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Pré-candidato 
a prefeito de 
Belford Roxo 
sofre atentado
Junior Cruz, presidente do diretório do PSL, foi 
atacado a tiros após ter seu carro fechado por 
bandidos que efetuaram disparos. Ele estava 
acompanhado da esposa e de um amigo.
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Presidente do PSL de Belford Roxo 
sofre atentado a tiros com
 a esposa e amigo

Violência

presidente do 
PSL de Belford 
Roxo, Júnior 
Cruz, de 37 anos, 
sofreu um aten-
tando a tiros, 
quando estava 
de carro com a 

esposa e um amigo, na noite deste 
domingo. O crime aconteceu na 
Avenida Brasil, na altura de Acari, 
na Zona Norte do Rio, por volta das 
21h. Tanto Cruz, quanto o amigo e 
a esposa são policiais militares.

De acordo com o político, que 
é pré-candidato a prefeito do mu-
nicípio da Baixada Fluminense, o 
carro em que ele estava foi fecha-
do por um Chevrolet Onix prata. 
Três homens armados saíram do 
veículo atirando. Ele tinha acaba-
do de sair de uma reunião com 
pré-candidatos do Aliança em 

Belford Roxo e estava a caminho 
de um outro evento político em 
Muriqui, na Região da Costa Verde.

"Eles fecharam a gente e desce-
ram do carro em que estavam, um 
com fuzil e os outros dois com pis-
tolas. Na hora que saíram, minha 
esposa se ligou e começou a atirar. 
O pau quebrou, com muitos tiros", 
Cruz relembra.

O político, que também é as-
sessor do deputado estadual An-
derson Moraes (PSL), contou que 
os bandidos fugiram depois dos 
disparos. Ele diz que estava sem a 
arma, já que está licenciado da PM. 
Cerca de 70 metros depois do local 
do atentando, os três encontraram 
uma viatura da Polícia Militar, para 
quem pediram socorro. Ninguém 
ficou ferido.

"A parte externa do carro 
está toda furada e há vários 

O
Carro em que o político estava ficou com várias marcas de tiros 

Reprodução / Internet

estilhaços de projéteis dentro 
dele. Juntando os tiros dados 
de dentro e de fora do veícu-
lo, devem ter sido disparadas 
umas 30 balas", calcula.

Cruz acredita em crime po-
lítico para o atentado, já que 
diz fazer parte da oposição ao 
governo municipal de Belford 

Roxo. Ele diz que está sendo 
vítima de ameaças constantes, 
inclusive tento dois de seus 
quatro cachorros mortos há 
cerca de dois meses.

"Na ocasião, eu cheguei de 
manhã no canil da minha casa 
para cuidar dos cachorros e 
quando vi eles estavam eva-

cuando sangue. Envenena-
ram os bichinhos. Perdi dois, 
mas consegui salvar os outros 
dois", afirma.

Na manhã desta segunda, Cruz 
esteve na 30ª DP (Marechal Her-
mes) para registrar o atentado. A 
Polícia Civil ainda não divulgou a 
linha de investigação para o crime.

O Brasil já paga o preço 
pelas queimadas na Ama-
zônia e, de forma geral, pela 
política ambiental do gover-
no Bolsonaro.

Gestores de grandes fun-
dos de investimentos euro-
peus informaram a autori-
dades brasileiras que seus 
cotistas não querem mais 
ter dinheiro aplicado aqui. 
Alguns não vão mais aplicar. 
Outros sinalizam que podem 
retirar o que já investiram.

A equipe econômica cons-
tatou ainda que as tensões 
políticas na América Latina 
também estão contaminando 
a percepção de risco em rela-

Brasil já perde investimentos por 
causa de queimadas na Amazônia

ção ao Brasil, o que significa 
potencial queda de investi-
mentos no país.

A transição de governo na 
Argentina traz dúvidas enor-
mes sobre como o presidente 
eleito Alberto Fernandez vai 
lidar com a grave crise econô-
mica no país vizinho.

Além disso, na Bolívia, hou-
ve a queda de Evo Morales, e, 
no Chile, os protestos que co-
locam em cheque o modelo 
econômico que assegurou ao 
país longo período de estabili-
dade e que agora parece ter se 
esgotado.

Protestos também atingi-
ram a Colômbia, com perda de 

popularidade do presidente 
Ivan Duque. No México, a se-
gunda economia da região, o 
governo do presidente López 
Obrador, com tentações in-
tervencionistas na economia, 
também gera dúvidas sobre a 
viabilidade do Movimento de 
Regeneração Nacional, o More-
na, partido pelo qual se elegeu.

Todo esse contexto torna 
árdua a tarefa do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Sales, 
de representar o Brasil da COP-
25, a Conferência das Partes, 
que se realiza a partir desta se-
gunda-feira em Madri.

A conferência se realizaria 
no Brasil, mas o presidente Jair 
Bolsonaro, sob a alegação de 
custos elevados e até supostas 
ameaças à soberania nacional, 
decidiu cancelar.

Como a reunião estava pre-
vista para ocorrer na América 
Latina, o presidente do Chi-
le, Sebastian Piñera, decidiu 
acolher o encontro, mas ter-
minou renunciando a essa 
iniciativa por causa dos pro-
testos que convulsionaram a 
capital Santiago.

A mudança levou o encontro 
para a região mais comprome-
tida com políticas ambientais. 
A Europa quer ser reconhecida 
como um continente limpo 
e busca um acordo para fixar 
meta de emissão zero de CO2 
em 2050.

Na Europa, as lideranças 
políticas aprofundam as po-
líticas ambientais sob pres-
são de parcelas cada vez 
mais amplas do eleitorado 
em favor de uma economia 

cada vez menos dependen-
te dos combustíveis fósseis. 
Também cada vez menos os 
europeus estão dispostos a 
consumir produtos cuja ori-
gem e fabricação possam ser 
entendidas como agressivas 
ambientalmente.

O tom do encontro em 
Madri foi dado pelo primei-
ro-ministro espanhol, Pedro 
Sánchez, na manhã desta se-
gunda-feira, na abertura do 
encontro. "Hoje, felizmente, só 
um punhado de fanáticos nega 
a evidência [de aquecimento 
global]", afirmou.

Sánchez nem precisou men-
cionar que o líder dos "fanáti-
cos", no caso, é o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, que decidiu retirar os 
EUA do Acordo de Paris.

DECLARAÇÕES

Terça-Feira 03 de Dezembro de 2019



Ministério Pú-
blico do Esta-
do do Rio de 
Janeiro (MP-
-RJ) abriu um 
procedimento 
para inves-
tigar uma 
denúncia de 

negociação de propina na Pre-
feitura do Rio. A informação foi 
publicada pelo jornal O Globo 
nesta segunda-feira (2).

De acordo com a reporta-
gem, um escritório era usado 
para as negociações. O MP in-
vestiga se o prefeito Marcelo 
Crivella tem envolvimento 
com os acordos ilícitos.

O esquema foi delatado 
pelo doleiro Sérgio Mizhay, 
preso na operação Câmbio 
Desligo, um desdobramento 
da Lava Jato no Rio.

No depoimento, Mizhay 
chama o escritório de “QG 
da propina”. De acordo com 
a reportagem, o operador do 
esquema é Rafael Alves, em-
presário e irmão de Marcelo 
Alves, presidente da Riotur 
desde o início da gestão de 
Marcelo Crivella. Ele não 
possui cargo na prefeitura.

A reportagem pediu uma 
nota à Prefeitura do Rio, mas 
ainda não obteve retorno. O 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDenúncia

O
presidente da Riotur, Marce-
lo Alves, disse que não vai se 
manifestar. De acordo com o 
delator, empresas que tinham 
interesse em fechar contratos 
ou tinham dinheiro para rece-
ber do município procuravam 
Rafael no suposto “QG da pro-
pina”. Elas deixavam cheques 
e, em troca, ele intermediava 
o fechamento de contratos ou 
o pagamento de valores que o 
poder municipal devia às elas.

MP-RJ investiga caso
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª 

Vara Federal Criminal do Rio, 
homologou o acordo de de-
lação de Mizhay, que depois 
foi confirmado pela desem-
bargadora Rosa Maria Helena 
Guita, do Tribunal de Justiça 
do Rio (TJ-RJ).

O MP-RJ afirmou que rece-
beu do Ministério Público Fe-
deral (MPF) documentos que 
citam autoridades com foro em 
delações premiadas. E que ime-
diatamente iniciou as investiga-
ções, que estão sob sigilo. Entre 
elas, está um procedimento 
para apurar o envolvimento de 
Crivella com Rafael Alves.

O jornal afirma que Rafael 
se tornou um dos homens de 
confiança do prefeito após 
ajuda-lo a viabilizar a doação 

de recursos de empresas e 
pessoas físicas na campa-
nha de 2016, que o levou à 
prefeitura.

Imagens publicadas por O 
Globo mostram Crivella e Ra-
fael Alves caminhando juntos 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio. De acordo com a 
publicação, estas imagens es-
tão nas mãos dos promotores 
do caso.

Em um trecho citado na re-
portagem, o doleiro afirmou 
que: “Rafael Alves viabiliza a 
contratação de empresa para 
a prefeitura e o recebimento 
de faturas antigas em aberto, 

deixadas pela gestão do an-
tigo prefeito Eduardo Paes, 
tudo em troca do pagamento 
de propina”.

O doleiro afirmou que Rafa-
el Alves entregava a ele sema-
nalmente cheques de presta-
dores de serviço da Prefeitura 
do Rio, para receber depois os 
valores em espécie.

Um dos cheques, segundo 
ele, referia-se à propina paga 
pela empresa Locanty, espe-
cializada em serviços como 
limpeza, coleta de lixo e lo-
cação de veículos, que ainda 
tem recursos para receber da 
gestão passada.

P a r a  c o m p r o v a r  o  d e -
p o i m e nt o,  o  d o l e i r o  d i s -
s e  q u e  n o s  d i a s  1 0  e  1 1  d e 
m a i o  d o  a n o  p a s s a d o,  d o i s 
f u n c i o n á r i o s  d a  R i o t u r  e s -
t i v e r a m  n a  c a s a  d e l e  p a r a 
“ r e s g a t a r ”  c o m  s u a  m u -
l h e r  c h e q u e s  d e s t i n a d o s 
a o  p a g a m e n t o  d e  p r o p i n a 
d a  L o c a n t y.

De acordo com a repor-
tagem do jornal, os funcio-
nários são Thiago Vinícius 
Martins Silva e Jones Augus-
to Xavier de Brito. O doleiro 
não soube dizer se Crivella 
sabia da existência do “QG 
da propina”.

MP investiga criação de balcão de negócios na Prefeitura do Rio

MP-RJ investiga suposto 
esquema de propina na 
Prefeitura do Rio

Terça-Feira 03 de Dezembro de 2019
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O Rio é de todos 
Foto: Divulgação

Tragédia aconteceu na noite do dia 12 de setembro

Morreu, neste domingo, 
mais uma vítima do incên-
dio do Hospital Badim, que 
aconteceu dia 12 de setem-
bro. Trata-se de uma mulher, 
que não teve a identificação 
revelada. Com mais essa 
morte, o número de vítimas 
fatais da tragédia chega a 22.

De acordo com a asses-
soria da rede, quatro víti-
mas do incêndio continu-
am internadas e 77 tiveram 
alta.  Todos os 21 colabo-
radores e acompanhantes 
dos pacientes que tiveram 
complicações também já 
receberam alta.

Morre mais uma vítima do 
incêndio do Hospital Badim

RELEMBRE
O incêndio do Hospital Ba-

dim, que fica no Maracanã, na 
Zona Norte do Rio, deixou mais 
de 100 feridos, dentre pacientes, 
acompanhantes e funcionários. 
A tragédia gerou muita como-
ção, principalmente por causa 
das imagens de colchões sendo 
colocados na frente da unidade 
para a retirada das vítimas do 
prédio atingido.

O incêndio atingiu o ge-
rador que fica no subsolo 
no hospital. Rapidamente 
uma densa fumaça escura 
se espalhou pelos outros 
andares do prédio.

Foto: Cléber Mendes / Agência O DIA
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Prefeitura de 
Mesquita entra 
na campanha 
do Dezembro 
Vermelho nes-
ta quarta-fei-
ra, dia 4. Para 
marcar o mês 
de combate 

ao HIV, o governo municipal pro-
moverá um mutirão de testes rá-
pidos de HIV, sífilis e hepatites B e 
C. A equipe estará na Praça Darcy 
Ribeiro, em frente à estação de 
trem Edson Passos, a partir das 
10h. Além de prestar informações 
sobre infecções sexualmente 
transmissíveis ao público, a Coor-
denadoria de Diversidade Sexual 
e a Coordenadoria de Vigilância 
Epidemiológica de Mesquita da-
rão assistência a quem quiser rea-
lizar o teste na hora. A verificação 
será feita na UBS Edson Passos, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
que fica a poucos metros da praça.

“Sempre estabelecemos um 
diálogo aberto com a população 
sobre esse tema. Vamos distribuir 
também preservativos e de lubri-
ficantes íntimos, além de tirarmos 
dúvidas da população. É importan-
te que o mesquitense saiba que o 
diagnóstico precoce é fundamental 
em qualquer um desses casos e que 
nós temos esse serviço disponível 
sempre, em unidades específicas 
de saúde de Mesquita”, avisa Pauli-
nha Única, coordenadora de Diver-
sidade Sexual de Mesquita.

Serviço constante
Vale lembrar que os testes rápi-

dos para HIV, sífilis e hepatite B e 
C estão disponíveis no Centro Mu-
nicipal de Saúde Paraná, na Rua 
Paraná 557, no Centro de Mesquita, 
e nas clínicas da família Jacutinga, 
Walter Borges (Chatuba) e Dr. Jorge 

Campos (Coreia). “O resultado fica 
disponível em poucos minutos. 
Por exemplo, em caso positivo, 
os pacientes são encaminhados 
para o local onde será realizado 
o tratamento. Muita gente ainda 
tem medo, como se viver sem 
saber do HIV fosse mais vanta-
joso do que se tratar de graça, já 
que o governo garante isso aos 
pacientes”, lamenta Silvio Diniz, 

 Ação acontecerá nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 10 horas

 Mesquita terá mutirão de testes 
rápidos de HIV, sífilis e hepatite 
B e C em Edson Passos

 Foto: Divulgação

coordenador da Vigilância Epide-
miológica de Mesquita.

Em 2018
No ano passado, uma ação se-

melhante aconteceu no dia 1º de 
dezembro, também em Edson 
Passos. A iniciativa resultou em 
140 testes realizados, metade deles 
para HIV. A torcida é para que, neste 
ano, esse número possa ser ainda 

maior. “O tratamento eficaz contra 
o HIV acabou fazendo com que al-
gumas pessoas não se preocupem 
como deveriam com a prevenção. 
Mas isso é perigoso demais. Prin-
cipalmente porque existem outras 
infecções sexualmente transmis-
síveis que são evitadas da mesma 
forma que o HIV”, alerta Erika Ran-
gel, secretária municipal de Assis-
tência Social de Mesquita. 

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

A Prefeitura de Seropédica vai 
fazer uma Ação Cidadã para me-
lhorar a qualidade de vida dos mu-
nícipes. A ação será realizada nos 
dias 02 e 03 de dezembro, de 9h às 
16h, ao lado do Pré-hospitalar Dr. 
José Bueno Lopes no bairro Fazen-
da Caxias. A Secretaria de Saúde 
pretende atender centenas de pes-
soas com exames, orientações, pa-
lestra. Também haverá distribui-
ção de impressos e preservativos.

Prefeitura de Seropédica realiza Ação Cidadã

Em festividade 

A ação é mais uma etapa 
da nova gestão da Secreta-
ria de Saúde que visa avan-
çar nas metas estabelecidas 
pelo prefeito Anabal Barbo-
sa de Souza.

Serviços oferecidos:
Tomógrafo Móvel
 IST/AIDS : Orientações e distri-

buição de preservativos.
Orientações sobre Tuberculose
Área Técnica de Alimentação 

Aconteceu na última sexta 
(30/11), a festa da dona Maria 
Mulambo da Calunga, em um 
centro no Valverde. A Yalorixa 

e Nutrição: Orientações sobre ali-
mentação saudável

Programa Materno Infantil: 
Orientações sobre saúde de mu-
lher e métodos anticonceptivos

Programa de Imunização: 
Vacinação contra o sarampo

Orientações sobre ações 
de combate ao Aedes aegyp-
ti (mosquito transmissor da 
dengue, zika, chikungunya e 
febre amarela).

Tereza de Oya agradece aos fi-
lhos e amigos que foram presti-
giar o acontecimento, e deseja a 
todos grande axé.

 Foto: Divulgação
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maior milícia 
em atividade 
no RJ tem re-
crutado laran-
jas para com-
prar veículos a 
fim de reforçar 
a frota usada 

nos crimes. É o que afirma a Po-
lícia Civil do RJ, que agora bus-
ca por homens que compraram 
dois desses automóveis.

Um dos veículos, segundo 
a polícia, foi blindado e com-
prado por quase R$ 300 mil 
em dinheiro vivo. Os dois 
compradores estão foragidos.

Em junho de 2019, a po-
lícia recebeu uma denúncia 
anônima e encontrou, em 
uma casa vazia na Rua Antô-
nio Gomide, em Santa Cruz, 
três veículos utilizados por 
milicianos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
A equipe encontrou uma 

Toyota Hilux preta, uma Fiat 
Strada branca e um Porsche Ma-
can preto. Todos os carros são 
blindados e, juntos, somam qua-
se R$ 500 mil.

Os carros foram apreendidos. 
A polícia espera pela possível 
alienação dos bens para tentar 
usar os valores na própria Draco.

Os veículos, de acordo com 
as investigações, são utilizados 
por Danilo Dias Lima, o Tandera, 
e seus seguranças para levá-los 
pelos territórios dominados pelo 
grupo na Baixada Fluminense.

Danilo é responsável pela 
“franquia” da milícia de Campo 
Grande e Santa Cruz que atua em 
Nova Iguaçu e Seropédica. O gru-
po é comandado por Wellington 
da Silva Braga, o Ecko.

Segundo a Delegacia de 
Repressão a Ações Crimino-

sas Organizadas e Inquéritos 
Especiais (Draco), a investi-
gação provou que Rogério 
Oliveira de Souza e Alexan-
dro Alves Pacheco lavaram 
dinheiro da milícia na com-
pra dos veículos.

Rogério Oliveira, proprietário 
de um Porsche Macan, chegou a 
dizer em depoimento na delega-
cia que juntou durante 20 anos 
os R$ 300 mil em dinheiro vivo 
para pagar o veículo.

A Draco comprovou, atra-
vés de quebra de sigilo fiscal 
e bancário, que nem Rogério 

nem Alexandro possuíam 
condições de comprar carros 
nos valores estimados.

Casas e festas
Nos dois municípios, Tande-

ra possui residências e contro-
la os negócios da organização 
criminosa. Uma de suas casas, 
apreendida pela polícia, foi ava-
liada em R$ 2 milhões.

Denúncias dão conta ainda 
que Tandera faz festas com 
frequência em Nova Iguaçu, 
com presença de muitas mu-
lheres e bebida alcoólica.

As investigações prosseguem 
para tentar identificar a parti-
cipação de outros empresários 
que atuariam emprestando seus 
nomes para aquisição de bens a 
milicianos da quadrilha coman-
dada por Danilo Dias Lima.

Informações podem ser re-
passadas de forma anônima 
pelo Whatsapp ou Telegram 
do Portal dos Procurados, no 
telefone (21) 98849-6099; 
pela Central de Atendimento, 
no (21) 2253-1177; através do 
Facebook; e pelo aplicativo 
Disque Denúncia RJ.

Porsche Macan tem preço estimado em quase R$ 300 mil e foi encontrado em casa vazia em Santa Cruz, na Zona Oeste

Polícia do RJ procura por 
proprietários de carros 
usados por milicianos 

Foto: Divulgação

Na madrugada de 29 de abril 
de 2018, o traficante Manuel Ave-
lino de Sousa Junior, conhecido 
como Peida Voa, dava plantão 
numa boca de fumo no Morro 
do Dezoito, em Água Santa, Zona 
Norte do Rio. Por volta das 3h, ele 
viu a estudante Matheusa Passa-
relli, nua e desorientada, andan-
do pela favela e a abordou. Num 
depoimento, Manuel repassa 
aquela madrugada em detalhes: 
confessa que deu dois tiros em 
Matheusa e revela que, após o 
homicídio, o corpo da estudan-
te foi esquartejado e queimado 
num tonel no alto da favela.

"Ele tava andando na rua 
pelado. Fui lá interrogar ele. 
Não conseguia falar o nome, 
endereço, lugar onde mora-
va nem nada. Eu falei que ia 
arrumar ajuda para ele. Só 
que ele não aguardou e re-
agiu tentando tirar o fuzil 
de mim, botando a mão no 
meu pescoço e me empur-
rando. Peguei a pistola e dei 
tiro nele. Um tiro de pistola e 

Traficante confessa que matou 
Matheusa e explica como 
ocultou cadáver

Mulher esconde relógio nas partes íntimas 
para entrar no presídio de Bangu

um tiro de fuzil", contou Ma-
nuel, se referindo à Matheusa 
pelo gênero masculino. A es-
tudante se identificava como 
não-binária — termo usado 
por pessoas cuja identidade 
de gênero não é nem mascu-
lina nem feminina.

O relato foi dado na manhã 
do dia 28 de maio dentro da 
Delegacia de Descoberta de 
Paradeiros (DDPA), para onde 
Manuel foi levado após ser 
preso. O homem foi capturado 
num prédio em Piedade, Zona 
Norte do Rio, onde passou a 
trabalhar como porteiro após 
abandonar o tráfico.

Manuel ainda disse que Ma-
theusa "ficou agonizando por 
meia hora" após os disparos. 
Aos investigadores, o traficante 
afirmou que queria tentar so-
correr Matheusa e levá-la para 
fora da favela, mas recebeu uma 
ordem superior de um gerente 
do tráfico para queimar o corpo.

"Tive que amarrar com um 
fio e saí puxando até chegar no 

Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação 

galão, cortar e queimar", disse o 
traficante, que contou com a aju-
da de mais dois homens para es-
quartejar o cadáver com um facão. 
Segundo o homem, após Matheu-
sa, vários outros corpos já foram 
queimados no mesmo local.

‘Não me senti bem’
Além do depoimento 

em vídeo, que faz parte do 
processo que corre contra 
Manuel pelo homicídio e 
ocultação do cadáver de Ma-
theus na 1ª Vara Criminal 
da capital, investigadores 
também gravaram áudios de 
conversas reservadas com 
o traficante. Num deles, ele 
afirma que ficou com re-
morso por ter matado a es-
tudante, que cursava Artes 
Visuais na Uerj à época.

A Secretaria estadual de 
Administração Penitenciá-
ria (Seap) encontrou, neste 
domingo, um relógio smar-
twach durante uma revista 
de acesso ao Presídio Eliza-
beth Sá Rego, no Complexo 
do Gericinó, em Bangu, na 
Zona Oeste do Rio.

O aparelho estava escondido 
nas partes íntimas de uma visi-

tante e foi localizado graças ao 
scanner corporal da unidade. 
Ele estava envolvido em uma 
espécie de embalagem feita de 
maconha.

De acordo com a Seap, foi a 
primeira vez que um smartwa-
tch, que tem acesso à Internet, 
foi apreendido por um scanner 
corporal do sistema penitenciá-
rio do estado.

Otraficante Manuel Avelino de Sousa 

Apreensão aconteceu neste domingo
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uem tiver 
dívidas ban-
cárias pode-
rá aproveitar 
essa semana 
para tentar 
sair do ver-
melho ao re-
negociar os 

débitos em atraso no muti-
rão de Negociação e Orienta-
ção Financeira, que começou 
ontem e vai até a próxima 
sexta-feira. Na cidade do Rio 
serão 32 agências que vão 
funcionar em horário espe-
cial para o atendimento que 
acontecerá até às 20h. A de-
pender de cada banco parti-
cipante, os descontos podem 
chegar a 92%, como prevê o 
Banco do Brasil. A ação nego-
ciação de dívidas é promovi-
da pelo Banco Central (BC) e 
pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

O atendimento nas uni-
dades que não estão lista-
das na tabela abaixo será 
feita no horário normal de 
funcionamento das agên-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

Q
cias. Os bancos que partici-
pam do mutirão são: Brades-
co, Banco do Brasil, Banrisul, 
Caixa, Itaú e Santander.

Além das agências, os clien-
tes também poderão recorrer 
aos canais digitais de cada 
banco e à plataforma do con-
sumidor.gov.br.

"Cada instituição terá a sua 
política própria de renegocia-
ção, mas há o compromisso de 
que, durante a semana, haverá 
condições especiais de nego-
ciação", assegura o diretor de 
Autorregulação da Febraban, 
Amaury Oliva.

Durante a semana de Ne-
gociação e Orientação Finan-
ceira, o Banco do Brasil, por 
exemplo, vai oferecer liquida-
ção de dívidas com descontos 
de até 92%, e os prazos podem 
chegar a 120 meses.

No Santander, quem tem 
atrasos de até 60 dias terá re-
duções nas taxas de até 20%. 
Já para acordos com atrasos 
acima de 60 dias, os descontos 
serão de até 90%.

O cliente que for pessoal-

Começou o mutirão para 
negociar dívida com banco 

 No Rio, 32 agências vão funcionar em horário especial até a próxima sexta-feira

mente renegociar no Itaú 
pode conseguir abatimen-
to de até 90% nas dívidas 
com atraso superior a um 
ano. Redução válida para a 
Caixa, onde os interessados 
poderão unificar os contra-
tos em atraso.

Plataforma oferece 
desconto de até 90%

Os devedores também te-
rão outras opções para garan-
tir até 90% de reduções nas 
negociações de dívidas. As 

vantagens oferecidas fazem 
parte de um mutirão promo-
vido por meio da plataforma 
Credz (https://credz.negocia-
facil.com.br/), em parceria 
com o serviço de cobrança 
digital Negocia Fácil.

A iniciativa já acontece 
bem antes do acordo fechado 
com o Banco Central para as 
instituições financeiras con-
cederem essas mesmas con-
dições especiais.

Segundo José Moniz, di-
retor de Negócios Digitais 

do Negocia Fácil, o cliente 
poderá fazer essa própria 
negociação online para es-
capar do constrangimento 
provocado dos atendentes 
que fazem uma abordagem 
direta. Na sua avaliação, 
trata-se de uma maneira de 
a pessoa evitar de se expor 
como inadimplente.

O acumulado de acordos 
fechados pela plataforma a 
partir de janeiro cresceu a 
18,16% se comparado a igual 
período do ano passado.

Os trabalhadores do Rio 
podem concorrer a 1.006 va-
gas de emprego com carteira 
assinada, em diferentes regi-
ões do estado. Os interessados 
devem se inscrever em unida-
des do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), no seguintes 
endereços. Ao chegar a uma 
unidade, o atendente vai ve-
rificar se o perfil do candidato 
se enquadra na oportunidade 
existente no sistema. Haven-
do compatibilidade, a pessoa 
será encaminhada para uma 
entrevista.

Os candidatos poderão 
também se cadastrar por meio 
do aplicativo Sine Fácil ou 
pelo site Emprega Brasil.

Do total de 1.006 oportu-
nidades disponíveis, 478 são 
postos temporários ofereci-
dos por meio do Programa 
Geração Futuro. Neste caso, 
é necessário ter ensino mé-

 Estado do Rio tem 1.006 vagas de 
emprego com carteira assinada

dio completo e experiência na 
função de vendedor por, pelo 
menos, seis meses. O salário 
oferecido é de R$ 1.350, mais 
benefícios. Os interessados 
podem ser cadastrar em www.
bit.ly/geracao-futuro ou pelo 
WhatsApp (21-98596-8188).

Ampla concorrência
Das vagas abertas em todo 

o estado, 68 são para trabalhar 
na capital fluminense. Há, por 
exemplo, dez postos para mo-
torista de caminhão; 20 para 
vendedor de serviços, no Cen-
tro do Rio; 20 para vendedor 
de comércio, na Ilha do Gover-
nador, e cinco para cozinheiro, 
em Guadalupe, na Zona Norte.

Seropédica e São João de 
Meriti, ambos na Região Me-
tropolitana do Rio, somam 
outras cinco chances de em-
prego. O interior, por sua vez, 
reúne 354 postos de trabalho, 

Foto: Divulgação / RioSaúde

dos quais 66 são para traba-
lhar na Região Serrana; 103, no 
Centro-Sul do estado, e 185, na 
região do Médio Paraíba.

Oportunidades para 
pessoas com deficiência

São oferecidas 101 vagas 
para pessoas com deficiência, 
das quais 50 são para a função 

Os interessados devem se inscrever em unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), no seguintes endereços

de atendente balconista. Neste 
caso, não são exigidas expe-
riência e escolaridade. Além 
disso, existem 20 chances para 
ajudante de loja, 20 postos 
para operador de vendas, dez 
oportunidades para operador 
de telemarketing ativo e recep-
tivo e um emprego para reposi-
tor de mercadorias.

As pessoas com defi-
ciência podem procurar 
atendimento prioritário no 
Sine do Núcleo Estadual de 
Atendimento ao Deficien-
te (Nead), que funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30. O endereço 
é Rua do Lavradio 42, no 
Centro do Rio.

Foto: Ana Branco



 Grupo Especial

Unidos de Padre 
Miguel que mon-
tou um grande time 
para o carnaval de 
2020, terá mais um 
reforço de peso em 
sua equipe no ano 

em que buscará o tão sonhado tí-
tulo e o acesso ao Grupo Especial 
do Carnaval carioca. A escola da 
Vila Vintém contará com a força, 
a experiência administrativa e a 
garra de Regina Celi, que chega na 
agremiação e assume o posto de 
Presidente de Honra da UPM.

Com vasta experiência no car-
naval carioca, Regina presidiou 

até 2018 a coirmã Acadêmicos do 
Salgueiro. Empolgada com o con-
vite, a nova Presidente de honra 
promete quão medirá esforços 
para ajudar a Unidos a conquistar 
seu maior objetivo – o título de 
campeã da série A.

"Estou radiante de felicidade 
e muito honrada com o convite 
para ser presidente de honra da 
UPM. Meu coração pulsa de ale-
gria e não é segredo para ninguém 
que respiro o carnaval, que o uni-
verso do samba é a minha fonte 
de energia. Meus agradecimentos 
a essa comunidade maravilhosa 
que me encanta, a direção da es-

Regina Celi é a nova 
Presidente de Honra da 
Unidos de Padre Miguel

A
 A escola da Vila Vintém contará com a força, a experiência administrativa e a garra de Regina Celi

Culturando 
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cola e todos os segmentos que me 
receberam de braços abertos. Serei 
mais um braço para fazermos um 
belo carnaval com a grandeza da 
Unidos e tenham certeza de que 
não medirei esforços pra colocar a 

UPM no lugar que ela merece, no 
Grupo Especial", afirmou Regina.

A Unidos de Padre Miguel con-
tará a história da Capoeira através 
do enredo “Ginga”, de autoria do 
carnavalesco Fábio Ricardo. O boi 

vermelho de Padre Miguel será a 
sexta agremiação a desfilar no sá-
bado de carnaval, pela Série A, do 
Rio de Janeiro, em busca do tão so-
nhado título e o acesso ao Grupo 
Especial.

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.  Fun-
cionários que participam do 
Programa FURNAS de Volun-
tariado construíram uma trilha 
ecológica sensorial destinada 
exclusivamente para cegos. A 
ideia é permitir que eles explo-
rem a trilha por meio dos senti-

dos táteis, auditivos e olfativos 
e conheçam espécies típicas 
de vegetação e fauna da Mata 
Atlântica, presentes na unida-
de de conversação ambiental. 
A Trilha Ecológica Sensorial 
fica  na Estrada do Pau-da-Fo-
me, nº 4.003 – Jacarepaguá.

No dia 3 de dezembro, dia 
do deficiente,   além da cami-
nhada ecológica, será realizada 

uma atividade sensorial com 
um grupo de cegos . A iniciati-
va é uma parceria de FURNAS 
com o Parque da Pedra Branca.

 Para promover a interação 
entre a natureza e os cegos, 
a trilha foi toda demarcada 
com estacas de madeira, por 
onde passam cordas, para 
que os deficientes possam se 
guiar durante o passeio. Os 

dianapiresassessoria@gmail.com
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participantes também en-
contrarão placas em Braille 
e áudios gravados exclusi-
vamente para o trajeto, con-
tendo informações sobre a 
história e as espécies da fau-
na e da flora do local.

Instituições ou grupos de 
apoio aos cegos que queiram 
participar das atividades po-
derão entrar em contato pelo 
telefone (21) 3347-1786.

Foto: Divulgação

Trilha promove interação com a natureza

FURNAS constrói trilha sensorial para deficientes visuais
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PovoSocial
      Gisele Rocha e Erick Bello

A Recrearte Entretenimento 
fechou parceria com uma das 
maiores Casa de Festa da Baixa-
da Fluminense, a Via Encanta-
da, em Nova Iguaçu. A empresa 
liderada pela Lígia Duarte, será 
responsável pela recreação in-
fantil da Casa. O acordo foi fe-
chado com a  empresária da Via, 

Rafaelle Laporte. A Recrearte é 
uma das principais empresas 
de recreação Infantil da região, 
que ainda, mantém quiosques 
de Slime no Top Shopping e 
Shopping Nova Iguaçu, além de 
ser responsável pelos maiores 
encontrinhos infantis ao ar livre 
no segmento infantil. 

A Riopae promoverá uma 
série de ações sociais, dia 7 
de dezembro, em São João 
de Meriti, na Baixada Flu-
minense. A partir das 8h, a 
Praça da Matriz, no Centro 
do município, contará com 
orientação jurídica, aferição 
de pressão e glicose e cortes 
de cabelo com a Embelezze. 
Tudo de forma gratuita. Ha-
verá ainda coleta de currícu-
los profissionais e descontos 

de serviços com empresas 
parceiras, como Ótica By Vi-
sion, Riovet e Equilibrium. 
Enquanto os pais são aten-
didos a criançada se diverti-
rá com uma série de ativida-
des e ainda poderá ganhar 
brindes. A Riopae é a maior 
empresa de auxílio familiar 
da Baixada Fluminense e 
vem mantendo um cresci-
mento, nos últimos cinco 
anos, de 150%.

Parceria de Peso

Ação Social em Meriti

 A Unidos da Ponte, de São 
joão de Meriti, receberá a coir-
mã Imperatriz Leopoldinense 
neste sábado (7),

 em sua quadra de even-
tos, para mais uma edição do 
Ponte Convida. A Azul e Bran-
ca de Meriti abre as portas da 
Stop Show para receber a Co-
roa de Ramos em uma tarde 
de muito samba.

O público contará ainda 
com uma Roda de Samba do 
Grupo Mestiço, além do show 
da anfitriã e seu

 elenco. Tudo isso coman-
dado pela bateria do Mestre 
Vitinho e o carro de som de 
Leandro Santos.

Unidos da Tijuca convoca 
adolescentes para o desfile

 A Unidos da Tijuca abriu inscrições para a ala dos 
adolescentes.  Para os interessados em desfilar é ne-
cessário ter entre 13 e 17 anos e comparecer à quadra 
de ensaios que f ica na Avenida Francisco Bicalho n° 
47 – Santo Cristo,  todas as quintas de 19 às 22 horas.  A 
agremiação também realiza o preenchimento das últi-
mas vagas para as alas da comunidade.

P a ra  o s  i nte re s s a d o s  e m  d e s f i l a r  é  n e c e s s á r i o 
a p re s e nt a r  o s  s e g u i nte s  d o c u m e nto s :  xe rox  d o  RG , 
xe rox  d o  c o m p rov a nte  d e  re s i d ê n c i a  e  1  f o to  3 x 4 . 
Va l e  l e m b ra r  q u e  o s  s e g m e nto s  d a  e s c o l a  e  c o m p o -
n e nte s  i n s c r ito s  p a ra  a s  a l a s   d e ve m  c o m p a re c e r  a o s 
t re i n a m e nto s ,  q u e  o c o r re m  to d a s  a s  q u i nt a s ,  p a ra 
te re m  d i re ito  à  f a nt a s i a .

Na última terça (26),  os  diretores da Associação 
Comercial  e  Empresarial  de Nilópolis  (Acenil)  reali-
zaram a penúltima reunião geral  da associação.  Na 
pauta,  estavam as estratégias e  benef ícios para os f u-
turos membros.  Além do presidente da Acenil ,  Juam 
Medeiros,  participaram  Rodrigo G omes,  diretor  de 
P ropriedade Intelectual ,  a  jornalista Fernanda Galva, 
diretora de Relações Institucionais,  Anderson Ariza - 
diretor  de Planejamento Financeiro,  Marcos B atista, 
v ice-presidente da Acenil ,  Vinícius Mattos,  Diretor 
de Facil it ies,  Antônio Gil ,  Conselheiro Fiscal ,  Rapha-
el  Motta,  Diretor  de TI,  Amaur y Ferreira,  Conselheiro 
Fiscal ,  L eonardo Rocha,  Conselheiro Fiscal ,  Luís  Ale-
xandre,  Diretor  Financeiro. 

Cearenses dominam
 o Miss Plus Size Nacional

 No último sábado (30), foi rea-
lizada a final da edição de 2019 do 
Miss Plus Size Nacional, no Novotel 
Rio Porto Atlântico, no bairro Santo 
Cristo, no Centro do Rio. E quem foi 
o destaque da festa foi o Ceará. Tan-
to a Miss Plus Size de 2019 quanto 
a Miss Sênior são de lá. Ludmilla 
Holanda foi a vencedora da catego-
ria principal e teve a coroa trocada 
pela também cearense Talita Reis, 
a Miss 2018. Como prêmio, ela le-
vou R$ 5 mil da Hanna Flor Store. 
A Miss Sênior foi Wal Páscoa, ven-
cedora da categoria para modelos 
com mais de 41 anos. 

O Rio também mandou bem 
com Symoni Silva sendo eleita a 
Primeira Princesa, o equivalente à 
segunda colocação. Pela primeira 
vez na história do concurso, todas 
os estados do país foram represen-
tados no evento organizado há dez 
anos pelo produtor e visagista Edu-
ardo Araúju.

Já é carnaval 
em São João

Cafezinho de aniversário

O evento acontece a par-
tir das 15h e a entrada será 
franca. A Stop Show fica na 

rua Maestro Benedito
 Moura - 50 - São João de Me-

riti.

 Foto: Márcia Salles



m escala-
da impres-
sionante, o 
Vasco subiu, 
nesta se-
g u n d a - f e i -
ra, mais um 
degrau no 
ranking dos 

clubes com mais sócios no 
país. O Cruz-Maltino che-
gou a 127 mil, ultrapassou 
o Internacional (126 mil) e 
assumiu o segundo lugar. 
Agora está atrás apenas do 
Flamengo, que encabeça a 
lista com 139 mil.

A propósito, a tendência 
é a de que esse número au-
mente ainda mais já que a 
promoção feita pelo clube 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Vasco chega a 127 mil e 
desbanca o Internacional em 
número de sócios no Brasil

E
Foto: André Durão/GloboEsporte.com

Torcida se mobiliza, e Vasco se torna o segundo clube com mais sócios no país

se estende até o fim do Cam-
peonato Brasileiro. Isso sig-
nifica que o preço dos pla-
nos de sócio-torcedor estará 
pela metade até o próximo 
domingo.

Com a onda de adesões, a 
receita gerada ao clube pelos 
sócios-torcedores cresceu 
em R$ 1,8 milhão - no total, já 
passa os R$ 3 milhões. A ex-
pectativa do presidente Ale-
xandre Campello é, antes de 
mais nada, utilizar essa verba 
para regularizar o pagamen-
to de salários de jogadores e 
funcionários.

- Temos que ir com calma, 
ver a fidelização desses sócios, 
quantos permanecerão de fato - 
disse Campello.

Em uma semana, sócios 
quadriplicam

Na última segunda, quando 
iniciou a onda de adesões, o 
clube tinha 32 mil associados. 
Ou seja, praticamente quadri-

plicou seu quadro em apenas 
uma semana.

O clube aproveitou o momen-
to de Black Friday e ofereceu ao 
vascaíno um desconto de 50% 
em alguns planos pelo período 

de seis meses. A onda de adesões 
começou muito bem e foi se in-
tensificando ao longo da semana 
depois de grande mobilização de 
torcedores, ex-jogadores e alguns 
artistas nas redes sociais.
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