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Traficante mais 
procurado do Rio 
é morto em 
operação policial  

O principal intuito da reu-
nião foi tratar da coopera-
ção entre Brasil e China no 
sistema de saúde, dando 
prioridade às características 
em comum entre os dois pa-
íses membros do Brics.

Esportes
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Dallagnol é punido com 
advertência por críticas 
a ministros do STF

CNMP

Conselho Na-
cional do Mi-
nistério Público 
(CNMP) decidiu 
hoje, por 8 votos 
a 3, punir o pro-
curador da Re-
pública Deltan 

Dallagnol com uma advertência 
por ter dito em entrevista que 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) eram lenientes 
com a corrupção.

Trata-se da primeira punição 
disciplinar da carreira de Dallag-
nol. A advertência é a pena mais 
branda nas sanções que o CNMP 
pode aplicar a membros do Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
mas em caso de reincidência 
pode resultar em punições mais 
graves. A sanção também preju-
dica a promoção.

Dallagnol ainda responde 
a outros dois procedimentos 
disciplinares que constam 
na pauta de julgamentos do 

CNMP desta terça-feira (26), 
um aberto por iniciativa do se-
nador Renan Calheiros (MDB-
-AL) e outro pela senadora Ká-
tia Abreu (PDT-TO).

Julgamento
Dallagnol foi punido no 

processo administrativo disci-
plinar (PAD) aberto em abril a 
pedido do presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, após 
o procurador ter dito, numa 
entrevista à rádio CBN, em 
agosto do ano passado, que os 
ministros da Segunda Turma 
do Supremo “mandaram uma 
mensagem muito forte de le-
niência a favor da corrupção”.

O procurador fez uma críti-
ca à decisão em que a Segunda 
Turma do STF retirou trechos 
da delação da Odebrecht das 
mãos do então juiz federal e 
hoje ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro. 
Sua defesa alega que ele ape-

O
Dallagnol ainda responde a outros dois procedimentos disciplinares que constam na pauta de julgamentos do CNMP desta terça-feira (26)

 Foto: Divulgação 

nas exerceu sua liberdade de 
expressão e não incorreu em 
nenhuma falta disciplinar.

Para o relator do caso, conse-
lheiro Luís Bandeira de Mello, 
o procurador agiu com “ausên-
cia de zelo pelo prestígio de 
suas funções, falta de decoro, 
urbanidade”, violando seus de-
veres funcionais previstos na 
legislação pertinente.

“É um excelente procurador 

da República, e é bem verdade 
que o trabalho que ele faz revo-
lucionou o Judiciário, revolu-
cionou a sociedade, revolucio-
nou a quadratura atual em que 
nós vivemos, mas é necessário 
registrar que esta atuação não 
pode servir como um salvo con-
duto para ele manifestar o que 
desejar, do modo como desejar, 
como vinha fazendo de modo 
excessivo”, disse Bandeira.

O relator foi acompanha-
do pelos conselheiros Otávio 
Rodrigues, Sandra Krieger, 
Fernanda Marinella, Valter 
Shuenquener, Luciano Maia, 
Sebastião Caixeta e Rinaldo 
Reis, que é o corregedor nacio-
nal do MP. Divergiram o vice-
-procurador-geral da Repúbli-
ca, José Bonifácio de Andrada, 
e os conselheiros Silvio Amo-
rim e Oswaldo D’Albuquerque.

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, sem vetos, a lei que 
modifica o Estatuto de Defesa 
do Torcedor e altera artigos 
que tratam de punições às tor-
cidas organizadas.

A nova lei foi publicada hoje (26) 
no "Diário Oficial da União" (DOU) e 
prevê que a torcida ficará cinco anos 
proibida de comparecer a eventos 
esportivos se promover tumulto, 
praticar ou incitar a violência ou 
invadir local restrito aos competi-
dores, árbitros, fiscais, dirigentes, 
organizadores ou jornalistas.

Na lei anterior o prazo era de 
três anos.

Bolsonaro sanciona lei que amplia 
punição a torcidas organizadas

Também será punida, pelos 
mesmos cinco anos, a torcida 
envolvida em ilícitos fora dos es-
tádios e em data que não houver 
competição.

Nesses casos, a lei prevê puni-
ção para a torcida que:

invadir local de treinamento;
brigar com torcedores ou indu-

zir o confronto entre eles;
praticar crimes contra atletas, 

árbitros, fiscais, organizadores 
de eventos esportivos e jorna-
listas, mesmo que esses não 
estejam atuando ou envolvidos 
com a competição.

Foto: HENRY ROMERO / REUTERS

Presidente Jair Bolsonaro 



deputada Tia 
Ju, 3ª vice-
-presidente da 
Assembleia Le-
gislativa do Es-
tado do Rio de 
Janeiro (Alerj) 
recebeu, nesta 
segunda-feira, 
a comitiva chi-

nesa da província de Hubei. O 
principal intuito da reunião foi 
tratar da cooperação entre Bra-
sil e China no sistema de saú-
de, dando prioridade às carac-
terísticas em comum entre os 
dois países membros do Brics.

"A China tem tido bastante 
interesse em fazer cooperação 
com o Brasil e trocar experiên-
cias. Na área da saúde, estamos 
estudando parcerias tanto no 
campo prático da saúde, como 
na área de pesquisa, com a nos-
sa Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ), e 
a China tem muito a ensinar 
com a medicina milenar, de 
unir o velho com o novo, além 
da expertise muito grande na 
tecnologia. O Rio de Janeiro 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

A
não pode ficar fora disso", des-
tacou a deputada anfitriã da reu-
nião, Tia Ju (PRB).

A província de Hubei está lo-
calizada na região centro-oeste 
da República Popular da China, 
sendo considerada um centro 
político, cultural e econômico 
da China Central. A economia 
da província está baseada em 
indústrias especializadas nos 
setores de telecomunicações, in-
ternet, biotecnologia, farmácia, 
processamento alimentício, pro-
dutos pesados e softwares.

Hubei ainda conta com uma 
unidade especializada em ex-
portação, representando um 
fator que propicia o crescimen-
to econômico chinês por conta 
da negociação de produtos in-
dustrializados.

O Cônsul-Geral da China, Li 
Yang, vê nos acordos diplomá-
ticos com o Brasil, a chance de 
crescimento econômico e cultu-
ral entre os dois países. 

"Tanto o Brasil quanto a Chi-
na contam com uma grande ex-
tensão territorial e populacio-
nal, e os dois países têm uma 

responsabilidade enorme para 
garantir a saúde do povo. Por 
isso a cooperação nessa área 
é muito positiva para utilizar 
os bons recursos que cada um 
pode oferecer", destacou.

Segundo o vice-governador 
da província de Hubei, Yang 
Yunyan, a população será a 
principal beneficiada dessa 
cooperação. 

"Como o Brasil e a China são 
membros do Brics, no quesito 
desenvolvimento econômico, 
em especial na saúde, devemos 
prestar atenção na população 
em geral", afirmou.

Para a representante da Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Ener-
gia e Relações Internacionais, 
Maira Segura, receber as dele-

A Alerj recebeu, nesta segunda-feira, a comitiva chinesa da província de Hubei

Tia Ju recebe delegação chinesa 
de Hubei na Alerj para tratar sobre 
cooperação na área de saúde

Quarta-Feira 27 Novembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

O Rio é de todos 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Começou nesta terça-feira 
(26) a primeira fase da venda 
de ingressos para arquiban-
cadas especiais, as turísticas 
(Setor 9) e cadeiras individuais 
(Setor 12) para os desfiles das 
escolas de samba do Grupo Es-
pecial, no carnaval de 2020, no 
Rio. As vendas vão até 31 de de-
zembro ou enquanto houver 
disponibilidade de ingressos.

Estão à venda ingressos para 
as apresentações dos dias 23 e 
24 de fevereiro (domingo e 
segunda-feira) e para o Desfile 
das Campeãs (29 de fevereiro).

As cadeiras individuais 
do Setor 12 custam R$ 190 
(inteira) para os dias 23 e 
24 de fevereiro e R$ 140 
(inteira) para o dia 29 de 
fevereiro.  As arquibanca-
das do Setor 9 custam R$ 
500 nos dois dias de car-
naval e R$ 300 no Desfile 
das Campeãs.

Começam as vendas de ingressos de arquibancadas, do setor 
turístico e de cadeiras para os desfiles do Grupo Especial

Biometria: TRE-RJ estende prazo 
do cadastramento na Baixada

Já o preço das arquibanca-
das para os setores 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10 e 11 variam entre R$ 
200 e R$ e 300 (inteira) para 
os dias de desfile e entre R$ 
120 e R$ 180 (inteira) para o 
Desfile das Campeãs.

A tabela completa está no 
site da Liga Independente das 
Escolas de Samba (Liesa).

A venda, realizada pela 
empresa Total Acesso, é feita 
exclusivamente pela internet 
e pagas com cartões de crédi-
to Visa, Mastercard ou Elo, à 
vista ou em até seis parcelas, 
sem juros. Há uma taxa de 
conveniência de 10% sobre o 
valor do ingresso.

Caso os ingressos não esgo-
tem, as vendas são retomadas 
de 2 a 31 de janeiro. Mas o par-
celamento é feito somente em 
quatro vezes. E do dia 1º a 13 de 
fevereiro, os valores poderão ser 
parcelados em apenas três vezes.

Eleitores dos municípios 
de Duque de Caxias, Magé e 
São João de Meriti,  na Bai-
xada Fluminense, vão ter 
mais tempo para fazer o 
cadastramento biométrico 
obrigatório. O calendário 
nessas cidades ia até do-
mingo (1º).

A decisão de prorrogar 
o prazo foi  anunciada nes-
ta segunda-feira (25)  pelo 
Tribunal  Regional  Eleito -
ral  ( TRE).

Novos prazos
Magé: 10 de janeiro
São João de Meriti:  31 de 

janeiro
Duque de Caxias: 14 de 

fevereiro
Quem não fizer o cadas-

tramento biométrico corre 
o risco de perder o CPF ou 
deixar de receber algum 
benefício social ou aposen-

A reserva de cadeiras do Se-
tor 12 pode ser feita pelo tele-
fone (3032-0012) nesta quar-
ta-feira (27), das 9h às 11h. E o 
pagamento terá de ser feito so-
mente em dinheiro, no dia 30 
de janeiro, na Central da Liesa.

Os ingressos deverão ser 
retirados entre os dias 11 e 
22 de fevereiro na Central de 
Atendimento da Liesa (Rua 
da Alfândega 25, lojas ABC, 
no Centro do Rio.

Somente em fevereiro se-
rão disponibilizadas as vendas 
presenciais de ingressos, que 
acontecerão num estande no 
Setor 11, na Passarela do Samba.

tadoria -- para quem tem 
menos de 70 anos. E terá 
o título de eleitor anulado, 
não podendo votar nas pró-
ximas eleições.

A extensão do prazo 
para a biometria obrigató-
ria acontece em razão do 
baixo número de eleitores 
com as digitais cadastra-
das. Segundo o TRE, ape-
nas 66% do eleitorado fez a 
biometria em Caxias, 64% 
em São João de Meriti e 
70% em Magé.

No sábado (30), have-
rá uma nova edição do 
plantão em todas as zonas 
eleitorais do estado, com 
exceção daquelas situadas 
nos municípios que já con-
cluíram a revisão biométri-
ca do eleitorado. O atendi-
mento será das 9h às 15h, 
e todos os eleitores devem 
fazer o agendamento.

gações chinesas é muito po-
sitivo para a inserção interna-
cional do estado. 

"É importante mostrar que 
o Rio de Janeiro não é só um 
paraíso turístico, mas também 
uma economia com um parque 
industrial complexo. Nós fize-
mos um levantamento dentro 

da secretaria e temos bastantes 
projetos voltados para a área de 
infraestrutura, energias renová-
veis, e podemos contar com a 
cooperação dos chineses tanto 
em investimentos estrangeiros 
quanto em cooperação técnica 
para dar seguimento no desen-
volvimento do estado", disse.

Deputada Tia Ju, 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa
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S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Educação 
p r o m o v e u 
uma reunião 
com direto-
res escola-
res, que visa 
proporcionar 

integração, acolhimento e tro-
ca de informações, pautados 
numa gestão democrática. Na 
ocasião, a secretária de Educa-
ção, Claudia Viana, aproveitou 
a oportunidade para prestar 
uma homenagem pelo Dia do 
Diretor, celebrado 12 de no-
vembro em todo país. Houve 
apresentação de vídeo, recita-
ção de poesias e dinâmica de 
grupo, com direito a sorteio. A 
reunião aconteceu no auditó-
rio do Colégio Pedro II – Caxias. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
Visivelmente emocionada, Clau-
dia parabenizou o desempenho 
dos gestores em suas unidades 
escolares.

“Agradeço a cada um aqui, 
pois apesar das dificuldades, 
vocês criam oportunidades que 
levam nossos alunos a patama-
res maiores. Durante minhas vi-
sitas às escolas pude observar a 
riqueza dos trabalhos desenvol-
vidos por nossos alunos. Mostra 
o resultado de um trabalho sério 
e eficiente. Não acredito numa 
educação apenas de discurso, 
mas de prática para os nossos 
alunos. É uma vida que está nas 
nossas mãos. Eles precisam ter a 
mesma oportunidade que tive-
mos. Educação é troca, caso con-
trário, você não faz educação. 
Meu muito obrigada a vocês, do 
fundo do coração. Estou aqui 

como uma professora que ama 
ser professora e luta por seus 
ideais”, ressaltou a secretária, 
sob os aplausos dos diretores.

Outro momento impor-
tante foi marcado pela entre-
ga de medalhas de ouro aos 
alunos de 18 escolas da rede, 
que participaram da Olimpí-
ada de Língua Portuguesa, 
organizado pela professora 
Luciana Abreu, coordenado-
ra municipal do Programa e 
integrante da Assessoria de 

A reunião aconteceu no auditório do Colégio Pedro II – Caxias

Reunião é marcada com 
premiação de alunos e 
homenagem aos diretores

 Foto: Divulgação

Educação Básica da SME. A 
iniciativa, que é desenvolvida 
pelo Ministério da Educação, 
com apoio de outras institui-
ções, tem por objetivo contri-
buir para a melhoria do ensino 
e aprendizagem de leitura e es-
crita. O tema dessa edição foi 
“O lugar onde vivo”. De acordo 
com os organizadores, o assun-
to propicia aos alunos estreitar 
vínculos com a comunidade e 
aprofundar o conhecimento 
sobre a realidade local, contri-

buindo para o desenvolvimen-
to de sua cidadania.

Logo após as comemorações, 
os gestores receberam orienta-
ções da coordenadora de Assis-
tência ao Educando, Gisele Farias, 
e da equipe da Coordenadoria de 
Suporte e Desenvolvimento Tec-
nológico, sobre o passo a passo 
do Sistema Informatizado de Ma-
trícula, que, além de uniformizar 
o serviço, oferece acessibilidade e 
rapidez ao público e facilita a ges-
tão administrativa.

 Equipe se reuniu na sede da prefeitura para debater cuidados sobre o câncer de próstata

 Segunda e última etapa engloba jovens entre 20 e 29 anos que ainda não foram imunizados anteriormente

 A última sexta-feira co-
meçou com conscientiza-
ção para a Guarda Civil de 
Mesquita. Em alusão à cam-
panha do Novembro Azul, 
os servidores se reuniram 
no auditório Zelito Viana, 
na sede da prefeitura, para 
debater cuidados a serem 
tomados sobre câncer de 
próstata. Durante a ação, foi 
evidenciada a necessidade 
do exame preventivo e de 
checkups anuais. “Os cui-
dados, quando feitos nos 
estágios iniciais da doença, 
resultam em grande chance 
de cura”, disse a enfermeira 
e palestrante do dia, Tatia-
ne Azevedo.

De acordo com a profissio-
nal, a prevenção anual é funda-
mental. Isso porque as células 
podem crescer desordenada-
mente, de forma muito rápida, 
e os sintomas são silenciosos. 
Além disso, o guarda Eric Cou-
to, que também enfermeiro, 
conversou com os presentes. 

Novembro Azul: Guarda Civil passa 
por conscientização

Campanha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo termina neste sábado

“Muitos de nós, homens, evi-
tamos nos cuidar, por exemplo, 
por preconceito. Mas não é um 
exame que causa dor ou des-
conforto, é rápido e extrema-
mente necessário”, garantiu.

Além do exame de toque, 
que deve ser realizado por ho-
mens acima dos 45 anos, exis-
te também o PSA (Antígeno 

A segunda e última eta-
pa da C ampanha Nacional 
de Vacinação contra o S a-
rampo se encerra neste sá-
bado,  dia  30 de novembro. 
A despedida acontecerá 
exatamente no Dia D da 
campanha.  Ou seja,  nesta 
data,  além dos postos nor-
mais de vacinação,  os tra-

Prostático Específico). A ava-
liação identifica o aumento 
de uma enzima produzida pe-
las células da próstata. E deve 
ser realizada periodicamente. 
Dados do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) revelam que 
este tipo de câncer atingiu 
quase 70 mil pessoas durante 
o ano de 2018. 

balhos acontecerão tam-
bém na Vila  Olímpica de 
Mesquita,  na Avenida B a-
ronesa de Mesquita s/nº, 
no Cosmorama,  das 8h às 
17h.  Nesta fase,  estão sen-
do vacinados apenas os 
jovens entre 20 e 29 anos 
que ainda não foram imu-
nizados anteriormente.

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação
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traficante Tho-
mas Jhayson 
Vieira Gomes, 
de 26 anos, co-
nhecido como 
3N, foi morto, 
na manhã des-
ta terça-feira, 

durante uma ação conjunta 
entre o 7º BPM (São Gonçalo) 
e a Polícia Civil, em um sítio 
de Itaboraí, na divisa com São 
Gonçalo, Região Metropoli-
tana do estado. Outros cinco 
integrantes do "Bonde do 3N" 
que estavam escondidos jun-
to com o traficante também 
foram mortos na operação.

3N chefiava o tráfico de 
drogas no Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo. O 
criminoso era considerado 
um dos mais perigosos do 
Rio e o Disque Denúncia ofe-
recia uma recompensa de R$ 
20 mil para quem desse in-
formações pela sua captura. 
Contra ele havia cinco man-
dados de prisão, entre eles 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRegião Metropolitana

O
um por tráfico de drogas e dois 
por associação para o tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, 
3N era monitorado há cerca de 
um mês e foi localizado neste 
sítio, que funcionava como es-
conderijo e ponto de encontro 
do bando, após denúncias feitas 
ao Disque Denúncia (2253-1177).

Com a chegada dos policiais 
ao local, os traficantes teriam 
reagido e houve confronto, 
que resultou na morte de Tho-
mas Jhayson e outros cinco 
comparsas. Quatro fuzis, qua-
tro pistolas, granadas e diver-
sos carregadores foram apre-
endidos com o grupo.

DE 2N PARA 3N
Thomas Jhayson começou 

a vida no crime conhecido 
como 2N ou Neném, quando 
ainda fazia parte da facção 
Comando Vermelho (CV). No 
entanto, em abril deste ano, 
ele mudou de facção e apeli-
do, após a morte do compar-
sa Antonácio do Rosário, o 

Schumaker, que comandava 
o tráfico no Jardim Catarina, 
em São Gonçalo. Na época, 
2N usou as redes sociais para 
anunciar o novo nome, 3N, 
em referência ao Terceiro 
Comando Puro (TCP).

De acordo com investiga-
ções da Polícia Civil, Schu-
maker e cinco de seus segu-
ranças teriam sido mortos 
porque o traficante não acei-
tou migrar com 2N para a ou-
tra organização criminosa. O 
chefe do Salgueiro é aponta-

do como um dos responsáveis 
pela morte do comparsa.

CASAMENTO E 
OSTENTAÇÃO

Mesmo foragido, 3N e seus 
comparsas adoravam publicar 
fotos nas redes sociais. Em 
janeiro deste ano, ele casou 
em uma igreja no Complexo 
do Salgueiro e fez uma festa 
para comemorar. Os registros 
da cerimônia foram comparti-
lhados por pessoas próximas 
ao casal nas redes sociais.

A l g u m a s  f o t o s  a p a r e -
c i a m  c o m  o  r o s t o  d e  3 N 
c o b e r t o  e  o u t r a s  n ã o  s e 
i m p o r t a v a m  c o m  e s s e 
d e t a l h e .  E n t r e  o s  c o n v i -
d a d o s  e s t a r i a  o  t r a f i c a n -
t e  L u i z  R i c a r d o  M o n t e i r o 
C u n h a ,  o  R i c a r d i n h o ,  s e u 
b r a ç o  d i r e i t o  e  s e g u r a n -
ç a  p e s s o a l .

Em outras postagens nas 
redes sociais mostram os cri-
minosos em viagens pela Re-
gião dos Lagos e até em uma 
boate de São Gonçalo.

Traficante Thomas Jhayson Vieira Gomes, o 3N 

Traficante 3N é morto 
em sítio de Itaboraí

Reprodução da Internet 

Um sobrinho do cantor 
Naldo Benny é um dos dois 
mortos da operação desta se-
gunda-feira (25) no Comple-
xo da Maré.

De acordo com a polícia, 
dois suspeitos armados foram 
mortos em confrontos, um lo-
calidade conhecida como Vila 
do João e outro na Baixa do 
Sapateiro. Ambos foram leva-
dos para o Hospital Federal de 
Bonsucesso, mas não resisti-
ram aos ferimentos.

Segundo a assessoria do 
hospital, um dos corpos foi 
identificado pela família 
como sendo Dennis Brito, 
sobrinho de Naldo.

A assessoria do funkeiro 
afirmou no início da madru-
gada desta terça-feira (26) 
que Dennis foi baleado e 
morto na comunidade Vila 
dos Pinheiros.

"Naldo está profundamente 
abalado, pois era um sobrinho 
querido. Naldo está muito tris-

Sobrinho do cantor Naldo Benny é 
morto em ação da polícia na Maré

te. E junto da mãe do Dennis, 
sua irmã Soleide, Naldo sem-
pre foi muito próximo a essa 
irmã. Ele amava o Dennis. A fa-
mília está completamente sem 
chão", comunicou.

Naldo também foi às redes 
sociais manifestar pesar.

"Dennis eu te amo! Descance 
[sic] em paz. Que dor no coração 
meu Deus! Saudades...", escreveu.

Sem saúde e sem aulas
Segundo informações da 

Secretaria de Saúde, cinco uni-
dades da comunidade foram 
fechadas por conta do tiroteio: 
Clínica da Família Adib Jatene, 
Clínica da Família Diniz Batis-
ta, Clínica da Jeremias Moraes, 
Centro Municipal de Saúde Vila 
do João e Centro Municipal de 
Saúde Augusto Boal.

Ainda por causa da operação, 
25 escolas da região tiveram o 
horário de funcionamento afe-
tados, segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

Foto: Reprodução/TV Globo

Os policiais apreenderam 
sete radiocomunicadores, seis 
cadernos de anotação do tráfi-
co, um fuzil, um carro roubado 
e 26 tabletes de maconha.

Equipes do Batalhão de 
Ações com Cães (BAC), do Bata-
lhão de Operações Policiais Es-
peciais (BOPE), do Batalhão de 
Polícia de Choque (BPChq) e do 

Grupamento Aeromóvel (GAM) 
também atuaram na região.

Recorde de mortos 
pela polícia

Também nesta segunda-fei-
ra (25), o Instituto de Segurança 
Pública (ISP) divulgou as esta-
tísticas da violência de 2019 até 
o mês de outubro e afirmou que 

a PM bateu recorde de mortos 
em ações.

Este ano, em 10 meses, 1.546 
pessoas foram mortas pela 
polícia. O número, o maior da 
série histórica, já superou os 
registros dos 12 meses de 2018, 
quando foram 1.534 óbitos.

A contagem é feita desde 
1998.

Dênis Brito, sobrinho de Naldo Benny



POLÍTICA

IN
FO

Quarta-Feira 27 Novembro de 2019

6 SERVIÇOS

mercado de 
trabalho está 
ficando mais 
sênior graças 
ao número 
crescente de 
idosos ingres-
sando nas 
u n i v e r s i d a -

des. Hoje, no Brasil, há qua-
se 20 mil universitários com 
idades entre 60 e 64 anos. Na 
faixa etária acima dos 65 anos, 
há mais de 7 mil universitá-
rios. Com este novo cenário, as 
empresas começam a oferecer 
oportunidades também para 
pessoas mais velhas que es-
tão em busca de aprendizado. 
Uma delas é o Grupo Cataratas 
— a principal concessionária de 
ecoturismo do país — que aca-
ba de criar o programa “Vóvô 
estagiário”, com vagas de está-
gios para universitários idosos 
que possuem netos. A empre-
sa, responsável por adminis-
trar o AquaRio, RioZoo, Cata-
ratas do Iguaçu, Fernando de 
Noronha, entre outros pontos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEducação 

O
turísticos do país, disponibiliza 
as vagas através do link: vagas.
com.br/v1949934 , até o dia 30 
de novembro.  

São oportunidades para estu-
dantes a partir do 3º período de 
todos os cursos e graduação e o 
processo seletivo inclui triagem 
curricular, entrevistas e dinâmica 
de grupo. Na fase final, os candi-
datos realizam entrevistas com o 
gestor da vaga pleiteada. 

“Ter vontade de aprender coi-
sas novas e se identificar com os 
valores do Grupo Cataratas são 
qualidades essenciais para que 
um candidato que queira partici-
par do programa de estágio “Vóvô 
estagiário”. Mas o importante é 
este o encontro entre as diversas 
gerações, no qual todos aprendem 
e saem ganhando”, diz Robson 
Lourenço, gestor da área de Gen-
te, Cultura e Carreiras (GCUCA) do 
Grupo Cataratas.  

 A bolsa-auxílio é a partir de 
R$800,00 e há também benefí-
cios, como vale-transporte, vale-
-refeição, vale-cultura, day off de 
aniversário, shiatsu, entre outros.  

Grupo Cataratas abre 
oportunidades para 
estagiários idosos  

O programa “Vóvô estagiário” é voltado para pessoas que estejam fazendo um curso superior e que tenham netos

O governo do Rio divul-
gou nesta segunda-feira 
(dia 25), o esquema de fol-
gas dos servidores estadu-
ais para as festas de fim de 
ano. De acordo com o De-
creto 46.838 — publicado 
no Diário Oficial —, o re-
cesso será nos dias 26 e 27 
de dezembro de 2019 e no 
período de 30 de dezembro 
de 2019 a 3 de janeiro de 
2020. Segundo a Casa Civil, 
o expediente será normal 
na véspera do Natal, no dia 
24 de dezembro, ficando a 
dispensa desse dia faculta-
da à decisão dos gestores.

O governo declarou que 
a medida não afetará o fun-
cionamento dos órgãos in-
tegrantes da administração 
pública, porque neste perí-

Governo do estado divulga 
esquema de folgas dos 
servidores no fim de ano

odo há "redução na procura 
por atendimento nos ór-
gãos". Além disso, afirmou 
que a iniciativa "proporcio-
nará a economia de recur-
sos públicos e atenderá ao 
princípio da eficiência".

O decreto estabelece ain-
da que "haverá compen-
sação como o objetivo de 
assegurar o cumprimento 
integral da jornada do ser-
vidor público". Cada órgão 
setorial de Recursos Hu-
manos deverá adequar essa 
compensação no prazo má-
ximo de três meses.

O ser v idor que não com-
pensar as  horas não traba-
lhadas em razão do reces-
so sof rerá um desconto 
proporcional  em sua re-
muneração.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

De acordo com o Decreto 46.838 — publicado no Diário Oficial —, o recesso será nos dias 26 e 27 de dezembro de 2019



Evento

om o tema 
“MAIS DIÁ-
LOGO, MAIS 
AMOR”, um 
dos mais tradi-
cionais even-
tos sociocul-
turais do Rio 

de Janeiro chega ainda maior e 
melhor à sua 59ª edição. No pa-
vilhão 4 do Riocentro, o evento 
reunirá, de 4 a 8 de dezembro, 
cerca de 300 expositores -  32% 
a mais  do que a edição passada 
- cheios de novidades. A Feira da 
Providência é um convite para 

que o público conheça a diver-
sidade através de múltiplas cul-
turas, entretenimento, produtos 
típicos, artesanato e culinária re-
gional. Para os visitantes, muitas 
opções para compras, lazer e di-
versão, numa programação que 
reúne apresentações de danças, 
manifestações folclóricas e re-
creação infantil.

A Feira da Providência tem 
toda a sua renda revertida para 
os projetos sociais do Banco da 
Providência, que atua em de-
zenas de comunidades com os 
mais baixos índices de desen-

Maior e Melhor: 59ª 
Feira da Providência 
no Riocentro 

C
A Feira da Providência tem toda a sua renda revertida para os projetos sociais do Banco da Providência

Culturando 
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volvimento humano do Rio de 
Janeiro. Por isso, a compra de um 
ingresso é também um ato de 
solidariedade. Quem quiser ga-
rantir as entradas para o evento 
antecipadamente pode acessar 
o link: https://www.feiradaprovi-
dencia.org.br/ingressos.

A Feira da Providência tam-
bém é entretenimento! No Pal-
co Cultural, diferentes atrações, 
como apresentação de grupo de 
passinho, dança inclusiva, Kpop 
coreano e as tradicionais apre-
sentações de danças folclóricas, 
como espanhola, russa e escoce-

sa. E não vai faltar diversão para as 
crianças. Uma área de recreação 
infantil será montada no evento 
reunindo muitos brinquedos e 
atividades.

A programação completa do 
evento está no site www.feira-
daprovidencia.org.br

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

Maior centro de experiên-
cia cervejeira da América do 
Sul, a Cervejaria Bohemia, 
em Petrópolis, não para de 
oferecer novidades e acaba 
de lançar mais uma experi-
ência para os visitantes: a 
"Chave do Mestre". Dispo-
nível desde o início de no-
vembro, o novo tour é 100% 
guiado e conta com quatro 

degustações de chopes e 
acesso a microcervejaria do 
Complexo de Entretenimen-
to, onde são produzidas as 
"Criações do Mestre", cho-
pes exclusivos que o públi-
co só encontra no Bar ou 
Restaurante Bohemia. A vi-
sitação acontece de terça a 
sábado, às 13h e às 16h30.

O "Tour Chave do Mestre" 

é uma jornada interativa 
pela história, arte e ciência 
da fabricação de uma das 
bebidas mais populares do 
mundo. Durante a visita, é 
possível degustar diferentes 
rótulos de Bohemia direto 
da fonte e ainda ganhar um 
brinde exclusivo.  

O público tem a oportuni-
dade de fazer uma imersão 

no processo de produção, 
equipamentos e curiosida-
des, em um ambiente mo-
derno e interativo. Para isso, 
vai  conhecer a microcerve-
jaria, onde são preparadas 
cervejas exclusivas - as Cria-
ções dos Mestres -,  e os vi-
sitantes podem ver de per-
tinho o funcionamento de 
uma fábrica. 

Cervejaria Bohemia inaugura "Chave do Mestre",  nova 
experiência do complexo de entretenimento

dianapiresassessoria@gmail.com
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Diana Pires
Contato@jornalpovo.com.br

o próximo sá-
bado, dia 30 
de novembro, 
o Centro de 
Treinamento 
da Seleção Bra-
sileira,  abrirá as 
portas para re-

ceber a Copa Conleste. O evento 
será um campeonato de futebol 
composto por servidores públi-
cos dos Municípios do Consór-
cio e do Governo do Estado.

Popularmente conheci-
do como “Granja Comary”, o 
Centro de Treinamento da Se-
leção Brasileira fica localizado 
no Município de Teresópolis, 
na região serrana do Estado 
do Rio de Janeiro. O local foi 
inaugurado em abril de 1987 
e, desde então, deu espaço 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Granja Comary recebe 
a Copa Conleste

N

Foto: Divulgação

A Copa Conleste será formada por seis times compostos pelos Municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Magé, Niterói e Teresópolis

para grandes craques do futebol 
pisarem seus gramados.

Agora, outros craques terão a 
honra de ocupar esses mesmos 
gramados.

A Copa Conleste será formada 
por seis times compostos pelos 
Municípios de Cachoeiras de 
Macacu, Itaboraí, Magé, Niterói 
e Teresópolis, além do Gover-
no do Estado. As escalações dos 
componentes das equipes muni-
cipais foram feitas pelas Secreta-
rias Municipais de Esporte, com 
a ajuda dos Prefeitos.

Segundo o Conleste, o evento ser-
virá para dignificar e prestigiar a figura 
do servidor público. Peça essencial 
para o desenvolvimento político-
-administrativo das esferas governa-
mentais. Além disso, o Conleste de-
seja utilizar o esporte como vetor de 
união e colaboração intermunicipal e 
estadual para o desenvolvimento da 
Região Leste Fluminense.

O evento será patrocinado por 
empresas privadas que conside-
ram o Conleste como o principal 
eixo de comunicação regional. 
Dentre elas, destacamos a GTR3, 
a Kerui Método, a Realiza Cons-
trutora, a Riomix Celumassa, a 
APAR Embalagens e a Rede de 
Supermercados Supermarket.

Vale destacar que o Conleste 
(Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento da Região 
Leste Fluminense) tem o ob-
jetivo de traçar estratégias de 
atuação conjuntas que contri-
buam para o desenvolvimento 
regional. Além disso, o Con-
leste visa discutir políticas pú-
blicas e buscar soluções para 
áreas como mobilidade urba-
na, saúde, educação, desenvol-
vimento social e tecnológico, 

com foco nas particularidades 
e nos potenciais da região.

Além do futebol, o evento 
contará com buffet de churras-
co, show da Banda Quintal do 
Céu e DJ durante toda a progra-
mação. É importante ressaltar 
que, nesta primeira edição, o 
evento será restrito aos convi-
dados do Conleste, mediante 
apresentação do ingresso.
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