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Decisão do STF preocupa 
Planalto com reabertura do 
caso Flávio Bolsonaro

Processos

nterlocutore s 
próximos do 
presidente Jair 
Bolsonaro reco-
nhecem que a 
decisão do Su-
premo Tribunal 
Federal (STF) 

que liberou uso de dados de ór-
gãos de controle em investiga-
ções do Ministério Público e das 
polícias causará de imediato um 
desgaste político com a reaber-
tura do caso do senador Flávio 
Bolsonaro (sem partido-RJ).

A decisão do STF abre cami-
nho para a reabertura de ao me-
nos 935 processos que estavam 
paralisados, como o do senador 
Flávio Bolsonaro.

Em julho o ministro Dias Tof-
foli, presidente da Corte, decidiu 
suspender as investigações do 

país que utilizaram dados de-
talhados de órgãos de controle, 
como o antigo Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras 
(Coaf) e a Receita Federal, sem au-
torização prévia da Justiça. Nesta 
quinta-feira (28), isolado em seu 
posicionamento, Toffoli mudou 
o seu voto no final do julgamento.

A investigação que envolve 
o filho de Jair Bolsonaro faz par-
te da Operação Furna da Onça, 
desdobramento da Lava Jato 
no Rio de Janeiro que prendeu 
dez deputados estaduais.

No fim de 2018, relatório do 
Coaf apontou operações bancá-
rias suspeitas de 74 servidores e 
ex-servidores da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro (Alerj). 
O documento revelou movimen-
tação atípica de R$ 1,2 milhão na 
conta de Fabrício Queiroz, que 

I
Senador Flavio Bolsonaro

 Foto: Divulgação 

havia atuado como motorista e 
assessor de Flávio Bolsonaro à 
época em que o parlamentar do 
PSL era deputado estadual.

Auxiliares próximos do pre-
sidente demonstram preocu-
pação com o uso pela oposição 
da retomada das investigações 
envolvendo o filho dele.

"Independentemente do 
curso das investigações, o caso 
do Flávio voltará a ter visibili-
dade e ele voltará para a defen-
siva", reconheceu um interlocu-
tor próximo do presidente.

Toda estratégia da defesa 
do senador Flávio Bolsonaro 
estava voltada para pedir a 

anulação das investigações, 
caso o Supremo tivesse deci-
dido pela restrição de compar-
tilhamento de dados globais. 
Com o placar elástico em fa-
vor do compartilhamento de 
dados da Receita Federal e do 
UIF (antigo Coaf), essa tese da 
defesa perdeu força.

O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) negou recurso de habe-
as corpus que buscava a liberda-
de do ex-presidente da Câmara 
Eduardo Cunha (MDB-RJ). A de-
cisão foi dada pela Sexta Turma 
do STJ, na terça-feira.

Desde maio passado, o ex-de-
putado está no Presídio Pedrolino 
Werling de Oliveira, o Bangu 8, no 
Complexo de Cericinó, na Zona 
Oeste do Rio. Lá, ele cumpre parte 
da pena de 15 anos e quatro meses 
de prisão por corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro e evasão de 
divisas, no âmbito da Operação 
Sepsis, que apurou o recebimen-
to de propina para a liberação de 
recursos da Caixa. 

STJ nega habeas corpus e Eduardo 
Cunha segue em Bangu 8

De acordo com as investiga-
ções, Cunha era um dos líderes 
de organização criminosa que 
se estabeleceu na Caixa e rece-
bia propina para a liberação de 
financiamentos com recursos do 
FGTS. Um desses episódios teria 
ocorrido com as obras do Porto 
Maravilha, no Rio.

De acordo com as inves-
tigações, Cunha era um dos 
líderes de organização crimi-
nosa que se estabeleceu na 
Caixa e recebia propina para a 
liberação de financiamentos 
com recursos do FGTS. Um 
desses episódios teria ocorri-
do com as obras do Porto Ma-
ravilha, no Rio.

Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Eduardo Cunha deu entrada em Bangu 8 em maio passado
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roubo nos 
dutos coloca 
sua família 
em perigo”. 
O alerta faz 
parte de uma 
c a m p a n h a 

da Petrobras, o “Movimento 
Juntos contra o Roubo nos Du-
tos”, que tem como objetivo 
conscientizar a população de 
regiões vizinhas a essas insta-
lações sobre os perigos da prá-
tica criminosa.

Os dutos são grandes tubu-
lações subterrâneas que trans-
portam petróleo e derivados 
de forma eficiente e segura, 
para todo o país. Quem opera 
esse sistema é a Transpetro, 
subsidiária de transporte e lo-
gística da Petrobras.

A campanha tem como foco 
a segurança das pessoas e do 
meio ambiente, uma vez que 
as intervenções criminosas nos 
dutos para roubar combustível 
podem trazer riscos como va-
zamentos, incêndios e explo-
sões. Ela conta com inserções 
nas tvs, rádios, redes sociais, 
materiais educativos, outdo-
ors, folhetos, visitas a comuni-
dades vizinhas aos dutos, car-
ros de som, entre outras ações.

“Quem rouba dutos, rouba 
vidas” é outro dos alertas fei-
tos pela campanha, parte do 
Programa Integrado Petrobras 
de Proteção de Dutos (Pró-Du-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAlerta

"O
tos), lançado em junho deste 
ano para prevenir os roubos de 
combustível da malha de oleo-
dutos da companhia, que apre-
sentaram um grande aumento 
nos últimos dois anos. Segundo 
a empresa, em 2015 foram 14 
casos em todo o país. Em 2016 
foram registrados 72 furtos, che-
gando a 227 em 2017 e subindo 
para 261 no ano passado.

Um dos pontos mais impor-
tantes são as visitas regulares 
às comunidades vizinhas às 
instalações para conscientizar a 
população do entorno e reforçar 
a importância da colaboração e 
do engajamento. De acordo com 
Marcos Galvão, coordenador do 
Pró-Dutos, é feita ainda a articu-
lação com diversos órgãos ex-
ternos para, de forma integrada, 
atuar no combate às atividades 
criminosas.

“Focamos também no de-
senvolvimento de tecnologias 
e na realização de exercícios 
simulados de resposta às emer-
gências, para garantir que nos-
sas equipes estejam preparadas 
para qualquer contingência”, 
afirma o gestor. Segundo ele, 
a companhia tem trabalhado 
em intensa cooperação com a 
polícia e atuado no sentido de 
sensibilizar as autoridades le-
gislativas para a necessidade 
de aumentar as penas para esse 
tipo de crime, de modo a coibi-
-lo mais fortemente.

A prática, além de criminosa, 
põe em risco toda a sociedade. 
Em abril deste ano, um caso 
chocou os moradores de Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense. Uma menina de apenas 
9 anos morreu e outras quatro 
pessoas ficaram feridas após 
uma tentativa frustrada de rou-
bo a um duto da Transpetro.

Na ocasião, os bandidos fura-
ram uma tubulação e provoca-
ram um intenso vazamento de 
gasolina próximo à Estrada Rio 
D’Ouro. O combustível atingiu 
diversas casas e os moradores 
precisaram ser retirados do lo-
cal por conta do forte cheiro, 
sem falar no risco de explosão 
no local.

Todas as operações de 
transporte dutoviário da 
Transpetro são monitoradas 
pelo Centro Nacional de Con-
trole Logístico 24 horas por 
dia, 365 dias por ano, com 
as mais modernas técnicas e 

equipamentos de automação. 
Ou seja, o transporte de com-
bustíveis por dutos é seguro 
e eficiente, desde que não 
haja qualquer tipo de interfe-
rência criminosa.

A expectativa é de que as 
ações do Pró-Dutos, em par-
ceria com os órgãos públicos 
de segurança e o legislativo 
federal, consigam reduzir sig-
nificativamente o número de 
ocorrências nos próximos anos. 
“A Petrobras tem como valor o 
respeito à vida, às pessoas e ao 
meio ambiente. Com o Pró-Du-
tos e suas diversas ações inte-
gradas, esperamos reduzir em 
75% a ocorrência desse tipo de 
crime até 2021. Isso significa 
diminuir drasticamente o risco 
de acidentes, como vazamentos 
de produtos que contaminam o 
solo e que podem resultar em 
explosão, colocando em peri-
go as comunidades vizinhas à 
rede”, ressalta Galvão.

População pode 
(e deve!) denunciar

A Transpetro mantém um 
programa de relacionamento 
com as comunidades vizinhas 
à rede de dutos e disponibi-
liza o número 168 para que a 
população denuncie ações de 
pessoas não autorizadas nestas 
instalações, em qualquer parte 
do território nacional. Quem 
sentir cheiro forte de combus-
tível ou observar pessoas ou 
veículos pesados trabalhando 
próximo aos dutos, em especial 
fora do horário comercial, pode 
ligar para o 168, que funciona 
todos os dias, 24 horas por dia. 
A ligação é gratuita e o anoni-
mato é garantido.

O contato também pode ser 
feito pelo aplicativo WhatsApp, 
pelo número (21) 99992-0168, 
com mensagens de texto, voz, 
vídeo ou mesmo fotografias de 
qualquer movimentação sus-
peita próxima aos dutos.

Ação tem como objetivo alertar sobre os riscos da prática criminosa, que pode causar acidentes fatais

Roubo nos dutos: Petrobras 
realiza campanha de 
conscientização

Sábado 30 de Novembro a Segunda 02 de  Dezembro 
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O Rio é de todos 
Foto: Divulgação

Patinetes elétricos na orla de Copacabana

A Guarda Municipal inicia 
nesta sexta-feira (29) a fisca-
lização dos patinetes elétrios 
compartilhados na cidade do 
Rio de Janeiro.

Aos agentes da Guarda, 
caberá coibir a circulação de 
patinetes elétricos por meno-
res de 18 anos, transportando 
passageiros, animais ou car-
gas e transitar sobre a calçada 
e em vias com limite de velo-
cidade acima de 40 km/h.

O valor das multas varia 
entre R$ 100 e R$ 200. Segun-

Guarda Municipal começa a 
fiscalizar patinetes elétricos 
com aplicação de multas no Rio

do a Guarda, a multa aplicada 
será direcionada para a em-
presa prestadora do serviço, 
que poderá repassar o valor 
aos usuários.

Conheça as regras para uso 
de patinetes em detalhes

Um mês após a aprova-
ção na Assembleia Legis-
lativa do Rio de uma lei 
para o uso dos patinetes, 
houve quem transportasse 
até mesmo um fogão com a 
ajuda do veículo.

Foto: Reprodução/TV Globo
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Centro de Re-
ferência de 
A s s i s t ê n c i a 
Social – CRAS 
do bairro San-
ta Terezinha, 
será reinau-
gurado no 

próximo dia 5 de dezembro, às 
10 horas. O setor, situado na 
Rua Hélio Mendes do Amaral, 
na Praça Sete Anões, nº 220, 
foi reestruturado para prestar 
pelo menos mil atendimen-
tos mensais, através de ofici-
nas e outros serviços.

De acordo com a secretaria 
de Assistência Social-Semas, 
com o de Santa Terezinha, a 
prefeitura de Mesquita totali-
zará a entrega de cinco CRAS 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
espalhados por vários bairros da 
cidade. Todas as unidades são di-
recionadas ao atendimento pes-
soas de todas as idades, através 
de vários serviços.

Segundo a secretaria de As-
sistência Social, Erika Rangel, 
o CRAS terá oficinas do serviço 
de Convivência e Fortalecimen-
to Vínculos (CONVIVE). Assim 
como o programa Criança Fe-
liz, Cadastro Único, Proteção de 
Atendimento Integral à Família 
(PAIF) e Vale Social, além de isen-
ção de pagamento de taxa para 
aquisição de documentos.  Terá 
ainda oficinas de zumba, capoei-
ra, violão, canto, artesanato, ati-
vidade funcional, auriculotera-
pia, hidroginástica, natação para 
crianças e grupos temáticos.

O CRAS tem um papel im-
portante para a população da 
cidade, principalmente para 
as famílias carentes, como de-
termina o governo Jorge Mi-
randa. “É por meio, também, 
destes equipamentos que a 
proteção social da secretaria 
de assistência se territoriali-

Unidade terá serviços para pessoas de todas as idades

 Prefeitura de Mesquita 
amplia serviços do CRAS 
de Santa Terezinha

 Foto: Divulgação

za. E se aproxima ainda mais 
da população, reconhecendo 
a existência das desigualdades 
sociais interurbanas. E ainda a 
importância das políticas so-
ciais para reduzir essas desi-
gualdades”, frisa Erika.

Além disso, a secretária de 
Assistência Social destaca que 

as ações desenvolvidas pelos 
CRAS previnem contra situações 
de vulnerabilidade e risco social. 
Também identificam e estimu-
lam as potencialidades locais, 
modificando a qualidade de vida 
das famílias que vivem nas loca-
lidades alcançadas por este equi-
pamento social.

 Material facilita o acesso do profissional ao recém-nascido na Unidade Intermediária Neonatal

 Com presença de amigos e familiares as formandas puderam celebrar mais essa conquista

A Prefeitura de Itaguaí, atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Saúde, adquiriu novos equipa-
mentos para a Unidade Inter-
mediária Neonatal, do Hospital 
Municipal São Francisco Xa-
vier. São quatro unidades de 
calor radiante (UCR) e um apa-
relho de fototerapia.

O UCR é um dispositivo 

 Material facilita o acesso do profissional ao recém-nas-
cido na Unidade Intermediária Neonatal

Formatura das oficinas da Casa 
da Mulher Nilopolitana

que fornece tratamento aos 
recém-nascidos que sofrem 
de hipertermia em mesas de 
tratamento neonatal, esse tipo 
de berço facilita o acesso dos 
profissionais ao recém-nasci-
do. O aparelho de fototerapia 
é usado com incubadoras, 
cama aberta e berços em re-
cém-nascidos que nascem 

Nesta quarta-feira, acon-
teceu na quadra de beija-
-f lor de Nilópolis, a cerimo-
nia de formatura das alunas 
das oficinas realizadas na 
Casa da Mulher Nilopolita-
na. Com presença de ami-
gos e familiares as forman-
das puderam celebrar mais 
essa conquista.

Foram 58 mulheres que 
participaram ao longo do ano 
de 2019 de oficinas voltadas 

com icterícia (uma coloração 
amarela na pele ou nos olhos 
causada pelo excesso de uma 
substância criada quando os 
glóbulos vermelhos se rom-
pem – a bilirrubina).

O Hospital São Francisco Xa-
vier irá receber em breve mais 
equipamentos adquiridos pela 
Prefeitura para outros setores.

a ensinar uma atividade ma-
nual e rendável as mulheres 
vitimas de violência e que 
através desse trabalho po-
dem ter uma nova vida.

As oficinas das quais as 
formandas participaram 
foram: Pintura, corte e cos-
tura, f lores em EVA,cabelei-
reiro, maquiagem, trança, 
biscuit, reciclagem, pedra-
ria, crochê, feltro e patch 
aplique.

 Foto: Divulgação
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subsecretário 
de Inteligência 
da Polícia Mili-
tar do Rio de Ja-
neiro, coronel 
Rubens Castro 
Peixoto Júnior, 
foi exonerado, 

após a deflagração da operação 
para a prisão de policiais mili-
taresacusados de envolvimen-
to em crimes de extorsão, con-
cussão, organização criminosa 
e roubo qualificado. Segundo a 
Secretaria de Estado de Polícia 
Militar, para o lugar do coronel 
será nomeado o coronel Muri-
lo César de Miranda Angelloti, 
atualmente comandante de 
Policiamento Especializado 
(CPE). Os policiais presos eram 
subordinados ao subsecretário.

A operação teve como al-
vos policiais militares do setor 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
de inteligência da corporação e 
cumpriu sete mandados de pri-
são e 14 de busca e apreensão.

De acordo com a Secretaria de 
Estado da Polícia Civil, cinco po-
liciais foram presos e duas pes-
soas ainda não foram localiza-
das, entre elas uma mulher. Nas 
casas de dois dos presos foram 
recolhidos R$ 44 mil, sendo que 
parte do dinheiro foi encontra-
do dentro de um par de sapatos. 
Os agentes apreenderam ainda 
material pirata roubado de co-
merciantes, como tênis, relógios, 
roupas e brinquedos, além de 
HDs do circuito do comércio.

A prisão temporária é de cinco 
dias. Foram encontradas tam-
bém duas armas, mas conforme 
a Polícia Civil, estavam legali-
zadas, inclusive uma de uso da 
Marinha, que está em nome do 
sogro de um dos envolvidos.

A operação é realizada por 
agentes da Delegacia de Repres-
são aos Crimes Contra a Pro-
priedade Imaterial (DRCPIM), 
com apoio da Corregedoria da 
Polícia Militar. A Polícia Civil 

informou que as investigações 
duraram dois meses e indica-
ram que os acusados se faziam 
passar por agentes da Delegacia 
de Repressão para extorquir 
dinheiro de comerciantes em 

diversas partes do estado do 
Rio de Janeiro. Ainda durante 
as investigações várias vítimas 
prestaram depoimento e auxi-
liaram na identificação do gru-
po criminoso.

Polícia Civil do RJ prendeu nesta sexta-feira (29) cinco policiais do Setor de Inteligência da PM suspeitos de extorsão

Subsecretário de 
Inteligência da PM 
do Rio é exonerado

Foto: Divulgação

PM morre após ter casa invadida e entrar 
em luta corporal com assaltantes

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Divulgação

Alessandro Groetars da Silva tinha 47 anos

Katlen da Silva do Carmo tinha 20 anos

Uma mulher foi morta a ti-
ros no meio da rua, na noite 
desta quinta-feira, em Mari-
cá, na Região Metropolitana 
do estado. Katlen da Silva do 
Carmo, de 20 anos, foi baleada 
pelo ex-namorado na Rua 51, 
no bairro Jardim Atlântico, no 
distrito de Itaipuaçu. Ela es-
tava a caminho da escola, em 
Inoã, onde cursava o último 
ano do Ensino Médino.

De acordo com testemu-
nhas, os dois discutiam no 
momento do crime, por volta 
das 18h. O autor dos dispa-
ros, que foi identificado como 
Ewerton, fugiu do local, logo 
após atirar contra a jovem. Os 
dois tinham terminado o na-
moro de seis meses há cerca 
de três.

"Ela tinha acabado de sair 
do trabalho e ele encontrou 
com ela na porta", conta a irmã 
de Katlen, a estudante Adriele 
do Carmo, 21. "Os dois discuti-
ram porque ele não aceitava o 
fim do namoro". 

Katlen era cuidadora de dia 
e estudava à noite. Ela e o ex 
se conheceram em um bar que 

Jovem de 20 anos é morta a tiros pelo ex 
a caminho da escola

frequentavam, através de uma 
prima dela. Durante o relacio-
namento de seis meses dos 
dois, ela não tinha queixas do 
ex, segundo a irmã. Muito pelo 
contrário!

"Ela sempre disse que ele 
era carinhoso, apaixonado. 
Mas decidiu terminar o rela-
cionamento porque ele foi 
morar no Rio e quase não con-
seguiam mais se ver porque 
ela trabalhava de segunda a 
sexta e ele nos fins de sema-
na", Adriele relembra, dizendo 
que Ewerton é barbeiro e mora 
em Madureira.

A cuidadora morava com a 
irmã, a mãe, de 39 anos, e um 
irmão de 17, na entrada de Itai-
puaçu. Todos estão inconfor-
mados com o que aconteceu.

"Eu estou tentando me se-
gurar, ficar calma, porque te-
nho uma recém-nascida para 
cuidar. Então, está difícil", a 
estudante lamenta. "A família 
está revoltada com uma atro-
cidade dessas e tá todo mundo 
muito triste. Todo mundo está 
acabado porque ela não fazia 
mal pra ninguém, sempre foi 

muito trabalhadora, batalha-
dora. Sempre correu atrás do 
dela, nunca foi de briga, nunca 
foi de mexer com ninguém".

Até o fim da manhã desta 
sexta, o corpo de Katlen esta-
va no IML do Barreto, em Ni-
terói. A família já foi avisada 
de que ele foi liberado e pre-
para para fazer o sepultamen-
to da jovem.

A morte de Katlen é in-
vestigada pela Delegacia de 
Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). 
A Polícia Civil disse, em nota, 
que o autor do feminicídio foi 
identificado e que "diligências 
estão sendo realizadas".

Um PM morreu, na ma-
drugada desta sexta-feira, 
depois de ter sua casa in-
vadida por dois bandidos 
e ser baleado ao entrar 
em luta corpora com ele, 
em Paracambi,  na Região 
Metropolitana do estado. 
O subtenente Alessandro 
Groetars da Silva,  de 47 
anos, chegou a ser socorri-
do pelo pai para o Hospital 
Municipal Doutor Adalber-
to da Graça,  mas não resis-
tiu aos ferimentos.

De acordo com a esposado 
PM, que era lotado no 22º 
BPM (Maré), por volta das 
2h, os dois criminosos inva-
diram a casa deles, na Rua 
Odilon Guerra, no bairro La-
jes. Ao entraram residência, 
os assaltantes perguntaram 
por dinheiro e em que o sub-
tenente trabalhava, avisan-
do que se fosse policial iria 
ser morto.

Os bandidos encontraram 
a arma do agente, dando iní-
cio a uma luta corporal na 
casa no local. Foi quando o 
PM foi baleado. Os crimino-

sos fugiram do local levando 
a arma do militar, uma pisto-
la Taurus calibre 380.

Procurada pelo DIA, a 
Polícia Militar lamentou a 
morte do agente,  dizendo 
que ele estava na corpora-
ção desde 1995 e que deixa 
esposa e f ilho.

"Até o momento, não há 
confirmação do horário e lo-
cal do sepultamento", a se-
cretaria informou, em nota.
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governo do 
estado con-
firmou, nesta 
quinta-feira, 
que vai fazer 
na segunda-
-feira, dia 2, 
o pagamento 
do 13º salário 

integral dos 461.431 servido-
res ativos, aposentados e pen-
sionistas. O valor líquido da 
folha é de R$ 1,845 bilhão. Em 
outubro, o EXTRA antecipou 
a informação sobre a data do 
pagamento do abono. À época, 
a Fazenda estadual confirmou 
que o pagamento seria no dia 
1º de dezembro, mas a data cai 
no domingo.

A nota divulgada pelo go-
verno informou que, após su-
cessivos atrasos nos últimos 
anos, "o pagamento do 13º é re-
sultado do comprometimento 
e do respeito do governador 
Wilson Witzel com o funcio-
nalismo". O depósito será reali-
zado com recursos do Tesouro 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNota

O
estadual, ou seja, sem emprésti-
mos, receitas extraordinárias ou 
outros tipos de financiamentos.

“Quando assumi em janeiro, 
não havia recursos para pagar os 
salários dos servidores a partir 
do segundo semestre deste ano. 
A adoção de uma série de medi-
das de gestão tributária e o forta-
lecimento do caixa estadual per-
mitiram quitar todos os salários 
mensais dentro do prazo e fazer 
a antecipação em alguns meses. 
Estamos encerrando 2019 com 
o depósito do 13º salário no iní-
cio de dezembro e do salário de 
novembro em 13 de dezembro, 
conforme o calendário oficial. 
Há um total compromisso des-
te governo com os servidores 
públicos, que são responsáveis 
pela prestação do serviço à so-
ciedade fluminense”, destacou o 
governador Wilson Witzel.

O secretário de estado de Fa-
zenda, Luiz Claudio Rodrigues 
de Carvalho, lembrou que nos 
últimos anos os recursos pró-
prios não foram suficientes para 

Governo do Rio confirma 
pagamento do 13º salário integral 
dos servidores nesta 2ª feira

O governo estadual confirmou o pagamento do 13º nesta quinta-feira 

honrar a folha salarial do fun-
cionalismo:

“As ações que foram imple-
mentadas pela equipe econô-
mica a partir de janeiro foram 
fundamentais para reverter 
o cenário negativo e quitar 
todos os salários. Não foi ne-
cessário o uso de receitas ex-
traordinárias. As operações 
semanais de combate à sone-
gação fiscal, as novas malhas 
fiscais e a modernização da 
gestão tributária são alguns 
exemplos de ações imple-

mentadas que permitiram 
quitar em dia os salários do 
funcionalismo e também os 
fornecedores do estado”.

Histórico de pagamentos
Desde o início da crise fi-

nanceira, em 2015, o paga-
mento do 13º salário sofreu 
diversos atrasos. Naquele ano, 
a segunda metade do abono 
foi parcelada em cinco vezes. 
O de 2016 foi pago somente 
em 2017, uma parte em março 
e outra em dezembro.

O 13º de 2017 foi pago em 
dia somente para ativos de 
alguns órgãos que usaram 
recursos próprios para cus-
tear a folha. O restante teve 
o abono quitado em janeiro e 
em abril de 2018, por meio de 
recursos oriundos de opera-
ção de crédito. O pagamento 
do abono natalino de 2018 
ocorreu dentro do exercício 
devido ao uso de recursos 
extraordinários do Refis, pro-
grama de refinanciamento de 
dívidas tributárias.

A RioSaúde, Empresa Públi-
ca de Saúde do Rio de Janeiro, 
realizará seu quarto concurso 
público para contratar 2.717 
profissionais de níveis médio 
e superior para atuação nas 
unidades de saúde que admi-
nistra. As inscrições começa-
rão no dia 2 e terminarão no 
dia 10 de dezembro e serão 
feitas pelo site http://www.rio.
rj.gov.br/web/riosaude. O edi-
tal com as regras do concurso 
foi publicado nesta quinta-fei-
ra (dia 28), no Diário Oficial do 
Município.

As taxas de inscrição são de 
R$ 100, para o ensino médio, e 
R$120, para ensino superior. A 
prova será realizada no dia 12 
de janeiro de 2020.

Os aprovados começarão a 
ser chamados em fevereiro para 
uma jornada de trabalho de 10 

Concurso RioSaúde: 2.717 vagas 
para níveis médio e superior; 
inscrição começa no dia 2

a 40 horas semanais. As vagas 
serão preenchidas por médicos 
de diversas especialidades, téc-
nicos de enfermagem, enfer-
meiros, farmacêuticos, psicólo-
gos, fonoaudiólogos, técnicos 
em saúde bucal e em farmácia 
e funções administrativas.

No total, há vagas para 38 
cargos com remunerações en-
tre R$ 1.427,91 e R$ 7.791. Tam-
bém serão acrescidos ao ven-
cimento-base a gratificação de 
insalubridade e o auxílio-trans-
porte. A RioSaúde oferece ali-
mentação em suas unidades.

"Com este concurso teremos 
uma equipe mais estável, alinhada 
à cultura da RioSaúde e da Secre-
taria municipal de Saúde, compro-
metida com a melhoria contínua 
da saúde pública municipal", disse 
Kelly Pinheiro, diretora de Gestão 
de Pessoas da RioSaúde.

Foto: Divulgação / RioSaúde

O cargo com a maior quan-
tidade de vagas é o de técni-
co de enfermagem. Ao todo, 
serão oferecidas 1.140 va-
gas para esta categoria, com 
salário de R$ 1.427,91. Para 
enfermeiros, há 360 pos-

UPA da Cidade de Deus, uma das unidades gerenciadas pela RioSaúde

tos, com vencimentos de R$ 
2.707,62 a R$ 3.500.

A seleção oferece 924 opor-
tunidades para médicos de 
diversas especialidades, como 
Clínica Médica, Obstetrícia, 
Pediatria, Neurologia, Neuro-

pediatria, Medicina Intensiva, 
Cardiologia, Cirurgia Vascular, 
Angiologia, Infectologia, Gas-
troenterologia e Pneumologia, 
entre outras. Os salários variam 
de R$ 3.246, 25 a R$ 7.791, de 
acordo com a carga horária.

Foto: Ana Branco



Programação artística

 o dia 2 de dezem-
bro, é comemora-
do o Dia do Samba, 
elemento de refe-
rência da cultura 
nacional que inclui 
formas próprias de 

apropriação do mundo e cons-
trução de identidades. Em Ni-
terói, a comemoração acontece 
ao longo dos dias 30 de novem-
bro e 1º de dezembro, na Concha 
Acústica, com rodas de samba, 
escolas de samba do município, 
shows e gastronomia.

As 16 barracas da feira da Ya-
bás, diretamente de Oswaldo 
Cruz para Niterói, oferecerão as 
comidas tipicamente brasileiras, 

com um toque africano, cada 
uma delas com sua especiali-
dade. Rabada, mocotó, abóbora 
com camarão e a onipresente 
feijoada são algumas das opções.

A programação artística con-
ta com rodas de samba e convi-
dados, para embalar a hora do 
almoço. Entre as rodas estão o 
tradicional Candongueiro, Fi-
lhos de Sinhá e o Samba do Vale, 
comandada por Wagner do Vale. 
Mônica Mac, Daniel Scisínio, 
Blecaute Junior, Lena Alves, Pe-
dro Ivo, Nega Black e muitos ou-
tros são os convidados.

A partir das 15h, as escolas de 
Samba de Niterói sobem ao pal-
co principal para apresentarem 

Dia Nacional do Samba será 
comemorado em Niterói 

N
 Evento acontece na Concha Acústica de Niterói e a entrada será um quilo de alimento não perecível

Culturando 
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seus sambas enredos de 2020 
e, em seguida, Marquinhos Di-
niz, no dia 30, chega com tudo, 
levando participações da Velha 
Guarda da Portela, Juliana Diniz, 
Paula Diniz, Mauro Diniz, Grupo 

Nova Raiz e Fernando Brandão. 
Nesta data, tem ainda o Sam-
ba do Trabalhador, comandado 
pelo cantor e compositor Moacyr 
Luz, que encerra a noite, com 
participação de Roberta Sá, Som-

brinha e Bebeto.
No dia seguinte, Marquinhos 

de Oswaldo Cruz, não fica pra 
trás e convida Zé Luiz do Impé-
rio, Nelson Rufino e Osvaldinho 
da Cuíca. Lecy Brandão, finaliza 

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

 Que tal um cozido, cerveja 
gelada e muito samba? Domin-
go, dia 1/12, a partir das 13h, 
acontece mais uma edição do 
'Cozido da Portela', na quadra 
da azul e branco da zona nor-
te (Rua Clara Nunes, 81 - Ma-
dureira) com o show da nova 
turnê do grupo Sorriso Maroto, 

além dos cantores Pretinho da 
Serrinha e Feyjão.

Serviço:
Cozido da Portela - Sorriso Maro-
to e Pretinho da Serrinha
Data: 1 de dezembro (domingo)
Local: Quadra da Portela (Rua 
Clara Nunes, 81 - Madureira)

Horário: 13h
Ingressos:
  - R$ 25 (pista) e R$ 50 (área vip)
 - Antecipados nas bilheterias da 
Portela e nas lojas South
- Vendas online através do site 
www.ingressocerto.com.br
Informações: (21) 99948-0209
Classificação 18 anos.

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

Foto: Divulgação

 Os sambistas fazem a festa para a galera de Madureira

 Sorriso Maroto e Pretinho da Serrinha no 
tradicional cozido da Portela 



Fifa anun-
ciou nesta 
s e x t a - f e i r a 
o banimen-
to perpétuo 
do ex-pre-
sidente da 
CBF Ricardo 
Teixeira do 
futebol por 

conta de violações no códi-
go de ética. Segundo comu-
nicado, a câmara decisória 
do Conselho de Ética da en-
tidade considerou Teixeira 
culpado de crimes de subor-
no, aplicando a pena, que o 
proíbe de exercer atividades 
ligadas ao futebol para sem-
pre. Ele também foi multado 
em 1 milhão de franco suíços 
(R$ 4,2 milhões). O advogado 
de Ricardo Teixeira, Michel 
Assef Filho, declarou que vai 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Fifa anuncia banimento perpétuo 
de Ricardo Teixeira de 
atividades ligadas ao futebol

A
Foto: Getty Images

Ricardo Teixeira foi presidente da CBF entre 1989 e 2012

recorrer da decisão ao Comitê 
de Apelação da própria Fifa.

A investigação do Conselho 
de Ética analisou atividades de 
Ricardo Teixeira entre 2006 e 
2012, focando em contratos da 
CBF, Conmebol e Concacaf com 
empresas de mídia e direitos de 
transmissões de TV. O conselho 
considerou que Teixeira violou o 
artigo 27 do Código de Ética, que 
diz respeito a suborno, e decidiu 
aplicar a pena máxima - que tam-
bém foi imposta a outros ex-pre-
sidentes da CBF, como Marco 
Polo Del Nero e José Maria Marín.

Eu entendo que esse resulta-
do no âmbito da Fifa era previsí-
vel, por ter havido cerceamento 
de defesa, e que tenho confian-
ça de que o Tribunal de Justiça 
Suíço reformará a decisão para 
absolvê-lo, já que nessa esfera 
os princípios processuais serão 

observados e respeitados - disse 
o advogado de Teixeira, Michel 
Assef Filho.

Ricardo Teixeira presidiu a CBF 
entre 1989 e 2012, por cinco man-
datos consecutivos, e também 
ocupou cargos nos Comitês Execu-
tivos da Fifa e da Conmebol. O bra-
sileiro foi acusado de receber e dis-
tribuir propinas em contratos com 
empresas de mídia, desde que veio 
à tona o escândalo que levou para 
a cadeia dezenas de dirigentes do 
alto escalão da Fifa, em 2015.

O processo conduzido pelo 
FBI e a Justiça dos Estados Uni-
dos colocou Teixeira como um 
dos pivôs de um esquema de 
corrupção. Um relatório elabora-
do pelo advogado Michael Gar-
cia em 2014, que só veio à tona 
em 2017, afirmou que o ex-pre-
sidente da CBF violou seis arti-
gos do Código de Ética: artigo 13 
(regras gerais de conduta), artigo 
15 (lealdade), artigo 19 (conflito 
de interesses), artigo 20 (ofere-
cer e aceitar presentes e outros 

benefícios), ártico 21 (propina e 
corrupção), artigo 22 (comissão).

Em dezembro de 2017, o go-
verno dos Estados Unidos pu-
blicou documentos que ligariam 
Teixeira a José Maria Marin e 
Marco Polo Del Nero - com os 
três envolvidos em um esque-
ma de subornos milionários de 
agências de marketing esporti-
vo. Áudios e documentos que 
vieram à tona em 2018 revela-
ram como funcionava a distri-
buição de propina.
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