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Mulheres são 
alvo de sequestros-
relâmpago na
 Zona Oeste do Rio
Os criminosos esperam o momento certo para atacar, 
quase sempre, as vítimas estão distraídas, perto do 
trabalho, escola ou mesmo de casa. Eles agem com 
muita agressividade antes de roubar pertences. 
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Vereador quer CPI para investigar 
mortes e furtos de animais no Zoo

Violência

ara apurar pos-
síveis irregulari-
dades durante 
as obras no Zoo-
lógico do Rio, na 
Quinta da Boa 
Vista, o vereador 
Marcos Paulo, 

do Psol, presidente da Comissão 
Especial de Saúde Animal, vai in-
gressar nesta terça-feira com um 
pedido de abertura de uma Comis-
são Parlamentar (CPI) na Câmara 
Municipal. Entre os objetivos da 
medida estão a investigação da 
morte de 219 animais, o furto de 18 
espécies, entre elas, Ararinha Azul 
e Macaco Prego, além da transfe-
rência de bichos sem apresentação 
de documentação.

De acordo com o vereador, ele já 
está pegando as 17 assinaturas ne-
cessárias para o pedido de abertura 
da CPI. Marcos Paulo espera que 
a CPI seja aberta antes do recesso 

do fim do ano. Também serão in-
vestigados atos de improbidade 
administrativa da prefeitura na 
fiscalização da obra e no bem estar 
dos animais.

No último sábado, depois vis-
toria no zoo, o vereador afirmou 
que a situação dos animais é pre-
cária: "Vimos um grande cantei-
ro de obras, animais estressados, 
enclausurados em ambientes 
muito pequenos, com motosser-
ras, caminhões entrando e sain-
do o tempo todo", contou.

Ainda de acordo com o vere-
ador, documentos da Fundação 
RioZoo, da Prefeitura do Rio, 
apontam que durante visita téc-
nica num sítio, em Cachoeiras de 
Macacu, um dos locais para onde 
foram transferidos 186 animais, 
foi constatado ser um criatório 
comercial. Alguns dos bichos re-
cebidos no sítio não estavam no 
local. A administração do sítio in-

P
Vistoria da Comissão Especial de Saúde Animal teria flagrado animais estressados com obras no local

Reprodução / Internet

formou que eles teriam sido doa-
dos ou morreram, mas não havia 
documentação comprobatória.

Média anual de mortes 
teria caído

Por meio do grupo Cataratas, o 
Zoológico do Rio informou que as 
obras tiveram início em dezembro 

de 2018, mas "não colocam em ris-
co à vida dos animais que vivem 
no RioZoo". Conforme o Zoológico 
do Rio, antes da concessão, a média 
de óbitos era de 97 animais por ano. 
Depois da concessão, esse número 
teria passado para 77 animais ao 
ano, mesmo com as obras.

 O Zoológico está fechado para 

visitação. "A medida tem por objeti-
vo garantir a segurança dos visitan-
tes", informou o grupo. O Zoológico 
do Rio não comentou sobre os fur-
tos e as transferências de animais. 
Em nota, a prefeitura afirmou que 
"sobre a transferência de animais, 
não existe nenhum tipo de denún-
cia ou indício de irregularidade". 

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta terça-feira 
(3) que o crescimento regis-
trado pela economia brasi-
leira no terceiro trimestre 
"veio em boa hora" e que a 
previsão do governo é de 
que o país vai manter o rit-
mo de crescimento no quar-
to trimestre.

Mais cedo nesta terça, o 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
divulgou que o Produto In-
terno Bruto (PIB) brasileiro 
cresceu 0,6% no 3º trimes-
tre, na comparação com o 
2º trimestre. Em valores 

Bolsonaro diz que crescimento da 
economia no terceiro trimestre 
'veio em boa hora'

correntes, o PIB totalizou R$ 
1,842 trilhão.

Esse crescimento, informou 
o instituto, foi puxado pelo con-
sumo das famílias e pelo inves-
timento privado e mostra uma 
leve aceleração da recuperação 
da economia entre julho e se-
tembro, embora em ritmo ainda 
fraco e mais lento do que se es-
perava no começo do ano.

O resultado veio um pouco 
melhor do que o estimado pelo 
mercado, que apontava para um 
crescimento entre 0,4% e 0,5% 
no 3º trimestre.

"Pode ser inesperado para 
os analistas econômicos, mas 

da nossa parte sabíamos que 
viria uma boa notícia. Ela 
veio em uma boa hora, e a 
minha equipe econômica, a 
nossa equipe econômica, diz 
que a previsão para o quarto 
trimestre é crescer. O Brasil 
está crescendo", disse Bol-
sonaro durante abertura de 
um evento promovido pela 
Controladoria Geral da União 
(CGU) para discutir o comba-
te à corrupção.

PIB ainda está no patamar de 
7 anos atrás

Em relação ao 3º trimestre 
de 2018, o crescimento foi de 
1,2%, a décima primeira alta 
consecutiva nesta base de 
comparação.

No acumulado em 12 me-
ses, o PIB registrou cres-
cimento de 1%, frente aos 

DECLARAÇÕES
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quatro trimestres imediata-
mente anteriores. No acu-
mulado do ano até setembro, 

o PIB cresceu 1%, em relação 
a igual período de 2018, in-
formou o IBGE.

Ao todo 691 agendamentos para confecção de carteira de identidade foram realizados

 Foto: Divulgação



ministro da 
Saúde, Luiz 
H e n r i q u e 
M a n d e t t a , 
alertou para o 
risco de sur-
gimento de 
novos casos 
de dengue no 

Rio de Janeiro neste verão, com 
a entrada do novo sorotipo 2, 
que circulou no ano passado 
no estado de São Paulo, em 
Minas Gerais e em estados do 
Centro-Oeste. Segundo o mi-
nistro, o risco no Rio é que esse 
sorotipo há muito tempo não 
circula no estado. A última vez 
foi em 2008 e, por isso, muitas 
pessoas que não entraram em 
contato com o vírus, não têm 
imunidade.

Conforme o ministro, o so-
rotipo 2 evolui para casos mais 
graves de dengue. Mandetta 
alertou que o momento é de 
traduzir para a população esse 
risco para evitar que as pessoas 
pensem que por já terem sido 
infectadas com outros tipos de 
vírus estão livres da doença.

“A solução agora é levar para 
a comunidade o risco muito ele-
vado quando se tem um vírus 
novo, que pode fazer um poten-
cial de dano bem maior”, disse.

Para Mandetta, o enfrenta-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVerão

O
mento da dengue no estado do 
Rio de Janeiro é fundamental 
para que não ocorra outra epide-
mina como a de 2008, considera-
da muito grave. O ministro reve-
lou que na época participou do 
gabinete de crise montado para 
enfrentar a epidemia “Eu vim 
para colaborar e ajudei a montar 
umas UPAs em Santa Cruz e em 
Campo Grande, com tendas. Foi 
um trabalho muito grande para 
dar conta de atender a população 
naquela epidemia. Esse ano, tem 
que estar com muita atenção. 
Tem que redobrar a atenção, por-
que quando entra uma epidemia 
todos sofrem”, disse, após par-
ticipar da soltura de mosquitos 
infectados com a bactéria Wolba-
chia, em Niterói, Região Metro-
politana do Rio.

De acordo com Mandetta, não 
será necessário o ministério re-
forçar a atuação das secretarias 
de Saúde no estado, porque os 
órgãos já têm as suas estruturas 
próprias. “Eles já têm as armas. 
Para evitar a epidemia é botar o 
povo [das equipes] nas ruas, usar 
a imprensa, os meios de comu-
nicação. A gente tem pesquisas 
que mostram que quase 98% da 
população sabe o que é dengue 
e sabe as medidas que têm que 
fazer para prevenir. O importante 
é que essa informação seja trans-

formada em ação. Olhe a sua 
casa, o foco sempre estará ou 
perto do ambiente de trabalho 
ou perto da residência”, disse.

Wolbachia
O município de Niterói re-

cebeu mais uma vez os cha-
mados mosquitos do bem, 
que são os insetos infectados 
com a bactéria Wolbachia. 
Eles foram lançados na na-
tureza, no pátio da Clínica 
Comunitária da Família Dr. 
Antônio Peçanha. A tecnolo-
gia começou a ser desenvol-
vida no Brasil pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 
2012, e já se mostrou eficaz no 
combate à dengue, à zika e à 
chikungunya, doenças trans-
mitidas pelo Aedes aegypti.

A Wolbachia é uma bactéria 
intracelular que após infectar os 
mosquitos impede que os vírus 
da dengue, da zika e da chikun-
gunya se desenvolvam dentro 
destes insetos. Segundo a Fio-
cruz, a tecnologia não provoca 
modificação genética, nem da 
bactéria, nem do mosquito. A 
Wolbachia já era encontrada na-
turalmente em outros insetos, 
até que começaram os estudos 
para a infecção nos mosquitos 
Aedes aegypti.

Resultados
De acordo com a Fiocruz, os 

primeiros resultados indicaram 
que o uso desses insetos infecta-
dos com a Wolbachia reduziu em 
75% os casos de chikungunya 
em 33 bairros da região. Nesta 

etapa, vão receber os mosquitos 
do bem os bairros do Fonseca, 
Engenhoca, Cubango, Santana e 
São Lourenço, todos no mesmo 
município. Além dos bairros de 
Niterói, o método Wolbachia foi 
aplicado até o momento em 28 
bairros do Rio de Janeiro, benefi-
ciando 1,3 milhão de pessoas nos 
dois municípios.

O ministro chamou atenção 
para o fato de que apesar dos 
bons resultados, o mosquito 
com Wolbachia é uma ação com-
plementar e a população precisa 
manter o cuidado para evitar a 
proliferação do Aedes aegypti.

“Revejam sua casa, vaso de 
planta, pneu, garrafa. Não deixa a 
água parada, retira. Uma retirada 
de um foco elimina milhares de 
casos”, lembrou.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta

Ministro da Saúde alerta 
para surgimento de novos 
casos de dengue no Rio
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O Rio é de todos 
Foto: Wilson Dias/Agência BrasilFoto: 

Árvore de Natal da Lagoa será inaugurada no dia 14 de dezembro

Em cerimônia na manhã desta 
terça-feira (3) foram anunciados os 
detalhes sobre a inauguração da 
Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo 
de Freitas, que acontecerá no dia 
14 de dezembro na Zona Sul do Rio. 
Como em anos anteriores, a atração 
ficará exposta até o dia 6 de janeiro.

As luzes ficarão acesas das 19h à 
1h de segunda a quinta, e das 19h às 
2h às sextas, sábados e domingos.

A Árvore é considerada o tercei-
ro maior evento anual da cidade e 
faz parte do calendário oficial do 
estado. Dos R$ 13,6 milhões de in-
vestimento, R$ 11 milhões foram 
pagos pela Light, por meio da Lei 
de Incentivo à Cultura do RJ.

Árvore de Natal da Lagoa terá 70 
metros e 900 mil lâmpadas de LED

Este ano, a árvore terá 70 me-
tros de altura, o que equivale a 
um prédio de 24 andares. Ela é 
montada sobre 11 flutuadores 
e iluminada por 900 mil lâm-
padas de LED, que exibirão oito 
desenhos.

Retorno de R$ 190 mi-
lhões

A cerimônia contou com a 
participação do governador Wil-
son Witzel, o vice-governador 
Cláudio Castro, o empresário Ro-
berto Medina e a presidente da 
Light, Ana Marta Veloso.

A Árvore de Natal da Lagoa 
gera um retorno de R$ 190 mi-

Foto: Cristina Boeckel/G1

lhões para o Rio, segundo infor-
mações do secretário de Cultura e 
Economia Criativa, Ruan Lira. “A ex-
pectativa é de que 400 mil pessoas 
consigam conferir de perto essa es-
trutura”, destacou.

Medina ressaltou ainda que, 
após a Olimpíada, o Rio precisa 
usar a estrutura a seu favor. “Que 
essas 900 mil luzes possam ilu-
minar os caminhos dos políticos 
para que eles possam encontrar 
convergências e não divergên-
cias”, enfatizou.

O governador afirmou que a 
expectativa é que o investimento 
na imagem do Rio chegue a mais 
R$ 40 milhões do próximo ano. 
“Não se conquista esse mercado 
sem investimento, sem promo-
ção”, disse Witzel.

Parque do Cantagalo
Várias atividades serão ofereci-

das para quem passar pelo Parque 
do Cantagalo, como a instalação de 

um globo luminoso que gera ener-
gia por meio de quatro bicicletas 
que acionam uma iluminação com 
cenários do Rio.
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ara celebrar o 
primeiro ano 
de atuação 
do Núcleo 
Ampliado de 
Saúde da Fa-
mília, o NASF, 
em Mesquita, 

a Secretaria Municipal de Saúde 
promoveu um seminário. A ação 
teve a participação de profissio-
nais ligados à Saúde e à subsecre-
taria de Esportes, promovendo a 
interação de diversos profissio-
nais que atuam em regiões dife-
rentes da cidade.

“O governo municipal queria 
promover uma mudança na Saú-
de de Mesquita, garantindo uma 
atenção básica de excelência e ex-
pandindo a estratégia de saúde da 
família na cidade. Para tanto, era 
fundamental a implantação do 
NASF. Hoje, já ouvimos uma série 
de relatos de pessoas que conse-
guiram, por exemplo, diminuir 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

P
ou se livrar de dores crônicas, que 
melhoraram a autoestima e que re-
agiram a um quadro de depressão. 
E é para isso que a gente trabalha”, 
valorizou Caroline Morgado, coor-
denadora municipal de Atenção 
Básica de Mesquita.

Diversos profissionais que atuam 
no NASF em Mesquita foram con-
vidados para falarem aos presentes 
e apresentarem seus processos de 
trabalho. Mas, o encontro também 
recebeu convidados de fora do mu-
nicípio. Por exemplo, a terapeuta 
ocupacional Bruna Esteves, que é 
aluna do mestrado da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública Sérgio Arouca, 
a ENSP, da Fiocruz. Sua tese é sobre 
o NASF do Rio de Janeiro. Ela inte-
grou equipes de NASF na Rocinha, 
por dois anos, e na Maré, por três 
anos. “Já escutei falarem muito bem 
de Mesquita. Ouvi que o município 
está se expandindo bastante nesse 
aspecto e que está bem melhor que 
o Rio até”, elogiou.

Em Mesquita, três Núcleos 
Ampliados de Saúde da Famí-
lia dão suporte a 29 equipes de 
Estratégia de Saúde da Família. 
Dez são apoiadas pelo NASF 
Jacutinga, mesmo número que 
NASF Coreia atende. Já o NASF 
São José trabalha com nove 
equipes de ESF. Mas a tendên-
cia é que esse número cresça, 
conforme a implantação de 
clínicas da família avance na 

 Núcleo Ampliado de Saúde da Família tem multiprofissionais que dão suporte a 29 equipes de ESF na cidade

 Seminário comemora um 
ano de NASF em Mesquita

 Foto: Divulgação

cidade. “O trabalho de fortaleci-
mento de vínculo entre a Saúde 
e a população que vem sendo 
feito por essas equipes é ma-
ravilhoso. Graças a ele, muitos 
grupos terapêuticos foram cria-
dos, focando tanto na parte físi-
ca quanto na mental dos pacien-
tes. A participação nas escolas 
também tem sido  forte, através 
do Programa Saúde na Escola”, 
contou Caroline Morgado.

Como funciona
O NASF em Mesquita en-

volve uma equipe multiprofis-
sional que atende os pacientes 
em diversas áreas. Para isso, há 
assistentes sociais, profissionais 
de Educação Física, fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos, nutri-
cionistas, psicólogos e sanitaris-
tas nesses núcleos. Entre eles, 
alguns residentes em Saúde da 
Família da própria ENSP.

Ao todo 691 agendamentos para confecção de carteira de identidade foram realizados

Mais de 350 pessoas se casa-
ram durante o 5° Viva São João, 
no último domingo, na Praça 
dos Três Poderes, em São João 
de Meriti. A ação social, de ini-
ciativa do Fórum da Comarca do 
município, contou com o apoio 
da prefeitura e de outros parcei-
ros como Justiça Federal, Justiça 
Eleitoral, Exército, Delegacia de 
Atendimento à Mulher, Polícia 
Militar (21ºBPM), universidades, 
Associação Comercial e Empre-
sarial de São João de Meriti, Sesc, 
Senac e movimentos sociais.

O  evento teve a presença 
do prefeito da cidade, Dr. João, 
que, desde as 9h da manhã, 
ouviu a população que chega-
va para aproveitar os diversos 
serviços gratuitos.

Ao todo 691 agendamentos 
para confecção de carteira de 
identidade foram realizados, 
além de 545 para Carteira de 
Trabalho e Previdência So-
cial, sendo 33 do novo modelo 
(CTPS Digital). Houve ainda 23 
pedidos de seguro desempre-
go e 156 encaminhamentos 
para o mercado de trabalho.

População desfruta de serviços gratuitos 
em São João de Meriti 

Calçadão de Nova Iguaçu vai 
ganhar praça de alimentação

Na área de saúde foram emiti-
dos 312 cartões do SUS, distribuí-
dos mais de 14 mil preservativos 
e realizados 627 atendimentos. 
Serviços como aferição de pressão 
arterial, medição de glicose, aten-
dimento ginecológico, PSA, aten-
dimento odontológico, nutrição, 
tabagismo, IST, aplicação de flúor, 
foram ofertados ao público.

Serviços jurídicos como 
acordos de guarda de filhos, 
pensão alimentícia, disso-
lução de união estável, re-
qualificação civil e divórcio 
(consensual e litigioso), foram 
realizados durante o evento.

 Às vésperas do Natal, a popula-
ção de Nova Iguaçu recebeu uma 
boa notícia como presente ante-
cipado. A Prefeitura, graças a uma 
parceria público-privada, irá cons-
truir uma praça de alimentação no 
Calçadão da cidade, um dos maio-
res centros comerciais do estado 
do Rio. O anúncio foi feito no últi-
mo sábado pelo prefeito Rogerio 
Lisboa, durante a abertura oficial 
do Natal no município.

“O Calçadão vai ganhar uma 
praça de alimentação no fim de 
2020. A construção começa agora 
em janeiro. Com isto, iremos quali-
ficar essa área para que as pessoas 
possam utilizar um espaço público, 
que hoje é pouco utilizado. Com 
isto, iremos coroar o nosso centro 
comercial, grande mola que move 
nossa cidade”, anunciou o prefeito.

A festa contou com a chegada 

O subprefeito da Zona Oeste 
do Rio, Sancler Neto, que tam-
bém esteve presente ao evento, 
ressaltou a importante parceria 
entre os municípios de São João 
de Meriti e do Rio de Janeiro que 
prestam serviços à população. 
“A união entre os municípios só 
tem a ganhar e valorizar socie-
dade civil é uma parceria que 
tem apresentado resultados”.

O Prefeito de São João de 
Meriti, Dr. João, agradeceu 
a presença de todos e re-
forçou, em discurso, o seu 
compromisso com a cidade 
e com a população.

do Papai Noel ao calçadão para a 
abertura da 14ª edição do ‘Natal 
Mais Bonito’, campanha promo-
vida por entidades ligadas ao co-
mércio local e pela Prefeitura. Nes-
te ano, a iniciativa trouxe o tema 
‘Natal dos Arcos de Nova Iguaçu’, 
uma referência aos arcos com de-
coração natalina espalhados ao 
longo de todo o calçadão.

O Papai Noel desfilou pelo cen-
tro comercial ao som da Banda 
Marcial Dragões Iguaçuanos, do 
Colégio Novo Horizonte, e rece-
beu as chaves da cidade.

O ‘Natal dos Arcos’ é uma realiza-
ção da Prefeitura de Nova Iguaçu, da 
Associação Comercial e Industrial de 
Nova Iguaçu (Acini), da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Nova Iguaçu 
(CDL), do Sindicato do Comércio Va-
rejista de Nova Iguaçu (Sincovani) e 
do Movimento Viva Nova Iguaçu.

 Foto: Divulgação
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Polícia Ci-
vil pedirá à 
Justiça a re-
p r e s e n t a ç ã o 
da prisão de 
André Moura 
Santana, pelo 
envolvimento 

no sequestro da filha, Júlia 
Soares de Moura, de 5 anos, 
no último sábado. A tia e res-
ponsável legal da criança, 
Mariana Moura, registrou o 
crime na 43ª DP (Guarati-
ba), mesma delegacia que 
investiga o crime de maus-
-tratos de vulnerável come-
tido contra a menina, em 
dezembro de 2018.

Segundo a delegada res-
ponsável pelo caso, Gise-
le Espírito Santo, André é 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSGuaratiba

A
considerado foragido por-
que não foi encontrado onde 
houve a busca e apreensão 
da filha, além de não com-
parecer para depor no caso 
em que é suspeito de maus-
-tratos e por envolvimento 
no sequestro. Não há infor-
mações sobre que medidas 
serão tomadas contra a mãe.

Júlia foi sequestrada pela 
mãe, Patrícia Soares de Sou-
za, no último sábado, no 
West Shopping, em Campo 
Grande. Ela não tem a guarda 
da filha desde janeiro, mas 
em setembro, com autoriza-
ção da Justiça, passou a en-
contrar a menina aos sába-
dos, em locais públicos.

Ontem, Patrícia chegou a 
escrever para Mariana. “É mi-

nha filha, querida. Não é nada 
sua. Estou com o que é meu”. 
A tia acredita que os pais pra-
ticaram o sequestro certos da 

impunidade. E fez um apelo: 
“Ela pode estar sendo maltra-
tada, corre risco de vida. Pai 
e mãe é só uma questão bio-

lógica. A gente precisa salvar 
essa criança. Se você viu o 
pai, a mãe ou a Júlia, por fa-
vor, denuncie.”

A tia e responsável legal da criança, Mariana Moura, registrou o crime na 43ª DP (Guaratiba)

Polícia pedirá representação 
de prisão contra pai de 
criança sequestrada

Foto: Divulgação

Bandidos têm escolhido mu-
lheres como alvos prioritários de 
sequestros-relâmpago na Zona 
Oeste do Rio.

Uma das vítimas relembra 
quando foi abordada por bandi-
dos armados, quando já estava 
quase em casa, na Avenida das 
Américas, na Barra da Tijuca.

"Eu saltei do BRT e atraves-
sei a avenida para entrar no 
meu condomínio. Quando eu 
estava andando, veio um ra-
paz vestindo um casaco azul 
claro e um boné na cabeça. Ele 
veio na minha direção, me ba-
tendo, me sacudindo e tentan-
do me arrastar para o meio-fio. 
Comecei a gritar por socorro, 
pedir ajuda", narra.

"Ele se apavorou e me jogou 
no chão. Nesse momento, ele 
levantou a camisa e puxou uma 
arma enorme da cintura. Nisso, 
veio um carro branco pela rua -- 
ele entrou e foi embora. Graças 
a Deus não teve tiro, não teve 
nada", lembra.

Os criminosos esperam o 
momento certo para atacar -- 
quase sempre, as vítimas estão 

Mulheres são alvo de sequestros-relâmpago 
na Zona Oeste do Rio

Secretaria de PM do RJ retira 11 oficiais 
da Inteligência após operação prender 
policiais suspeitos de extorsão

distraídas, perto do trabalho, 
escola ou mesmo de casa. Eles 
agem com muita agressividade 
antes de roubar pertences.

Mulheres que moram ou pas-
sam pela Barra afirmam ter medo.

"Eu não me sinto segura aqui, 
caminho com medo. Procuro 
sempre passar pelos locais mais 
movimentados", explicou uma 
das moradoras do bairro.

Perto da Barra, casos recentes 
de sequestros-relâmpago tam-
bém chamam a atenção.

Na semana passada, uma mu-
lher foi sequestrada logo depois 
de deixar o filho em uma creche, 
no Anil, também na Zona Oeste.

Em Vila Valqueire, câmeras 

Foto: Divulgação 

de segurança flagraram o mo-
mento no qual os bandidos 
sequestram outra mulher -- ela 
estava prestes a entrar em um 
carro de aplicativo.

Segundo a Polícia Militar, os 
casos de sequestro-relâmpago 
tiveram uma redução 12,5% en-
tre janeiro e outubro deste ano 
quando comparados ao mesmo 
período do ano passado.

No entanto, nas áreas de Jaca-
repaguá e Barra da Tijuca, o índi-
ce se manteve o mesmo.

Ainda de acordo com a PM, o 
sequestro-relâmpago é um crime 
de difícil prevenção. A corpora-
ção orienta as vítimas a registrar 
os casos nas delegacias.

A Secretaria de Estado de Po-
lícia Militar do Rio de Janeiro re-
moveu 11 oficiais que estavam na 
Subsecretaria de Inteligência da 
corporação. As movimentações 
foram registradas no boletim in-
terno da PM publicado na segun-
da-feira (2).

As movimentações ocorrem 
dias após uma operação da Po-
lícia Civil resultar na prisão de 
PMs, também da Inteligência, 
suspeitos de extorsão.

Os oficiais – com patentes 
que vão de tenente a tenente-
-coronel – foram transferidos a 
vários destinos.

Alguns deles foram en-
viados para a Diretoria Geral 
de Pessoal (DGP), conhecida 
como a "geladeira" da corpo-
ração. Outros foram manda-
dos para batalhões, e um foi 
deslocado para trabalhar no 
Estado-Maior Geral da PM, 
considerado o "centro nevrál-
gico" da secretaria.

Internamente, são espera-
das novas trocas no Setor de 
Inteligência para os próximos 

dias, mas dessa vez dos praças 
que lá estão.

As alterações estão sendo refe-
rendadas temporariamente pelo 
coronel Márcio Pereira Basílio, 
que assumiu o cargo de secretá-
rio da PM no último dia 25. O che-
fe da pasta, o também coronel 
Rogério Figueredo, está de férias 
até quinta-feira (5).

A operação
A ação, na última sexta-feira 

(29), prendeu sete pessoas. No 
mesmo dia, o coronel Rubens 
Castro Peixoto Júnior, subsecre-
tário de Inteligência da Polícia 
Militar, foi exonerado.

De acordo com investiga-
ção da Delegacia de Combate 
à Pirataria, os alvos fingiam ser 
policiais civis da unidade es-
pecializada para inspecionar 
lojas e extorquir dinheiro de 
comerciantes.

A investigação também in-
dicou que os PMs roubavam 
lojas e recebiam propina para, 
supostamente, não combater 
a venda de mercadoria pirata.

Mulheres têm sido alvo de assaltos e 
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uem está em 
busca de uma 
oportunida-
de de empre-
go antes da 
virada do ano 
pode con-
correr a 526 
postos de tra-

balho oferecidos esta semana 
nos Centros Municipais de 
Trabalho e Emprego (CMTEs). 
Há oportunidades para pesso-
as com e sem experiência.

Há chances para ampla 
concorrência (202 vagas) e 
para pessoas com deficiência 
ou reabilitados do INSS (324 
ofertas). Os interessados po-
dem comparecer a um dos 
endereços listados abaixo, 
com documento de identida-
de, CPF, carteira de trabalho 
e número do PIS.

Vale destacar que pessoas 
sem deficiência não podem 
ser encaminhadas para opor-
tunidades destinadas exclu-
sivamente a esse público.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

Q
Para ampla concorrência
Para quem tem nível funda-

mental incompleto, há chance 
para empregado doméstico 
diarista. Se a pessoa tem ensi-
no fundamental completo, as 
vagas oferecidas são de açou-
gueiro, auxiliar de cozinha e 
auxiliar de limpeza.

Aqueles com nível médio 
incompleto podem se can-
didatar ao posto de empaco-
tador à mão. Se a formação é 
ensino médio completo, as 
chances são para auxiliar de 
linha de produção, subgerente 
de loja, pizzaiolo, repositor em 
supermercado, atendente bal-
conista, auxiliar de estoque, 
operador de caixa e balconista.

Vagas para pessoas com 
deficiência ou reabilitados

No caso de quem tem ní-
vel fundamental incomple-
to, há oportunidades para 
auxiliar de linha de produ-
ção, empacotador e repo-
sitor. As vagas disponíveis 

Município do Rio tem 526 
postos de trabalho para pessoas 
com ou sem experiência

Há chances para ampla concorrência (202 vagas) e para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS (324 ofertas)

para quem tem ensino fun-
damental completo são de 
atendente comercial, des-
pachante nos transportes, 
fiscal de ônibus e arruma-
dor de prateleiras em su-
permercados.

Os candidatos com ensi-
no médio incompleto po-
dem concorrer aos postos 
de operador de telemarke-
ting e operador de loja. Se 
o interessado tem nível 
médio completo, as ofertas 
são para técnico de enfer-

magem, auxiliar adminis-
trativo, coordenador de tra-
fego rodoviário, estoquista, 
assistente de vendas, caixa 
de loja e atendente de lojas 
e mercados.

Por fim, há oportunidades 
para quem tem formação su-
perior completa. A vaga é de 
consultor técnico.

Confira os endereços 
dos CMTEs:

Campo Grande - Rua Bar-
celos Domingos 162

Centro (Ciad) - Aveni-
da Presidente Vargas 1.997 
(atendimento exclusivo para 
pessoas com deficiência)

Guadalupe - Rua Luiz Cou-
tinho Cavalcanti 576

Ilha do Governador - Estra-
da do Dendê 2.080

Méier - Rua 24 de Maio 931
Providência - Rua da Amé-

rica 81
Santa Cruz - Rua Lopes 

Moura 58
Tijuca - Rua Camaragibe 

25.

A UniCarioca – reconhecida 
recentemente pelo MEC como 
o melhor centro universitário 
do Rio de Janeiro pelo sexto 
ano consecutivo – está com 
inscrições gratuitas abertas 
para o vestibular 2020.1. O 
processo seletivo dá acesso a 
mais de 4 mil vagas distribu-
ídas em suas duas unidades, 
Rio Comprido e Méier. São 17 
cursos de graduação presen-
cial (Direito, Engenharias Ci-
vil, Elétrica, da Computação e 
de Produção, Administração, 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Ciências Contá-
beis, Ciência da Computação, 
Design, Gestão de Recursos 
Humanos, Jornalismo, Logís-
tica, Marketing, Publicidade e 
Propaganda, Pedagogia e Re-
des de Computadores) e oito 
a distância (Administração, 
Ciências Contábeis, Pedago-
gia, Marketing, Gestão de Re-

Vestibular 2020.1 da UniCarioca está 
com inscrições gratuitas abertas

cursos Humanos, Logística, 
Processos Gerenciais e Gestão 
Financeira).

Todos os cursos têm de-
sempenho de destaque nas 
últimas avaliações do MEC. 
O de Marketing EAD conquis-
tou nota máxima (conceito 
5) no último Enade divulga-
do (2018), sendo o melhor do 
Brasil. Os cursos de Logística e 
Gestão de RH também obtive-
ram nota máxima na avaliação.

Para ingressar na UniCa-
rioca, é preciso realizar o 
processo seletivo de ava-
liação dos conhecimentos 
da base nacional comum 
do Ensino Médio, além da 
Redação. As inscrições são 
realizadas pelo site https://
www.unicarioca.edu.br/ e o 
resultado do Vestibular sai 
em até 72 horas após a reali-
zação da prova. Outra forma 
de ingresso é usando a nota 

Foto: Divulgação / RioSaúde

do Enem, que tem validade 
caso o estudante tenha re-
alizado aprova nos últimos 
dois anos e média de pontos 
igual ou superior a 500.

A UniCarioca conta com 
o programa de incentivo ao 
estudo EduCarioca, que visa 

 Centro Universitário oferece vagas em 25 cursos de graduação presencial e a distância no Méier e no Rio Comprido

fomentar a educação com 
responsabilidade social, ofe-
recendo bolsas de estudo, de 
cinquenta por cento, válidas 
durante todo o curso, para 
aqueles que possuem renda 
familiar per capita de até 3 
(três) salários mínimos, na-

cional. Para saber mais sobre 
o regulamento, basta acessar 
o site https://unicarioca.edu.
b r/ b o l s a s - f i n a n c i a m e nto s /
educarioca . E para quem ti-
ver em interesse nos cursos 
de EAD, poderá ter descon-
tos de até 55%.

Foto: Ana Branco



Turismo

Rio de Janei-
ro está prestes 
a ganhar uma 
nova atração 
turística. A 
Rio Star será a 
maior roda-gi-

gante da América Latina e es-
tará entre as maiores do mun-
do com 88 metros de altura, o 
que representa um prédio

 de 25 andares. Serão 54 
cabines climatizadas, com ca-
pacidade para 8 pessoas cada, 
podendo transportar o total 
de 432 pessoas a cada 18 mi-
nutos. A atração, localizada no 
Porto Maravilha, vai oferecer 
vistas únicas da Zona Portuá-
ria, do Relógio Central, Morro

 da Providência, Cristo Re-
dentor, Pão de Açúcar, Pedra 
do Sal, Ponte Rio-Niterói e da 
Cidade do Samba. A abertu-
ra do parque para o público 
será no dia 6 de dezembro, a 
partir das 10h.

"Acreditamos que, por pro-
piciar vistas tão bonitas da ci-
dade do Rio de Janeiro, a Rio 

Star será considerada mais um 
ícone da Cidade Maravilhosa, 
junto com o Cristo Redentor, 
Bondinho do Pão de Açúcar, 
Praia de Copacabana entre 
outras maravilhosas atrações 
e paisagens que estão à nossa 
volta", segundo Fábio Bordin, 
diretor executivo da FW In-
vestimentos, holding que ad-
ministra a Rio Star.

Para se firmar como um 
dos símbolos da cidade e 
reforçar o Rio de Janeiro 
como principal destino para 
o turismo de brasileiros e 
estrangeiros, o tamanho da 
Rio Star a coloca entre as 
maiores rodas-gigantes de 
todo o mundo, como, por 
exemplo, a High Roller (Las 
Vegas), Star of Nanchang 
(China), London Eye (Lon-
dres) e EuroWheel (Itália).

A expectativa é de que cer-
ca de 3 mil pessoas passem 
por dia pela atração, chegando 
a mais de 1 milhão por ano. “A 
Rio Star estará aberta todos os 
dias das 10h às 18h. Esse horá-

Maior roda-gigante da América 
Latina chega para ser um dos 
pontos mais visitados

O
Com 88 metros de altura, Rio Star vai mostrar a diversidade das vistas exuberantes da Cidade Maravilhosa

Culturando 
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rio pode ser alterado em fun-
ção de eventos ou situações 
especiais”, disse Bordin.

Todas as cabines estão pre-
paradas receber cadeirantes. 
“Teremos cadeiras de rodas 
para pessoas com dificuldade 
de locomoção, que serão cedi-
das gratuitamente. Além disso, 
com o conceito de integração e 

família, os pets poderão acom-
panhar seus donos, desde que 
devidamente seguros”, co-
mentou o diretor.

Antes de entrar em uma 
das cabines, o visitante po-
derá aproveitar toda a estru-
tura do parque com praça 
de alimentação e lojas com 
produtos diversos, desde 

souvenirs até binóculos des-
cartáveis para apreciar as 
experiências do ponto mais 
alto da roda-gigante.

Ingresso
O valor do ingresso custará 

R$ 59 na bilheteria a partir de 6 
de dezembro e R$ 49 na com-
pra antecipada no site

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

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

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

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

dianapiresassessoria@gmail.com
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onsiderado 
solução de 
emergência, 
o esquema 
com dois vo-
lantes deixou 
o Fluminen-
se mais perto 
da salvação 
na tempora-

da. O time pode não encantar, 
mas os números mostram 
que, com a formação atual, 
o Tricolor deixou para trás 
aproveitamento de rebaixado 
e somou pontos importantes 
para tranquilizar a situação no 
Campeonato Brasileiro.

Sem Daniel e Ganso contra 
o Avaí no último domingo, o 
técnico Marcão optou por utili-
zar três volantes, o time sentiu 
dificuldades para criar e acabou 
empatando em 1 a 1.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Fluminense tem melhor 
aproveitamento no Brasileirão 
quando usa dupla de volantes

C
Foto: André Durão

Allan e Daniel, duas bases do meio de campo do Flu

Basicamente, o Fluminense 
teve três formações diferentes 
ao longo da temporada, com 
mudanças mais significativas no 
meio-campo. Já jogou com um, 
dois ou três volantes. Como a li-
nha de quatro na defesa foi man-
tida em toda a temporada, o que 
mudou foi o número de meias e 
atacantes utilizados.

Aproveitamento no Brasileirão
1 volante: 30%
2 volantes: 50%
3 volantes: 33%
Com o esquema atual, com dois 

volantes, a equipe tem 50% de 
aproveitamento no campeonato. 
Foram 12 jogos, com quatro vitó-
rias, quatro empates e três derro-
tas. O rendimento é parecido com 
os das equipes que disputam vaga 
para a próxima Copa Libertadores. 
O Corinthians, último integrante 

desse grupo, conquistou 49% dos 
pontos até agora.

Sustentada pelos números, a 
formação chegou a causar des-
conforto por acirrar a concor-
rência entre Ganso e Nenê, duas 
estrelas do time. Desde então, ra-
ramente os dois estiveram juntos 
em campo, e o camisa 10 ganhou 
prioridade. Em entrevista recen-
te, Marcão explicou que teve de 
sacrificar um dos meias para dar 
equilíbrio ao time.

- São dois grandes profissio-
nais, é uma dor de cabeça boa. São 

caras que mandam mensagens 
positivas para o grupo. Achamos 
o equilíbrio com dois volantes, 
temos jogado bem. (...) Eles sabem 
que internamente são muito for-
tes. Entenderam a situação. Não 
tem vaidade, são experientes. Vão 
nos ajudar até o fim - disse.

O rendimento é bem superior 
se comparado a outras formações 
que foram base na temporada. 
Com essas, o Flu teve números 
de time rebaixado. Quando jogou 
com um volante, conseguiu 30% 
dos pontos. Com três, 33%. Am-

bos no patamar do aproveitamen-
to do Cruzeiro: 33,3%.

Em termos de resultado, o es-
quema com um volante foi espe-
cialmente negativo. Com ele, o Flu 
jogou 21 rodadas, perdeu 12, empa-
tou cinco e ganhou outras cinco.

Para manter o esquema nas 
rodadas finais do Brasileirão, o 
Fluminense ganhou um proble-
ma sério: Ganso tem lesão mus-
cular e deve perder o restante 
da temporada. Sem ele, Nenê 
atuou na última rodada e deve 
continuar no time.
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