
Gilmar Mendes: 
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      

Prefeito Marcelo 
Crivella planeja 
reativar Canecão

 PM do Rio vai 
ganhar reforço 
de 375 policiais

Homem de 30 anos é 
preso ao se masturbar na 
frente de passageiras em 
trem da SuperVia
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Esportes

Vereador que 
se recusou a 
votar por 
ser o número
 24 na 
chamada pede 
desculpas 
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Talles Magno 
não seguirá 
com a seleção 
sub-17 e vai tratar 
lesão no Vasco

GeralPolícia

O suspeito teria invadido a residência 
de Maria Júlia pelos fundos, onde há um 
terreno cheio de mato.

estupra menina 
de 11 anos
Um homem, de 18 anos, foi preso na 
noite de quarta-feira, acusado de estuprar 
a cunhada, de 11 anos, dentro de casa, na 
Estrada do Sopotó, em Iguaba Grande, 
na Região dos Lagos. Populares tentaram 
linchá-lo no local do crime.

Cunhado monstro
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Leilão da ANP arrecada 
R$ 5 bilhões, mas termina 
com 4 áreas 'encalhadas'

Exploração de petróleo 

erminou com 
quatro blocos 
'encalhados' o 
leilão de cinco 
áreas de explo-
ração de petró-
leo no pré-sal 
realizado nesta 

quinta-feira (7) pela Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). A Petro-
bras, em consórcio com a chinesa 
CNODC, apresentou a única ofer-
ta do leilão, e arrematou o bloco 
de Aram, na Bacia de Santos – o 
mais caro entre os oferecidos.

Com o resultado, a arrecada-
ção da 6ª Rodada de Partilha de 
Produção, que poderia chegar a 
R$ 7,85 bilhões, ficou em R$ 5,05 
bilhões – 64,3% do total espera-
do. Ficaram sem interessados os 
blocos de Bumerangue, Cruzei-
ro do Sul, Sudoeste de Sagitário 
e Norte de Brava, que tinham 
bônus de assinatura menores.

O diretor-geral da ANP, Décio 
Oddone, admitiu que o resulta-
do foi abaixo do esperado. “Es-
tou surpreendido, sim. Espera-
va que houvesse a contratação 
dessas três áreas [pelas quais 
a Petrobras manifestou direito 
de preferência]", apontou. "Mas 
isso não tira o brilho do conjun-
to da obra dos leilões que reali-
zamos este ano. O que foi con-
tratado já garante a retomada da 
indústria”.

No modelo de partilha, o va-
lor do bônus de assinatura (valor 
que a empresa paga pelo direito 
de exploração) é fixo. Arremata 
a área a empresa ou consórcio 
que oferecer à União o maior 
percentual de óleo excedente 
da produção a partir do mínimo 
exigido em edital. Esse exceden-
te é o volume de petróleo ou gás 
que resta após a descontar os 
custos da exploração e investi-
mentos.

Na quarta-feira, a ANP levou 
a leilão 4 blocos como parte dos 
excedentes da cessão onerosa, 
com expectativa de arrecadação 
de até R$ 106,5 bilhões. Das qua-
tro áreas oferecidas, no entanto, 
duas também encalharam – e as 
outras duas foram arrematadas 
pela Petrobras, também sem 
ofertas concorrentes.

Sem disputa
17 empresas estavam habi-

litadas para disputar os blocos, 
entre elas as gigantes interna-
cionais ExxonMobil, Shell, BP 
e Chevron. Como no leilão de 
quarta-feira, no entanto, nenhu-
ma delas apresentou propostas 
pelos blocos, demonstrando de-
sinteresse dos estrangeiros pelo 
modelo brasileiro de concessão.

Pelo bloco de Aram, a Petro-
bras ofereceu o percentual mí-
nimo de óleo excedente para a 
área, de 29,96%. Para o desen-
volvimento do bloco, a ANP es-
tima investimentos de R$ 278 
milhões. A estatal não fez ofer-
tas pelos blocos de Sudoeste de 
Sagitário e Norte de Brava, ape-
sar de ter exercido o direito de 
preferência por essas áreas.

Megaleilão da cessão onerosa 
arrecada R$ 70 bilhões, mas não 
atrai estrangeiras

Por mais competição, minis-
tro governo estuda mudar re-
gras dos leilões do pré-sal

Apesar da falta de disputa, 
o ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, se disse 
satisfeito com o leilão. “Eu acho 
que foi um ciclo bem-sucedido. 
As áreas que não foram arrema-
tadas continuam aí e eu acredito 
que num futuro, que nós espe-
ramos que seja próximo, essas 
áreas, como Sépia e Atapu, vol-
tem a ser licitadas”.

Albuquerque ressaltou, po-
rém, que a pasta buscará mudan-

T
Presidente do PSL disse que ideia de tirar Bolsonaro do  partido não é fomentada, e que ele só sairá se quiser

ças regulatórias com o objetivo 
de atrair mais interesse pelas áre-
as que não foram arrematadas. 
“Nós inclusive já apresentamos 
ao Congresso Nacional algumas 
informações de que é o nosso en-
tendimento de que a gente pode 
melhorar esse regime de explora-
ção do petróleo no Brasil”

Mudança de regime
Após os resultados de quarta-fei-

ra, Albuquerque já havia afirmado 
que o governo já começou a dis-
cutir mudanças nas regras para os 
leilões para exploração de petróleo 
nas áreas do pré-sal, com o objetivo 
de estimular a competição entre as 
empresas interessadas. Ele não des-
carta até mesmo a revogação do re-
gime de partilha, com a adoção do 
regime de concessão para todas as 
áreas a serem leiloadas.

A secretária de petróleo e gás 
do ministério, Renata Isfer, disse 
que a pasta defende que áreas do 
pré-sal também possam ser ofer-
tadas sob o regime de conces-
são, não apenas de partilha, pois 
considera que esta última inibe a 
participação de investidores.

“Para as próximas rodadas de 
partilha previstas não haverá 
mudanças nas regras, com exce-
ção do direito de preferência da 

Petrobras se o Congresso efeti-
vamente aprovar essa proposta”, 
ponderou a secretária.

“O ciclo de atração de empre-
sas estrangeiras para o pré-sal 
está amadurecendo. Hoje, as 
grandes empresas de petróleo 
já têm um conjunto de blocos 
exploratórios no pré-sal suficien-
temente grande para se preocu-
parem em não mais assumirem 
riscos adicionais e, sim, come-
çarem a se preocupar a encon-
trarem esse petróleo que estão 
buscando e, posteriormente, 
produzir esse petróleo”, disse 
Oddone.

Ele ponderou, porém, que “é 
claro que se os ativos ficarem mais 
competitivos, mais baratos e mais 
atraentes” ajudaria a desencalhar 
as áreas não arrematadas nos lei-
lões. Mas reiterou a mudança de 
ciclo, de foco dos investimentos 
na produção e não mais na aqui-
sição de novos blocos.

Veja os resultados do leilão:
Aram
Bônus de assinatura: R$ 5,05 

bilhões
% de óleo para o governo: 

29,96%
Vencedor: Petrobras (80%) e 

CNODC (20%).

Bumerangue
Não recebeu propostas
Cruzeiro do Sul
Não recebeu propostas
Sudoeste de Sagitário
Não recebeu propostas
Norte de Brava
Não recebeu propostas.

Petrobras
O diretor de produção da 

Petrobras, Carlos Alberto Pe-
reira de Oliveira, disse que a 
companhia já tinha limitado 
a sua participação neste leilão 
ao bloco de Aram. Ele enfati-
zou que, embora a empresa 
tenha manifestado o direito 
de preferência por outros dois 
blocos, ela não tinha a obriga-
ção de apresentar oferta.

Oliveira destacou que não era 
interesse da Petrobras formar 
consórcio pelas outras áreas. 
“Se houvesse alguma manifes-
tação de interesse a gente tinha 
interesse de exercer o direito de 
preferência no percentual que a 
gente tinha solicitado de 30% de 
participação”.

“A gente tem expectativa de 
no ano que vem já começar os 
primeiros trabalhos, fazendo 
alguma sísmica no campo [de 
Aram]”, adiantou o executivo.

Foto: Divulgação



Polícia Fede-
ral (PF) no 
Rio abriu, 
nesta quar-
ta-feira, um 
i n q u é r i t o 
para investi-
gar o depoi-
mento pres-

tado por um dos porteiros do 
condomínio onde o presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL) tem 
uma casa, na Barra da Tijuca.

O pedido de abertura de inves-
tigação foi feito pelo Ministério 
Público Federal no Rio (MPF-RJ) 
e vai apurar se o porteiro mentiu 
em depoimento prestado nas in-
vestigações do caso do assassina-
to da vereadora Marielle Franco 
(Psol) e do motorista Anderson 
Gomes, ocorrido no dia 14 de 
março do ano passado. A investi-
gação vai apurar o cometimento 
dos crimes de obstrução de Justi-
ça, falso testemunho e denuncia-
ção caluniosa.

A
Na semana passada, o Jornal 

Nacional, da TV Globo, noticiou 
que registros do condomínio Vi-
vendas da Barra, e também o de-
poimento de um dos porteiros 
à Polícia Civil, deram conta de 
que um dos suspeitos do assas-
sinato, o ex-policial militar Élcio 
Queiroz, esteve, horas antes do 
crime, na casa do sargento apo-
sentado da PM Ronnie Lessa, 
suspeito de ser o executor da 
ação, que mora no local.

Segundo a reportagem, em 
depoimento, o porteiro infor-
mou que Élcio anunciou que iria 
não à casa de Lessa, mas à de nú-
mero 58 do condomínio, que é a 
residência de Bolsonaro no Rio. 
Ainda segundo o telejornal, em 
seu depoimento, o porteiro afir-
mou ter interfonado para a casa 
do então deputado federal e que 
"Seu Jair"” havia autorizado a 
entrada do visitante.

No entanto, registros de pre-
sença da Câmara dos Deputados 

demonstram que naquele dia 
o então deputado estava em 
Brasília. Para o Ministério Públi-
co estadual (MPRJ), o porteiro 
mentiu sobre a ligação para a 
casa da família do presidente.

Após os acontecimentos, o 

ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sergio Moro, pediu 
ao procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, a abertura 
de um inquérito para apurar 
"todas as circunstâncias"” da 
citação do nome do presiden-

te. Em seguida, Aras remeteu 
o pedido para o MPF-RJ, que 
pediu a abertura do inquéri-
to à PF. Na mesma decisão, o 
procurador-geral arquivou a 
citação por entender que não 
havia evidências de crime.

 Pedido de abertura de inquérito foi feito pelo MPF

PF abre inquérito para investigar 
depoimento de porteiro do 
condomínio de Bolsonaro

Foto: Armando Paiva / Agência O Dia 

 Sindicato informou também que a categoria permanece na porta das 25 unidades de ações socioeducativas

O Sindicato dos Servidores do 
Departamento Geral de Ações So-
cioeducativas (Sind-Degase) infor-
mou, nesta quarta-feira, que a greve 
da categoria continua, apesar de 
liminar concedida nesta terça pelo 
Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) 
determinar que os funcionários re-
tornassem ao trabalho em 24 horas, 
sob pena de a entidade ser multada 
diariamente em R$ 400 mil.

Em nota, o sindicato diz que 
não houve notificação oficial para o 
término da greve e que não há, por-
tanto, suspensão da paralisação. Se-
gundo o texto, para que a greve ter-
mine, é necessária a realização de 
uma assembleia em que servidores 
votem para avaliar se suspendem 
ou mantêm o movimento.

O sindicato informou também 
que a categoria permanece na porta 
das 25 unidades de ações socioedu-
cativas e que na sexta os servidores 
vão se reunir às 7h no Centro de So-
cioeducação Dom Bosco, na Ilha do 
Governador, para avaliar os rumos 
da greve, que começou terça.

O diretor-geral do Degase, Már-
cio de Almeida Rocha, informou 
que foram atendias de imediato 
três reivindicações da categoria: o 
pagamento do Regime Adicional 

Servidores do Degase mantêm greve, apesar de decisão da Justiça

de Serviço (RAS), a implementação 
imediata do porte de armas para os 
agentes de segurança socioeducati-
vos e o concurso público que se des-
tina a preencher os cargos efetivos 
em vacância, já em fase de imple-
mentação do edital.

A única reivindicação não aten-
dida foi a progressão funcional, 
questão que está sendo tratada com 
a Casa Civil, por conta do Regime de 
Recuperação Fiscal do Estado, ex-
plicou Rocha.

Liminar da Justiça 
Na decisão, com caráter li-

minar, o presidente do TJRJ, 
o desembargador Claudio de 
Mello Tavares, acolheu pedido 

da Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE), em ação movida 
contra o sindicato.

"A greve dos servidores, inicia-
da nos primeiros minutos desta 
terça-feira, paralisou 25 unida-
des do Degase. Foram afetadas 
atividades escolares e de cursos 
profissionalizantes, visitação aos 
internos, transferências de uni-
dades, realização de audiências 
públicas, escolta e a condução a 
hospitais para consultas ambula-
toriais (exceto em casos de emer-
gência), atividades externas e 
utilização de viaturas (exceto 
para diligências relacionadas aos 
flagrantes de atos infracionais)", 
diz Tavares, na decisão.

Foto: Divulgação / Sind-degase O prefeito Marcelo Cri-
vella recebeu uma comiti-
va da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), 
na tarde desta quarta-feira, 
para tratar a reativação do 
Canecão. Segundo Crivella, 
a reabertura da casa de 
show vai revitalizar a cidade 
e criar uma viabilidade eco-
nômica para a universidade.

"Esse projeto é maravi-
lhoso, porque não só vai 
revitalizar nossa cidade, 
mas também criar viabili-
dade econômica, através da 
UFRJ, que tem contribui-
ções fantásticas e históricas 
para o Rio. Teremos a opor-
tunidade de trazer de volta 
o Canecão. Também vão se 
criar áreas comerciais, ge-
rando muitos empregos", 
afirmou o prefeito.

Cobiçado por músicos, o 
espaço, de 116 mil metros 
quadrados, entre a Aveni-
da Venceslau Braz e a Rua 

Crivella planeja reativar Canecão
Lauro Muller, está fechado 
desde outubro de 2010. O 
encerramento ocorreu após 
uma briga judicial de quase 
40 anos entre a Universi-
dade Federal do Rio (UFRJ) 
e o antigo inquilino, o em-
presário Mário Priolli. Des-
de então, nada foi feito no 
local.

O Canecão foi inaugu-
rado em 23 de junho de 
1967.A transformação de 
cervejaria em casa de espe-
táculos se deu dois anos de-
pois, com show de Maysa, 
dirigido por Bibi Ferreira.

Pelo palco, passaram 
artistas nacionais e inter-
nacionais consagrados em 
longas temporadas até a 
UFRJ conseguir o direito de 
retomar o lugar. A universi-
dade recebeu o terreno da 
União nos anos 1960. A ins-
tituição argumentava o não 
pagamento do aluguel pelo 
ex-dono.
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este sábado, o 
Ginásio do Co-
légio Fluminen-
se de Vilar dos 
Teles recebe, a 
partir das 19h, 
a quarta edição 

do Strikers Kickboxing. A luta 
principal será entre Michael PQD 
e Renan Altamiro, destaques 
em um card com muitos outros 
confrontos equilibrados. O even-
to é uma realização do Projeto 
#Vemcer, presidido por Tatiana 
Figueiredo, e terá transmissão 
pelo YouTube da Band Sports. O 
colégio fica na  Rua Paulo Soares 
do Nascimento, 305.

O Projeto #Vemcer desde 2017 
promove a integração usando 
a prática esportiva, implemen-
tando valores de cidadania e 
solidariedade, desenvolvendo 
potenciais e resgatando projetos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Sábado de luta na Baixada

N
de vida. Atualmente cerca de 700 
pessoas são atendidas. De graça.

"O projeto surgiu da união de 
vários amigos, que decidiram re-
alizar um trabalho voluntário de 
socialização por meio do espor-
te, voltado, principalmente, para 
crianças e adolescentes. Com o 
passar do tempo, verificamos que 
a área de abrangência poderia ser 
ampliada para outros segmentos 
da população", explica a presiden-
te Tatiana Figueiredo.

O centro oferece aulas de Muay 
Thai, Kickboxing, Judô, Jiu Jitsu, 
Luta Livre, Capoeira, Ginástica para 
a Melhor Idade e reforço escolar. 
Além disso, promove ações para 
proteção e adoção de animais e, 
desde agosto, incorporou o Empo-
deradas, projeto da lutadora Érica 
Paes que ensina mulheres a se pro-
tegerem da violência, em especial a 
doméstica. "Nossa principal meta é 

promover a socialização de crian-
ças e adolescentes que, muitas das 
vezes, não dispõem de qualquer 
atividade de lazer. Além disso, 
é inegável que a prática de uma 
modalidade esportiva educa emo-

cionalmente e fisicamente. Isso 
sem contarmos com os benefícios 
secundários às famílias. O Projeto 
não abre mão de que os alunos es-
tejam regularmente matriculados 
na rede de ensino", explica Tatiana.

Para aproveitar dos benefícios 
do #Vemcer, o primeiro passo é 
fazer contato pelo e-mail proje-
tovemcer@gmail.com ou pelos 
telefones 2751-4189 e 97933-2373 
(WhatsApp).

O evento é uma realização do Projeto #Vemcer, presidido por Tatiana Figueiredo, e terá transmissão pelo YouTube da Band Sports

as

A abertura da mostra aconteceu na manhã da última segunda-feira

A inclusão em forma de arte 
e com muita criatividade. Esse 
é o projeto “Inclusão em Cores: 
Educação Especial Inclusiva em 
Movimento”, que está transfor-
mando alunos com algum tipo 
de deficiência da rede municipal 
de Nova Iguaçu, em artistas. Du-
rante um mês, eles retrataram em 
desenhos seu próprio olhar sobre 
inclusão. Foram mais de cem tra-
balhos e, 19 deles, selecionados 
para fazer parte da exposição que 
leva o nome do projeto.

A abertura da mostra aconte-
ceu na manhã da última segun-
da-feira, na Casa do Professor, na 
sede da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), no bairro da 
Luz. Na ocasião foi lançado tam-
bém a segunda edição de um 
livro com imagens de diversas 
atividades realizadas ao longo do 
ano pelos estudantes nas escolas 
municipais que possuem educa-
ção especial.

Um coração gigante com flo-
res coloridas, cada uma repre-
sentando professores e colegas 
de turma, mostra como Danita 
Bento Elias dos Santos, de 27 
anos, expressou o carinho dela 
por aqueles que a cercam. A de-

Alunos de Nova Iguaçu participam de 
exposição sobre inclusão

ficiência intelectual não limitou o 
talento da estudante e o desenho 
dela foi um dos selecionados.

“Adoro desenhar e escolhi o 
coração porque recebo muito ca-
rinho. Gosto também de música 
e de tocar piano. Estou muito fe-
liz que meu desenho tenha sido 
escolhido”, orgulha-se a aluna do 
Centro de Ações Integradas Casto-
rina Faria Lima (Caiesp).

Nova Iguaçu possui na rede 
municipal cerca de mil alunos 
com algum tipo de deficiência. 
Eles são acompanhados por pro-
fessores e agentes de inclusão, que 
estão sendo capacitados na Casa 
do Professor com cursos específi-

cos para cada tipo de deficiência, 
como braile e libras, para atender 
os estudantes surdos ou mudos, 
por exemplo. Depois da Casa do 
Professor, a exposição será itine-
rante, percorrendo escolas e es-
paços públicos.

“Nova Iguaçu tem se destaca-
do na educação especial, prepa-
rando alunos e professores para 
inclusão com cursos de forma-
ção. Aumentamos este ano, de 
300 alunos com deficiência, para 
mais de mil estudantes. Todos 
são acolhidos e recebem uma 
educação pública de qualidade”, 
afirma a secretária de Educação, 
Maria Virgínia Andrade Rocha.

 Foto: Divulgação

 Projeto #Vemcer promove 
quarta edição do Strikers 
Kickboxing neste sábado

 Celebrada no nosso país no 
dia 20 de novembro, o Dia da 
Consciência Negra tem o pro-
pósito de promover a igualdade 
racial no Brasil. Através de vá-
rios temas culturais, e despertar 
a reflexão sobre a inserção dos 
negros em todos os aspectos na 
sociedade brasileira. Na cidade 
de Mesquita, essa reflexão co-
meça pelas unidades escolares. 
Nesta quinta-feira, os  alunos 
da escola Américo dos Santos 
visitaram o sítio arqueológico 
da Gamboa. E segue durante o 
mês com programação até o dia 
22, entre as 13h e 23h.

A data faz referência a Zum-
bi do Quilombo dos Palmares. 
Ele foi um líder negro que te-
ria morrido neste dia, no ano 
de 1695, lutando pela liberda-
de do seu povo. Em 2003 no 
Brasil foi criada a lei nº 10.639, 
que institui o estudo da his-
tória da África no ensino das 
escolas brasileiras. Além da 
história dos negros, sua cultu-
ra e suas lutas no nosso país, 
como forma de combate à dis-
criminação racial. E de promo-

Mês da Consciência Negra com 
atividades em Mesquita

ção da inserção dos negros no 
mercado de trabalho.

A visita de alunos ao Sítio 
Arqueológico, na Gamboa, no 
centro do Rio, faz parte do co-
nhecimento da história dos 
negros no Brasil. Trata-se de 
um Centro Cultural, onde se si-
tua o Cemitério dos Pretos No-
vos, também conhecido como 
Memorial. Pretos Novos era o 
nome dado aos escravos que 
chegavam ao país. O local é um 
casarão onde existiu entre os 
anos de 1769 e 1830, um cemi-
tério de escravos. A criação do 
Sítio tem a finalidade de expor 
a história da cultura africana, 
com um grande acervo literá-
rio sobre seu povo e as artes 
indígenas e afro-brasileiras.

as



m homem 
de 30 anos 
foi preso em 
f l a g r a n t e , 
na manhã 
desta quin-
ta-feira, por 
se mastur-
bar dentro 

de um trem da SuperVia. O 
caso aconteceu por volta 
das 7h, na altura da estação 
Deodoro da companhia, na 
Zona Oeste do Rio. O sus-
peito praticou o ato sexual 
ao tentar encostrar em duas 
passageiras, uma de 21 e ou-
tra de 38 anos, que estavam 
na mesma composição.

No depoimento prestado 
na 35ª DP (Campo Grande), 
para onde todos foram leva-
dos, as vítimas disseram que 
o homem tentou encostar 
nelas diversas vezes. Até que 
elas reclamaram e os demais 

Absurdo

U
passageiros o expulsaram do 
vagão, na estação Deodoro.

"O vagão estava cheio, ai o 
rapaz ficou próximo da pri-
meira, que até então não es-
tranhou. Ele começou a levar 
a mão até a cintura e inicial-
mente ela achou que era para 
pegar o celular. Até que ele 
encostou nela, com ela ainda 
não entendendo o que estava 
acontecendo. Foi quando ela 
percebeu que ele estava se 
masturbando por debaixo da 
roupa", conta o delegado Ed 
Wilson da Silva Corrêa.

REINCIDENTE
Ainda no depoimento na 

distrital, as duas mulheres dis-
seram que o homem se afastou 
da primeira para se aproximar 
da segunda e fez as mesmas 
coisas. Esta disse ainda que 
tentou colocar a bolsa entre 
eles. As se olharam, quando 

chegaram a questioná-lo per-
guntando "o que está haven-
do? Está passando mal?". Foi 
então que os demais passagei-
ros intervieram.

O delegado conta que o 
homem preferiu ficar quie-

to em seu depoimento. Ele, 
inclusive, já tem uma passa-
gem pela polícia pelo mesmo 
crime, cometido em 2015, 
em Ricardo de Albuquerque, 
também na Zona Oeste.

"Na época, ele foi enquadra-

do na lei antiga. Antigamente 
você respondia por contra-
venção. Agora, ele vai respon-
der por importunação sexual, 
ficando preso e será encami-
nhado para uma audiência de 
custódia", avisa Ed Wilson.

Vítimas desceram na estação de Deodoro para reclamar do crime

Homem de 30 anos é preso ao 
se masturbar na frente de 
passageiras em trem da SuperVia

Foto:  Divulgação / SuperVia
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Michail Douglas Damascena Barbosa, o Comandinho

Homem foi espancado por populares antes da chegada da polícia

Um dos gerentes do tráfico 
de drogas da Vila Kennedy foi 
preso, nesta quarta-feira, du-
rante uma operação da PM na 
comunidade da Zona Oeste do 
Rio. Michail Douglas Damasce-
na Barbosa, conhecido como 
Comandinho, de 28 anos, foi 
capturado quando agentes do 
14º BPM (Bangu) procuraram 
os envolvidos na morte do PM 
Raphael Henrique Santos da 
Silva, 31. O soldado foi assassi-
nado em um dos acessos à co-
munidade na terça, quando o 
pneu de seu carro furou e ban-
didos o atacaram.

Além de Comandinho, a ope-
ração do 14º BPM também pren-
deu Alessandro Barros, o Rus-
sinho, de 24; Rodrigo Vinícius 
Garcia Ramos, o Das Arábia, 27; 
Daniel Pereira do Nascimento, o 
Do Grão (oriundo do Grão-Pará, 
em Nova Iguaçu), 19; e Mayke 
Fernandes Paranhos, o Bam 
Hmas, 24.

Comandinho é apontado de 
envolvimento na morte do sar-
gento do Exército Bruno Albu-
querque Cazuca, 35, assassinado 

Gerente do tráfico na Vila Kennedy é preso 
em operação para localizar assassinos de PM

durante um arrastão, em Campo 
Grande, em fevereiro do ano pas-
sado. Em janeiro desse ano, um 
outro suspeito de participação no 
crime, Lívio Bruno da Silva Pinto, 
20, foi preso na estação Olaria do 
BRT Transcarioca.

Ainda segundo a PM, o gerente 
do tráfico atua na localidade co-
nhecida como Pedra. Contra ele, 
havia um mandado de prisão em 
aberto por tráfico de drogas. 

Os criminosos presos nesta 
terça são da facção Comando 
Vermelho (CV). Eles estavam 
com três fuzis falsos, que ha-
viam sido roubados de um 
paint ball, um radiotransmis-
sor, além de uma grande quan-
tidade de drogas.

Os presos e o material fo-
ram levados para a 35ª DP 
(Campo Grande), onde o 
caso foi registrado.

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Foto: Reprodução/Internet

Um homem, de 18 anos, foi 
preso na noite desta quarta-
-feira, acusado de estuprar a 
cunhada, de 11 anos, dentro 
de casa, na Estrada do Sopo-
tó, em Iguaba Grande, na Re-
gião dos Lagos. Policiais do 
25ºBPM (Cabo Frio) foram 
acionados para o local por 
uma testemunha enquanto 
populares tentavam linchá-lo 
no local do crime.

Menina de onze anos é estuprada e 
cunhado é acusado pelo crime

De acordo com a página 
portal RC 24 Horas, a irmã da 
vítima, de 19 anos, que estava 
grávida, passou mal e foi levada 
ao hospital. Enquanto a jovem 
estava fora, o acusado atacou a 
menina. Ela saiu da residência 
e buscou ajuda com vizinhos.

A Polícia Militar informou 
que uma equipe encontrou o 
acusado e o encaminhou para 
a 126ªDP (Iguaba Grande).
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om a chega-
da da época 
mais quente 
do ano, os 
dias ficam 
mais longos 
e as crianças 
mais agita-
das. Neste 

período, a maioria dos pas-
seios são na piscina, na praia, 
em clubes e parque aquáticos, 
isso porque o calor incomoda 
as crianças tanto quanto os 
adultos. Então, a hora do banho 
é um momento em que os pe-
quenos precisam de mais aten-
ção e cuidado, além do alívio 
em relação ao calor, a atenção 
deve ser redobrada principal-
mente nas áreas que ficaram 
mais expostas ao sol.

A Phisalia, empresa consa-
grada no segmento de higiene 
pessoal, contém em seu portfó-
lio a marca Lukinha, especiali-
zada no público infantil. Junto 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

C
com a médica pediatra Mariana 
Gouveia, a linha reuniu dicas para 
o melhor aproveitamento da hora 
do banho.

 Cuidados com a pele 
Na época do calor, o risco de as-

saduras e dermatites no corpo da 
criança é maior, principalmente 
na região das fraldas e nas outras 
dobrinhas. “É recomendado man-
ter essas partes sempre frescas e 
arejadas, além disso, trocar as fral-
das com uma frequência maior. O 
banho com a água na temperatura 
ambiente é também uma ótima 
escolha”, simplifica a pediatra. A 
linha de banho Lukinha possui o 
shampoo, condicionador e sabo-
nete líquido glicerinado, que com 
base vegetal e livre de componen-
tes químicos, são ideais para a cui-
dar da pele do bebê.

 O bebê na praia 
Para levar o bebê na praia é 

preciso deixar sua bolsa bem 

Descubra quais são os 
produtos ideais para cuidar 
do seu bebê no calor

 Durante os dias mais quentes do ano, o cuidado com o bebê é redobrado e o Lukinha possui os produtos ideias para proteger o seu pequeno 

Foto: Divulgação

preparada. Durante o tempo 
fora de casa é preciso redobrar 
todo cuidado com os peque-
nos, inclusive quando o assun-
to é a areia. “As toalhas ume-
decidas Lukinha auxiliam na 
hora de tirar a areia que entra 
na fralda. Além disso é usada 
para limpar as mãos, o rosto e 
a boca do bebê. Pode também 
higienizar a mama antes de 
amamentar”, conta Gouveia.

 Hora de dormir 
Garantir uma boa noite de 

sono para a criança durante as 
noites quentes é simples e fácil, 
o segredo é ter no guarda roupa 
dos pequenos roupinhas refres-
cantes, tipo regatas, shorts sandá-
lias e chinelos. Para deixar o bebê 
tranquilo e ajudar na hora do 
dormir, a Lavanda Lukinha é per-
feita. “Com essência de fórmula 
suave e extrato de lavanda, ela 

combate a insônia, acalma o cor-
po e protege a pele do pequeno”, 
ressalta a pediatra.

A criança é mais frágil quando o 
assunto é o calor, por isso é super 
indicado aos pais que redobrem a 
atenção. “Esta é uma época do ano 
que todo cuidado é pouco, portan-
to, é preciso escolher os produtos 
ideais para proteger o bebê e apro-
veitar os dias com tranquilidade”, 
afirma Gouveia. 

 O medo é uma emoção que 
se caracteriza por um intenso 
sentimento, habitualmente 
desagradável, provocado pela 
percepção de um perigo, seja 
presente ou

 futuro, real ou suposto. É 
uma das emoções primárias 
que resultam da aversão na-
tural à ameaça, presente tanto 
nos animais como em seres 
humanos. 

Essa herança primitiva pro-
tegeu o homem de ameaças 
como animais, preparando-os 
para luta ou fuga e nos prote-
ge em situações simples, como 
avaliar o risco

 ao atravessar uma rua, por 
exemplo. Porém, esse medo, 
quando intenso, pode levar-
-nos a uma avaliação extrema 
e pouco realista das coisas. 

É comum encontrarmos 
nos pronto-atendimentos de 
hospitais pessoas com queixas 
cardiológicas, sintomas como 
tontura, arritmia, uma sensa-
ção de morte, dor

 no peito, enfim, sintomas, 
que, quando avaliados, estão 

relacionados ao medo patoló-
gico que tornou-se ansiedade. 
Questionadas, após a crise ini-
cial, essas pessoas relatam esse 
medo e desconforto extremo, 
que avaliados, não se baseiam 
em realidade. 

Em alguns casos, a situação 
extrema de medo pode fazer 
com que a pessoa não consiga 
participar de festas, viajar de 
avião, sair na rua, conviver, tra-
balhar,

 estudar. Nesse caso, esta-
mos falando de um medo que 
virou doença. 

Geralmente, as doenças re-
lacionadas ao medo têm ca-
ráter emocional, como trans-
torno do pânico, ansiedade 
generalizada, transtorno de 
estresse pós-traumático

 (que acontece depois de 
um assalto ou sequestro, por 
exemplo), ou seja, todos os 
transtornos de ansiedade têm 
relação direta com essas situa-
ções de medo desproporcional 
e paralisante.

Uma questão preocupante 
é que pessoas afetadas pela 

 Medo: qual o limite entre o normal e a doença? 
ansiedade, poderão também 
passar pela depressão, ou seja, 
sofrer com duas condições 
que são debilitantes

 e trazem prejuízos ao per-
curso normal da vida. Saúde 
e bem-estar efetivo são direta-
mente prejudicados naqueles 
que passam pelos transtornos 
ansiosos. 

Quanto mais negamos e evi-
tamos as situações de medo, 
mais ansiosos ficamos, ou 
seja, apenas vamos superar se 
lidarmos com isto, ou seja, se 
ao invés de

 nossa inimiga ela passe a 
ser amiga e nossos sentimen-
tos de angústia sejam minimi-
zados. Emoções não são inimi-
gas, mas são guias, sinalizam 
que algo vai bem ou não vai 
bem. Não tenha raiva delas, 
mas as compreenda para dis-
cernir aquilo que pode ser me-
lhorado

 em sua vida. 
A virada se dará quando não 

mais dominado pelo medo, 
você consiga fazer uma avalia-

ção mais realista e com menor 
sofrimento das situações, tra-
zendo mais

 racionalidade e, com isso, 
maior controle sobre aquilo 
que sente. Será importante in-
cluir doses de realismo, mas 
sem o negativismo que geral-
mente é uma lente bastante 
usada pelas pessoas ansiosas. 

Não temos o controle de 
tudo e nem tudo sairá de for-
ma perfeita. É esta necessidade 
que vamos criando, que acaba 
por ser uma das causadoras da 
tal ansiedade.

 Permita-se ver as situações 

de uma forma diferente, e, aci-
ma de tudo, aceite a orienta-
ção médica e psicoterapêutica 
quando as situações de ansie-
dade se tornarem prejudiciais 
à sua saúde e ao andamento de 
sua rotina diária.

* Elaine Ribeiro é
 psicóloga clínica e organiza-

cional da Fundação João Paulo 
II / Canção Nova. Twitter: @
elaineribeirosp

Blog:
http://temasempsicologia.

wordpress.com

as Elaine Ribeiro é psicóloga clínica e organizacional da Fundação João Paulo 

 Foto: Divulgação
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

 Unidos de Bangu lança samba e 
coroa sua rainha de bateria no dia 13

 Luciana Telles realiza ensaio sensual e exibe boa forma 

A Unidos de Bangu 
prepara uma grande festa 
para apresentar à sua co-
munidade o samba-enre-
do para o carnaval 2020 e 
coroar a rainha de bateria 
Darlin Ferrattry, no dia 13 
de novembro, a partir das 
20h, no Cassino Bangu. A 
noite será marcada por di-
versas atrações musicais, 
com a super apresentação 
da cantora Lexa e dos seg-
mentos da primeira escola 
da Zona Oeste.

Atual rainha de batei-
ra da Unidos da Tijuca, 
Lexa não poderia ficar 
de fora do evento. Ela, 
que reinou à frente do 
Caldeirão da Zona Oeste 
nos últimos dois carna-
vais, passa a faixa para 
Darlin, sua mãe. Para ani-
mar ainda mais o evento, 
o cantor Dudu Nobre, o 
grupo Swing Simpatia e 
a escola do Borel também 
já confirmaram presença. 
Presidente da agremiação 
da Zona Oeste, Thiago 
Oliveira convoca todos os 

moradores da região para 
uma bela festa:

- Planejamos minun-
ciosamente este evento 
para que tudo seja perfeito. 
Vamos para o terceiro ano 
seguido na Sapucaí e isso 
nos orgulha muito, princi-
palmente se tratando de 
uma escola da tradição da 
Unidos de Bangu. A cada 
carnaval, vamos aprenden-
do mais e colhendo melho-
res resultados. Teremos um 
samba forte, valente e que 
irá impulsionar ainda mais 
o canto de nossa comunida-
de. Convido toda Zona Oes-
te para o lançamento dele, 
prestigiando a nossa nossa 
rainha de bateria Darlin - 
afirma Thiago.

Em 2020, a Unidos de 
Bangu será a terceira a 
desfilar no sábado de car-
naval, dia 22 de fevereiro, 
com o enredo "Memórias 
de um Griô: a diáspora 
africana numa idade nada 
moderna e muito menos 
contemporânea", do car-
navalesco Bruno Rocha.

Uma mulher do século XXI, 
multifacetada, Luciana Telles é 
atleta, chef de cozinha, naturo-
pata terapêutica e musa do car-
naval. Para comemorar a boa fase 
da vida profissional e pessoal, a 
beldade realizou um ensaio fo-
tográfico sensual nos Altos de 
Santa Tereza, com a  produção  de 
André Moraes e Karlla Azevedo

- Além de ser especializada 
em alimentação saudável, sou 
chef de cozinha, então consigo 
controlar a dieta com os exercí-
cios físicos para manter a forma. 
Agora começam os ensaios para o 
carnaval então a rotina aumenta. 
Precisamos ter foco e disciplina 
para passar bem na avenida - re-
vela a musa

Luciana, que venceu a luta 
contra o Câncer de Mama, optou 
em fotografar após o mês Outu-
bro Rosa para mostrar a sua vitó-
ria e resultado da luta de diversas 
mulheres. As fotos foram feitas 
pelo profissional Donni Rodri-
gues e deixaram em evidência 
a corpo de Telles, que mantém 
sempre a boa forma.
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 Foto: Donni Rodrigues 

Foto: Assessoria

Andrea nasceu na comunidade 
da Maré em 1980, a filha mais nova 
do José sapateiro, e Iracema em-
prega doméstica, ambos nordesti-
nos. Devido a vida de dificuldades 
a empresária resolveu mostrar o 
sangue nordestino nas veias, e co-
locou na sua cabeça que deveria se 
superar. Aos doze anos começou 
a trabalhar com vendas, aos de-
zoitos anos se casou com seu pri-
meiro namorado e se mudou para 
Baixada Fluminense. 

E devido às dificuldades e a 
falta de oportunidades voltou 
a morar na comunidade e foi a 
luta, pois a empresária sabia onde 
queria chegar... Andrea conseguiu  
montar sua primeira confecção no 
bairro de São João. Por um tempo 
trabalhou em feirinhas, e sabia 

que ali era o início de uma longa 
trajetória. Sendo que, o sonho da 
empresária teria acabado depois 
de uma enchente que perdeu todo 
seu maquinário, todos os estoques 
de roupas e teve que recomeçar do 
zero. Mas ela arregaçou as mangas 
e foi a luta, com a ajuda de amigos, 
fornecedores ela se refez, e veio 
com força total até mesmo pra se 
provar e mostrar pra muitas pesso-
as que sempre há uma luz no fim 
do túnel. Depois de tanta dificul-
dades, vitórias, Andréa tem duas 
lojas de roupas moda feminina, 
em Duque de Caxias no “Feirão 
das Malhas”, a loja vive lotada de 
cliente até porque ela vende no 
atacado e varejo. Hoje Andrea faz 
faculdade de Designer de moda na 
Unigranrio, onde ela busca a cada 

dia a melhor versão dela mesma. 
“Eu cheguei onde meus olhos ja-
mais poderiam alcançar! Sou uma 
mulher feita de Fé, resiliente, em-
preendedora, que NÃO desiste, 
NUNCA.” Diz ela

Siga a empresária no Instagram 
@andreasabaoficial

Da comunidade para o Sucesso, conheça a história 
da empresária Andrea Saba.
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Foto : Divulgação

Novembro traz a energia 
escorpiana e mercúrio estará 
retrogrado até dia 20. No dia 
21, ele retoma ao movimen-
to direto trazendo expansão 
financeira. O mês traz liber-
dade de Vênus em Sagitário 
para fazermos nossas es-
colhas sem muito compro-
misso e sem necessidade de 
posse e controle.

Áries: 
A l g u n s  o b s t á c u l o s  p o -

d e m  s u rg i r  p a ra  vo c ê s  n o 
m ê s  d e  n ove m b ro.  Vo c ê s 
e s t a rã o  u m  p o u c o  n e r vo -
s o s  e  a g it a d o s  e m  r e l a ç ã o 
a  v i d a  p ro f i s s i o n a l .  A l g u n s 
d e s e nte n d i m e nto s  f a m i -
l i a re s  p o d e m  o c o r r e r.  O 
m ê s  re q u e r  c a l m a  e  at iv i -
d a d e s  q u e  p o s s a m  t e  t ra -
ze r  e s t a b i l i d a d e  m e nt a l , 
e s p i r it u a l  e  f í s i c a .

Banho: Espada de São 
Jorge 

Salmo: 32 
Números: 12,23,34,55,9,7.

Touro: 
O mês vem trazendo mui-

ta suavidade e eventos que 
favorecem a família. Será 
um mês de muita clareza, 
farão novas alianças. Pode-
rá conhecer um novo amor. 
O mês favorece atividades a 
dois. Invista numa viagem a 
dois ou em família.

Banho: Dinheirinho  
Salmo: 51      
Números: 14,17,8,32,29,6.

Gêmeos:

A sorte favorece gêmeos 
principalmente na área finan-
ceira, mas vocês estarão pesados 
devido ao alto nível de demanda 
no trabalho. Geminianos procu-
rem ter um pouco mais de mo-
mentos de lazer, tentem equili-
brar a alimentação.

Banho: de Arruda
Salmo: 71  
Números: 5,16,15,21,19,30.

Câncer:
Novembro vem trazendo 

boas novas na área financeira. 
Terão uma alta demanda de 
trabalho, e ainda novidades 
importantes na vida financeira. 
Muitas alianças, muitos acor-
dos comerciais. Será um mês 
muito positivo.

Banho: Alecrim  
Salmo: 58 
Números: 11,3,23,35,48,44.

Leão:
Cuidado com aborrecimen-

tos e irritação. No lado profissio-
nal terão que ter cuidado para 
não gastar com coisas fúteis, o 
mês pede economia. Surpresas 
e imprevistos podem acontecer.

Banho: Alevante   
Salmo: 67 
Números: 19,12,4,30,21,2.

Virgem:

Iemanjá vem trazendo se-
gurança. Estarão mais equili-
brados mas devem tomar cui-
dado com pessoas traiçoeiras 
e fofoqueiras a sua volta. Isso 
pode trazer desentendimentos 
afetivos. Cuidados com as ar-
madilhas e mentiras em relação 
a pessoas que querem desesta-
bilizar seu relacionamento.

Banho: Malva 
Salmo: 29  
Números: 46,16,3,1,10,40.

Libra:

No amor muita sensua-
lidade, muitos momentos a 
dois favoráveis, que estarão 
em equilíbrio. Novembro 
está favorável para a assina-
tura de papéis.

Banho: Rosa amarela
Salmos: 91 
Números: 41,15,11,1,21,19.

Escorpião:

Entrando no primeiro decana-
to, muita sorte. Muitas mudanças 
positivas na vida pessoal e emo-
cional. Estabilidade financeira e 
novas oportunidades de emprego.

Banho de Manjeiricão  
Salmo: 17   
Números: 9,2,22,33,13,10.

Sargitario:

Tenha cuidado com cor-
tes.  Cuidado com injusti-
ça envolvendo seu nome. 
Para as  mulheres tenham 
cuidado,  principalmente 
com o chacra sexual.  Cui-
dem da alimentação,  ev ite 
condimentos.

Banho de girassol 
Salmo: 23  
Números:6,16,26,36,41,12.

Capricórnio:

O amor estará em alta. Chan-
ces de nova paixão. O mês vem 
com muitas novidades. O pedi-
do de noivado pode chegar ago-
ra em novembro.

Banho: Anis estrelado    
Salmo: 38  
Números: 45,25,18,8,39,2.

Aquário:

Cuidado com traição, prin-
cipalmente conjugal. Oportu-
nidade de viagem ao exterior 
está chegando para os que tem 
algum projeto.

Banho: Rosa branca  
Salmo: 26  
Números: 16,14,44,15,21,5.

Peixes:

Desgastes podem surgir, 
principalmente físicos. Vocês 
terão novas amizades surgin-
do, ou antigas amizades vol-
tando. Estarão um pouco irri-
tados e estressados. Cuidado 
com o sol, com a pele, estarão 
vulneráveis.

Banho: Cravo e canela  
Salmo: 13  
Números: 33,37,47,18,4,12.

Previsão do mês para todos 
os signos - Confira o seu

Biografia 

Cigano Iago do Oriente 
é cartomante, numerólo-
go, mago, espiritualista 
universalista. Atende on-
line via whatssap em toda 
América Latina, Europa e 
Estados Unidos. A mais de 
8 anos vem desenvolven-
do um trabalho referencial 
de consulta a distância e 
limpeza espiritual.

 O Tarot Cigano Iago foi 
eleito a empresa referencial 
no ramo holístico pelo Insti-
tuto Pesquizare.

Cigano Iago já participou 
de programas de tv no Brasil, 
Chile e México. 

Atualmente trabalha no 
canal 28 da oitv e sky tv a ni-
vel nacional.

Cigano Iago



Polícia Mi-
litar do Rio 
vai ganhar 
375 novos 
p o l i c i a i s 
para atuar 
na região 
metropolita-
na e reforçar 

o patrulhamento das ruas. Os 
agentes participaram da ceri-
mônia de formatura na manhã 
desta sexta-feira, depois de 12 
meses de curso no Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Praças (CFAP). Segundo o gover-
no, eles serão distribuídos para 
as unidades operacionais com 
maior déficit de efetivo e maior 
incidência criminal.

Ainda de acordo com o Exe-
cutivo, outros 1.200 alunos es-
tão em processo de formação no 
CFAP, com previsão de concluir 
o curso ao longo do ano que vem.

Os novos PMs vão ocupar va-
gas abertas por aposentadorias 
ou exonerações de outros poli-
ciais. Em respeito ao Regime de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSegurança Pública

A
Recuperação Fiscal (RRF), novos 
servidores somente podem ser 
contratados em caso de vacância.

O secretário estadual de Po-
lícia Militar, comandante-geral 
Rogério Figueredo de Lacerda, 
afirmou que a distribuição dos 
novos agentes seguiu critérios 
"estritamente técnicos".

"Avaliamos as necessidades de 
cada unidade operacional e a in-
cidência criminal nas áreas onde 
atuam", explicou.

A turma que foi diplomada às 
9h desta sexta-feira receberá o 
nome de “Soldado PM Felipe San-
tos Mesquita”, uma homenagem 
ao policial militar que morreu em 
combate durante um confronto 
com criminosos da Comunidade 
da Rocinha, em março de 2018.

Assim como outros 390 poli-
ciais formados este ano, os inte-
grantes da turma Soldado Felipe, 
além de cumprir a grade curricu-
lar convencional, tiveram dois 
treinamentos adicionais — porte 
velado de armas para atuar com 
mais segurança nos dias de folga 

 PM do Rio vai ganhar reforço 
de 375 policiais que se 
formaram nesta sexta-feira

 Os agentes participaram da cerimônia de formatura na manhã desta sexta-feira

Foto: Divulgação

e capacitação de tomada de de-
cisão com uso de simulador em 
ambiente virtual.

O comandante do CFAP, co-
ronel Marcelo Teixeira, desta-
cou ainda que a turma partici-
pou de um módulo inédito, que 
passará a ser adotado também 
nos próximos cursos: treina-
mento prático nas ruas do bair-
ro de Sulacap, sob observação a 
distância pelos instrutores.

"Esse treinamento, realizado 
já no final do processo de forma-

ção, permite que o aluno pratique 
todas as rotinas que encontrará 
no batalhão, como, por exemplo, 
apanhar a arma na RUMB (Reser-
va Única de Material Bélico) da 
unidade, preencher papeletas e 
conduzir ocorrências para dele-
gacia da área", explica o coronel.

O governo destacou que, 
além de habilitar mais rapi-
damente o policial a iniciar 
seu trabalho na unidade para 
onde for distribuído, a ronda 
real exercida pelos alunos no 

final do curso também contri-
buiu para reforçar a seguran-
ça do bairro.

"A comunidade local chegou a 
estender uma faixa de agradeci-
mento aos alunos e ao CFAP pela 
iniciativa", contou o coronel Mar-
celo Teixeira.

Durante esse trabalho práti-
co, os formandos conduziram 26 
ocorrências para 33ª DP (Realen-
go), entre as quais tráfico de dro-
gas, porte ilegal de arma e recupe-
ração de veículos roubados.

A Empresa Brasileira de Ser-
viços Hopitalares (Ebserh) lan-
çou três editais de concursos 
públicos, para o preenchimen-
tos de 1.660 vagas em unida-
des médicas de todo o país. Um 
deles oferece 533 chances para 
médicos de 63 especialidades. 
Outro dispõe de 998 oportuni-
dades para a área assistencial, 
e o terceiro oferece 129 postos 
para a área administrativa. As 
inscrições poderão ser feitas de 
6 de novembro a 10 de dezem-
bro, exclusivamente pelo site do 
IBFC — que é a banca organiza-
dora do processo seletivo.

As remunerações oferecidas 
variam de R$ 2.451 a R$ 10.350, 
de acordo com a área de atu-
ação. As vagas são para início 
imediato e formação de cadas-
tro de reserva.

Os editais das seleções es-
tão disponíveis no portal da 
Rede Ebserh e no site do IBFC. 
O candidato poderá escolher o 

local de trabalho e onde pre-
tende fazer a prova, dentre as 
cidades que têm unidades da 
Rede Ebserh.

De acordo com as regras ge-
rais, 5% das vagas são destina-
das a pessoas com deficiência. 
Além disso, 20% são voltadas 
para candidatos negros.

Na área administrativa
As 129 oportunidades são 

para quem tem formação de ní-
vel médio/técnico ou superior. 
As vagas são para assistente ou 
analista administrativo; técnico 
em contabilidade; advogado; 
arquiteto; engenheiro civil, ele-
tricista ou mecânico; analista 
de TI; administrador; contador; 
economista; estatístico; técnico 
em segurança do trabalho; jor-
nalista; publicitário; e especia-
lista em gestão hospitalar.

Neste caso, as taxas de ins-
crição são de R$ 80 (para os 
cargos de nível médio/técni-

Ebserh abre 1.660 vagas em três concursos 
para diversos hospitais do país

co) e R$ 180 (para as funções 
de nível superior).

A seleção terão duas eta-
pas: prova de múltipla escolha 
(com questões de Língua Por-
tuguesa, Raciocínio Lógico, 
noções de Informática, Legis-
lação e conhecimentos especí-
ficos) e avaliação de títulos.

Na área assistencial
As 998 chances são para 

quem tem formação de nível 
médio/técnico ou superior. 
Podem participar os seguin-
tes profissionais: assistente 
social; enfermeiro; farmacêu-
tico; fonoaudiólogo; nutricio-
nista; psicólogo; técnico em 
enfermagem, farmácia, radio-
logia, saúde bucal, necrópsia, 
química, citopatologia ou 
análises clínicas; fisioterapeu-
ta; biólogo; biomédico; tera-
peuta ocupacional; cirurgião 
dentista; e pedagogo.

As taxas de inscrição tam-

bém são de R$ 80 (para os car-
gos de nível médio/técnico) e 
R$ 180 (para as funções de nível 
superior).

A seleção terão duas etapas: 
prova de múltipla escolha (com 
questões de Língua Portuguesa, 
Raciocínio Lógico, Legislação e 
conhecimentos específicos) e 
avaliação de títulos.

Na área médica
As 533 vagas são para quem 

tem formação superior em 
Medicina em diversas espe-

cialidades. Para qualquer uma 
delas, a remuneração ofere-
cida é de R$ 8.647,57 (carga 
horária semanal de 24h). No 
caso do médico que vai tra-
balhar na sede da Ebserh (40 
horas por semana), os venci-
mentos são de R$ 14.412,63.

O valor da taxa de inscrição é 
de R$ 240.

A seleção terão duas etapas: 
prova de múltipla escolha (com 
questões de Língua Portuguesa, 
Legislação e conhecimentos es-
pecíficos) e avaliação de títulos.

As remunerações oferecidas variam de R$ 2.451 a R$ 10.350, de acordo com a área de atuação

 Foto: Divulgação
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v e r e a d o r 
M a r c e l i n o 
D ’A l m e i d a 
(PP), que se 
recusou a 
votar duas 
vezes porque 
seu número 

na chamada nominal era o 
24 - atribuído ao veado no 
jogo do bicho -, publicou um 
vídeo nesta quinta-feira (7) 
pedindo desculpas.

“Estava lá votando porque 
teve um problema, tem que 
ser nominal. Aí a votação, da 
descontração das pessoas, 
porque já estava todo mun-
do tenso. Eu preferi votar na 
segunda chamada. E não es-
perava essa repercussão toda 
que deram sobre meu nome. 
Eu sou uma pessoa que tem 
uma idade, já tenho um traba-
lho há mais de 25 anos. E sem-
pre respeitando as pessoas. Já 
tenho cinco mandatos dentro 
do poder legislativo, já fui do 
executivo também. E jamais 
desrespeitei alguém”, diz ele.

“Convivo com vários ami-
gos artistas, amigos meus pes-
soais, e nunca tive esse des-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRetratação

O
respeito com ninguém. Quero 
pedir desculpas para as pessoas 
que se sentiram ofendidas, que 
foi nenhuma intenção minha 
de querer fazer alguma chacota 
com alguém, jamais faria isso. 
Eu quero só pedir desculpa a 
quem se sentiu ofendido. E 
pode contar comigo que eu não 
sou um cara preconceituoso”, 
completou o vereador no vídeo.

A polêmica ocorreu durante a 
sessão de votação sobre a Linha 
Amarela, nesta terça-feira (5), se 
recusou a votar duas vezes por-
que seu número na chamada 
nominal era o 24, atribuído ao 
veado no jogo do bicho.

Câmara criticou atitude
A Câmara de Vereadores 

do Rio criticou a atitude do 
vereador. O presidente da Co-
missão de Ética da Casa, Fer-
nando William (PDT), disse, 
nesta quarta, que iria conver-
sar com Marcelino D'Almeida 
sobre a atitude.

“Eu acho um ato infantil, para 
ser bem claro. E certamente nós 
vamos conversar com o verea-
dor para que ele evite esse tipo 
de comportamento. O legislati-

vo é exatamente o equilíbrio, 
o respeito à diversidade. Va-
mos discutir o que é impor-
tante verdadeiramente para 
o interesse público e não ficar 
com brincadeirazinhas ou ati-
tudes que acabam não sendo 
absolutamente à altura do Po-
der Legislativo”, afirmou.

A presidência da Casa tam-
bém repudiou a atitude de Mar-
celino. “Uma decisão infeliz, 
não há razão disso. E qualquer 
outra implicação não cabe à 

Vereador do Rio que se recusou 
a votar por ser o número 24 na 
chamada pede desculpas

Vereador que se recusou a ser o número 24 pede desculpas

Foto: Divulgação

Aplicativo é responsável por delivery de combustível

O aplicativo GOFit, utilizado 
para entrega de combustível em 
casa, está suspenso no municí-
pio do Rio de Janeiro enquanto 
não houver regulamentação do 
serviço e autorização de funcio-
namento pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP).

A decisão é do juiz Marcio Ale-
xandre Pacheco da Silva, da 45ª 
Vara Cível do Rio, que acolheu hoje 
(6), pedido de liminar do Sindicato 
do Comércio Varejista de Combus-
tíveis e Lubrificantes e de Lojas de 
Conveniência do Município do 
Rio de Janeiro (Sindcomb). O não 
cumprimento da decisão acarreta-
rá multa diária de R$ 100 mil.

A atividade oferecida pelo 

aplicativo consistia em vender e 
entregar gasolina e etanol em do-
micílio. De acordo com informa-
ções do processo, o serviço não 
possuía autorização de funciona-
mento da ANP. Além disso, esse 
tipo de comércio é vedado pela 
agência reguladora.

“Para a prática da atividade de 
revenda de combustíveis, é im-
prescindível a prévia autoriza-
ção da ANP e o preenchimento 
de requisitos rigorosos, inclusi-
ve referentes às exigências dos 
órgãos ambientais”, explicou o 
juiz Marcio Alexandre.

A Agência Brasil tentou con-
tato com o aplicativo GOFit, mas 
até o fechamento da matéria 
não obteve resposta.

Aplicativo para entrega de 
combustível é suspenso 
pela Justiça do Rio
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presidência tomar nenhuma ati-
tude, existe Comissão de Ética”, 
frisou Jorge Felippe.

A votação precisou ser no-
minal porque os terminais 
da Câmara apresentaram 
problema. A solução foi co-
lher os votos à moda antiga, 
nome a nome.

A primeira votação foi para sa-
ber se os vereadores aprovavam 
a inclusão de duas emendas ao 
projeto de encampação da Linha 
Amarela pela Prefeitura do Rio.

D epois de 23 votos sim, 
foi  a  vez de Marcelino dar 
seu voto.  E a  recusa em ser 
o v igésimo quarto se repe-
tiu na votação para def i-
nir  se aprovavam ou não o 
texto f inal .

A rejeição ao número 24 
fez com que Marcelino D'Al-
meida descumprisse as re-
gras da própria Câmara. O re-
gimento interno prevê que o 
vereador presente à sessão 
não pode abrir mão de votar.



atacante Tal-
les Magno 
não seguirá 
com o grupo 
da seleção 
b r a s i l e i r a 
sub-17 em 
Goiânia. Fora 
do Mundial 

da categoria por conta de um 
estiramento no bíceps femu-
ral da coxa direita sofrido du-
rante a vitória sobre o Chile na 
última quarta-feira, o jogador 
do Vasco fará o tratamento da 
lesão no clube carioca.

A CBF não deu um prazo 
para que o jogador retorne 
aos gramados. A expectativa 
é que ele fique pelo menos 
duas semanas fora de com-
bate. Nas redes sociais, a joia 
cruzmaltina lamentou a lesão.

- É um momento muito di-
fícil para mim. Mais do que a 
dor física, a dor de não poder 
estar em campo com os meus 
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Talles Magno não seguirá com a 
seleção sub-17 e vai tratar lesão 
no Vasco: "Momento difícil"

O
companheiros, servindo o meu 
país, seguindo meu sonho de 
disputar uma Copa do Mundo 
com a seleção brasileira. A le-
são que sofri ontem encerrou 
minha participação. Mas tenho 
certeza que eu serei muito bem 
representado por este grupo 
de jogadores e pessoas incrí-
veis. Vou guardar para sempre 
a imagem de todos juntos me 
amparando e me carregando 
nos braços até o vestiário. Ape-
sar da minha tristeza, sei que 
volto fortalecido e certo de que 
evoluí muito como atleta – afir-
mou Talles.

Talles Magno deixa o Mun-
dial Sub-17 com quatro partidas 
como titular e dois gols. O Brasil 
volta a campo na próxima se-
gunda-feira, em Goiânia, pelas 
quartas de final. Se avançar, fa-
ria semifinal na quinta, dia 14, 
e a decisão está marcada para o 
dia 17 de novembro.

O atacante do Vasco sentiu 

Talles chora ao ser retirado de maca do Bezerrão

Sexta-Feira 08 de Novembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOESPORTES 11

o problema nos acréscimos da 
etapa final da vitória por 3 a 2 
com o Chile, aos 47 minutos. 
Ele tentou passe no campo de 
ataque e sentiu dores sozinho. 
O camisa 11 levou a mão na parte 
posterior da coxa direita e foi ao 
chão. Por um instante, ele vol-
tou a campo, mas não suportou 
a dor e teve que sair de maca.

O Brasil, que já tinha feito as 
três substituições, ficou com 
um a menos até o apito final. 
Do lado de fora, Talles apareceu 
chorando após o fim do jogo no 
Bezerrão. Após o apito final, ele 

chorou com as dores e foi retira-
do do campo carregado por vá-
rios de seus companheiros.

Do estádio, o jogador foi 
para um hospital na Asa Sul de 
Brasília e passou por exames 
de imagem, que diagnostica-
ram o estiramento na coxa. O 
lateral-esquerdo Patryck tam-
bém foi examinado após o cho-
que de cabeça que teve na par-
tida contra o Chile, mas nada 
foi diagnosticado. Ele segue 
normalmente na equipe.

O Brasil agora aguarda o 
vencedor da partida entre Itá-

lia e Equador, nesta quinta, 
para saber quem será seu ad-
versário nas quartas de final 
do Mundial Sub-17. Para a par-
tida, a seleção brasileira terá o 
retorno do lateral-direito Yan, 
que cumpriu seus dois jogos 
de suspensão.

No entanto, Diego Rosa é 
desfalque, após tomar o segun-
do cartão amarelo. Talles Costa 
deve voltar ao time. A partida 
pelas quartas de final, contra Itá-
lia ou Equador, será na próxima 
segunda-feira, no Estádio Olím-
pico, em Goiânia.

Foto: Buda Mendes/FIFA via Getty Images


