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Em meio à crise, Crivella 
suspende pagamento 
de servidores
 A medida afeta o depósito da segunda parcela do 13º salário 
dos servidores, que seria depositado nesta terça – legalmente, 
o município tem até o dia 20 para pagar.

 O adversário sairá do confronto 
entre Liverpool (ING) e Monterrey 
(MEX), que se enfrentam no 
mesmo Khalifa International Sta-
dium nesta quarta.Se os ingleses 
vencerem, será a reedição da 
partida de 1981, vencida pelos 
flamenguistas por 3 a 0.
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Bolsonaro comanda 
reunião da cúpula 
de governo

Palácio da Alvorada

p r e s i d e n t e 
Jair Bolso-
naro coorde-
nou ontem, 
no Palácio da 
Alvorada, em 
Brasília, a 25ª 

Reunião do Conselho de Go-
verno. Periodicamente, o alto 
escalão se reúne para avaliar 
as ações desenvolvidas e dis-
cutir as prioridades da agen-
da do governo federal.

O encontro começou às 
8h15 e deve se estender por 
toda a manhã. Estão presen-
tes, entre outros ministros, 
Paulo Guedes (Economia), 
Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), 
Sergio Moro (Justiça e Se-
gurança Pùblica) e Ricardo 
Salles (Meio Ambiente). Os 

presidentes do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
Gustavo Montezano, e da 
Petrobras, Roberto Castello 
Branco, também participa-
ram do encontro.

No início da manhã, Bolso-
naro, também acompanhado 
do vice-presidente Hamilton 
Mourão, participou da ceri-
mônia de hasteamento da 
bandeira, na área externa do 
Alvorada. Desde o início do 
mandato, o presidente reú-
ne o grupo para o momento 
cívico na entrada da sua resi-
dência oficial.

À tarde, no Palácio do 
Planalto, o presidente teve 
reuniões com ministros e 
participou de um culto de 
ação de graças.

O

Presidente Jair Bolsonaro

Foto: Divulgação

O deputado Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP), filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro, retor-
nou à função de líder do PSL 
na Câmara dos Deputados.

Com a decisão de parte 
da bancada, que passou a 
constar nesta segunda-feira 
(16) dos registros da Câmara, 
Eduardo substitui na função 
a deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP), que ocupou o posto 
menos de uma semana.

O cargo de líder é estra-
tégico porque cabe ao par-
lamentar, entre outros pon-
tos: escolher os integrantes 
de comissões; discursar em 
plenário para orientar os 

votos da bancada; articular 
junto aos demais integran-
tes as votações de interesse 
do partido.

A disputa pela liderança 
do PSL na Câmara é resul-
tado da crise que atinge 
o partido desde outubro, 
quando Bolsonaro disse a 
um apoiador para "esque-
cer" a legenda. Em novem-
bro, o presidente deixou o 
partido e anunciou a cria-
ção da Aliança pelo Brasil .

Desde então, a legenda se 
dividiu entre o grupo que 
apoia o presidente da Repú-
blica e a ala que apoia o presi-
dente do PSL, Luciano Bivar.

Eduardo Bolsonaro retorna 
à liderança do PSL

DECLARAÇÕES

Quarta-Feira 18 de Dezembro de 2019

Foto: Gil Cohen-Magen/AFP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro 
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Prefeitura do 
Rio suspen-
deu todos os 
pagamentos 
e demais mo-
vimentações 
f i n a n c e i r a s 
até segunda 

ordem. É o que informa uma 
resolução publicada nesta ter-
ça-feira (17), no Diário Oficial do 
Município.

A medida afeta o depósito da 
segunda parcela do 13º salário 
dos servidores, que seria depo-
sitado nesta terça – legalmente, 
o município tem até o dia 20 
para pagar.

O documento, assinado pelo 
secretário municipal de Fazen-
da, Cesar Augusto Barbiero, de-
terminou o congelamento do 
Tesouro às 14h de segunda (16). 

Em nota, a Prefeitura do Rio 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSaúde

A
informou que a medida tem 
como objetivo ajustar o caixa 
do município, em função dos 
arrestos determinados pela Jus-
tiça para pagar aos terceirizados 
da Saúde.

"O procedimento é pontual 
e pode ser revertido a qualquer 
momento", diz o comunicado.

No total, a Justiça determi-
nou, até o momento, o arres-
to de R$ 420 milhões, mas na 
prática encontrou pouco mais 
da metade desse valor - R$ 223 
milhões. Um novo bloqueio, de 
R$ 164 milhões, foi decretado 
nesta terça (17).

Colapso na Saúde
Médicos, enfermeiros e ou-

tros profissionais contratados 
por organizações sociais (OSs) 
que fazem a gestão de uni-
dades de saúde estão há dois 

meses sem salários. Hospitais 
municipais estão lotados, e há 
falta de insumos e medicamen-
tos. Em meio à crise, pacientes 
vivem o drama na peregrinação 
por atendimentos.

Na semana passada, o prefei-
to Marcelo Crivella pediu ajuda 
do governo federal, e o Ministé-
rio da Saúde se comprometeu 
a repassar R$ 152 milhões em 

Prefeito Marcelo Crivella após votação da encampação da Linha Amarela na Câmara

Prefeitura do Rio suspende 
todos os pagamentos; 13º 
dos servidores é afetado

 Foto: Reprodução

duas parcelas: uma de R$ 76 
milhões na quarta-feira (18) e o 
restante até 15 de janeiro.

Além disso, para garantir que 
todos os profissionais tercei-
rizados da saúde recebam os 
salários atrasados, o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) de-
terminou o sequestro de R$ 300 
milhões das contas da prefeitu-
ra. Ao total, foram encontrados 

nas contas R$ 92 milhões até a 
tarde desta segunda (16).

O desembargador César Mar-
ques Carvalho, vice-presidente 
do TRT, determinou, então, a 
transferência imediata de mais 
de R$ 76 milhões para as organi-
zações sociais responsáveis pe-
los hospitais municipais Pedro 
II, Albert Schweitzer, Evandro 
Freire e Mariska Ribeiro.

O governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, anunciou, nesta 
terça-feira (17), um programa para 
combater a sonegação de ICMS (o 
imposto sobre serviços) em 2020.

“Queremos alargar a base de 
pagamento do ICMS. Hoje, acredi-
tamos que há uma grande parcela 
de sonegadores, que podem cor-
responder a um prejuízo de R$ 1,5 
bilhão a R$ 3 bilhões", detalhou.

"Para diminuir esse prejuízo, a 
partir do ano que vem vamos im-
plantar um modelo eletrônico de 
pagamento, já em estudo na Secre-
taria de Fazenda”.

A análise foi apresentada no Pa-
lácio Guanabara, sede do governo 
estadual, durante o balanço do pri-
meiro ano de governo.

Witzel também voltou a falar de 
ajustes no Regime de Recuperação 
Fiscal. "Deixa uma grande respon-
sabilidade para os governos futu-
ros porque cria um grande mon-
tante a ser pago", explicou.

Salários do funcionalismo
“Assumimos o Estado do RJ 

com uma perspectiva muito ne-
gativa de não pagarmos o mês de 
abril. Fizemos várias ações para im-
pedir que isso acontecesse. Nego-

ciação de dívidas com devedores, 
combate a sonegações, entre ou-
tras, para aquecermos a economia, 
que não cresceu como deveria, 
mas esse é um problema nacional. 
Além disso, pagamos todos os nos-
sos credores."

Agricultura e turismo
“Segundo estudos feitos pela 

Agência Nacional de Petróleo, den-
tro de 30 anos vai haver um grande 
declínio na exploração do Pré-sal. 
O Rio precisa estar preparado para 
que outras fatias do PIB possam 
sustentar a economia do estado. E 
acreditamos que isso será feito por 
meio da agricultura e do turismo.

Por isso, o objetivo é investir, a 
partir do ano que vem, R$ 100 mi-
lhões na agricultura fluminense. 
Queremos estimular o agronegó-
cio e a produção de proteína.

Além disso, quanto ao turismo, 
também vamos investir R$ 100 
milhões na promoção do Rio de 
Janeiro - sobretudo no turismo in-
terno. Queremos trazer mais pau-
listas, mineiros e goianos para cá. 
Participaremos de todas as grandes 
feiras de turismo do mundo. É algo 
que tem dado resultado.

Houve um aumento de 22% 

Witzel anuncia programa para combater 
sonegadores de ICMS em 2020

O governador Wilson Witzel no Palácio Guanabara

no número de diárias em ho-
téis do Rio, quando os núme-
ros de 2019 são comparados 
com os do ano passado”.

Entrada de armas
“Infelizmente, a munição e 

fuzis que entram aqui são de 
fabricação estrangeira. Apesar 
das minhas solicitações, até o 
presente momento não houve 
nenhuma movimentação de se 
levar a órgãos estrangeiros, como 
a ONU, nossa preocupação sobre 
as armas que entram clandestina-
mente nos morros cariocas”

Milícias
"Para usar uma linguagem foren-

se, milícias são máfias. A máfia age 
de forma subliminar e não ostensiva, 
inclusive com a cooptação de agen-
tes do Estado. Por isso criamos o De-
partamento de Combate à Lavagem 
de Dinheiro, hoje com centenas de 
indiciamentos. Até o momento, mais 
de 400 milicianos já foram presos”.

Educação
“Tínhamos pouco mais de 5% 

da grade nas escolas completas. O 
aluno ia para a escola e ficava sem 
ter o que fazer lá -- muitas vezes, 
voltava para casa. Hoje, 95% da 
grade está completa.

Também temos excesso de 
pedidos de matrícula. Para o ano 

Foto: Carlos Brito/G1

que vem, contaremos 660 escolas 
em período integral já climatiza-
das - algo em torno da metade da 
rede estadual. A meta é oferecer 
educação profissional em todas as 
escolas do Estado, por meio de um 
convênio com a Faetec”.

Saúde
“O sistema estadual de Saúde 

atendeu 220 mil pessoas a mais 
este ano que no ano passado. Este 
ano, investimos 12% do orçamento 
em saúde”.

Guardian Egyptian
“Precisamos rever o modelo 

da recuperação fiscal. É um for-
mato que ajudou o Rio de Janei-

ro, não há dúvidas.
No entanto, deixa uma grande 

responsabilidade para os governos 
futuros porque cria um grande 
montante a ser pago. Por exemplo, 
agora em 2020 temos um déficit 
de R$ 6 bilhões, mas não tivemos 
nenhuma receita de R$ 6 bilhões.

O que aconteceu no Rio foi uma 
irresponsabilidade de emprésti-
mos entre os anos de 2012 e 2014. 
Fizemos os maiores empréstimos 
justamente nos anos em que tive-
mos os maiores lucros do pré-sal.

Isso foi uma irresponsabilidade 
de quem emprestou e de quem to-
mou. Queremos diluir o que deve-
mos por mais 10 anos, aumentan-
do o pagamento em 10% ao ano”.
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á pouco mais 
de dois me-
ses, a Aveni-
da Getúlio 
Vargas, no 
Centro de 
Nova Iguaçu, 
transformou-

-se no berço de um evento 
que caiu no gosto da popula-
ção. A Feira Iguassú teve sua 
terceira edição neste domingo 
(15), e recebeu aproximada-
mente oito mil pessoas, que 
aproveitaram para fazer com-
pras de Natal e curtir música e 
apresentações. Foram inúme-
ras opções de gastronomia, 
agricultura, artesanato, arte, 
moda e cultura.

A Feira Iguassú já é um 
evento referência na Baixa-
da Fluminense. Foi planeja-
da pela Prefeitura – por meio 
das Secretarias Municipais 
de Cultura, Meio Ambiente, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

H
Agricultura, Desenvolvimen-
to Econômico e Turismo, de 
Assuntos Estratégicos, Ciên-
cias da Tecnologia e Inovação, 
e a Fundação Educacional e 
Cultural de Nova Iguaçu (Fe-
nig) -, nos moldes da Feira de 
Lavradio, no Centro do Rio. 
O objetivo do evento é reunir 
empreendedores, fortalecer o 
comércio local e oferecer uma 
opção de lazer e entreteni-
mento à população.

“A Feira Iguassú é um even-
to que veio para ficar. Ela mexe 
com a autoestima do iguaçua-
no, desenvolve a economia e 
coloca Nova Iguaçu no pata-
mar de grandes capitais. Isso 
é bacana, pois a cidade acaba 
sendo valorizada e tratada 
pela importância que tem”, 
destaca o secretário de cultu-
ra, Marcus Monteiro. “Nova 
Iguaçu é uma grande cidade, 
com milhões de habitantes, 

que tem essa centralidade não 
só na Baixada, mas em toda re-
gião metropolitana”.

Uma das barracas chama a 
atenção é a de bonecas inclusi-
vas. A expositora Sônia da Sil-
va, de 55 anos, conta que deci-
diu dar vida a este projeto para 
mostrar às pessoas que a inclu-
são é sim, uma solução. “Eu tra-
balho a inclusão e as diferenças. 

A Feira Iguassú teve sua terceira edição neste domingo (15)

Feira Iguassú recebe 8 mil 
visitantes em sua terceira edição

 Foto: Reprodução

Vejo isso como uma maneira 
diferente e acolhedora para as 
pessoas. Participei, na semana 
passada, de um evento e saí de 
lá ainda mais motivada, com 
muitas ideias. Que 2020 me 
segure, pois venho com tudo!” 
garante a artesã, diante de sua 
coleção com bonecas de todas 
as cores e jeito que se pode 
imaginar: bonecas com vitili-

go, negras, albinas, cadeirantes, 
transplantadas, com prótese e 
Síndrome de Down.

A Feira Iguassú acontece 
nos segundos sábados de cada 
mês. Em função das chuvas da 
última semana, precisou ser 
transferida para este domin-
go. Em janeiro, a feira vai fazer 
uma pausa e retorna no dia 8 
de fevereiro.

 Os alunos da Escola Esta-
dual Municipalizada Camilo 
Cuquejo, em Mazomba, vi-
veram uma manhã especial. 
A unidade preparou uma 
sessão de autógrafos para 
os, agora, novos escritores 
mirins de Itaguaí. O evento 
contou com a participação 
dos professores, pais, res-
ponsáveis e coordenadores 
da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.

A unidade mostrou o por-
quê de ser conhecida como 
Escola Viva pela comuni-
dade escolar. Professores e 
funcionários preparam um 
ambiente todo voltado para 
literatura com a mostra pe-
dagógica do projeto Ruth 
Rocha logo na entrada. A 
autora também foi home-
nageada com a encenação 
teatral da história “Quem 
tem medo de monstro”. 
Antes de iniciar a sessão 
de autógrafos, os alunos-

Escola Estadual Municipalizada Camilo 
Cuquejo forma novos escritores 

 Aos 83 anos, aluna de Mesquita conclui ensino 
fundamental na Escola Municipal Che Guevara

-repórteres entrevistaram o 
público em uma atividade 
também desenvolvida pe-
los educadores. 

O dirigente escolar Rafael 
Menezes foi o responsável 
por inscrever a unidade no 
projeto Estante Mágica, que 
ajuda na formação de novos 
escritores. Auxiliados pelos 
professores, os alunos da 
pré-escola ao 5º ano escre-
veram suas histórias. Os te-

Divulgação / STM

 Foto: Reproduçãomas foram os mais variados, 
tendo desde autobiografias 
até folclore brasileiro. Em-
polgado com o resultado, o 
diretor já planeja repetir a 
dose no próximo ano.

– O projeto teve ótima 
aceitação. Foi uma experi-
ência muito boa para todos. 
As histórias foram interes-
santes, cada livro emocio-
nante. Pensamos em repetir 
para 2020 – destacou Rafael.

O sonho de uma vida inteira 
foi concluído por Maria Silva Fe-
liciano na última semana. Aos 
83 anos, ela terminou o ensino 
fundamental na Educação de Jo-
vens e Adultos de Mesquita. Ma-
ria retomou as aulas aos 76 anos, 
depois de tentativas frustradas 
ao longo de uma vida marcada 
por muito trabalho – em casa e na 
rotina profissional.

“Tive dez filhos, me dividi 
entre eles e as outras obrigações. 
Queria, mas não era fácil arrumar 
tempo para me dedicar às aulas. 
Só agora, finalmente, aconteceu”, 
conta, orgulhosa, a aluna home-
nageada pelos colegas e profis-

sionais da Escola Municipal Che 
Guevara, na Chatuba.

Na plateia da cerimônia de 
formatura, a família de Maria era 
a mais numerosa. “Se somarmos, 
começando pela minha mãe e 
indo para todos os descendentes, 
somos mais de 100! Ela já tem 
tataranetos”, diz Paulo Roberto, 
de 41 anos, o caçula da forman-
da. Segundo ele, a conclusão do 
ensino fundamental não era um 
sonho apenas da mãe. “Nós sem-
pre apoiamos. Imagina, naquela 
época, como era para uma mu-
lher como ela. Acho que a EJA foi 
a melhor coisa que inventaram”, 
valoriza.

A unidade mostrou o porquê de ser conhecida como Escola Viva pela comunidade escolar

Maria Silva Feliciano voltou a estudar aos 76 anos e foi homenageada
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presidente da 
Associação de 
Moradores do 
Morro do São 
Carlos, Ricar-
do Percu, de 
51 anos, foi 

morto a tiros nesta segun-
da-feira. O crime ocorreu 
na rua Santos Rodrigues, 
no Estácio, onde Percu 
mantinha uma distribuido-
ra de botijão de gás.

S egundo informações 
preliminares,  ele  estava 
em uma reunião com f un-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
cionários no local  quando 
foi  abordado por um carro, 
do qual  um dos ocupantes 
efetuou os disparos.  Ele 
chegou a ser  socorrido ao 
Hospital  Central  da PM, 
mas não resistiu.

D e  a c o rd o  c o m  a  Po l í c i a 
C iv i l ,  o  i n q u é r ito  j á  e s t á  a 
c a rgo  d a  D e l e g a c i a  d e  Ho -
m i c í d i o s  d a  C a p it a l .  " D i -
l i gê n c i a s  e s t ã o  s e n d o  re -
a l i z a d a s  p a ra  e s c l a re c e r  o 
f ato  e  a s  i nve s t i g a ç õ e s  e s -
t ã o  e m  a n d a m e nto" ,  i n f o r -
m o u ,  e m  n o t a . Ricardo Percu, de 51 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira

 Presidente da Associação 
de Moradores do São Carlos 
é morto a tiros no Estácio

A Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense (DHBF) 
faz, desde as primeiras horas da 
manhã desta terça-feira, uma 
grande operação contra uma 
milícia que age em Nova Igua-
çu. São 68 mandados de busca 
e apreensão, que estão sendo 
cumpridos nos bairros de Mi-
guel Couto e Gerenciano.

Até o momento, três pessoas 
foram presas em flagrante por 
porte ilegal de arma de fogo e 
cinco armas foram apreendidas. 
Além disso, os policiais encon-
traram um porrete com os dize-
res "disciplina" pintados nele.

De acordo com o delegado 
Moyses Santana, titular DHBF, 
o grupo paramilitar alvo da 
ação é chefiado por Mário Bar-
bosa Marques Júnior, conheci-
do como Van Damme, que está 
foragido.

A quadrilha é responsável 
por diversos homicídios, se-
questros e ocultação de cadá-
ver na região. Em outras ações, 
a Polícia Civil já localizou cemi-
térios clandestinos da milícia 
da Van Damme.

"A organização criminosa 
age extorquindo moradores do 
município e explora clandesti-
namente uma série de serviços 
como venda de água, gás e TV a 
cabo, em troca de 'segurança'", 
destaca Santana.

DHBF faz operação contra milícia 
que age em Nova Iguaçu

Menina de 8 anos é baleada na 
cabeça em São João de Meriti

Divulgação / STM

Foto: Divulgação

Uma menina de 8 anos foi 
baleada na cabeça após uma 
troca de tiros entre um cri-
minoso e um policial militar 
que reagiu a um assalto, em 
São João de Meriti, na Bai-
xada Fluminense. A vítima 
passava pelo local quando 
foi atingida de raspão, nas 
imediações da Rua Sepetiba, 
em Vilar dos Teles. A criança 
foi socorrida e encaminhada 

à Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do Jardim Íris.

De acordo com a PM, o mi-
litar estava de folga. Dois cri-
minosos foram atingidos e um 
deles não resistiu aos ferimen-
tos. Um simulacro de arma de 
fogo foi apreendido e um veí-
culo roubado foi recuperado.

Nenhuma das identidades 
foram reveladas, e nem o es-
tado de saúde da criança.

Porrete com os dizeres 'disciplina' Menina de 8 anos baleada na cabeça foi encaminhada para UPA

 Foto: Divulgação
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essoas com 
mais de 60 
anos podem 
concorrer a 
250 vagas 
de emprego 
o f e r e c i d a s 
por oito em-
presas par-
t i c i p a n t e s 

do programa Empregabili-
dade.Rio. A iniciativa visa  
reinserir esses trabalhado-
res no mercado de trabalho, 
incentivando os emprega-
dores a investirem nessa 
mão de obra.

O projeto é desenvolvido 
pela Secretaria municipal de 
Envelhecimento Saudável, 
Qualidade de Vida e Even-
tos, da Prefeitura do Rio. As 
inscrições podem ser feitas 
na Rua Afonso Cavalcanti 
455, 5º andar. O atendimen-
to é feito de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 18h.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

P
As empresas interessa-

das em participar  da ini-
ciativa também podem se 
inscrever no local .  O núme-
ro de vagas oferecidas,  por-
tanto,  pode aumentar.

De forma geral, trabalha-
dores acima de 60 anos têm 
mais equilíbrio emocional, 
além de boa capacidade para 
fazer diagnósticos e resolver 
problemas dentro das em-
presas. A inclusão dessa mão 
de obra na equipe é uma boa 
estratégia para complementar 
as habilidades dos trabalha-
dores mais jovens, segundo 
especialistas.

Vale destacar que, recen-
temente, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) div ulgou a nova 
tábua de expectativa de 
vida do brasileiro referente 
a 2018. Essa projeção, em 
2017, era de 76 anos (média 
para homens e mulheres). 

No ano passado, subiu para 
76,3 anos.

A expectativa de vida dos 
homens aumentou de 72,5 
anos, em 2017, para 72,8 anos, 
em 2018. A das mulheres pas-
sou de 79,6 para 79,9 anos.

Segundo a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-
cílios (PNAD) Contínua, do 
IBGE, o desemprego entre os 
idosos cresceu nos últimos 
anos, passando de 18,5%, em 
2013, para 40,3%, em 2018. 

Ainda de acordo com o ins-
tituto, em 2010, o percen-
tual de pessoas idosas era 
de 7,32% da população. Nas 
projeções feitas pelo órgão, 
o índice deve chegar a 9,52%, 
este ano, e a 25,5%, em 2060.

Emprego: parceria com empresas pretende oferecer oportunidades de reinserção no mercado para quem tem mais de 60 anos

Programa oferece 250 vagas 
de emprego para pessoas 
com mais de 60 anos no Rio

 Foto: Fabiano Rocha

Os cerca de 85 mil servidores 
inativos e pensionistas da Prefei-
tura do Rio devem ficar atentos 
ao Recadastramento Anual Obri-
gatório (prova de vida) de 2020 
que começa agora em janeiro. O 
procedimento seguirá a mesma 
regra dos anos anteriores, ou seja, 
presencialmente, exclusivamen-
te no banco Santander, e com a 
ordem de chamada pelo final de 
matrícula. O número de referên-
cia é o anterior ao dígito.

Todas as regras e o calendário 
da prova de vida de 2020 estão 
publicadas no Diário Oficial do 
Município desta terça-feira. Quem 
não se recadastrar dentro do pra-
zo estipulado terá seu pagamento 
suspenso, até que a situação seja 
regularizada.

Para efetuar a atualização 
cadastral, é preciso apresentar, 
em qualquer agência do Banco 
Santander do país, um docu-
mento de identidade com foto 
— válido em todo o território 
nacional — e o CPF.

A medida, de caráter habitual, 
visa ao aperfeiçoamento constan-
te do cadastro geral de dados do 
Instituto de Previdência e Assis-

 Prefeitura do Rio: prova de vida dos inativos começa em janeiro Inspetores escolares terão carga horária 
reduzida para 30 horas semanais

tência (Previ-Rio), a fim de prover 
o Instituto com as atualizações 
necessárias, que garantam o paga-
mento regular dos ex-servidores e 
a seus dependentes, prevenindo 
fraudes e depósitos indevidos.

Convocação
Os primeiros a serem chama-

dos serão os inativos com final 
de matrícula 1, que terão todo o 
mês de janeiro para efetuarem 
o procedimento. Em fevereiro, 
virão os de final de matrícula 2, 
e assim por diante: final 3, mar-
ço; final 4, abril; final 5, maio; 
final 6, junho; final 7, julho. final 

Foto: Reprodução

8, agosto; final 9, setembro até o 
final 0, em outubro, quando ter-
mina a etapa.

Quando o segurado ou pensio-
nista possuir duas matrículas, o 
recadastramento deverá ocorrer 
no mês do final de matrícula mais 
próximo do ínicio da prova de vida.

Caso o servidor ou o pensionis-
ta não possa comparecer ao banco, 
por algum motivo, deverá consul-
tar a página do Previ-Rio, http://
www.rio.rj.gov.br/web/previrio, ou 
entrar em contato com o Disque 
Servidor, no telefone (21) 2599-
4746, para orientação sobre o pro-
cedimento a ser adotado.

Os inspetores de alunos 
da rede estadual de ensino 
terão a carga horária redu-
zida de 40 para 30 horas 
semanais. A Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj) der-
rubou um veto do Executi-
vo ao projeto que aprovou a 
redução da jornada para os 
inspetores, que pertencem 
ao quadro de pessoal admi-
nistrativo da Secretaria esta-
dual de Educação (Seeduc). 
Foram 57 votos favoráveis e 
duas abstenções.

O texto deve virar lei nos 
próximos dias e será publi-
cado no Diário Oficial do Es-
tado.

Os autores da proposta 
são os deputados Flávio Se-
rafini (PSOL), Waldeck Car-
neiro (PT) e os ex-deputa-
dos Comte Bittencourt e Tio 
Carlos. Na justificativa, os 
parlamentares dizem que o 

texto corrige a legislação de 
2016 que não contemplou 
os inspetores com a redu-
ção da carga horária, assim 
como os demais servidores 
do quadro administrativo da 
Seeduc.

“Com esta derrubada do 
veto do governador, garan-
timos a isonomia entre os 
servidores pertencentes ao 
mesmo quadro, com a carga 
horária de 30 horas sema-
nais. A inclusão dos inspeto-
res permitirá que servidores 
que atuam nos mesmo espa-
ços e que pertencem à mes-
ma categoria estejam sujei-
tos à mesma carga horária”, 
afirmou Waldeck Carneiro 
(PT), um dos autores do pro-
jeto, que também ressaltou a 
importância do trabalho dos 
inspetores para a organiza-
ção e o funcionamento coti-
diano das escolas.

É preciso apresentar, em qualquer agência do Banco Santander do país, um documento de identidade com foto



Rio

marca de bebi-
das saudáveis 
do bem™ inau-
gura uma casa, 
em Ipanema, 
para cariocas e 
visitantes te-

rem a praia como próprio 
quintal o ano todo. O es-
paço, totalmente aberto ao 
público, conta com mui-
tas atividades voltadas ao 
bem-estar, boa gastrono-
mia e encontros especiais. 

A do bem™ Casa de Praia, 
localizada no Posto 9, abre 
com a agenda cheia e é só 
o público chegar para apro-

veitar. Do nascer ao pôr 
do sol, diversas atividades 
adultas e infantis, como au-
lões esportivos, oficinas e 
sunsets com pocket shows 
e DJs. Tudo isso em um am-
biente descontraído e de-
mocrático.

E o local não é apenas ide-
al para a prática de exercícios 
em contato com a natureza. 
Unindo diversão, bem-es-
tar e saúde, o quiosque do 
bem™ oferece um cardápio 
vegano especial desenvolvi-
do pelo time do Pura Vida, 
totalmente especializado 
em alimentação natural. 

A programação de Natal 
do Shopping Jardim Guada-
lupe está repleta de grandes 
atrações. O empreendimento 
recebe, no dia 21 de dezem-
bro, às 19h, a cantata “Rei de 
Amor”, com o Grande Coral 
Natalino da Igreja Presbite-
riana de Honório Gurgel. O 
evento será realizado na Pra-

ça de Alimentação e a entra-
da é gratuita.

Rodger Strader (compo-
sitor) e Bob Krogstad (ar-
ranjador e orquestrador), 
considerados dois grandes 
musicistas evangélicos, reu-
niram seus talentos, com-
partilharam suas inspirações 
e o resultado se transformou 

Do Bem™ Inaugura 
casa na praia

 Shopping Jardim Guadalupe recebe 
cantata de Natal “Rei de Amor”

A
 Espaço exclusivo da marca de bebidas saudáveis tem programação repleta de atividades gratuitas e cardápio especial
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A casa de praia contará ainda 
com diversos convidados que têm 
tudo a ver com o estilo de vida do 

carioca e terá uma programação 
especial a cada mês. Um projeto 
com a cara da marca, saudável e 

inovadora, que está sempre pen-
sando em simplificar e contribuir 
com a vida das pessoas.

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

na cantata de Natal “Rei de 
Amor”. O coral interpretará 
músicas como “Ó, tu és agra-
ciada”, “Daí Glória a Deus!” e 
“Aleluia! Sim, Cantai”.

Serviço: 
Shopping Jardim Guadalupe 

recebe cantata de Natal “Rei de 
Amor”

Data: 21 de dezembro
Horário: 19h
Local: Praça de Alimentação
Entrada Gratuita
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O empreendimento recebe, no dia 21 de dezembro, às 19h, a cantata “Rei de Amor”
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O gol da virada saiu aos 32 minutos, dos pés de Bruno Henrique
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após 38 
anos o Fla-
mengo está 
de volta a 
uma final 
do Mundial 
de Clubes. 
Nesta terça-
-feira (17 de 

dezembro), o Rubro-Negro 
encarou o Al-Hilal, da Arábia 
Saudita, pela semifinal da 
competição, disputada no 
Khalifa Stadium, em Doha, 
no Qatar, e levou a melhor. 
Apesar de ter sofrido um 
gol ainda nos primeiros mi-
nutos, chegou à virada na 
etapa final e venceu por 3 a 
1. Agora, os comandados do 
técnico Jorge Jesus aguar-
dam por Monterrey-MEX ou 
Liverpool na final.

Para o compromisso, as 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Flamengo leva gol no início, vira 
com Arrascaeta e B. Henrique e 
volta a uma final de Mundial

E
duas equipes entraram com 
força máxima em campo. O 
Flamengo repetiu a escala-
ção da final da Conmebol 
Libertadores contra o River 
Plate, enquanto o Al-Hilal 
não poupou os seus princi-
pais jogadores, incluindo os 
atacantes Giovinco e Gomis 
e o volante Cuéllar.

A equipe saudita começou 
dominando a partida desde os 
primeiros minutos e inaugu-
rou o placar aos 18 minutos, 
com Salem Al-Dawsari, que 
invadiu a área e recebeu bom 
passe, finalizando de primeira. 
O goleiro Diego Alves até che-
gou a tocar na bola, mas não 
conseguiu evitar o gol.

A remontada rubro-ne-
gra começou na etapa final. 
Logo aos três minutos, Ga-
bigol iniciou boa jogada, to-

cando para Bruno Henrique, 
que encontrou De Arrascaeta 
livre, e o meia uruguaio só 
teve o trabalho de empurrar 
a bola para o gol.

O gol da virada saiu aos 32 
minutos, dos pés de Bruno 

Henrique. O meia recebeu cru-
zamento de Rafinha e cabe-
ceou de forma certeira em dire-
ção à meta do Al-Hilal. Quatro 
minutos mais tarde, com gol 
contra, o Rubro-Negro chegou 
ao seu terceiro, e último gol. 

Liverpool e Monterrey se en-
frentam nesta quarta-feira (18), 
também no Khalifa Stadium, e 
quem avançar encara o Flamen-
go no próximo sábado (21) pela 
grande decisão. A disputa do ter-
ceiro lugar será no mesmo dia.


