 
(...) É muito importante a gente 
pensar no meio ambiente, na 
saúde, na educação. O esporte 
tem tudo a ver com educação. 
Aqui a gente tem uma ligação 
com meio ambiente. Vários me-
dalhistas passaram por aqui. A 
gente tem que lembrar de ter es-
perança, plantar a sementinha 
ali e depois semear - afirmou 
Diego, medalhista de prata nos 
Jogos do Rio.

Viabilização do projeto e
 incerteza da continuação
Apesar do benefício do plan-

tio, a viabilização do projeto foi 
feita apenas por meio de medi-
das compensatórias de empre-

sas e instituições que tinham 
uma dívida ambiental com a 
prefeitura do Rio de Janeiro. Des-
ta forma, o número de mudas 
plantadas poderia ter sido o do-
bro, totalizando 27.450 mudas: 
as 13.725 do projeto olímpico e 
mais as 13.725 dessas medidas 
compensatórias.

Além disso, por conta da 
demora do início do projeto 
que estava programado para 
2017, a manutenção das árvo-
res pela empresa Biovert está 
garantida apenas até junho de 
2020 - data do fim do projeto. 
A manutenção após essa data 
dependerá do interesse de 
possíveis patrocinadores.

- O projeto foi concebido para 
ser implantado e mantido até 
2020. Como ele não foi implan-
tado em 2017, a gente acabou 
ficando com um período de seis 
meses só de manutenção. A gen-
te vai correr atrás agora para ver 
se consegue algum patrocínio 
para manter isso até 2024. Na 

Olimpíada de Paris, a gente vai 
mostrar a floresta formada. Eu 
não tenho nenhuma dúvida dis-
so - declarou Marcelo Carvalho, 
sócio-administrador da Biovert.

Plantio aberto ao público
O evento desta terça-feira foi 

totalmente aberto ao público, 
que pôde “pôr a mão na massa” e 
plantar algumas das mudas. Alu-
nos de escolas da rede pública, 
além de atletas de esportes olím-
picos do Flamengo e a subsecre-
tária de legado olímpico, Patrícia 
Amorim, foram alguns dos que 
ajudaram no plantio.

Ao longo dos últimos três 
anos, as sementes carregadas 
por atletas na Cerimônia de 
Abertura das Olimpíadas de 
2016 estavam crescendo em 
um sítio de Silva Jardim, na 
Região dos Lagos do Rio de 
Janeiro. A promessa era que 
os grãos plantados em totens 
no Maracanã na noite de 05 
de agosto de 2016 formassem 

uma floresta e as árvores fos-
sem apresentadas já nos Jogos 
de Tóquio de 2020. Os atletas 
plantaram as sementes de 207 
espécies da Mata Atlântica, 
num total de 13.725 mudas, 
que representaram cada uma 
das delegações.

- Se a gente tivesse corrido 
para fazer esse tipo de entre-
ga de legado para atender a 
opinião pública, a gente tinha 
gasto um recurso que hoje não 
foi necessário. As questões de 
legado são dinâmicas e estuda-
das para apresentar para a po-
pulação algo consistente. Hoje, 
está aqui, é uma realidade, não 
é mais uma promessa. Lon-
dres demorou quase três anos 
também para dar uma respos-
ta porque é difícil mesmo. Nós 
realizamos, sem recurso, com 
engenharia financeira, criativi-
dade, apoio... Funcionou. Essa 
é a maior resposta - explicou 
Patricia Amorim, subsecretária 
de legado olímpico.

U

Parque Radical de Deodoro
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Com participação de medalhistas, Rio 
conclui replantio de mudas da Rio 
2016 na Floresta dos Atletas


