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Polícia Civil prende Jorge 
Rabello e investiga corrupção 
na arbitragem carioca
A operação, que foi intitulada de Cartão Vermelho, investiga crimes de 
organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os 
investigados tiveram quebrados os sigilos bancário e fiscal.

Será nesta quarta-feira 
o encontro com o 
prefeito Jorge Miran-
da e a secretária de 
Assistência Social, 
Erika Rangel, além de 
outros integrantes do 
governo. 
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x - a s s e s s o -
res do sena-
dor Flávio 
B o l s o n a r o 
(sem parti-
do-RJ), entre 
eles Fabrício 
Queiroz, fo-

ram alvo de 24 mandados de 
buscas e apreensão na manhã 
desta quarta-feira (18).

Também são investigados 
parentes de Ana Cristina Si-
queira Valle, ex-mulher do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido-RJ), que foram empre-
gados no gabinete de Flávio.

Em nota, o Grupo de Atu-
ação Especializada no Com-
bate à Corrupção (GAECC/
MPRJ) confirmou o cumpri-
mento dos mandados para 
apurar supostas movimen-
tações suspeitas envolvendo 
Fabrício Queiroz, mas, em 
razão do sigilo das investiga-
ções, informou que não pode 
oferecer mais detalhes.

As medidas fazem parte 
da investigação da suspeita 
de que havia a "rachadinha" 
- um esquema de repartição 
de salários - no gabinete do 
parlamentar na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janei-
ro (Alerj), onde ele foi de-
putado estadual por quatro 
mandatos.

Guilherme dos Santos 
Hudson, tio de Ana Cristi-
na, disse que não pode dar 
informações porque o pro-
cesso está em segredo de 
Justiça. Questionado sobre 
ter sido assessor de Flávio 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMandados

E
Bolsonaro na Alerj, Gui-
lherme disse que não teme 
a investigação, pois não 
deve nada a ninguém.

“Meu amigo, tá tudo es-
crito naquela reportagem. 
Então é aquilo que está 
sendo investigado. Pode ser 
investigado, não devo nada 
a ninguém. Não tem proble-
ma nenhum”, garantiu.

A assessoria de Flávio 
Bolsonaro informou, às 
7h56, que não tinha posi-
cionamento naquele mo-
mento.

Em nota, a defesa de Fa-
brício Queiroz informou ter 
recebido a notícia da bus-
ca "com tranquilidade e ao 
mesmo tempo surpresa". "É 
absolutamente desnecessá-
ria, uma vez que ele sempre 
colaborou com as investi-
gações, já tendo, inclusive, 
apresentado todos os escla-
recimentos à respeito dos 
fatos", disse.

A força-tarefa obteve na 
Justiça, em maio, a quebra 
dos sigilos fiscal e bancário 
de 96 pessoas e empresas -- 
incluindo Queiroz e Flávio.

A investigação foi instau-
rada em 31 de julho do ano 
passado, meses depois que 
o antigo Conselho de Con-
trole de Atividades Finan-
ceiras (Coaf, hoje Unidade 
de Inteligência Financeira) 
enviou um relatório ao MP 
com movimentação atípica 
de Queiroz num total de R$ 
1,2 milhão entre janeiro de 
2016 e janeiro de 2017.

O caso ficou parado de 
julho até novembro, aguar-
dando decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre 
a legalidade do compartilha-
mento dessas informações 
sem autorização judicial.

O STF aprovou no mês pas-
sado a tese para o comparti-
lhamento.

As medidas cautelares des-
ta quarta atingem sobretudo 
ex-assessores que também 
tiveram quebrado pelo Tribu-
nal de Justiça do Rio em abril. 
Ao todo, na ocasião, 96 pesso-
as e empresas foram alvo da 
decisão da 27ª Vara Criminal 
do Rio, Flávio Itabaiana de 
Oliveira Nicolau.

Durante os anos 2000, Fa-
brício trabalhou por mais de 

Ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), entre eles Fabrício Queiroz, foram alvo de 24 mandados de buscas e apreensão na manhã desta quarta-feira (18)

Fabrício Queiroz e ex-assessores de 
Flávio Bolsonaro são alvos de busca 
em investigação sobre rachadinha

 Foto: Reprodução

dez anos como segurança e 
motorista de Flávio Bolsona-
ro, o filho mais velho do pre-
sidente. Queiroz recebia da 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) um salário de R$ 8.517 
e acumulava rendimentos 
mensais de R$ 12,6 mil da Po-
lícia Militar. Ele foi exonerado 
do gabinete de Flávio na Alerj 
em outubro de 2018.

Quem são os investigados:
No Rio
Fabrício Queiroz, ex-motoris-
ta e ex-chefe de segurança de 
Flávio Bolsonaro;
Evelyn Queiroz, filha do ex-
-assessor;
José Procópio Valle, ex-sogro 
de Bolsonaro;
Andrea Siqueira Valle, ex-cu-

nhada de Bolsonaro;
Francisco Diniz, primo de Ana 
Cristina;
Daniela Gomes, prima de Ana 
Cristina;
Juliana Vargas, prima de Ana 
Cristina;
Maria José de Siqueira e Silva, 
tia de Ana Cristina;
Marina Siqueira Diniz, tia de 
Ana Cristina.

Em Resende
Nove parentes de Ana Cris-

tina Siqueira Valle, ex-mulher 
de Bolsonaro, que foram lota-
dos no gabinete de Flávio en-
tre 2003 e o ano passado:

Guilherme dos Santos Hud-
son, tio de Ana Cristina;

Ana Maria Siqueira Hud-
son, tia de Ana Cristina.
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s empresas 
que constro-
em, ao lon-
go da Ave-
nida Brasil, 
as pistas ex-
clusivas do 
futuro BRT 

Transcarioca vão suspender 
as obras.

As empreiteiras reclamam 
uma dívida de quase R$ 140 
milhões da prefeitura.

Na terça-feira (17), a Fa-
zenda municipal determi-
nou a suspensão de todos os 
pagamentos, afetando o 13º 
do funcionalismo e a quita-
ção a fornecedores.

O Blog apurou que, por 
isso, o consórcio dará férias 
coletivas de 30 dias para 
todos os operários a partir 
da próxima sexta-feira (20). 
Eles sairão sem a segunda 
parcela do 13º.

O prefeito Marcelo Crivella 
prometeu entregar o corre-
dor no fim do ano. Em agos-
to, Luiz Alfredo Salomão, que 
foi interventor da prefeitura 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAvenida Brasil

A
no sistema BRT, disse que o 
prazo era "irreal".

Verba represada
O Blog também apurou 

que dentro dos R$ 140 mi-
lhões estão cerca de R$ 40 
milhões que vieram da Cai-
xa Econômica Federal espe-
cificamente para as obras, 
mas não foram repassados 
pela prefeitura ao consór-
cio.

O Transbrasil começou a 
ser construído em novem-
bro de 2014 e deveria ter 
sido entregue em maio de 
2017.

Essa linha completaria a 
malha de corredores exclu-
sivos para ônibus — ao lado 
do Transoeste, da Transo-
límpica e do Transcarioca. 
As faixas margeariam a Ave-
nida Brasil em seu trecho 
mais movimentado, do Cen-
tro até Deodoro.

Um relatório do Tribu-
nal de Contas do Município 
(TCM-RJ) apontou que o 
atraso nas obras do Trans-

brasil representou uma perda 
de mais de R$ 730 milhões.

O  c á l c u l o  l e vo u  e m  c o n -
t a  at ra s o s  e m  e ng a r ra f a -
m e nt o s ,  l i c e n ç a s  m é d i c a s 
p o r  c a u s a  d e  a c i d e nte s , 
p e rd a  d e  o p o r t u n i d a d e s 
p a ra  o s  c i d a d ã o s  e  f a l t a 

Obras do BRT Transbrasil em foto de abri

Consórcio Transbrasil 
suspende obras por 
dívida da prefeitura

Foto: Reprodução / Tv Globo

d e  i nve s t i m e nto  e m  o u t ra s 
p o s s íve i s  o b ra s .

No relatório, técnicos do 
TCM também constataram:

A capacidade do trânsito na 
Avenida Brasil diminuiu;

O transporte público ficou 
prejudicado;

As condições de segurança 
pioraram, com moradores de 
rua expostos aos riscos da obra 
e usuários de drogas acampan-
do nos canteiros paralisados;

Também houve prejuízos 
ambientais, como mais emis-
são de gás carbônico.

Funcionários da rede municipal de Saúde do Rio começaram a receber os atrasados

Foto: Divulgação

 F u n c i o n á r i o s  d a  r e d e 
m u n i c i p a l  d e  S a ú d e  d o 
R i o  c o m e ç a r a m  a  r e c e b e r 
o s  a t r a s a d o s .  P a r t e  d o  d i -
n h e i r o  c a i u  n a s  c o n t a s  n a 
m a d r u g a d a  d e s t a  q u a r t a -
- f e i r a  ( 1 8 ) .

Desde a semana passada, 
profissionais das Organiza-
ções Sociais (OSs) que ge-
rem unidades de Saúde no 
município estavam em gre-
ve. A categoria reclamava 
não ter recebido os salários 
de outubro e de novembro, 
além do 13º.

O pagamento não é uni-
forme. Segundo informa-
ções, alguns receberam ou-
tubro e novembro; outros, 

só outubro - não há informa-
ções sobre o 13º.

O início da normalização 
ocorre depois da sequência 
de arrestos determinados 
pelo Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) nas contas 
da prefeitura. A medida le-
vou a Secretaria de Fazenda 
de Crivella a suspender, nes-
ta terça (17), todos os paga-
mentos - incluindo o 13º do 
funcionalismo.

Durante audiência no TRT 
na última terça (17), o secre-
tário de Fazenda do Municí-
pio do Rio, César Barbiero, 
reafirmou que possui di-
nheiro para quitar todos os 
compromissos.

Funcionários da Saúde do Rio 
começam a receber os atrasados
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 Natal Encan-
tado de Ita-
guaí caiu de 
vez no gosto 
dos morado-
res da cida-
de. O Parque 
das Artes foi 

o principal ponto de encon-
tro das famílias durante o fim 
de semana. A programação 
com apresentações de Allyrio 
Mello, Orquestra Jovem de Ita-
guaí, Banda Commil, Projeto 
Garoto Cidadão e do coletivo 
de artistas do município atraiu 
milhares de pessoas durante 
os três dias de eventos.

Na sexta-feira (14), o proje-
to Garoto Cidadão (Fundação 
CSN) levou a dança, teatro e mú-
sica com a apresentação do es-
petáculo “A história do tempo”. 
A Orquestra Jovem de Itaguaí e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
o violinista Allyrio Mello, que já 
tinham feito um show inesque-
cível na quinta-feira (12/12), vol-
taram ao palco no sábado (14) 
e comandaram mais uma vez a 
festa natalina. Para encerrar os 
dias de eventos, o coletivo de 
artistas de Itaguaí emocionou 
o público com a encenação de 
“Um sonho de Natal”.

Além da programação, as fa-
mílias puderam aproveitar toda 
a estrutura montada no Parque 
das Artes. Tem presépio, Papai 
Noel, brinquedos, trenzinho e 
muita diversão para criançada. 
Tudo gratuito.  

Agora, o Natal Encantado de 
Itaguaí entra na sua última se-
mana. A programação cultural 
volta na quinta-feira (19) com 
apresentação do Trio Vocal da 
Escola Municipal de Música 
Chiquinha Gonzaga e da Or-

questra de Violinos de Itaguaí e 
do violinista Allyrio Mello, que 
também se apresentam na sex-
ta (20) e no sábado (21). Na sex-
ta (20), também terá apresen-
tação do grupo Carioca Artes 
Studio de Dança. E fechando os 
dias, o coletivo de artistas da ci-
dade encena o espetáculo “Um 
sonho de Natal”.

Programação: 
Quinta-feira - Dia 19
18:30 - Apresentação de Na-

O Parque das Artes foi o principal ponto de encontro das famílias durante o fim de semana

Música, teatro e muita 
diversão marcam o Natal 
Encantado de Itaguaí 

 Foto: Reprodução

tal com o Trio Vocal Chiquinha 
Gonzaga, da EMMCG

19:30 - Apresentação da Or-
questra de Violinos de Itaguaí 
com o violinista Allyrio Mello

Sexta-feira - Dia 20
18:00 - Apresentação das 

bandas escolares do municí-
pio e da Bamita (Banda Muni-
cipal de Itaguaí)

18:30 - Apresentação de dan-
ça com Carioca Artes Studio de 
Dança

19:00 - Apresentação da Or-

questra de Violinos de Itaguaí 
com o violinista Allyrio Mello

20:00 - Espetáculo "Um So-
nho de Natal" com coletivo de 
artistas de Itaguaí

Sábado - Dia 21
18:00 - Apresentação de dan-

ça do Estúdio Jailson Trevisany
18:30 - Apresentação da Or-

questra de Violinos de Itaguaí 
com o violinista Allyrio Mello

19:30 - Espetáculo "Um So-
nho de Natal" com coletivo de 
artistas de Itaguaí.

Com o objetivo de integrar cada 
vez mais a população e o governo, 
a prefeitura de Mesquita recebeu 
os ambulantes que trabalham na 
Praça João Luiz do Nascimento – 
conhecida como Praça da Telemar. 
A reunião foi realizada na sede da 
prefeitura, após o recadastramen-
to dos comerciantes, ainda no fim 
de novembro.

A iniciativa do governo Jorge 
Miranda ampliou as oportunida-
des destes comerciantes. Vanessa 
de Araújo, por exemplo, é respon-
sável pela marca Kibe Rei e vende 
salgadinhos gourmet no local. O 
empreendimento começou com 
uma pequena barraca, há dois 
anos e, em 2019, ela teve a permis-
são renovada para continuar traba-
lhando na Praça.

A mudança para melhor na 
vida comercial dos ambulantes 
da Praça da Telemar ganhou mais 

 Ambulantes de Mesquita se reúnem com o prefeito

UNESCO visita Mesquita hoje 

 Guias de turismo se reúnem 
em Centro Cultural

força quando os comerciantes do 
local se reuniram com o prefeito 
Jorge Miranda e o secretário de Se-
gurança e Ordem Pública, coronel 
Sérgio Mendes. “Consegui tirar mi-
nhas dúvidas, além de ter conver-
sado e entendido o que aconteceria 
de novo na cidade”, disse Vanessa.

Durante a reunião os ambulan-
tes ouviram explicações sobre a 
criação de Microempreendedores 
Individuais (MEI’s), em parceria 
com o SEBRAE, o que possibili-
ta o crescimento do mercado no 

Será hoje, dia 19 de dezembro, 
a visita de uma equipe da Orga-
nização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) à cidade de Mesquita. 
O encontro será com o prefeito 
Jorge Miranda e a secretária de 
Assistência Social, Erika Rangel, 

além de outros integrantes do go-
verno. O evento acontecerá a par-
tir das 9 horas, no auditório Zelito 
Viana, na sede da Prefeitura.

O Objetivo da equipe UNES-
CO, que cuida do Programa 
Criança Feliz, é acompanhar e 
aprimorar metas para a elabo-

ração do Plano Municipal de 
Atendimento a Primeira Infân-
cia (PAPI), cujas diretrizes tem 
a finalidade de acompanhar e 
garantir os direitos das crianças 
de até seis anos de idade. A par-
tir das 14h30 o grupo fará visita-
ções a domicílios de Mesquita.

Divulgação / STM

 Foto: Reprodução

município. “O fluxo de pessoas é 
muito grande na Praça, então é in-
teressante que eles se profissionali-
zem”, explica Sérgio.

O prefeito Jorge Miranda refor-
çou o assunto, ao revelar que exis-
tem planos que irão atrair ainda 
mais pessoas para o local. “Temos 
planos de reurbanização da Praça 
no ano que vem, cuja obra irá dei-
xar o espaço ainda mais bonito e 
iluminado. É preciso cuidar desses 
espaços.  E só o que pedimos aos 
moradores”, evidenciou o prefeito. 

Com o objetivo de fomentar 
o turismo para os moradores 
de São João de Meriti, o Sítio 
Jonosake, que fica em Itaguaí, 
na Costa Verde Fluminense, 
realizou uma palestra no Cen-
tro Cultural Meritiense, afim 
de melhorar a relação entre os 
guias de turismo do município 
e o empreendimento. Dezenas 
de profissionais estiveram no 
evento nesta segunda-feira (16) 
e puderam tirar dúvidas sobre 
excursões ao local.

De acordo com Mirian Rodri-
gues, subsecretária de Turismo, 
São João de Meriti junto com 
os outros nove municípios da 
Baixada Fluminense, têm po-
tencial turístico a ser explorado, 

sejam eles circuitos verde, gas-
tronômico, histórico ou religio-
so. “Nossa cidade tem localiza-
ção privilegiada, rede hoteleira, 
guias e precisamos mostrar a 
nova imagem da Baixada Flu-
minense”.

Na ocasião, ela falou sobre a 
Baixada Verde, ou seja, a área da 
Baixada Fluminense que ofere-
ce uma variedade de turismo 
nos dez municípios, especial-
mente o turismo ecológico. O 
encontro promoveu um melhor 
relacionamento entre os guias 
de turismo de São João de Me-
riti e o empreendimento, além 
de abrir portas para que todos 
explorem melhor a região turís-
tica Baixada Verde.

A iniciativa do governo Jorge Miranda ampliou as oportunidades destes comerciantes

Dezenas de profissionais estiveram no evento nesta segunda-feira (16) 

Maria Silva Feliciano voltou a estudar aos 76 anos e foi homenageada



Quinta-Feira 19 de Dezembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOPOLÍCIA 5

 Polícia Civil 
do Rio de 
Janeiro e 
membros do 
Ministério Pú-
blico estadual 
c u m p r i r a m 
nesta quarta-
-feira (18), 13 

mandados de busca e apreen-
são contra suspeitos de desviar 
dinheiro de entidades ligadas ao 
futebol carioca. A operação, que 
foi intitulada de Cartão Verme-
lho, investiga crimes de organi-
zação criminosa, falsidade ideo-
lógica e lavagem de dinheiro. Os 
investigados tiveram quebrados 
os sigilos bancário e fiscal.

Segundo a polícia, os manda-
dos foram cumpridos em ende-
reços ligados ao presidente do 
Sindicato de Árbitros do Estado 
do Rio de Janeiro, do presiden-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigação

A
te da Cooperativa dos Árbitros 
de Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (COOPAFERJ), de in-
tegrantes das duas entidades, 
além das sedes dos órgãos e da 
Federação de Futebol do Estado 
do Rio de Janeiro (FERJ).

O ex-presidente da comissão 
de arbitragem do Rio de Janei-
ro, Jorge Rabello, um dos inves-
tigados por suspeita de liderar 
o esquema de corrupção, foi 
preso por posse ilegal de arma 
de fogo. No apartamento dele, 
localizado no Recreio dos Ban-
deirantes, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, foram apreendidos do-
cumentos, computadores e um 
revólver calibre 38.

A suspeita dos órgãos de inves-
tigação é de que o desvio de di-
nheiro era realizado através de en-
tidades relacionadas ao futebol e 
com a utilização da COOPAFERJ. 

O órgão de arbitragem seria o res-
ponsável por arrecadar dinheiro 
para os dirigentes, sem nenhuma 
prestação de contas.

Em nota, a FERJ afirmou que 
recebeu as autoridades em sua 
sede para que se fizesse o cumpri-
mento necessário dos mandados 
solicitados na operação e ressal-
tou que a entidade preza por total 
transparência e lisura em seus pro-
cedimentos, repudia atos ilegais, 
pugna por correção, não faz parte 
de sindicatos ou cooperativas.

Jorge Rabello, ex-chefe de arbitragem da Ferj, é preso

Polícia faz operação 
contra cúpula da 
arbitragem carioca

Foto: Vicente Seda / GloboEsporte.com

Cinco pessoas foram presas, 
nesta quarta-feira, durante uma 
operação do Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro (MPRJ) 
contra uma quadrilha especia-
lizada em obter vantagem de 
motoristas de vans. De acordo 
com o MPRJ, os acusados co-
bravam para que os motoristas 
pudessem trabalhar nas vans 
em Campos dos Goytacazes, no 
Norte fluminense.

A ação aconteceu por meio 

Cinco pessoas são presas em operação do 
MPRJ em Campos dos Goytacazes

Três homens são presos durante 
operação da PM na Vila Vintém

do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organi-
zado (GAECO/MPRJ), do 6º 
Comando de Policiamento de 
Área (CPA) da Polícia Militar e 
da Coordenadoria de Segurança 
e Inteligência (CSI/MPRJ). Entre 
os objetivos da operação estava 
o cumprimento de cinco man-
dados de prisão e outros cinco 
de busca e apreensão contra os 
integrantes da quadrilha.

A investigação foi instaura-

Foto: Divulgação / STM

Foto: Reprodução/Twitter

da a partir de suspeitas de que 
criminosos estariam cobrando 
pelo serviço de transporte de 
passageiros no município. De 
acordo o MPRJ, a organização 
dominava um ponto no Merca-
do Municipal, onde ameaçava 
os motoristas que pretendes-
sem conduzir passageiros.

A prisão temporária dos cin-
co suspeitos e as buscas foram 
expedidas pela 3ª Vara Criminal 
de Campos.

Três homens foram presos, 
nesta quarta-feira, durante uma 
operação da Polícia Militar na 
comunidade Vila Vintém, em 
Realengo, na Zona Oeste do Rio. 
Por volta das 7h, moradores re-
lataram nas redes sociais que 
um blindado circulava pela co-
munidade.

Segundo a PM, homens ar-

mados tentaram fugir dos poli-
ciais efetuando disparos contra 
a equipe. Com os três presos, 
foram apreendidos uma pistola 
calibre .40, uma granada e dois 
rádios comunicadores. A cor-
poração também informou que 
não houve feridos nesta ope-
ração. O caso foi encaminhado 
para a 35ª DP (Campo Grande).

Cinco pessoas foram presas, nesta quarta-feira, durante uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ)

Pistola, granada e dois rádios foram apreendidos com suspeitos

Maria Silva Feliciano voltou a estudar aos 76 anos e foi homenageada

Jorge Rabello foi preso em operação no Rio de Janeiro

Foto: FERJ/Úrsula Nery
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Reforma dos 
Militares foi 
s a n c i o n a d a 
ontem pelo 
p r e s i d e n t e 
Jair Bolso-
naro (sem 
partido). A 
lei também 

reestrutura a carreira dos 
militares, concedendo di-
versos benefícios. O texto 
havia sido aprovado pelo 
Senado no início do mês. A 
proposta tem vantagens em 
relação à reforma dos traba-
lhadores da iniciativa priva-
da e servidores públicos. 

Os militares receberão 
salário integral ao se apo-
sentarem, não terão ida-
de mínima obrigatória e 
vão pagar contribuição de 
10,5% (iniciativa privada 
paga de 7,5% a 11,68% ao 
INSS). Além disso, os mi-
litares já pagam contribui-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudança

A
ção de 3,5% a título de assis-
tência médica, hospitalar e 
social. O projeto não altera 
essa condição. Com isso, a 
soma das duas contribui-
ções para ativos, inativos e 
pensionistas chegará a 14%. 
Em linhas gerais, as regras 
dos militares também vão 
valer para policiais militares 
e bombeiros dos estados. 
Apenas alguns pontos são 
diferentes, sobre regras de 
transição. No funcionalis-
mo, os militares são os que 
custam mais para a Previ-
dência, proporcionalmente. 

Tecnicamente, os militares 
não se aposentam. Eles vão 
para a reserva remunerada e 
continuam à disposição das 
Força Armadas, sendo defi-
nitivamente desligados ape-
nas quando são reformados. 
Além de mudar as regras para 
isso, a reforma dos militares 
inclui uma reestruturação da 

carreira que aumenta a re-
muneração. 

A prev isão de economia 
com a reforma na aposen-
tadoria dos militares era 
de R$ 97,3 bilhões em dez 
anos.  Com os benef ícios 
concedidos na reforma, 
que incluem reajustes de 

ganhos,  serão gastos R$ 
86,85 bilhões.  A economia 
caiu para R$ 10,45 bilhões 
em dez anos.

Transição
A regra de transição pre-

vê que os militares que es-
tão na ativa terão de cum-

prir pedágio de 17% em 
relação ao tempo que faltar 
para atingir o tempo míni-
mo de serviço de 30 anos.

O parecer do senador Arol-
de de Oliveira (PSD-RJ) man-
teve os principais pontos do 
texto encaminhado à Casa 
pela Câmara dos Deputados.

A proposta tem vantagens em relação à reforma dos trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos.

Bolsonaro assina a Reforma 
dos Militares

ARTE O DIA

 Em meio à crise financei-
ra do município, a Prefeitura 
do Rio conta com apenas cin-
co dias úteis para resolver os 
problemas da cidade este ano. 
Em decreto publicado na edi-
ção de hoje do Diário Oficial, 
o prefeito Marcelo Crivella 
estabeleceu ponto facultativo 
para as segundas e terças-fei-
ras que restam de 2019.

Foram declarados pontos 
facultativos os dias 23, 24, 30 e 
31. Sobraram para as atividades 
de rotina estas quarta, quinta e 
sexta (18,19 e 20), além dos dias 
26 e 27. Até o dia 31, a prefeitura 
tem que renegociar pagamen-
tos com fornecedores (o Te-
souro está fechado) e encontrar 
fontes de receitas para tentar 
pagar a segunda parcela do 13º 
salário do funcionalismo.

Entenda a crise
Nesta terça-feira, o Rio ama-

nheceu com a notícia de que a 
prefeitura suspendeu todos os 
pagamentos a fornecedores 
do município e demais mo-

 Prefeitura do Rio estabelece ponto facultativo nos dias 23, 24, 30 e 31 Prefeitura de Duque de Caxias paga salários 
de novembro; inativos receberam outubrovimentações financeiras, até 

segunda ordem. A crise, que 
começou pela Saúde, agora 
atinge o governo inteiro.

Em meio aos arrestos nas 
contas do município, uma re-
solução do secretário munici-
pal de Fazenda, Cesar Barbie-
ro, publicada nesta terça-feira 
(dia 17), suspendeu todos es-
ses pagamentos. O bloqueio 
nas operações da Subsecreta-
ria do Tesouro vale desde as 
14h de segunda-feira (dia 16).

Segundo o secretário, o ob-
jetivo da medida é dar "um 
freio de arrumação" até que se 
acertem as pendências com a 
Justiça por causa dos arrestos 
do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-1).

No governo do estado,
 postura diferente

Os servidores da Secretaria 
estadual de Fazenda terão um 
esquema diferente de reces-
so de fim de ano. Segundo a 
pasta, a grave crise fiscal e fi-
nanceira que assola o Estado 

do Rio "exige a mobilização de 
seus recursos humanos em prol 
do incremento da arrecadação". 
Além disso, há esforços do ór-
gão para promover ajustes nas 
finanças públicas estaduais, "o 
que tornaria contraproducente 
a adoção de recesso total".

Para todo o governo estadu-
al, o período de recesso será de 
26 a 27 de dezembro de 2019 e 
de 30 de dezembro a 3 de janei-
ro de 2020. Mas, de acordo com 
a Resolução 89 da Secretaria es-
tadual de Fazenda — publicada 
no Diário Oficial do Estado do 
dia 5 de dezembro —, os servi-
dores da pasta deverão se "re-
vezar nos dois períodos come-
morativos". Nos dias 24 e 31, o 
expediente será até o meio-dia.

Além disso, os agentes pú-
blicos deverão compensar, 
no fim do expediente, as ho-
ras não trabalhadas. Deverão 
cumprir uma hora a mais por 
dia, de 6 de dezembro 2019 a 
20 de janeiro de 2020, obser-
vada a jornada de trabalho a 
que estiverem sujeitos.

 A Prefeitura de Duque de 
Caxias pagou, nesta terça-feira 
(dia 17), o salário dos servidores 
ativos da Secretaria Municipal de 
Educação referente ao mês de 
novembro. Receberam 5.971 pro-
fissionais, com o valor da folha de 
R$ 26,3 milhões. A prefeitura qui-
tou também a folha dos servido-
res das demais secretarias. Foram 
pagos 2.376 profissionais, com o 
valor de de R$ 8,7 milhões.

Já o Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos de Duque 
de Caxias (IPMDC) efetuou o paga-
mento referente ao mês de outu-
bro dos aposentados e pensionis-
tas. Foram pagos 1.992 servidores 
que ganham entre R$ 6.250,01 a 
R$24.500,00 líquidos, totalizando 

100% do quantitativo de pessoas 
constantes na folha que faltavam 
receber o salário daquele mês.

A prefeitura ressalta que os 
servidores devem aguardar o pro-
cessamento bancário para terem 
os valores disponíveis para movi-
mentação nas contas.

"No momento, a Prefeitura está 
pagando a 40ª folha salarial em 36 
meses de trabalho da atual gestão. 
Por determinação do prefeito Wa-
shington Reis, o pagamento dos 
funcionários tem sido tratado como 
a principal prioridade do governo 
municipal. A PMDC esclarece ainda 
que novos pagamentos serão feitos 
nos próximos dias, de acordo com a 
entrada de receita", afirmou a nota 
enviada pela assessoria.

Pagamentos foram feitos nesta terça-feira
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Solange Frazão cuida da saúde na Clinica Kátia Volpe
 e anuncia novidades na carreira profissional 

Ex Peão DJ Netto capricha do visual 
para grande final do reality A Fazenda 

Renata Banhara lança Biografia com 
presença de famosos e promete doar 
renda a instituição Maria da Penha

Na última sexta-feira (13), a apresentadora So-
lange Frazão aproveitou uma folguinha na agen-
da e deu um pulo até a Clínica Médica de sua 
amiga, a dermatologista Dra.Kátia Volpe, que fica 
localizada no bairro da Chácara Santo Antônio, 
na zona sul da capital paulista.

As vésperas de completar 57 anos, quando 
comemorará no próximo dia 28 de dezembro, 
a beldade não escondeu o quanto está mais que 
radiante, pois começou recentemente a participar 
da Rádio Band FM com o programa 'Qualidade 
de Vida com Solange Frazão', onde entra duran-
te a programação a qualquer momento do dia, 
pequenas e preciosas dicas pra saúde de todos os 
telespectadores ouvintes da rádio. Ainda em êxta-
se Solange também revelou outra novidade, que 
para 2020 estará lançando mais um livro.  

"Sou muito grata a Deus por todas as minhas 
conquistas e realizações. Nunca foi sorte, e sim 
muita dedicação da minha parte e Deus sempre 
ao meu lado", afirmou Solange.  

Em plena forma física e extremamente vaido-
sa, Solange que não descuida por nada do corpo, 

procurou a clínica médica para conhecer o novo 
equipamento, Raytrace Plasma, onde trata-se de 
uma máquina de Tecnologia dermatológica re-
cém chegada da Coréia do Sul, com aprovação da 
ANVISA que utiliza plasma pulsado (quarto esta-
do da matéria) para várias finalidades: rejuvenes-
cimento, rugas, manchas, cicatrizes, flacidez de 
pele, estrias, textura (poros) e viço da pele.

Na noite desta quinta-feira, 
12 de dezembro, aconteceu a 
grande final do reality show A Fa-
zenda, apresentado por Marcos 
Mion na Record TV.

Durante a exibição da grande 
final, a produção do programa 
convida todos os integrantes 
que participaram desta edição 
e que já haviam sido elimina-
dos para prestigiarem o grande 
campeão e o mais novo milio-
nário que embolsará o prêmio 
de R$ 1,5 milhão. 

O DJ Netto que foi o nono eli-
minado durante a atual 11ª edi-
ção do programa, deixou o con-
finamento no último dia 21 de 
novembro e retornou a sede de A 
Fazenda nesta noite para presti-
giar a grande final.  

Para a ocasião o bonitão 
optou por um look composto 
por uma estilosa calça preta 

A atriz e modelo Renata Banhara 
(44 anos), a qual atualmente é uma 
Ativista de Causas Femininas, reali-
zou na noite da última quarta-feira, 
uma sessão de autógrafos, na Livraria 
Cultura do Conjunto Nacional, situa-
do na Avenida Paulista, para o lança-
mento de sua primeira Biografia.

Produzido pela Editora Gregory, 
Renata Banhara recebeu ao lado do 
autor Flavio Queiroz, diversos ami-
gos e personalidades da mídia, que 
nem mesmo a forte chuva que caia 
pela cidade, foi capaz de impedir a 
presença para prestigiarem de per-
tinho o lançamento.

Intitulado com o nome "#pron-
tofalei – Minha vida em Palavras", 
Banhara relata no livro sua história 
humilde desde a infância até a atu-
alidade, contando detalhes da car-
reira de artista, passando pela grave 
doença que sofreu e sua superação, 
até os dias da atualidade onde de-
fende a causa das mulheres.  

E por falar em mulheres, Renata di-
vulgou oficialmente durante a sessão 
de autógrafos, que toda a parte que 

cabe a ela, equivalente a renda da ven-
da dos livros, ela irá doar a instituição 
de caridade Maria da Penha.
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Foto: Rodrigo Amatuzzi / 
MM Estratégia de Imagem - Divulgação

Fotos: Renato Cipriano / Divulgação

com rasgos, uma camisa com 
estampa animal e ainda para 
compor o figurino, uma jaque-
ta de couro.
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 Sabrina Rodrigues

Papocom o especialista

este período 
de férias esco-
lares, a ajuda 
dos pais é mui-
to importante 
para manter 
a saúde bucal 
das crianças. 
Naturalmente, 
como passam 
mais tempo 

em casa, a tendência é dar uma 
relaxada nos hábitos, porém a 
recomendação de especialistas é 
que os pais redobrem a atenção 
para que seus filhos não abando-
nem a limpeza do sorriso.

- Crianças e adolescentes 
sempre aguardam com muita 
ansiedade o período de férias 
de final de ano, para acordar 
tarde, viajar, e principalmente 
fugir da rotina. Em nossa clinica 
temos um olhar especial para o 
cuidado com a saúde bucal de 
crianças e adolescentes, que 
são assistidos por nossa equipe 

Cuidados com a saúde 
bucal de crianças devem 
ser redobrados nas 
férias escolares

N
de especialistas - contou a dou-
tora Lorena Louise, proprietária 
da clínica Sorria Penha.

São muitos os bons hábitos en-
sinados com o passar do ano, que 
devem ser mantidos também nas 
férias. A doutora Luciana Sapu-
caia, especialista em ortodontia, 
cita alguns cuidados que devem 
ser seguidos.

- Os pais devem dar bons 
exemplos para os filhos também 
na saúde bucal. Além da escova-
ção e uso do fio dental após cada 
alimentação, mantenha a higiene 
e redobre o cuidado. Em caso de 
uma emergência, faça do dentis-
ta um amigo do seu filho. Isso é 
muito importante - destacou.

A Clínica Odontológica Sor-
ria Penha está a disposição para 
receber crianças e adultos para 
uma avaliação. Além do cui-
dado periódicos, dispomos de 
outros serviços que podem ser 
conhecidos em nossas redes so-
ciais @sorriapenha.

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.
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Liverpool passou sufoco contra o Monterrey

 Liverpool vai 
disputar o tí-
tulo do Mun-
dial de Clubes 
contra o Fla-
mengo e ree-
ditar a decisão 
de 1981. Os in-
gleses vence-
ram o Monter-

rey por 2 a 1 e avançaram à final 
do torneio. Keita abriu o placar, 
mas Funes Mori igualou pelos 
mexicanos. Nos acréscimos da 
etapa final, Roberto Firmino 
completou o cruzamento de 
Alexander-Arnold e definiu o 
marcador.

Apesar disso, o grande des-
taque dos Reds foi o goleiro 
Alisson. O brasileiro, eleito o 
melhor goleiro do mundo, fez 
quatro defesas importantes 
para evitar que os mexicanos 
virassem o placar.

O duelo desta quarta-fei-
ra (18) foi realizado no está-
dio Khalifa Internacional, em 
Doha, no Catar.

Os Reds entraram em cam-
po com uma equipe alternati-
va. O lateral direito Alexander-
-Arnold e os atacantes Sadio 
Mané e Roberto Firmino come-
çaram no banco, mas entraram 
na etapa final. Enquanto isso, o 
zagueiro Van Dijk e o meia Wi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Liverpool vence Monterrey 
e encara o Flamengo na 
final do Mundial

O
jnaldum, com problemas físi-
cos, não estavam à disposição 
para o duelo.

FINAL DO MUNDIAL
Flamengo e Liverpool dis-

putam o título no próximo sá-
bado (21), às 14h30, no estádio 
Khalifa Internacional.

Os dois clubes reeditam a 
decisão de 1981. Na ocasião, o 
Fla levou a melhor e, comanda-
do por Zico, meteu 3 a 0 sobre 
os ingleses.

LIVERPOOL SAI NA FRENTE, 
MAS SOFRE PRESSÃO DO 

MONTERREY
Com um minuto de jogo, o 

Monterrey mostrou que daria 
muito trabalho. Funes Mori 
chegou a balançar as redes, mas 
a arbitragem pegou impedi-
mento do atacante. Entretanto, 
o Liverpool precisou de duas 
chances para abrir o placar. Pri-
meiro, Shaqiri bateu pela linha 
de fundo. Depois, aos 11 minu-
tos, Salah deu um passe espeta-
cular e deixou Keita na cara do 
gol para bater firme.

Contudo, a resposta mexi-
cana foi rápida. No minuto se-
guinte, Pabón arrematou forte 
e a bola saiu tirando tinta da 
trave. Aos 13, Funes Mori mar-
cou. A bola ficou viva dentro da 

área depois do cruzamento e o 
camisa 7 aproveitou o rebote 
em uma defesaça de Alisson.

Aos 22, Salah mostrou ha-
bilidade e, com o calcanhar, 
deixou Milner em boa posição, 
mas Barovero fez ótima defesa 
no chute. A partir daí, só o Mon-
terrey criou perigo. Primeiro, 
Pabón exigiu outra boa defesa 
de Alisson. Depois, Pabón cru-
zou para Funes Mori e o goleiro 
brasileiro deu um tapa na bola 
para cortar o perigo.

A última tentativa foi do Liver-
pool. Chamberlain acionou Keita 
na área, mas Barovero saiu da meta 
e ganhou a disputa com o meia.

ALISSON BRILHA E FIR-
MINO DECIDE

Na etapa final, Alisson vol-
tou a brilhar. Ele fez linda de-

fesa na falta cobrada por Pabón 
e depois interviu no chute de 
Gallardo. Além disso, o camisa 
1 ainda viu Pabón chutar para 
fora no bate-rebate.

Keita seguiu bem na partida 
e, aos 12, ele passou por dois 
marcadores e exigiu boa defesa 
de Barovero.

Entretanto, 10 minutos de-
pois, Klopp promoveu a entra-
da de Sadio Mané no lugar de 
Shaqiri. A mudança deu certo e 
o Liverpool cresceu. Milner cru-
zou para Origi, que furou e man-
dou pela linha de fundo. Depois, 
Mané soltou uma pancada e viu 
o goleiro segurar firme.

Aos 34, Roberto Firmino foi 
ao jogo no lugar de Origi. E o 
camisa 9 brilhou: aos 45 do se-
gundo tempo, Salah fez uma 
jogadaça na ponta direita e Ar-

nold cruzou rasteiro. O atacante 
completou, superou o goleiro e 
colocou os Reds na decisão.

MONTERREY 1 x 2
 LIVERPOOL

Monterrey: Barovero; Medi-
na, Montes (Layún), Sánchez 
e Vangioni; Rodríguez e Gon-
zález; Pabón (Meza), Pizarro e 
Gallardo; Funes Mori. Técnico: 
Antonio Mohamed.

Liverpool: Alisson; Mil-
ner, Joe Gomez, Henderson 
e Robertson; Lallana, Keita e 
Oxlade-Chamberlain; Shaqiri 
(Mané), Origi (Roberto Firmi-
no) e Salah. Técnico: Razvan 
Lucescu.

Gols: Keita, aos 11 do primei-
ro tempo; Funes Mori, aos 13, e 
Roberto Firmino, aos 45 do se-
gundo tempo.


