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Witzel promete 
reimplantar
 UPPs em 2020 
“Vamos investir em instalações novas. Estive na UPP do Andaraí e 
fiquei horrorizado com as condições nas quais o policial é obrigado 
a trabalhar. As UPPs serão reformadas - todas elas”.

O presidente da Casa, Jorge 
Felippe, confirmou que o 
dinheiro caiu na conta.
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O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, deu nesta sex-
ta-feira (20) um recado claro 
ao governo:

"O presidente da Repúbli-
ca pode vetar ou sancionar 
a sua própria proposta [para 

o fundo eleitoral, de R$ 2 
bilhões]. Ele não precisa se 
preocupar com nada disso 
[impeachment]", disse Maia 
ao blog.

A declaração de Maia é 
uma resposta à seguinte 

Maia diz que Bolsonaro não 
precisa se preocupar com 
impeachment

Sábado 21 a Segunda 23 de Dezembro de 2019

m documento 
do Ministério 
Público esta-
dual do Rio de-
talha o suposto 
esquema de 
corrupção en-
volvendo o 
senador Flávio 

Bolsonaro (sem partido-RJ), quan-
do ele era deputado estadual. Os 
promotores afirmam que Flávio 
Bolsonaro é o chefe de uma orga-
nização criminosa e identificaram 
pelo menos 13 assessores que re-
passaram parte de seus salários ao 
ex-assessor dele, Fabrício Queiroz.

O Ministério Público diz que 
“as provas permitem vislumbrar 
que existiu uma organização 
criminosa com alto grau de per-
manência e estabilidade, entre 
2007 e 2018, destinada à prática 
de desvio de dinheiro público e 
lavagem de dinheiro”.

Em um vídeo publicado nas 
redes sociais na tarde desta quin-
ta-feira, Flávio Bolsonaro nega 
'rachadinhas' e lavagem de di-
nheiro. Ele criticou o vazamento 
das informações do processo, 
que corre em segredo de Justiça, 
negou todas as acusações e se 
disse vítima de perseguição.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigação

U
Os promotores dizem que Fa-

brício Queiroz “arrecadou grande 
parte da remuneração de funcio-
nários fantasmas do então depu-
tado estadual Flávio Bolsonaro” 
e que foram identificados pelo 
menos 13 assessores que repassa-
vam parte do salário.

Queiroz recebeu 483 depó-
sitos na conta bancária, mais 
de R$ 2 milhões.

Os promotores afirmam que, 
apesar do que já disse, “Fabrício 
Queiroz não agiu sem o conheci-
mento de seus superiores hierár-
quicos, já que ele próprio alegou 
em sua defesa que retinha os 
contracheques para prestar con-
tas a terceiros”.

O Ministério Público apresen-
ta uma troca de mensagens com 
uma das funcionárias do gabine-
te em que ele escreve: “Você pode 
me informar o valor que foi depo-
sitado este mês para eu prestar 
contas”.

O Ministério Público diz que 
ele conversava com Danielle 
Mendonça, ex-mulher de Adria-
no Nóbrega. O ex-capitão do 
Bope foi denunciado como líder 
de um grupo de milicianos e as-
sassinos de aluguel conhecido 
como Escritório do Crime.

O Ministério Público afirma 
que a nomeação de Danielle no 
gabinete de Flávio foi feita a pe-
dido de Adriano.

A investigação mostra que, no 
final de 2017, Fabrício Queiroz 
demonstrou preocupação com a 
situação de Danielle por causa das 
eleições de 2018 e o receio de que 
o aumento da exposição de Flávio 
Bolsonaro levasse a imprensa a 
descobrir a nomeação da esposa do 
miliciano em seu gabinete.

Foi o que ele escreveu numa ou-
tra mensagem: “Sobre seu nome.... 
Não querem correr risco, tendo em 
vista que estão concorrendo e a vi-
sibilidade que estão. Estão fazendo 
um pente fino nos funcionários e 
na família deles”.

Danielle acabou exonerada e, 
numa conversa em janeiro ela, 
admitiu a uma amiga que sabia 
da origem ilícita do dinheiro: “Eu 

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)

Flávio Bolsonaro é chefe de 
organização criminosa que 
desviava dinheiro, aponta MP

 Foto: Reprodução

já vinha há um tempo muito in-
comodada com a origem desse 
dinheiro na minha vida. Sei lá. 
Deus deve ter ouvido”.

Os promotores mostram ainda 
que o esquema de funcionários 
fantasmas tinha uma base a quase 
200 quilômetros da Assembleia 
Legislativa do Rio. Dez assessores 
da mesma família eram de Resen-
de, no Sul do Rio, a família Siquei-
ra, todos parentes de Ana Cristina 
Siqueira Valle, ex-mulher do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Juntos eles receberam mais 
de R$ 4,8 milhões em salários 
da Alerj - 83% foram sacados 
em dinheiro vivo.

A investigação indica que Flávio 
Bolsonaro era o líder da organização 
criminosa e que essa organização 
tinha pelo menos quatro núcleos, 
com uma clara divisão de tarefas: 
quem nomeava, os operadores 

financeiros, as pessoas que aceita-
vam os cargos em troca de devolver 
parte dos salários, e o núcleo que la-
vava dinheiro.

Os promotores dizem que, no 
fim de 2018, numa conversa com 
um dos fantasmas, Queiroz já se 
mostrava apreensivo com a inves-
tigação. Ele avisou: “Cuidado com o 
que vai falar no celular”.

Mas o Ministério Público suspei-
ta que Queiroz acreditava que po-
deria manter o esquema. Em outra 
mensagem para a funcionária do 
gabinete ele disse: “Vamos continu-
ar juntos em 2019”. A assessora res-
pondeu: “Que assim seja”.

O advogado Paulo Klein infor-
mou que, por questões de foro ín-
timo, não representa mais Fabrício 
Queiroz nem a família dele, mas 
tem plena convicção da inocência 
deles em relação aos fatos investiga-
dos pelo Ministério Público.

frase do presidente Jair Bol-
sonaro: "O Congresso pode 
entender que eu, ao vetar [o 
fundo], atentei contra este 
dispositivo constitucional 
e instalar um processo de 
impeachment contra mim. 
E daí?", dita por ele a jorna-
listas ao justificar seu recuo 
de não mais vetar o fundo 
eleitoral.

Apesar da fala do presi-
dente, a proposta de desti-

nar R$ 2 bilhões para bancar 
as eleições de 2020 saiu do 
próprio governo. Os parla-
mentares até tentaram, sem 
sucesso, ampliar essa verba. 
E o fundo terminou sendo 
aprovado pelos parlamenta-
res no valor original.

Bolsonaro primeiro dis-
se que vetaria. Depois, foi 
alertado pela própria equipe 
que seria um erro político 
tal gesto, sendo convencido 

a mudar de ideia. Foi depois 
disso que a justificativa do 
impeachment surgiu, o que 
irritou o comando do Legis-
lativo.

Líderes partidários di-
zem que o presidente tenta 
"jogar para a plateia" levan-
tando uma hipótese de im-
pedimento jamais cogitada. 
Maia, então, decidiu rebater 
publicamente esse tipo de 
discurso.
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g o v e r n a -
dor do Rio 
de Janeiro, 
Wilson Wit-
zel, disse, na 
manhã desta 
s e x t a - f e i r a 
(20), que vai 

revigorar o programa das Uni-
dades de Polícia Pacificadora 
(UPP) a partir do ano que vem. 
A afirmação foi feita durante o 
lançamento do programa Se-
gurança Presente para os bair-
ros de Grajaú e Vila Isabel, na 
Zona Norte do Rio.

“Vamos investir em ins-
talações novas. Estive na 
UPP do Andaraí e fiquei 
horrorizado com as con-
dições nas quais o policial 
é obrigado a trabalhar. As 
UPPs serão reformadas - to-
das elas”.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
Segurança presente
A Operação Segurança Pre-

sente no Grajaú e em Vila Isa-
bel vai funcionar todos os dias, 
das 6h às 22h. A base será a 19ª 
do programa e ficará instalada 
na Praça Edmundo Rego.

O patrulhamento irá cobrir 21 
vias nos dois bairros, entre elas 
estão as ruas 28 de setembro, 
Teodoro da Silva e Engenheiro 
Richard, além do entorno do 
Estádio do Maracanã e da UERJ.

A Operação contará com 57 
agentes fixos, entre policiais 
militares e agentes civis, e três 
assistentes sociais que farão 
atendimentos na base.

Além disso, todos os dias se-
rão disponibilizadas 36 vagas 
para policiais militares que quei-
ram trabalhar na folga. O patru-
lhamento será feito a pé, de bici-
cletas, motocicletas e viaturas.

Governador lança programa Segurança presente em Vila Isabel e no Grajaú, Zona Norte do Rio

Governador do RJ promete 
reimplantar projeto das 
UPPs a partir de 2020

 Foto: Carlos Brito

Um procurador do Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ) que foi condenado por 
falsificação e afastado de suas 
atividades em 2007, já rece-
beu mais de R$ 2,7 milhões 
em salários desde 2012, mes-
mo sem trabalhar.

Elio Fischberg é acusado de 
falsificar assinaturas de cole-
gas para arquivar investigações 
e já foi condenado em quatro 
processos, só que até hoje não 
perdeu o cargo. Os valores que 
o procurador recebeu nos cinco 
primeiros anos de afastamento, 
entre 2007 e 2012, não estão no 
Portal da Transparência do Mi-
nistério Público.

Mas, de setembro de 2012 a 
outubro de 2019, Fischberg re-
cebeu mais de R$ 2,7 milhões 
dos cofres públicos. Em uma das 
quatro condenações, o procura-
dor não tem mais a possibilida-
de de recurso.

Ele foi condenado por ter fal-
sificado, em 2002, a assinatura 
de colegas do Ministério Público 
no pedido de arquivamento das 
investigações contra o ex-depu-

Procurador do MPRJ condenado por falsificação recebeu 
mais de R$ 2,7 milhões de salário desde 2012

Prefeitura do Rio deposita 
o duodécimo de dezembro 
para a Câmara de Vereadores 

tado federal Eduardo Cunha.
Fischberg pegou 3 anos e 

10 meses de prisão, em regime 
aberto, mas a pena foi substitu-
ída por prestação de serviços à 
comunidade e pagamento de 
multa de R$ 300 mil.

Cunha era alvo de três inqué-
ritos que apuravam irregularida-
des na Companhia de Habitação 
do Estado do Rio, no período em 
que ele foi presidente da empre-
sa. Cunha sempre negou ter co-
nhecimento da fraude cometida 
por Fischberg.

Em 2011, o MP entrou na jus-

Foto: Divulgação

 Foto: Reprodução

tiça com uma ação civil pedindo 
que Elio perdesse o cargo de pro-
curador de justiça.

Depois de inúmeros recursos 
nos últimos 8 anos, o MP apre-
sentou no fim de outubro as 
suas alegações finais.

Segundo o Ministério Públi-
co, "Salta aos olhos a incompa-
tibilidade entre os delitos prati-
cados e o exercício do cargo de 
procurador de justiça".

O MPRJ conclui que a decre-
tação da perda do cargo contri-
buirá para diminuir a sensação 
geral de impunidade.

O presidente da Casa, Jorge Fe-
lippe, confirmou que o dinheiro 
caiu na conta. Um calote nesse pa-
gamento poderia trazer problemas 
para o prefeito Marcelo Crivella.

Nesta quinta (19), a Prefeitura 
do Rio retomou o pagamentos 
de servidores e fornecedores. 
Na terça-feira (17), uma resolu-
ção publicada no Diário Oficial 
suspendeu todas as movimen-
tações financeiras do município 
- que culpou o arresto de contas 
para a Saúde.

O secretário municipal de Fazen-
da, Cezar Augusto Barbiero, disse à 
Câmara que houve um "desencon-
tro de caixa" nos cofres públicos.

O que são duodécimos?
Duodécimos são repasses - de-

terminados pela Constituição Fe-
deral -- do Executivo ao Legislativo, 
ao Judiciário e a outros órgãos, em 
cada esfera de poder.

É uma espécie de contribui-
ção mensal obrigatória, calcula-
da de acordo com a previsão da 
receita de arrecadação líquida 
para o ano. A taxa é dividida por 
12 - daí ser chamada de duodéci-
mo - e tem que ser paga até o dia 
20, todos os meses.

O não pagamento do duodéci-
mo, aponta a Constituição, confi-
gura crime de responsabilidade do 
governante "caloteiro".

Procurador do MP-RJ afastado recebeu mais de R$2 milhões

 A Prefeitura do Rio quitou nesta sexta-feira o duodécimo de dezembro para a Câmara de Vereadores
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esta terça-
-feira, 17 de 
d e z e m b r o , 
a secretaria 
de Assistên-
cia Social de 
Mesquita dis-
tribuiu cente-

nas de brinquedos para crian-
ças da cidade. A ação faz parte 
do “Natal Social” e aconteceu 
das 9h as 13h, no Espaço Con-
vive, situado na Rua Manuel 
Duarte, 1426, no bairro Santa 
Terezinha.

A atividade foi destinada 
às crianças dos Centros de 
Referência da Assistência de 
Mesquita (CRAS) e da Casa 
de Acolhimento e Cidada-
nia. Durante o evento houve 
apresentação de peças tea-
trais com alunos do Instituto 
Mundo Novo, música e dis-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

N
tribuição de brinquedos para 
toda criançada.

O Natal Social promovido 
pela secretaria de Assistência 
Social de Mesquita-Semas, dis-
tribuiu mais de 300 brinque-
dos para dezenas de crianças 
assistidas pelos CRAS de vá-
rios bairros da cidade, dentre 
eles Banco de Areia, Chatuba, 
Rocha Sobrinho, Juscelino 
e Santa Terezinha, além da 
criançada do abrigo Casa de 
Acolhimento e Cidadania. A 
apresentação da peça teatral 
“A Magia do Natal”, com alunos 
do Instituto Novo Mundo, sob 
o comando do professor e di-
retor artístico Rodrigo Verol de 
Jesus, fez parte das atividades, 
assim como a apresentação 
musical da equipe de trabalho 
da secretaria e os equipamen-
tos de entretenimento infantil, 

entre eles pula-pula, escorrega-
dor e piscina de bolinhas.     

De acordo com a secretária 
da Semas, Erika Rangel, o obje-
tivo do evento foi de finalizar o 
ciclo de trabalhos da secretaria 
durante o ano de 2019. “Reuni-
mos as crianças dos cinco CRAS 
para passar uma manhã alegre 
e festiva, com atividades peda-
gógicas e culturais voltadas ao 

O objetivo é envolver as crianças dos CRAS e da Casa de Acolhimento e Cidadania

 Natal Social da Prefeitura de 
Mesquita distribui brinquedos 
para crianças

 Foto: Reprodução

Natal. O espírito que queremos 
passar para eles hoje é que essa 
data significa unidade, solida-
riedade, comunhão… valores 
que jamais podemos perder 
na nossa sociedade, pois só 
através dessa fraternidade po-
demos ter uma sociedade mais 
igualitária, pois desde peque-
nos plantamos esta semente”, 
acentua Erika.

“A importância dos nossos 
alunos estarem fazendo essa 
peça teatral é que através da 
arte eles estão passando uma 
mensagem para o público, 
que mostra qual é o verdadei-
ro significado do Natal, tra-
zendo esperança para aqueles 
que deixaram de acreditar no 
amor e nessa data especial”, 
completa Rodrigo.  

Abandonado pelo pai e órfão 
de mãe, Humberto Fernandes, de 
38 anos, sofre com um distúrbio 
mental e encontrou no esporte sua 
felicidade. Adotado pela tia, Sônia 
Maria da Silva Careli, de 67, o rapaz 
é uma das 40 pessoas com defici-
ência intelectual, física, visual ou 
auditiva que treina duas vezes na 
semana na Vila Olímpica de Nova 
Iguaçu. Com o atletismo, Hum-
berto se tornou mais disciplinado, 
sociável e emagreceu mais de 5 
quilos em poucos meses.

“O pai o deixou quando desco-
briu o problema de saúde do filho 
e sempre foi criado pela mãe. Com 
o esporte, ele está visivelmente 
mais feliz dentro e fora de casa, dis-
ciplinado e obediente. Parece que 
ele encontrou paz e muita vontade 
de viver. Antes ele ficava destaca-
do e agora só anda em grupo. O es-
porte o transformou. O Humberto 
estava gordo e emagreceu com o 
atletismo”, afirma Sônia.

Segundo o secretário muni-
cipal de Esporte e Lazer de Nova 
Iguaçu, Alexandre Batista, o es-
porte é fundamental para pessoas 
com deficiência, pois há melhora 

 Prefeitura de Nova Iguaçu oferece esporte 
e lazer para Pessoas com Deficiência

Roda de Conversa no Centro 
Cultural Meritiense

na parte física, na condição car-
diovascular, e na coordenação 
motora, aprimorando a força e a 
agilidade. “Além disso, é essencial 
para a sociabilização entre pessoas 
com e sem deficiências, tornando-
-as mais independentes. Ele ainda 
melhora a autoestima entre os 
praticantes”, diz o secretário.

Mãe de Ronaldo de Souza, de 
41 anos, a doméstica Maria Vanda 
de Souza, de 65 anos, é testemu-
nha de todos estes benefícios. O 
rapaz, que nasceu com disritmia, 
já obteve resultados com a prática 
do esporte.

Divulgação / STM

 Foto: Reprodução

“A deficiência afetou o lado di-
reito do corpo do Ronaldo e sua 
coordenação motora, mas com o 
atletismo, ele já consegue cami-
nhar e até correr melhor, até mes-
mo com mais intensidade. A vida 
dele mudou para melhor. Está 
mais saudável”, contou Maria.

Na piscina de 25 metros do 
Centro Olímpico de Nova Iguaçu, 
120 alunos PCD’s, fazem aula de 
natação às quartas e sextas-feiras, 
das 10h às 14h30m. É lá que eles 
dão braçadas com muita deter-
minação e interagem com outras 
crianças e jovens.

Alunos do Centro Cultural 
Meritiense realizaram uma mos-
tra de atividades nesta quarta-
-feira (18), durante uma roda de 
conversa, promovida pela Secre-
taria de Cultura, Lazer, Direitos 
Humanos e Igualdade Racial.

Na área musical alunos de te-
clado/piano se apresentaram para 
os presentes, dentre eles a senho-
ra Maria Luzia Pereira, de 76 anos, 
que tocou um clássico do compo-
sitor Sebastian Bach. Matriculada 
desde 2017, dona Maria conta que 
vem aprendendo muito e progre-
dindo cada vez mais. “Meu profes-
sor é muito atencioso e paciente, 
estou muito satisfeita com o aten-
dimento da prefeitura”.

O professor Gabriel Menezes 
vem trabalhando com inclusão 
e ensinando pessoas de diver-
sas idades. “Procuramos abran-
ger o máximo possível das áre-
as de teclado e de piano para 
que todos os alunos tenham 
melhoras”, ressaltou.

Durante o evento, a fo-
noaudióloga Suelen Muniz, 
que vem auxiliando alunos 
de diversas atividades a de-
senvolverem suas capaci-
dades vocais, contou que o 
objetivo era que eles mos-
trassem o que aprenderam 
ao longo do ano nos avan-
ços de fala, linguagem, dis-
lexia e timidez.

Humberto é um a das 40 pessoas com deficiência que treina na Vila Olímpica 

Alunos de teclado e piano se apresentaram para os presentes  
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juíza Nearis 
dos Santos Car-
valho Arce, da 
3ª Vara Crimi-
nal de Niterói, 
determinou 
que a Secreta-
ria de Adminis-
tração Peniten-

ciária (Seap) faça imediatamente a 
transferência de Flávio Rodrigues 
dos Santos, filho da deputada fe-
deral Flordelis dos Santos, do pre-
sídio Bandeira Stampa, conhecido 
como Bangu 9, para a penitenciá-
ria de segurança máxima Laércio 
da Costa Pellegrino, conhecida 
como Bangu 1.

Flávio e o irmão Lucas Cézar 
dos Santos são réus no caso da 
morte do pastor Anderson do 
Carmo, marido da parlamentar.

O pedido de transferência 
foi feito pelo Ministério Público 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSeap

A
do Rio após um celular ter sido 
encontrado na cela de Flávio. 
Na decisão a juíza também de-
termina que a Seap tome pro-
vidências para casos de entrada 
de celulares no presídio.

Na terça-feira, Flávio e o ir-
mão Lucas retornaram à Dele-
gacia de Homicídios de Niterói 
para prestarem depoimento 
sobre a confecção da carta en-
tregue à deputada Flordelis. No 
documento Lucas confessava o 
crime, alegando ter recebido a 
ordem do irmão Misael, verea-
dor de São Gonçalo, também 
filho adotivo do casal Flordelis 
e Anderson do Carmo.

À Justiça, Lucas contou que 
recebeu a ordem de dentro da 
cadeia para que a carta fosse 
redigida. Na ocasião, ele estava 
na mesma cela do irmão Flá-
vio e com um ex-PM, apontado 

como interlocutor da carta. O ex-
-policial também prestou depoi-
mento essa semana na DH.

O assassinato do pastor Ander-
son do Carmo ocorreu no dia 16 
de junho, em Pendotiba, Niterói. 
O laudo da perícia apontou que o 

corpo apresentava 30 marcas pro-
vocadas por arma de fogo. Flávio, 
enteado do líder religioso, confes-
sou ter atirado seis vezes contra 
ele. Já Lucas, filho adotivo do ca-
sal, foi quem negociou a compra 
da arma do crime.

Para a delegada Bárbara Lom-
ba, titular da DH Niterói, falta 
identificar quem foi o mandan-
te do crime. Segundo ela, todos 
que estavam na casa no dia do 
crime, inclusive a deputada, são 
suspeitos.

Transferência de Flávio Rodrigues dos Santos, filho da deputada federal Flordelis dos Santos

Justiça determina transferência 
de filho de Flordelis para prisão 
de segurança máxima

Foto:  Cléber Mendes / Arquivo / Agência O DIA

 A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Itabo-
raí (DHNSG) e o Ministério Pú-
blico estadual (MPRJ) fizeram 
nesta sexta-feira, uma operação 
contra uma milícia que age em 
Maricá, na Região Metropolita-
na do estado. São 39 mandados 
de busca e apreensão, que fo-
ram cumpridos em endereços 
ligados aos suspeitos. Dentre os 
alvos estão um policial civil e 
cinco PMs.

Operação mira milicianos envolvidos nas mortes 
de jornalistas e de vereador em Maricá

Integrantes de quadrilha que 
roubavam joalherias são presos 

O grupo paramilitar é in-
vestigado por uma chacina de 
cinco jovens em um condomí-
nio, no dia 25 de março do ano 
passado, e pelos assassinatos 
dos jornalistas Robson Giorda-
no, no último dia 25 de maio, e 
Romário da Silva Barros, em 18 
de junho, além das mortes do 
vereador Ismael Breve e do fi-
lho dele, Thiago Marins, no dia 
22 de agosto. Todos os crimes 
aconteceram em Maricá.

Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação

De acordo com as investigações, 
parte da quadrilha participou dire-
tamente da execução dos jovens 
como das outras mortes. O grupo é 
investigado pelos crimes de homi-
cídio e organização criminosa.

As corregedorias das polícias 
Civil e Militar também participa-
ram da ação. A maioria dos man-
dados foi cumprida em Maricá, 
mas a ação se estendeu ainda 
pela capital, São Gonçalo e Bai-
xada Fluminense.

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) pren-
deram, nesta sexta-feira, Jhon-
ny Fernandes Lino da Silva, 
conhecido como "Orelha". De 
acordo com agentes, ele é um 
dos integrantes de uma qua-
drilha que roubava joalherias 
pela cidade. Ainda segundo a 
polícia, outro criminoso, iden-
tificado como Edilson Inácio 
da Silva que também perten-
cia a quadrilha, foi preso nesta 
terça-feira na Avenida Presi-
dente Vargas, Centro.

De acordo com as inves-
tigações, a facção criminosa 
praticava os crimes cortando a 
conexão de sinais e desativan-
do os sistemas de alarme dos 
estabelecimentos. 

Policiais disseram ainda 
que o grupo é formado por 
pelo menos seis homens e 
que imagens de câmeras de 
segurança instaladas no en-
torno dos estabelecimentos 
atacados serão usadas para 
a identificação dos outros 
criminosos.

 Dentre os alvos estão um policial civil e cinco PMs

Dupla foi presa pela polícia - Delegacia de Roubos e Furtos (DRF)

Maria Silva Feliciano voltou a estudar aos 76 anos e foi homenageada
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ada melhor que 
ganhar uma 
grana a mais 
nesse fim de 
ano. Por isso, 
é sempre bom 
estar atento a 
benefícios que 
muita gente 

não sabe que tem direito a rece-
ber. É o caso de mais de 1,37 mi-
lhão de trabalhadores de todas 
as idades no Estado do Rio, que 
ainda não sacaram o saldo das 
cotas do programa do PIS. O total 
que está disponível na Caixa Eco-
nômica Federal para esse contin-
gente é de R$ 2,7 bilhões. Podem 
sacar a cota quem possuía cartei-
ra assinada exclusivamente entre 
1971 e 4 de outubro de 1988.

Quem quiser verificar se tem 
direito às cotas do benefício, bas-
ta acessar o site www.caixa.gov.
br/cotaspis. É possível consultar 
os valores disponíveis para saque, 
locais para o saque e a documen-
tação necessária. Também dá para 
fazer a pesquisa por meio do apli-
cativo Caixa Trabalhador ou nas 
agências físicas do banco.

Depois de confirmar se ainda 
pode sacar o dinheiro, o benefici-
ário deve checar o saldo livre para 
a retirada. Para valores de até R$ 3 
mil, o trabalhador tem como usar 
o Cartão do Cidadão e a Senha Ci-
dadão nos terminais de Autoaten-
dimento para a retirada. Nas lotéri-
cas e correspondentes Caixa Aqui, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBenefícios

N
basta levar algum documento de 
identificação com foto.

Já para saque acima de R$3 
mil e de cotistas que não pos-
suem Cartão do Cidadão e Senha, 
a operação deve ser feita exclusi-
vamente nas agências, mediante 
apresentação de identidade.

Quem for cliente da Caixa, 
com conta corrente ou poupança 
individual e com movimentação, 
poderá receber o crédito em con-
ta automaticamente.

Não há prazo final para a re-
tirada do dinheiro, conforme 
previsto na Medida Provisória 
889/2019. Além disso, a MP faci-
lita o saque com declaração, na 
hipótese de morte do titular da 
conta individual do PIS. Neste 
caso, o saldo poderá ser disponi-
bilizado para os seus herdeiros ou 
sucessores.

O beneficiário legal, na condi-
ção de herdeiro, precisa compa-
recer a qualquer agência levando, 
além da identidade, um compro-
vante de sua condição de suces-
sor para fazer a transação.

COTA não é abono salarial
É preciso distinguir dois be-

nefícios. Diferentemente da 
cota, o abono salarial é referente 
aos meses trabalhados no ano-
-base, com saque de até um salá-
rio mínimo (hoje R$ 998). Nesse 
caso, quem pode retirar o recur-
so deve estar cadastrado há pelo 
menos cinco anos no PIS.

Recomendações para não 
cair em golpes

Os golpes mais comuns refe-
rentes ao saque das cotas do PIS 
são aplicados por meio de men-
sagens recebidas por e-mail, SMS 
ou aplicativos, que informam um 
valor a ser retirado. No entanto, 
o banco informa que não envia 
links e não solicita confirmação de 
dispositivo ou acesso à conta por 
e-mail, SMS ou Whatsapp.

Com isso, a forma mais segura 
de consultar os valores das cotas 
é comparecendo diretamente a 
alguma agência da Caixa ou aos 
canais oficiais correspondentes, 
como o site, aplicativo ou telefone.

"Mas, nessa última opção, o 
trabalhador deve ter em mente 
que jamais deve fornecer dados 
individuais para confirmação do 
benefício", alerta Flavio Messias, 

advogado especialista em direito 
trabalhista. "Se suspeitar, é melhor 
tratar do assunto pessoalmente 
em alguma unidade do banco."

Caso tenha caído em algum gol-
pe, para reaver o dano, o primeiro 
passo é procurar uma assessoria 
jurídica. "A partir desse contato, o 
consumidor saberá qual ação é ca-
bível", finaliza o advogado.

Complemento do 
FGTS será pago hoje

Os trabalhadores com direito a 
receber o valor complementar do 
saque imediato do FGTS (R$498) 
poderão resgatar os recursos a par-
tir de hoje na Caixa Econômica. 
Mais de 10 milhões de brasileiros 
podem sacar a diferença.

Quem tinha até um salário mí-
nimo (R$998) na conta vinculada 
do fundo em 24 de julho deste ano.

Já para saldo acima de R$ 998, a 
retirada é de até R$ 500 por conta de 
FGTS. Aqueles que tiveram este va-
lor creditado na conta do fundo não 
terão complemento a receber.

No caso dos beneficiários nas-
cidos entre janeiro e outubro que 
tiveram os R$500 debitados de sua 
conta FGTS, eles terão direito a reti-
rar o valor complementar pelo mes-
mo canal de atendimento utilizado 
anteriormente.

Já no caso dos trabalhadores que 
optaram pelo crédito em conta, o 
fundo será depositado automatica-
mente hoje, na mesma conta em 
que foi creditada a quantia anterior.

A fim de facilitar os atendimen-
tos, serão 77 agências no Rio com 
horário especial de mais duas ho-
ras de funcionamento. A lista das 
unidades participantes está no site 
www.fgts.caixa.gov.br.

Data-limite para recebimento é 31 de março do ano que vem

Cotas do PIS estão 
disponíveis para 1,37 milhão 
de trabalhadores no Rio

Foto: Divulgação

O McDonald’s está com mais de 
três mil vagas abertas neste fim de 
ano, em todo o país, sendo cerca 
de 200 a serem preenchidas por 
pessoas com deficiência. Para saber 
mais informações sobre as oportu-
nidades, o interessado deve acessar 
o site http://www.mcdonalds.com.
br/trabalhe-conosco.

Pessoas que desejam ser con-
tratadas como atendente ou jovem 
aprendiz podem cadastrar o currí-
culo também. Para se candidatar a 
vagas na área corporativa, é neces-

sário enviar um e-mail para traba-
lheconosco@br.mcd.com. Pessoas 
com algum tipo de deficiência 
também podem participar, fazen-
do o registro neste link.

Para fazer parte do time de fun-
cionários da rede, não é necessário 
ter experiência anterior. Basta es-
tar cursando ou já ter concluído o 
ensino médio. Atualmente, o Mc-
Donald’s conta com 50 mil colabo-
radores, e as vagas abertas vão ao 
encontro da expectativa de gerar 
18 mil postos de trabalho em 2019.

McDonald’s abre 3 mil vagas 
de emprego, sendo 200 para 
pessoas com deficiência

Rede de fast food tem mais de três mil vagas abertas em todo o país

Foto: Gustavo Azeredo



Rio

s atrações do 
Nosso Cama-
rote Brades-
co, o MELHOR 
camarote da 
Marquês de Sa-

pucaí, comandado pelos 
sócios Carol Sampaio e Ga-
briel David, já estão sendo 
confirmadas! Luan Santana 
e Kevin O Chris abrem os 
"trabalhos" e se apresen-
tam na sexta-feira, dia 21 de 
fevereiro. Já no sábado, dia 
22/02, tem Lexa. No domin-
go, dia 23/02, PK promete 

quebrar tudo. E na segun-
da-feira, dia 24, é a vez da 
cantora Ludmilla tomar 
conta da festa.

Entre 2018 e 2019, milha-
res de pessoas vivenciaram os 
motivos que fazem do Nosso 
Camarote Bradesco ser um 
imenso sucesso e agora chega 
a sua terceira edição conse-
cutiva no Carnaval do Rio de 
Janeiro em 2020, preparado 
para mais uma vez fazer his-
tória no Sambódromo durante 
as 80 horas de festa, divididas 
entre os seis dias de evento. 

 A turma de macaquinhos 
protetores do meio ambien-
te, sucesso no Espírito Santo 
e no Nordeste, desembarcam 
com um evento inédito no 
Shopping Grande Rio – "Ma-
cakids Park". Esta é a primei-
ra vez que o Rio de Janeiro 
recebe a atração infantil, que 
ficará no empreendimento 
até 5 de janeiro de 2020.

O parque possui diversas 
atrações, como minirroda gi-

gante, banana boat, minitor-
re e carrossel dos golfinhos, 
e promete encantar ainda 
mais os pequenos com Meet 
& Greet com personagens da 
Turma Macakids.

O valor é de R$ 7,50, por 
atração, e o tempo varia de 
acordo com o brinquedo. 
Crianças menores de seis 
anos devem estar acompa-
nhadas de um adulto ou res-
ponsável.

Luan Santana, Kevin o Chris, Ludmilla, 
Lexa e PK já estão confirmados no 
Nosso Camarote Bradesco

 Shopping Grande Rio recebe atração 
infantil inédita “Macakids Park”

A
Entre 2018 e 2019, milhares de pessoas vivenciaram os motivos que fazem do Nosso Camarote Bradesco ser um imenso sucesso
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As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

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

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

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

dianapiresassessoria@gmail.com

Foto: Reprodução

O parque possui diversas atrações
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Liverpool passou sufoco contra o Monterrey

a manhã des-
ta sexta-feira, 
o Flamengo 
encerrou a pre-
paração para 
a decisão do 
Mundial de 
Clubes. Um dos 
mais aguarda-

dos do ano, o duelo contra o Liver-
pool, previsto para este sába-
do, às 14h30 (de Brasília), foi 
analisado por Everton Ribeiro. 
Em entrevista coletiva, o meia 
rubro-negro falou da impor-
tância de explorar os pontos 
fracos e aplicar uma estratégia 
semelhante ao adversário.

“São poucos pontos fracos 
que eles têm, mas vamos fa-
zer a estratégia em cima de-
les. Não posso falar aqui. O 
que tinha que ser feito, está 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Éverton Ribeiro revela estratégia 
do Flamengo e aponta pontos
 fracos do Liverpool

N
feito. Agora, é colocar em 
prática no jogo”, comentou.

Perguntado a respeito das 
falhas cometidas no primei-
ro tempo contra o Al-Hilal, 
Everton deixou claro que a 
postura do Flamengo precisa 
ser diferente. Segundo ele, a 
atenção será fator chave para 
a conquista do título.

“É um jogo onde o deta-
lhe vai falar muito alto.  Há 
uma grande equipe do ou-
tro lado e temos que f icar 
atentos desde o primeiro 
minuto para anular o que 
eles têm de melhor.  Isso 
vai nos ajudar muito”,  ana-
lisou, acrescentando sua 
visão sobre a ansiedade 
que a decisão envolve.

“Por ser uma final, existe a 
pressão, a ansiedade normal. 

Foi difícil chegar até aqui, ven-
cemos um grande título, que 
foi a Libertadores. Isso nos dei-
xa alegres para desfrutar dessa 
oportunidade”, destacou.

Com o intuito de bancar a ca-

pacidade do elenco, o camiseta 
7 ainda lembrou das viradas que 
o Flamengo aplicou sobre River 
e Al-Hilal.

“Aprendemos que não pode-
mos desistir. Que somos capa-

zes. E que temos que jogar da 
nossa maneira os 90 minutos. 
Tem um outro time que vai ten-
tar anular nossas jogadas, temos 
que tentar sair da marcação para 
fazer um bom jogo”, finalizou.
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