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Witzel inaugura 
Segurança Presente 
em Caxias
Cerca de 150 agentes da 
operação vão atuar diariamente 
das 8h às 20h no município da 
Baixada Fluminense.
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Ex-presidente da Fetranspor 
admite propina envolvendo 
mulher de desembargador do TJRJ

Rio

ex-presidente 
da Federação 
das Empresas 
de Transportes 
de Passageiros 
do Rio de Janei-
ro (Fetranspor) 
Lélis Teixeira 

disse em delação premiada ter 
participado de negociações que 
teriam resultado em propinas 
de até R$ 6 milhões à advogada 
Gláucia Iorio Araújo Guimarães, 
mulher do desembargador Má-
rio Guimarães Neto, do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJRJ).

As tratativas, segundo Tei-
xeira, visavam "influenciar" o 
magistrado a tomar decisão a 
favor de empresários do setor 
de transporte em uma dispu-
ta com a prefeitura sobre uma 
licitação de linhas de ônibus 
aberta em 2008.

Gláucia, afirmou Teixeira, 
"se comprometeu a falar com o 

marido e a dar um retorno a res-
peito da viabilidade de se obter 
uma decisão suspendendo o 
processo licitatório".

Conforme o presidente da Fe-
transpor, ela disse que "poderia 
fazer com que seu marido de-
cidisse em favor dos interesses 
das empresas de ônibus".

Em 2009, Guimarães Neto 
deu provimento à realização 
da licitação desde que os em-
presários fossem indenizados. 
No entanto, disse o delator, a 
medida inviabilizou a licita-
ção porque o município "não 
teria condições de indenizar 
as empresas".

Defesa
Guimarães Neto afirmou que 

nem ele nem sua mulher conhe-
cem Teixeira e classificou a de-
claração do delator de "estapa-
fúrdia". Gláucia Guimarães não 
respondeu à reportagem.

O

O ex-presidente da Fetranspor Lélis Teixeira

Foto: Divulgação

Marcelo Bretas aperta a mão do procurador-geral de Justiça Eduardo Gussem

O juiz Marcelo Bretas recebeu 
na manhã desta quinta-feira (14) 
a medalha Tiradentes da Assem-
bleia Legislativa do Rio. A meda-
lha é uma das maiores honrarias 
concedidas no estado.

A medalha foi uma sugestão 
da deputada Alana Passos (PSL). 
Na mesma ocasião, o magistra-
do também recebe o título de 
Benemérito do Estado do Rio, 
proposto pela deputada Rosane 
Félix (PSD).

Na cerimônia, esteve presen-

Juiz Marcelo Bretas recebe Medalha 
Tiradentes na Alerj

te também o Procurador-Geral 
de Justiça, Eduardo Gussem.

Durante seu discurso de 
agradecimento, Bretas defen-
deu punições mais duras para 
chefes de poder condenados 
por corrupção.

“Hoje existe uma legislação 
que proíbe o agente público 
condenado fique inelegível 
durante alguns anos. Eu penso 
que, a depender do grau dessa 
autoridade pública, ele deveria 
ser banido da vida pública. Um 

presidente da República, um go-
vernador de Estado, um chefe de 
poder que vende o seu cargo não 
merece uma segunda chance”, 
afirmou Bretas.

O magistrado também afir-
mou que a corrupção é um tema 
que não deve ser deixado de lado 
nas discussões.

“Enquanto a corrupção im-
perar, ou pelo menos for tão 
grande no nosso meio, o nosso 
desenvolvimento como socie-
dade será limitado”.

Foto: Carlos Brito/G1



governador do 
Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, 
disse que os índi-
ces de criminali-
dade no estado 
caíram e que 
hoje a cidade 

do Rio é tão segura quanto Paris, 
Nova York e Madri.

Segundo o governador, os 
índices apontam uma queda 
no número de mortes na capi-
tal. Witzel afirmou que atual-
mente o índice é de 16 mortes 
por 100 mil habitantes, mas 
esse número já chegou a 35. 
De acordo com o governador, 
o Rio é a segunda capital mais 
segura do Brasil.

"Se nós olharmos para o res-
to do mundo, nós estamos no 
mesmo patamar de Nova York, 
de Paris e de Madri”, afirmou o 
governador, sem especificar a 
que período essas taxas de ho-
micídio se referem.

As declarações do governador 
aconteceram durante o lança-
mento do Segurança Presente em 
Caxias, na Baixada Fluminense, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOpinião

O
na manhã desta quinta-feira (14).

Ainda de acordo com Witzel, as 
áreas turísticas no Rio não sofrem 
tanto com a criminalidade.

"Nas áreas turísticas do esta-
do não acontecem tiroteios, eles 
acontecem nas comunidades. 
Acontecem [nas áreas turísticas] 
furtos, não tiroteios. Tivemos 
dois turistas que sofreram vio-
lência nos últimos dez meses. 
O que estamos fazendo para 
estimular o turismo é mostrar 
que Pão de Açúcar, Corcovado, 
Petrópolis, estão protegidos, não 
fazem parte dessa realidade [de 
tiroteios]”, explicou Witzel.

Dados discrepantes
De acordo com o levantamento 

no ano passado, o Estado do RJ re-
gistrou 28,76 mortes violentas para 
cada 100 mil habitantes.

Já a cidade de Nova York, segun-
do a polícia local, registrou no perí-
odo 3,31 homicídios para cada 100 
mil habitantes.

Em Paris, a taxa é ainda menor, 
que ano passado registrou 1,4 homi-
cídios por cada 100 mil habitantes.

Sobre a entrada de armas 

e drogas pelas fronteiras do 
país, o governador fez um ape-
lo ao governo federal e pediu 
união de forças para ajudar no 
combate à criminalidade.

"Não é hora de ficar colocan-
do a culpa em A, B, C ou D. É 
hora de união, é hora de a Polícia 
Federal ser recomposta, é hora 
de a Polícia Federal trabalhar 
em parceria com a Polícia Civil 
do Rio de Janeiro. Nós, temos, 
hoje, o maior departamento de 
lavagem de dinheiro e a Dele-
gacia de Combate ao Tráfico de 
Armas, que é a Desarme, mas as 
armas não entram apenas pelas 
rodovias estaduais, pela Baía de 
Guanabara. Entram pelas fron-

teiras brasileiras e pelos portos 
brasileiros", garantiu.

Mortes violentas no Rio
Em menos de 24 horas, uma 

criança de 5 anos e um gari foram 
mortos após serem atingidos por 
balas perdidas na cidade.

Nesta quarta-feira (13), o gover-
nador criticou o governo federal, 
ao comentar em redes sociais a 
morte da menina Ketellen, em Vi-
cente de Carvalho.

Witzel disse que a entrada de 
armas e drogas alimenta o que cha-
mou de "guerra insana que existe 
nos estados" e que impedir a entra-
da de drogas e armas no país é res-
ponsabilidade do governo federal.

“É preciso que o governo federal 
tenha uma visão estratégica e não 
continue sucateando a Polícia Fe-
deral e a Polícia Rodoviária Federal."

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, rebateu as declarações do 
governador, também por uma 
rede social.

"O governo federal tem com-
batido duramente o tráfico de 
drogas e de armas. Não é corre-
to comparar as apreensões dos 
primeiros cinco meses de 2019 
com o total apreendido nos 
anos anteriores, como faz o go-
vernador do Rio de Janeiro ao 
buscar transferir a responsabi-
lidade dos crimes no estado ao 
governo federal."

Wilson Witzel na inauguração do programa Caxias Presente

 Foto: Reprodução/TV Globo

Inauguração foi na manhã desta quinta-feira

A 16ª base da programa 
Operação Segurança Presen-
te foi inaugurada em Duque 
de Caxias na manhã desta 
quinta-feira. O governador 
Wilson Witzel (PSC) partici-
pou do evento, que aconte-
ceu na Praça do Pacificador, 
no Centro, e anunciou que 
até o final do ano irá inau-
gurar mais três bases: Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste do 
Rio, e Vila Isabel e Grajaú, na 
Zona Norte.

A ação em Caxias será re-
alizada diariamente, das 8h 
às 20h, por 149 agentes entre 
policiais militares, agentes 
civis das Forças Armadas e 
seis assistentes sociais, que 
farão atendimentos na base 
da operação no município da 
Baixada Fluminense.

Witzel inaugura Segurança 
Presente em Duque de Caxias

"Esse horário vai permitir 
ao comércio tranquilidade 
para trabalhar em segurança 
e tranquilidade para as famí-
lias também", disse Witzel.

Com falta de pagamento, 
Segurança Presente pode 

ter destino das UPPs
Diariamente, também 

serão disponibilizadas 55 
vagas para PMs que quei-
ram trabalhar em suas 
folgas. Em seu discurso, 
Witzel ainda falou que 
25 policiais militares que 
se formarem no próxi-
mo Curso de Formação e 
Aperfeiçoamento de Pra-
ças (CFAP) serão enviadas 
para Caxias, além de mais 
40 agentes no RAS (Regi-
me Adicional de Serviços).

Segurança Presente pode ser 
implementado em todo estado

Essa é a terceira base do 
programa na Baixada Flumi-
nense. As outras duas opera-

Foto: Divulgação / Secretaria de Governo RJ

Witzel diz que segurança do 
Rio está no ‘mesmo patamar 
de Paris, Nova York e Madri’
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O Rio é de todos 

ções são realizadas em Nova 
Iguaçu, no Centro e em 
Austin.  Até o f inal  do ano, 
segundo Witzel ,  o  Estado 
do Rio terá no total  19 ba-

ses do S egurança P resente.
"Em dezembro serão inau-

guradas as bases na Barra da 
Tijuca, Vila Isabel e Grajaú", 
afirmou.
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educação de Du-
que de Caxias 
está de portas 
abertas para 
promover pro-
duções artísti-
cas criadas por 

alunos da rede. Partindo desse 
princípio, foi lançada na sede 
da Secretaria Municipal de 
Educação, uma exposição de 
quadros pintados por talento-
sos estudantes, de 11 a 15 anos, 
da Escola Municipal Capitão 
Fuzileiro Naval Eduardo Go-
mes de Oliveira. Ao todo, são 
cerca de 30 pinturas em tela, 
entre figuras abstratas e paisa-
gens. O material está à venda e 
o aluno recebe o valor integral 
da sua obra. A exposição conta 
com o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
por meio da Casa de Iniciação 
às Artes (Ciart).

A mostra, que se encontra 
no 4º andar do prédio da SME, 
é aberta ao público e ficará ex-
posta durante todo o mês de 
novembro, das 9h às 16h. Ao 
longo do período, ainda haverá 
apresentação de obras artísti-
cas de outros alunos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
 A outra novidade é que, cons-

ciente sobre a questão da aces-
sibilidade, a SME identificou os 
quadros com descrições também 
em braile (alfabeto dos deficientes 
visuais) sobre a pintura, nome do 
artista e texto poético feito pelos 
próprios alunos.

A iniciativa em montar a ex-
posição foi idealizada pela secre-
tária de Educação, Cláudia Viana, 
que, durante uma de suas visitas 
à unidade escolar, ficou encanta-
da ao ver a produção artística dos 
alunos da professora de Artes, 
Simone Santiago, e decidiu dar 
visibilidade ao trabalho.

A abertura do evento contou 
com a presença dos pequenos au-
tores, que ficaram emocionados 
ao vislumbrarem seus trabalhos 
expostos e admirados por funcio-
nários e visitantes. Também esti-
veram presentes, a subsecretária 
Pedagógica, Tatiana Várzea e a 
subsecretária de Administração e 
Gestão de Pessoas, Iracema Medei-
ros, além da diretora da Ciart, Geísa 
Pinto, do diretor da escola, Jardel 
Rabelo de Almeida, e representan-
tes do Corpo de Fuzileiros Navais 
da Marinha do Brasil – Base de Fu-
zileiros Navais do Rio Meriti.

De acordo com Cláudia Via-
na, é fundamental a Educação 
realizar ações atreladas à arte e 
além da sala de aula. “Com essa 
atitude, o trabalho dos alunos é 
valorizado, o que é importante 
para a construção da identidade 
de cada um. Percebemos o sen-
timento, a reflexão e o talento 
deles retratados nessas belíssi-
mas obras. Cada um tem o seu 
dom, por isso é preciso olhar 
para o outro, saber respeitar e 
reconhecer o empenho de cada 
um. É um estímulo para produ-
zirem o seu melhor”.

A iniciativa foi marcante tam-
bém para quem expôs o quadro 
pela primeira vez e ainda o ven-

 Partindo desse princípio, foi lançada na sede da Secretaria Municipal de Educação, uma exposição de quadros pintados por talentosos estudantes

Secretaria de Educação promove 
exposição de quadros produzidos 
por talentosos alunos

 Foto: Divulgação

deu. Como foi o caso do talentoso 
Raphael Silva dos Santos, de 11 
anos, e aluno do 6º ano do Ensi-
no Fundamental. De acordo com 
o menino, a obra de um famoso 
pintor europeu foi a sua fonte de 
inspiração para compor seu colori-
do e belo abstrata trabalho. “É uma 
felicidade, uma emoção muito 
grande para mim estar aqui. Meu 
quadro foi inspirado na arte do 
Pablo Picasso, que foi apresentado 
pela minha professora”, disse todo 
orgulhoso, ao lado da compradora 
do seu quadro.

As aulas de Artes, que funcio-
nam no contraturno escolar, com 
apoio da Ciart, funcionam atual-
mente em 29 unidades escolares 

da rede e são atendidas nas quatro 
linguagens artísticas: Música, Dan-
ça, Teatro e Artes Visuais, com uma 
média de 2.500 alunos mensais.

Para a professora Simone, que 
é formada em Belas Artes pela 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), o projeto propor-
ciona ao professor a liberdade de 
trabalhar sua linguagem artística 
e colher resultados promissores. 
“Na nossa rede existem processos 
pedagógicos fantásticos realiza-
dos por excelentes profissionais. 
Quando a Secretaria decide por 
uma exposição em suas depen-
dências, valoriza o esforço de 
todos. Somos mais fortes como 
equipe”, finalizou.

 Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal que participaram do concurso de redação “Operação Cisne Branco”

 Os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental da rede municipal 
que participaram do concurso de 
redação “Operação Cisne Branco”, 
promovido pela Marinha do Brasil, 
foram premiados nesta terça-feira. 
A cerimônia contou com a presen-
ça da Secretária de Educação e Cul-
tura Andreia Busatto e do Capitão 
Jone Dantas de Brito, delegado da 
Capitania dos Portos de Itacuruçá.

"A escola ensina conteúdo, con-
vivência. A família transmite os 
valores, incentiva a busca pelo co-
nhecimento. E é essa a arma mais 
poderosa do mundo: o conheci-
mento", destacou o Capitão sobre 
a importância da família no desen-
volvimento escolar.

Secretaria de Educação e Cultura 
premia participantes do concurso 
Operação Cisne Branco 

Cada estudante redigiu uma 
redação com o tema “Se eu fosse 
marinheiro, o que faria pelo Bra-
sil?”. Ao todo, 305 alunos partici-
param do concurso e nove foram 
premiados.

"Queremos parabenizar as 
escolas, professores, os pais e 
todos que se dedicaram a esse 
concurso. Os alunos nos en-
chem de orgulho quando par-
ticipam de projetos como esse, 
pois aceitam desafios e se em-
penham muito na realização 
dos trabalhos", elogiou a se-
cretária, ressaltando que sem 
a parceria entre SMEC, escola e 
famílias, resultados como esse 
não seriam possíveis.

Lista de alunos e escolas premia-
das:

    C. M. Senador Teotônio Vilella
1º lugar: Priscila P. Pantoja
2º lugar: Anna Flávia L. R. de Pi-

nho
3º lugar: Ronison C. de Almeida

Foto:  Divulgação

    E. M. Prof.ª Maria Guilhermina 
de S. Freire

1º lugar: Jamilly S. da Fonseca
2º lugar: Roger M. da Conceição
    E. M. Elmo Baptista Coelho
1º lugar: Arielly Izaiane D. Olivei-

ra

 CIEP 497 – Mun. Prof.ª Sílvia Tu-
pinambá

1º lugar: Letícia Pietra C. O. Go-
mes

2º lugar: Kemelly de L. Nogueira
3º lugar: Letícia O. Costa



m homem 
foi assassina-
do a tiros, na 
manhã desta 
quinta-feira, 
em uma feira 
livre de Ban-
gu. O caso 
a c o n t e c e u 

na Rua Urucum, no bairro da 
Zona Oeste do Rio. De acordo 
com as primeiras informações, 
Pablo Costa, de 31 anos, estaria 
vendendo bananas no local 
quando foi alvo dos disparos. 
Ele morreu na hora.

"Minha mãe estava na feira. 
Deram seis tiros", uma mora-

Violência

U
dora contou, pelas redes sociais. 
"Ele morava logo ali do lado e 
trabalhava com o filho dele", 
disse outra. "Tava com ele não 
tem nem meia hora", avisou 
uma terceira. 

A Polícia Militar informou 
que agentes do 14º BPM (Bangu) 
foram acionados e estiveram no 
local. Eles isolaram a área para 
a perícia da Polícia Civil, que in-
vestiga o caso.

"A Delegacia de Homicídios 
instaurou inquérito para apu-
rar o fato. Diligências estão 
sendo feitas. A investigação 
está em andamento", a Polícia 
Civil disse, em nota.

Homem é morto a tiros 
em feira livre de Bangu
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Pablo estava trabalhando quando foi morto

Foto: Arquivo Pessoal

Patinete foi deixado para trás

Três bandidos tentaram 
roubar carros-fortes que re-
cebiam valores no Aeroporto 
Internacional Tom Jobim (Ga-
leão), nesta quarta-feira. De 
acordo com a Polícia Federal, 
os três estavam de patinete e 
cortaram uma grade de prote-
ção que dava acesso ao local.

Durante a ação dos crimino-
sos, a segurança do aeroporto 

Bandidos de patinete cortam grade e 
tentam roubar carro-forte no Galeão

foi acionada e avisou aos ocu-
pantes dos veículos, que trava-
ram as portas dos automóveis. 
Os malotes já estavam dentro 
dos carros quando eles foram 
avisados. Os bandidos fugiram 
do local sem levar nada.

Há relatos, ainda não con-
firmados, de que os bandidos 
usaram uma viatura falsa da 
PF para tentar se aproximar do 

local. A placa que estava no 
veículo aparece, no sistema de 
segurança pública, como sendo 
de um Kia Sportage prata rou-
bado no início da semana.

A RioGaleão disse que está co-
laborando com as investigações 
do caso, que estão sendo feitas 
pela PF. "Até o momento, não foi 
identificado nenhum furto", a 
concessionária informou.

 Foto: WhatsApp/O DIA 

 Foto: Divulgação

 Um trem da SuperVia foi 
vandalizado por torcedores 
de Flamengo e Vasco após 
o clássico carioca no Brasi-
leirão, que foi realizado no 
Maracanã, na noite desta 
quarta-feira. De acordo com a 
concessionária, 16 janelas de 
uma composição extra dispo-
nibilizada pela empresa para 
o retorno do público foram 
arrancadas.

Além disso, uma placa in-

Torcedores depredam trens da SuperVia 
após Flamengo x Vasco

dicativa foi vandalizada na 
estação Olímpica de Enge-
nho de Dentro, luminárias 
foram quebradas em Pieda-
de e uma câmera arrancada 
no Méier.

A SuperVia informou que 
o trem teve que ser retirado 
de circulação e enviado para 
oficina para a reposição das 
janelas. A previsão é que a 
composição volte a circular 
nesta quinta.

Várias janelas de um trem foram arrancadas e uma placa indicativa foi vandalizada
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m e r c a d o 
de trabalho 
está fican-
do mais sê-
nior graças 
ao número 
c r e s c e n t e 
de idosos 
i n g r e s s a n -

do nas universidades. Hoje, 
no Brasil, há quase 20 mil 
universitários com idades 
entre 60 e 64 anos. Na faixa 
etária acima dos 65 anos, há 
mais de 7 mil universitários. 
Com este novo cenário, as 
empresas começam a ofe-
recer oportunidades tam-
bém para pessoas mais ve-
lhas que estão em busca de 
aprendizado. Uma delas é o 
Grupo Cataratas — a princi-
pal concessionária de ecotu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMercado de trabalho 

O
rismo do país — que acaba de 
criar o programa “Vóvô estagi-
ário”, com vagas de estágios 
para universitários idosos que 
possuem netos. A empresa, 
responsável por administrar 
o AquaRio, RioZoo, Cataratas 
do Iguaçu, Fernando de No-
ronha, entre outros pontos 
turísticos do país, disponibi-
liza as vagas através do link: 
vagas.com.br/v1949934 , até 
o dia 30 de novembro.  

São oportunidades para 
estudantes a partir  do 3º 
período de todos os cursos 
e graduação e o processo 
seletivo inclui triagem cur-
ricular,  entrevistas e dinâ-
mica de grupo. Na fase f i-
nal,  os candidatos realizam 
entrevistas com o gestor da 
vaga pleiteada. 

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. Inscrições encerram em 30 de novembro 

Foto: Divulgação

As regras da convocação foram publicadas no Diário Oficial do Município

A Prefeitura do Rio também esclareceu o boato por meio de publicação nas redes sociais

A Prefeitura do Rio vai con-
tratar temporariamente, por 37 
dias, 525 candidatos aprovados 
no concurso para o cargo de 
Professor Adjunto de Educa-
ção Infantil com salários de R$ 
2.655,95. As regras da convoca-
ção foram publicadas no Diário 
Oficial do Município (págs 19 e 
20) desta quarta-feira, por meio 
de uma portaria da Secretaria 
Municipal de Educação (SME).

A pasta informou, por meio 
de nota, que quando o contra-
to terminar, os candidatos vol-
tarão para a fila de espera até 
serem convocados novamen-
te para assumirem os cargos 
como servidores efetivos.

Ao mesmo tempo, termi-
nou na terça-feira o processo 
de posse de outros 1.652 pro-
fessores adjuntos de Educação 
Infantil. Esses profissionais 
estão sendo admitidos como 
servidores estatutários. A SME 

Prefeitura vai contratar 525 agentes de educação 
para trabalhar por 37 dias e salários de R$ 2.655

explicou, por meio de nota, que 
são duas situações diferentes, 

ainda que se refiram ao mes-
mo cargo.

Foto: Marcelo Regua

 Foto: Divulgação

É falsa a mensagem que está sendo 
compartilhada sobre a data do paga-
mento da primeira parcela do 13º da 
Prefeitura do Rio acontecer no dia 23 
de novembro. A equipe do prefeito 
Marcelo Crivella, no entanto, ainda 
não disse quando será feito esse paga-
mento e somente informa que vai cair 
até o dia 20 de dezembro, conforme 
prevê a legislação do município.

"O calendário de pagamento para o 
13º salário de 2019 ainda não foi divul-
gado. É importante ressaltar que o pa-
gamento será feito até 20 de dezembro, 
conforme estabelece a Lei Orgânica do 
Município. Informamos ainda que a Pre-

É falsa mensagem sobre data do pagamento 
do 13º salário da Prefeitura do Rio

feitura não utiliza o WhatsApp como 
canal de comunicação oficial", afirmou 
a assessoria do prefeito em nota.

A Prefeitura do Rio ainda informa 
que informações oficias e esclareci-
mento de dúvidas podem ser obti-
dos através da Assessoria Especial de 
Atendimento ao Servidor, pelo e-mail 
cvl.aeas@gmail.com, pela página do 
Facebook https://www.facebook.
com/atendimentoaoservidor/ , ou 
pelos telefones (21) 2976 1571, 2976 
3849 ou 2976 2620.

A Prefeitura do Rio também escla-
receu o boato por meio de publicação 
nas redes sociais.

“Ter vontade de aprender 
coisas novas e se identificar 
com os valores do Grupo 
Cataratas são qualidades 
essenciais para que um 
candidato que queira parti-
cipar do programa de está-
gio “Vóvô estagiário”. Mas o 
importante é este o encon-
tro entre as diversas gera-
ções, no qual todos apren-

dem e saem ganhando”, diz 
Robson Lourenço, gestor 
da área de Gente, Cultura e 
Carreiras (GCUCA) do Gru-
po Cataratas.  A bolsa-auxí-
lio é a partir de R$800,00 
e há também benefícios, 
como vale-transporte, vale-
-refeição, vale-cultura, day 
off de aniversário, shiatsu, 
entre outros.  

Outro programa para
 colaboradores idosos 

 N ã o  s ó  o s  u n ive r s i -
t á r i o s  i d o s o s  p o s s u e m 
c h a n c e s  d e  e f e t iv a ç ã o  n o 
G r u p o  C at a rat a s .  A  e m -
p re s a ,  e m  2 0 1 8,  c r i o u  o 
“ D o n a  H a r p i a” ,  u m  p ro -
j e to  q u e  o f e re c e  o p o r t u -
n i d a d e s  p a ra  b ra s i l e i ro s 
c o m  m a i s  d e  6 0  a n o s . 
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

 Egili Oliveira termina temporada 
na Austrália e diz que não vê  a hora 
de sambar em Vigário Geral

Dei uma secada e perdi alguns quilinhos, tenho 
que turbinar, diz Nadja Pessoa

 Rainha de bateria da 
Acadêmicos de Vigário Ge-
ral, Egili Oliveira não vê a 
hora de voltar ao Brasil. Em 
turnê pelos Estados Uni-
dos e agora na Austrália, a 
majestade da escola recém 
chegada à Série A emendou 
compromissos profissio-
nais após a coroação e ainda 
não conseguiu ensaiar com 
a comunidade, o que está 
fazendo falta, diz ela. 

- Eu sou daquelas rai-
nhas que gosta mesmo 
de estar com a comunida-
de porque é o que me faz 
bem. Minha pegada é sam-
bar bastante, abraçar as 
pessoas, estar com o meu 
povo e, por conta do traba-
lho, ainda não consegui ter 
essa disponibilidade mas, 
voltando ao Brasil, vai ter 
overdose de Vigário Geral, 

diz a rainha que aprovei-
tou a estadia na Austrália 
para conhecer um pouco 
mais da cultura local. 

Impressionada com 
a receptividade, Egili 
ficou encantada com a 
fauna do país. 

- Amo natureza, vivo 
dizendo isto pois é uma 
necessidade grande que 
tenho para renovar minhas 
energias. A Austrália me 
proporcionou experiên-
cias incríveis em termos 
de respeito aos animais e 
à natureza e é por isso que 
sou grata sempre à tudo o 
que o samba me proporcio-
na. Quando que eu poderia 
imaginar que iria alimentar 
um canguru ou abraçar um 
koala? Brinca ela que estará 
de volta ao Brasil na próxi-
ma semana.
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Foto: Jonathan Braga

Foto: Alex sandro gardel
A diretoria da Vila Santa Tere-

za foi recebida pela Carnavalesca 
Rosa Magalhães na tarde desta 
sexta (08), na Cidade do Samba, 
no barracão da Estácio de Sá. Na 
ocasião, quatro protótipos foram 
apresentados a carnavalesca, que 
ficou encantada com o trabalho e 
desejou sorte a agremiação. 

"Estou muito feliz com essa ho-
menagem, da para ver que os tra-
balhos estão bem adiantados e está 
tudo de muito bom gosto. Espero 
ser pé quente" revelou Rosa. 

Para o carnavalesco Caaio 
Araújo, estreante em 2020, é 
uma missão ter um enredo sobre 
Rosa Magalhães."A energia dela 
é incrível, ela já conhecia todo o 
projeto da escola, da sinopse ao 
último carro mas poder apresen-

 Rosa Magalhães recebe diretoria da Vila Santa 
Tereza e se encanta com projeto da escola 

O nosso colunista foi até 
uma agência de via-
gens em Campo Gran-
de, onde a linda Nadja 

Pessoa reserva suas viagens e ela 
disparou alguns segredinhos. Ela 
contou que fará uma cirurgia, a 
loira irá colocar silicone: “meni-
no dei uma secada e perdi alguns 
quilinhos, tenho que turbinar” 
conta a gata. Tambem contou 
com exclusividade que está de 
viagem marcada para Paraty (ci-
dade da Costa Verde) onde vai 
tirar uns dias de férias. Nadja será 
destaque no carnaval de 2020 
em uma escola de samba do rio, o 
enredo será sobre a realidade das 
comunidades onde a gata virá em 
um carro alegórico com vários ar-
tistas. Ficaram curiosos pra saber 
mais? Aguardem que vem muitas 
novidades por aí!!!

tar pessoalmente hoje foi um 
momento muito especial. "

A Vila Santa Tereza será a sé-
tima escola a desfilar na Inten-

dente Magalhães na Segunda 
Feira de Carnaval com o enredo 
"No Saçarico da Intendente, a 
Vila canta Rosa".



a próxima 
terça-feira, 
um evento 
m a r c a n t e 
da história 
do futebol 
b ra s i l e i ro 
c o m p l e t a 
seu cin-
quentená-

rio. Em 19 de novembro de 1969, 
Pelé registrou um dos grandes 
feitos de sua gloriosa trajetória 
nos campos: o milésimo gol da 
carreira, marcado em cobrança 
de pênalti na vitória do Santos 
sobre o Vasco por 2 a 1.

O local para o gol histórico 
não poderia ser mais adequado: 
o Maracanã, o principal estádio 
brasileiro. Onde o Rei do Fute-
bol fez a sua estreia pela Seleção 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Maracanã celebra 50 anos 
do gol mil de Pelé com 
programação especial

N
(marcando um gol diante da Ar-
gentina em 1957) e na qual fez um 
dos tentos mais belos da carreira, 
diante do Fluminense, em 5 de 
março de 1961. Jogada que deu ori-
gem ao termo "gol de placa".

Para marcar os 50 anos do milé-
simo gol, o Maracanã vai organizar 
a partir da próxima terça-feira uma 
programação especial para os visi-
tantes que realizarem o tour do es-
tádio. Estarão em exposição peças 
históricas relacionadas ao gol mil, 
como a rede da meta à esquerda 
das cabines de imprensa, onde 
Pelé superou o goleiro Andrada, 
uma das bolas usadas na partida e 
um ingresso original do duelo pelo 
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (o 
Campeonato Brasileiro da época).

Os visitantes também poderão 
ver de perto camisas das equipes 

Foto: Divulgação/Conmebol

Pelé marca o milésimo gol no Maracanã 

que o Rei defendeu em sua carrei-
ra. Não apenas do Santos, Cosmos 
e seleção brasileira. Mas também 
de Vasco, Fluminense e Flamen-
go, que Pelé defendeu em partidas 
não oficiais em 1957, 78 e 79, res-
pectivamente.

Também estarão na mostra 
100 gravuras produzidas pelo 
chargista J.C. Lobo, que contam 
vários momentos da carreira de 

Pelé e que foram publicadas nos 
jornais "A Tribuna" e "Cidade de 
Santos".

Na parte final do tour, diante 
do gramado, os visitantes pode-
rão assistir nos telões do estádio 
a um vídeo sobre o gol mil. E as 
luzes do Maracanã estarão em 
verde e amarelo, em homena-
gem ao maior artilheiro da histó-
ria da Seleção.

O evento comemorativo 
aos 50 anos do gol mil será 
realizado de 19 de novembro 
a 1º de dezembro. O tour do 
Maracanã ocorre diariamen-
te de 9h às 17h (com exceção 
dos dias de jogos, quando 
termina três horas antes 
do início da partida). Mais 
informações no site www.
tourmaracana.com.br.
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