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Bolsonaro acha que Rodrigo 
Maia age como candidato 
ao Planalto e se irrita

Eleições 2022

lém do gover-
nador João Do-
ria (PSDB-SP) 
e do apresen-
tador de TV 
Luciano Huck, 
o presidente 

Jair Bolsonaro acredita que o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), também tenta se 
colocar como candidato de cen-
tro-direita ao Palácio do Planalto 
nas eleições de 2022.

Por conta dessa avaliação, Bolso-
naro coloca Maia no mesmo rol de 
inimigos prioritários em que classi-
fica Doria e Huck. Para ele, o apare-
cimento de um candidato viável de 
centro-direita, qualquer que seja, 
pode vir a ser o maior empecilho à 
sua reeleição.

Além das críticas constantes ao 
governo, o último gesto de Rodri-
go Maia que irritou o presidente da 
República foi sua visita, na semana 
passada, ao presidente eleito da Ar-
gentina, Alberto Fernández.

Bolsonaro havia se declara-
do contrário ao candidato de 
centro-esquerda do país vizi-
nho e a favor da reeleição do 

direitista Maurício Macri. Em 
Buenos Aires, Maia disse ter 
levado uma mensagem do pre-
sidente brasileiro de "boa rela-
ção" com o novo governo e que 
o Congresso brasileiro iria atuar 
nessa direção.

Depois do encontro, Bolsona-
ro divulgou que decidiu não mais 
mandar um representante de pri-
meiro escalão à posse de Fernán-
dez, amanhã.

Outro gesto de Rodrigo Maia 
que levou Bolsonaro a se conven-
cer de que o presidente da Câmara 
age como candidato ao Planalto foi 
o lançamento grupo "Centro, o Bra-
sil em Movimento", reunindo cinco 
partidos -PP, DEM, PL, Solidarieda-
de e Avante- e uma parcela do MDB 
e do Republicanos.

Maia lidera o movimento. Foi 
ele quem indicou o marqueteiro 
Chico Mendez, para realizar os ví-
deos de campanha do grupo.

Até agora, foram concluídos dois 
vídeos, Estão hospedados numa 
plataforma lançada neste final de 
semana: https://www.obrasilem-
movimento.com.br. Lá, afirma-se:

Somos uma união de partidos 

A
Rodrigo Maia levou uma comitiva de deputados ao encontro com Alberto Fernandez, presidente eleito da Argentina

Foto: Divulgação

 O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
defendeu nesta segunda, 
como imprescindível, a prisão 
em segunda instância. " [Tive-
mos] alguns reveses [no com-
bate] contra a corrupção que 
não vieram do governo, que 
temos que trabalhar e temos 
que olhar o futuro. E para esse 
futuro, é realmente impres-
cindível a volta da execução 

da condenação em segunda 
instância, por emenda cons-
titucional ou por projetos 
de lei, e essa decisão cabe ao 
Congresso Nacional e aos par-
lamentares", disse o ministro 
na sessão solene na Câmara 
dos Deputados em home-
nagem ao Dia Internacional 
Contra a Corrupção.

Em seu discurso, Moro 
disse ainda que a corrupção 

Moro diz que prisão em segunda 
instância e imprescindível  

de centro que defende a democra-
cia acima de tudo. Na nova era dos 
extremos, a política como concilia-
ção corre risco. Somos a antítese 
daqueles que procuram limitar a 
realidade em apenas uma única 
visão de mundo.

Para Bolsonaro, trata-se da 
primeira plataforma de campa-
nha de Rodrigo Maia. Uma for-
ma de o presidente da Câmara 

se colocar como opção de centro 
caso as candidaturas Huck e Do-
ria não progridam. Ou mesmo 
para cacifar os partidos de cen-
tro numa aliança em 2022.

Dentro do governo, a crítica à 
atitude do presidente da Câmara 
é de que ela levará a uma disputa 
maior entre Congresso e o Execu-
tivo a partir do ano que vem que 
poderá paralisar o país.

Os líderes do Centrão, no entan-
to, não acreditam que haja risco de 
paralisação.

Segundo eles, depois que foi 
aprovado o orçamento imposi-
tivo, a tendência é país passar a 
ser gerido numa espécie de se-
miparlamentarismo em que os 
projetos serão votados indepen-
dentemente da relação entre go-
verno e Congresso.

DECLARAÇÕES
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no Brasil é um crime que não 
afeta apenas o nosso bem-es-
tar econômico, mas também a 
confiança na ação dos agentes 
públicos, "um dos pilares da 
nossa democracia”.

“Não existe nada radical em 
combater a corrupção, é basi-
camente nosso dever. Mas sem 
que tenhamos um combate fir-
me, sem vacilações, sem que-
rer retornar ao status quo an-
tes, olhando para frente e não o 
passado, que queremos deixar 
para trás, não teremos uma ver-
dadeira democracia", afirmou.

Discussão
A volta da prisão após conde-

nação em segunda instância é 
tratada em duas iniciativas. Uma 
proposta de emenda à Constitui-
ção, que tramita na Câmara dos 
Deputados, e um projeto de Lei 
do Senado, o PLS 166/18, que al-
tera o Código de Processo Penal.

A presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado, Simone Te-
bet (MDB-MS), anunciou na 
semana passada que preten-
de votar nesta terça o texto 
na comissão. Segundo a se-

nadora, o projeto será o pri-
meiro item da pauta.

A decisão da senadora contra-
riou um acordo entre o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP) e líderes das duas Casas.

Pelo acordo, ficou definido 
que o Senado desistiria de avan-
çar no projeto de lei para apoiar 
uma proposta de emenda à 
Constituição (PEC 199/19), que 
tramita na Câmara e cuja comis-
são especial foi instalada última 
quarta-feira (4).



corredor Tran-
soeste do BRT 
voltou a contar 
com ônibus 
a r t i c u l a d o s 
no eixo da 
Avenida Ce-
sário de Melo, 
que liga Cam-

po Grande a Santa Cruz, na 
Zona Oeste do Rio, nesta se-
gunda-feira. Mas a linha que 
reabriu o trecho, que conta 
com 22 estações, é a Expe-
rimental de Coleta de Dados 
(LECD), fazendo o serviço 
semi-direto.

A linha vai funcionar das 
6h às 22h, com os primeiros 
veículos saindo do Terminal 
Campo Grande em direção 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSZona Oeste

O
ao Terminal Santa Cruz. Nes-
se primeiro dia, o intervalo 
entre cada partida será de 20 
minutos; depois será de 30 
minutos. As paradas do traje-
to vão acontecer nas estações 
Cajueiros, Gastão Rangel e Ge-
neral Olímpio.

De acordo com o consórcio, o 
serviço especial foi colocado em 
operação para o BRT estudar vol-
ta da operação de todo o trecho. 
As estações do eixo foram fecha-
das em maio do ano passado, 
por causa da falta de segurança.

Mesmo com o serviço semi-di-
reto, a linha 17, de ônibus conven-
cional, continuará operando nor-
malmente entre os dois bairros. 

"Nós realizamos uma série de 
reuniões com órgãos municipais 

e forças de segurança para poder 
colocar em prática esta impor-
tante etapa do estudo técnico de 
viabilidade operacional. Agora 
que nos foi dado este sinal ver-
de, vamos operar com a LECD 

e investigar a demanda dessa 
região. Precisamos entender no-
vamente o perfil dos passagei-
ros para atender com número 
correto de veículos e horários 
de suas demandas. O retorno 

do BRT nesse trecho sempre foi 
uma das prioridades da minha 
gestão e estamos empenhados a 
retomá-lo gradativamente", des-
tacou o presidente executivo do 
BRT, Luiz Martins.

Estações estão fechadas há um ano e meop

BRT volta a operar entre 
Campo Grande e Santa 
Cruz após um ano e meio
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O Rio é de todos 
Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Os corpos dos cinco jovens 
que morreram em um aciden-
te de carro na Zona Norte do 
Rio na Linha Amarela, na ma-
drugada deste domingo (8), 
foram enterrados no Cemité-
rio Jardim da Saudade, em Su-
lacap, na Zona Oeste, na tarde 
desta segunda (9).

As vítimas:
Thaissa Castro, de 21 anos;
Alex Moraes, de 20 anos, o 

motorista;
Ítalo Ribeiro, de 21 anos;
Juan Carlos Moreira, de 24 

anos;
Guilherme Moreira, de 20 

anos.
Sob forte emoção, o primeiro 

velório foi o de Thaissa Castro. 
No final da manhã, o corpo da 
estudante de Educação Física 
chegou ao cemitério para a ceri-
mônia de despedida.

Muito emocionada, a avó de 
Thaissa gritava: "Tatá, Tatazi-
nha.... a minha neta me escuta". 
O corpo da jovem foi enterrado 
às 15h30.

Os irmãos Guilherme Moreira 
e Juan Carlos foram enterrados 
às 16h45. Não houve velório.

Quinze minutos depois, tam-

Corpos de 5 jovens mortos em acidente no Rio 
são enterrados em cemitério na Zona Oeste

Projeto propõe ajudar a identificar 
suspeitas de ‘rachadinha’ de 
salários no Legislativobém foi enterrado o corpo do 

motorista Alex Moraes.
O último enterro, às 17h40, 

foi o de Ítalo Ribeiro.

Carro bateu contra muro
O acidente foi por volta das 

6h na Saída 2 da Linha Amarela. 
O carro com oito jovens havia 
saído de uma festa na Barra da 
Tijuca e seguiria para o Méier, 
mas bateu contra um muro na 
Rua Ramiro Magalhães.

Os outros três passageiros 
saíram feridos e foram levados 
para o Hospital Salgado Filho, 
no Méier, e receberam alta ain-
da pela manhã.

Mãe se despede de filhos
Ana Paula Silva Souza per-

deu os filhos Guilherme e Juan 
Carlos no acidente. Segurando 
a camisa de ambos – torcedores 
do Vasco da Gama –, ela disse 
que a única homenagem que 
poderia fazer era revelar para 
os jogadores do Vasco a paixão 
dos filhos pelo clube.

A mulher afirmou que gosta-
ria que os jogadores soubessem 
que os rapazes eram sócios-
-torcedores e que faziam "tudo 
pelo time."

"Meus filhos são vascaí-

nos desde sempre. Eles viviam 
pelo Vasco. Era a paixão da vida 
dos meus dois filhos. Eu só que-
ria que os jogadores do Vasco, 
que as pessoas do Vasco, sou-
bessem. É a única homenagem 
que eu posso fazer aos meus fi-
lhos", disse ela

Homenagem nas redes sociais
Amigos e familiares dos cinco 

jovens mortos usaram as redes so-
ciais para homenagear as vítimas.

Tamires Carneiro, de 20 anos, 
foi uma das sobreviventes do de-
sastre. A jovem namorava Gui-
lherme Moreira, de 20 anos, que 
morreu no acidente. Em uma rede 
social, ela publicou uma foto em 
que falava sobre os sonhos do casal 
de casar e de ter filhos.

"A gente sonhava em se casar, 
ter filhos e ter a nossa vida a dois, 
mas a vida te tirou de mim de uma 
forma tão cruel, eu vou sempre te 
amar e pensar em você", escreveu.

No cemitério, ela fez uma decla-
ração pedindo que as pessoas não 
dirijam bêbadas.

"Gente, a dor é horrível. Bebeu, 
pede um Uber. Não tem dinheiro, 
fica em casa. Se eu pudesse, eu fica-
va em casa só pra ter o Guilherme 
de volta", afirmou a jovem, muito 
emocionada.

Uma ferramenta cola-
borativa foi desenvolv ida 
com o objetivo de ajudar 
o Ministério P úblico do 
Rio de Janeiro (MPRJ) a 
identificar suspeitas da 
prática de “rachadinha” 
no Legislativo f luminen-
se.  Batizado justamente de 
“Rachadinha”,  o projeto foi 
premiado na Hackfest 2019 
– uma maratona tecnológi-
ca promov ida pelo MP-RJ.

A chamada "rachadinha" 
consiste na prática ilegal, 
mas comum, de políticos 
que ficam com parte dos 
salários de seus assessores.

O Projeto Rachadinha, 
lançado em formato de 
site,  começou a ser desen-
volvido em outubro e le-
vou dois meses para f icar 
pronto. Ele cruza cerca de 
50 informações diferentes 
de cada um dos assessores 
lotados nos gabinetes dos 
deputados da Assembleia 

L egislativa do Rio de Ja-
neiro.

Ao reunir dados desses 
assessores como endereço, 
escolaridade e vínculos com 
empresas, o site pode apon-
tar para possíveis irregula-
ridades. Por exemplo, um 
assessor com ensino funda-
mental incompleto que re-
cebe um salário equivalente 
a um cargo de nível superior 
pode apontar ao MPRJ sus-
peita de irregularidades.

Por meio do site,  é pos-
sível saber quem os depu-
tados empregam, quan-
to eles ganham e no que 
gastam. Assim, o objetivo 
da ferramenta é facilitar o 
controle e o monitoramen-
to dos órgãos públicos de 
controle.

De acordo com o MPRJ, 
o projeto focou na Assem-
bleia L egislativa do Rio, 
mas pode ser aplicado a 
qualquer casa legislativa.
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conteceu na 
noite da úl-
tima quin-
ta-feira, a 
cerimônia de 
encerramen-
to dos Jogos 
E s t u d a n t i s 

de Mesquita 2019. Ao longo de 
quatro sábados, alunos da rede 
municipal e privada da cidade 
participaram de competições 
que envolveram as modalida-
des Queimado Esportivo, Fut-
sal, Atletismo e Xadrez. No to-
tal, 948 estudantes disputaram 
os troféus, em categorias sub-12 
e sub-15. Os jogos aconteceram 
na Vila Olímpica de Mesquita, 
no Cosmorama.

“Passei minha vida quase 
toda no esporte, principalmen-
te no futebol de salão. Acho 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
que só quem tem esse senti-
mento consegue alcançar a 
importância do esporte como 
ferramenta de transformação 
na vida de um jovem. E ver 
essa união entre a educação 
pública e a privada é muito gra-
tificante. É uma troca de expe-
riências e uma interação que só 
tem a acrescentar em ambos os 
lados”, avaliou Jorge Miranda, 
prefeito de Mesquita.

A entrega dos troféus foi co-
mandada pelo subsecretário de 
Cultura, Esporte, Lazer e Turis-
mo de Mesquita, Kleber Rodri-
gues. Na rede municipal, dez 
unidades de ensino competiram, 
enquanto nove escolas particu-
lares marcaram presença nos jo-
gos. Kleber aproveitou a presen-
ça de representantes das escolas 
para adiantar uma novidade.

“Estamos muito impres-
sionados com o empenho 
desses coordenadores, pro-
fessores e alunos. Então, ano 

Dez escolas da rede municipal e nove instituições privadas tiveram estudantes competindo

Mais de 900 alunos participaram 
dos Jogos Estudantis de 
Mesquita 2019

 Foto: Divulgação

que vem, vamos ter mais 
modalidades. Além disso, 
queremos melhorar também 
o número de competidores 

no Xadrez. Neste ano, só 34 
alunos se inscreveram. Es-
peramos ver mais gente em 
2020”, torce Kleber. 

Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (6) aconteceu 
o evento de encerramento do pro-
jeto GERAR na Praça dos Meni-
nos. Alunos de 16 escolas munici-
pais que participam deste projeto, 
ao longo do ano, apresentaram 
hoje suas habilidades, como can-
to, dança, música e rodas de con-
versas marcaram a manhã.

A abertura contou com a pre-
sença do prefeito Farid Abrão, da 
vice-prefeita Jane David, vereador 
Abraão David e o chefe de gabine-
te, Rodrigo Duarte. O prefeito Farid 
Abrão parabenizou os alunos pelos 
trabalhos e completou: “Quero pri-
meiramente parabenizar a secretaria 
de educação e a secretária Flávia por 
esse trabalho que vem desenvol-
vendo com os jovens e adolescentes 
do nosso município. O caminho, 
que estamos trançando aqui é o do 
diálogo, e isso é muito importante. 
Nós estamos aqui com a finalidade 
que é integração, convivência e por 
mais grave que seja o problema com 
a família, nossos jovens e adolescen-
tes podem nos procurar, estamos 
com os braços, os e corações esten-
didos para ajudar no que for preciso 
para as famílias nilopolitanas”.

 Terceiro ano do projeto que combate à violência nas 
escolas municipais é encerrado na Praça dos Meninos

 Espetáculo de dança lotou a Vila 
Olímpica de Mesquita no sábado

O GERAR tem como propos-
ta dar aos alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino a oportunidade 
de terem voz e vez, ocorrendo 
assim trocas de conhecimento 
entre professores e estudantes, 
em forma de roda de conversas, 
os resultados já são notados no 
dia-a-dia das escolas.

Com a necessidade de apro-
ximar as relações das unidades 
escolares através do diálogo entre 
professores e alunos, a Prefeitura 
de Nilópolis, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação criou o 
projeto Gerar – Jovens potenciais 
de mundo, em 2017.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

GERAR – Jovens potenciais de 
mundo, foi ampliado para toda 
Rede Municipal de Ensino, desde 
o Primeiro Segmento (4º e 5º ano) 
até a EJA, colocando crianças, os 
adolescentes e jovens como pro-
tagonistas e sujeitos num papel 
de escuta, garantindo assim a 
participação desses atores nos es-
paços do colégio, tendo esta a ne-
cessidade de trabalhar com temas 
frente à democracia, a tolerância, 
o respeito à diversidade cultural, 
ética e a solidariedade, todos esses 
caminhos fazem com que a escola 
seja um espaço de vivência e de 
práxis pedagógica.

A Vila Olímpica de Mesquita, 
espaço público para atividades fí-
sicas do município, foi palco para 
um grande espetáculo cultural no 
último sábado, dia 7 de dezembro. 
Encerrando as atividades em 2019 
das oficinas de balé e dança do 
ventre da Subsecretaria de Cultura 
da cidade, cerca de 170 alunos se 
apresentaram para um público de 
aproximadamente 400 pessoas.

“Batemos muito nessa tecla 
de defender o esporte a cultura 
como ferramentas de transfor-
mação social para os jovens. E 
é nessas horas que a gente vê 
que funciona mesmo. É extre-
mamente gratificante poder en-
xergar, no esforço de cada um 
desses alunos, o quanto essas 
oficinas ampliam seus horizon-
tes e garantem também uma 
interação saudável e próspera 
entre eles”, valorizou Jorge Mi-

randa, prefeito de Mesquita, que 
assistiu às apresentações.

Neste ano, o tema foi “Fábrica 
de Brinquedos”. Todas as crianças 
e jovens estavam caracterizados. 
Além dos números de dança, oito 
alunos também conquistaram 
uma chance de, além das oficinas 
gratuitas, poderem desenvolver 
suas habilidades em outro espaço.

“Foram realizadas audições e, a 
partir delas, oito dos nossos matri-
culados conquistaram uma bolsa 
para estudarem dança na acade-
mia Arte e Vida, aqui em Mesqui-
ta. Desta forma, eles vão ampliar 
os conhecimentos. E também 
conhecer outros profissionais e 
alunos. Isto aumentará a rede de 
contatos e, consequentemen-
te, de oportunidades para eles”, 
comemorou Kleber Rodrigues, 
subsecretário de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo de Mesquita. 

A abertura contou com a presença do prefeito Farid Abrão

Apresentações marcaram o encerramento das oficinas de balé e dança
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sargento da 
PM e pré-
- c a n d i d a t o 
a vereador 
de Nilópolis 
Gerson Ale-
xsandro Si-
mões Cruz, 

conhecido como Gerson 
Chamusca (P TC),  de 43 
anos, foi  baleado durante 
uma tentativa de assalto 
na tarde deste domingo. 
Ele,  que estava de folga, 
foi  socorrido no Hospital 
Municipal Juscelino Ku-
bitschek e transferido com 
o quadro de saúde estável 
para o Hospital Central da 
Polícia Militar,  no Estácio, 
na Região Central do Rio.

De acordo com a PM, 
Chamusca estava de car-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
ro,  uma BMW X1 branca, 
quando foi abordado pe-
los bandidos na Rua Carlos 
Benedetti,  no bairro Nova 
Cidade, no município da 
Baixada Fluminense. Ele 
reagiu, quando foi atingido 
por três tiros.

Chamusca disputou as 
duas últimas eleições muni-
cipais e o pleito do ano pas-
sado (2012, 2016 e 2018),  as 
duas primeiras como verea-
dor e a última como depu-
tado federal.  Em 2018, ele 
recebeu 1.438 votos.

A tentativa de roubo con-
tra o PM é investigada pela 
57ª DP (Nilópolis).  "Dili-
gências estão sendo feitas 
e as investigações estão em 
andamento",  a Polícia Civil 
se limitou a dizer,  em nota. Chamusca participou das últimas eleições

PM e pré-candidato a vereador 
de Nilópolis é baleado durante 
tentativa de assalto

 Foto: Reprodução / TV Globo

A Polícia Civil e o Ministério 
Público estadual (MPRJ) reali-
zaram, nesta segunda-feira, a 
Operação Luz, contra suspei-
tos de fraudarem bombas de 
postos de gasolina do Rio. Na 
ação, foram cumpridos quatro 
mandados de prisão e 13 de 
busca e apreensão. Conhecido 
como "Máfia dos Postos", eles 
entregam menos combustível 
do que é registrado nas bom-
bas, que são adulteradas. Um 
foragido foi encontrado duran-
te a operação e foi preso. 

"A operação era pra cum-
prir cinco mandados de pri-
são e treze de busca e apre-
ensão. Desses cinco, quatro 
foram cumpridos. No entan-
to, um homem foi preso por 
"esbarrão". Fomos em uma 
casa, ele correu, seguimos 
e vimos que tinha um man-
dado de prisão pendente", 
contou Júlio Noronha Filho, 
da Delegacia de Defesa dos 
Serviços Delegados (DDSD).

Durante as investigações, 
a DDSD constatou que a qua-
drilha é especializada em 
fraude eletrônica de bombas 

Operação contra fraude de combustíveis 
termina com cinco presos na Baixada

Caso Patrícia Amieiro: PMs são julgados 
por envolvimento em morte

medidoras de combustíveis lí-
quidos. O equipamento ilegal 
já foi encontrado em estabe-
lecimentos do Grande Rio, da 
Baixada Fluminense, de Ni-
terói e de São Gonçalo.

A quadrilha se passa por uma 
empresa lícita, tendo pelo me-
nos 60 contratos de manuten-
ção com postos de combustí-
veis em todo o estado. Dentre os 
postos onde técnicos e peritos 
já descobriram fraudes, assumi-
das pelos seus responsáveis.

Ainda segundo a polícia, a 
atuação dos criminosos gera 

Foto: Divulgação / Polícia Civil

um prejuízo de 7 a 17% para os 
consumidores, que pagam por 
um quantia maior do que a efe-
tivamente abastecida.

Fábio Correia, promotor do 
Grupo de Atuação Especial 
no Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco-MP), afirmou 
que a tecnologia por trás do 
golpe é nova.

“A adulteração podia ser ati-
vada ou desligada por uma te-
cla na própria bomba, por um 
controle remoto, como os de 
garagem, ou até pelo celular, 
via SMS”, detalhou Correia.

O julgamento dos quatro poli-
ciais militares acusados de envolvi-
mento na morte da engenheira Pa-
trícia Amieiro ocorre desde o início 
da tarde desta segunda-feira, no Tri-
bunal de Justiça do Rio. A engenhei-
ra está desaparecida desde 2008, 
quando retornava de uma festa, na 
Zona Sul da cidade. Tratado inicial-
mente como acidente se carro com 
desaparecimento do corpo, o caso 
passou a ser tratado como homicí-
dio após peritos encontrarem mar-
cas de tiros no veículo.

Tânia Regina Amieiro, mãe de 
Patrícia, acompanha o julgamento se-
gurando um terço e usando brincos e 
colar que pertenciam à filha. "Ela era 
a minha princesinha. Fazíamos tudo 
junto, comprávamos roupas juntas, 

por exemplo. Fiquei muito tempo 
sem conseguir comprar roupas. En-
trava nas lojas e lembrava dela", disse.

Tânia guarda esperança em 
encontrar o corpo da filha. "Eles 
foram homens em fazer o que 
fizeram. Poderiam ser homens e 
falar o que fizeram com ela e onde 
está o corpo", afirmou.

Marcos Paulo Nogueira Maranhão 
e William Luis do Nascimento res-
pondem por tentativa de homicídio 
qualificado e fraude processual. Já 
os PMs Fábio da Silveira Santana e 
Márcio Oliveira dos Santos são acu-
sados apenas pelo segundo crime. Os 
quatro militares vão a júri popular. Ao 
todo, nove testemunhas serão ouvi-
das e, a previsão é de que o julgamen-
to termine nesta terça-feira.

Operação é feita pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados 
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área de te-
lemarketing 
está cheia 
de chances 
para quem 
está na bus-
ca de em-
prego. São 

1.700 vagas no total entre 
as empresas Atento e AeC. 
Mas é necessário ficar liga-
do nos prazos.

Hoje, por exemplo, é o 
último dia para os interes-
sados se candidatarem a 
uma das mil oportunidades 
na Atento. A atuação é para 
operador de atendimento, 
posição para a qual não é 
exigida experiência anterior.

É necessário enviar 
e-mail para recrutamento@
atento.com.br, com currícu-
lo, nome, cidade, telefone e 
DDD, ou pelas redes sociais 
da Atento (Facebook e Te-
legram).

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
Para preencher as vagas, 

a companhia procura can-
didatos com Ensino Médio 
completo, bom vocabulário, 
boa dicção, f luência verbal, 
dinamismo e desenvoltura 
no relacionamento interpes-
soal. Como benefícios são 
oferecidos vale-alimentação, 
vale-refeição, auxílios creche 
e criança especial e todas as 
especificações da CLT.

Todas as oportunidades 
estão disponíveis para pes-
soas com deficiência e be-
neficiários reabilitados da 
Previdência Social. Salário 
compatível com o mercado.

Já na AeC, empresa do setor 
de atendimento ao cliente, são 
700 vagas abertas para a unida-
de na Cidade Nova, no Centro 
do Rio. As oportunidades são 
para atendimento a clientes 
do mercado financeiro. Todos 
os cargos são para atendentes. 
Neste caso, as contratações 

vão até janeiro de 2020.
Para participar da seleção 

é necessário ter mais de 18 
anos de idade e Ensino Su-

perior. Os interessados de-
vem se cadastrar no https://
queroser.aec.com.br. Além 
de remuneração compatível 

com o mercado, os contratos 
terão direito à vale-refeição, 
vale-transporte, plano de 
saúde e plano odontológico.

Empresa de telemarketing AeC oferece 700 vagas até janeiro

Ramo de telemarketing 
oferece 1.700 vagas 
para contratação

Foto: Divulgação

Para começar bem o ano de 
2020, universitários que procu-
ram estágio têm 1.071 oportuni-
dades em todo o estado. Desse 
número, cerca de 1.688 são ofe-
recidas pelo Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) do Rio.

Na capital, alguns cursos con-
templados pelas vagas são: Admi-
nistração, Análise de Sistemas, Ci-
ências Contábeis, Design, Direito, 
Pedagogia, Relações Internacio-
nais, Serviço Social, entre outros.

Para se candidatar, o estudan-
te deve manter contato com o 
CIEE-RJ presencialmente, na 
Rua da Constituição, 67, pelo 
telefone (21) 3535-4545 ou pelo 
site www.ciee.org.br. Em caso de 
pessoas com deficiência (PCD), 
os interessados devem enviar 
currículo para o e-mail progra-
mapcd@cieerj.org.br.

Já o programa de estágio 
do Grupo Sotreq está com ins-
crições abertas até o dia 6 de 
janeiro de 2020 pela página 
http://bit.ly/ProgramaDeEsta-

Programas de estágio possuem 1.071 chances REDE WALTER'S busca por profissionais

gio2020. No total, são 14 vagas, 
sendo 12 para a cidade do Rio de 
Janeiro e duas em Macaé.

O programa é voltado para es-
tudantes de: Administração, Pu-
blicidade e Propaganda, Análise 
de Sistemas, Contabilidade e En-
genharia (Sistemas, Produção, Elé-
trica, Mecânica ou Mecatrônica).

Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação 

Os universitários devem ter 
conclusão de curso prevista 
para dezembro de 2021. A du-
ração é de até dois anos e as 
vagas são para as empresas So-
treq, Somov e Soimpex, atuan-
tes nos segmentos: mineração, 
construção civil, energia, pe-
tróleo e marítimo, entre outros.

A rede de barbearias 
Walter 's  anunciou que 
está com vagas de empre-
go abertas para a  f unção 
de barbeiro na unidade do 
Parque Shopping Sulacap. 
O modelo de contratação 
é como Microempreende-
dor Indiv idual  (MEI),  e  os 
prof issionais  vão receber 

um percentual  do valor  do 
ser v iço oferecido.

Para o cargo de barbeiro, 
são duas vagas, que exigem 
experiência na função, flexi-
bilidade de horário e ensino 
médio completo. Os interes-
sados nas vagas podem en-
viar currículo para o e-mail: 
rh@waltercoiffeur.com.br.

CIEE-Rio está com 1.688 vagas abertas para concorrer a programas de estágios de diversas empresas

contratação é como Microempreendedor Individual (MEI)



 A ‘Feira da Saúde’ vai acontecer nas lojas da Telex de Copacabana

Apresentação

 Shopping Metropoli-
tano Barra realiza nes-
ta terça-feira, às 14h10, 
mais uma sessão Ci-
neMaterna, especial-
mente para as mães 
levarem seus bebês 

de até 18 meses. O filme escolhido por 
meio de votação no site da Associação 
CineMaterna - www.cinematerna.
com.br, foi “Uma segunda chance para 
amar”, legendado.

As sessões Cinematerna são pro-
gramadas para levar entretenimento 
às mães no pós-parto, em um ambien-
te amigável para os bebês, com som e 
ar condicionado suave, sala levemen-
te iluminada e tapete emborrachado 
para que mães e crianças fiquem mais 

à vontade no chão. Há também troca-
dores disponíveis nas salas de cinema, 
equipados com fraldas, pomadas e 
lenços umedecidos - que podem ser 
usados gratuitamente - e um ‘estacio-
namento’ de carrinhos de bebês. Mães 
voluntárias recepcionam o público. 

“Para as mães no pós-parto, não 
importa se é o primeiro ou o terceiro 
filho, este é sempre um momento 
especial e sensível. O CineMaterna 
conhece profundamente este uni-
verso e promove o retorno dessas 
mães à vida social, proporcionando 
entretenimento e cultura. No cine-
ma, elas podem desfrutar de um 
momento de relaxamento e diver-
são”, conta Irene Nagashima, uma 
das fundadoras do CineMaterna.

Como anda a sua audição? 
Nesta terça-feira, dia 10, será ofe-
recido check-up auditivo com 
fonoaudiólogas especializadas, 
que vão avaliar se há perda au-
ditiva e como tratá-la; além de 
outros serviços, como aferição 
da glicose e da pressão arterial. E 
o melhor, tudo gratuitamente! A 
‘Feira da Saúde’ vai acontecer nas 
lojas da Telex de Copacabana (Av. 

N. S. de Copacabana, 959, loja A), 
Ipanema (R. Visconde de Pirajá, 
595, Loja 108), Barra da Tijuca 
(Av. das Américas, 500/Bloco 2, 
Loja 105), Madureira (Estrada do 
Portela, 99, Grupo 1219, Lj. 276), 
Centro de Niterói (R. Maestro Fe-
lício Toledo, 500, Lj. 103) e Icaraí 
(R. Lopes Trovão, 203). 

Mais informações pelos tels: 
2521-7493 e 3433-8676.

CineMaterna no Shopping 
Metropolitano Barra

 Feira da Saúde gratuita

O
 Projeto acontece no dia 10 de dezembro às 14h10

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

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

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

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

dianapiresassessoria@gmail.com
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PovoSocial
      Gisele Rocha e Erick Bello

No próximo domingo (15), às 
10h, vai rolar um grande aulão de 
dança na Praça do Skate de Nova 
Iguaçu. Estou falando do “Ritmo 
Dance”, que animará a sua manhã 
de domingo. Para você que não 
pode ouvir uma música que já co-
meça a mexer o esqueleto, pode-
mos garantir que o funk, o axé, o 
hip hop e o sertanejo certamente

 estarão no repertório dos 
diversos professores já confir-

mados, entre eles: Wallace Dan-
tas, Todynho Kekebre, Gregório 
Lima, Eder Nascimento, Fer-
nanda Marreta, Márcio Quintas 
e Lipinho. Ao final do evento 
serão sorteados diversos brin-
des dos patrocinadores.

 A participação no aulão é 
0800, então não perca essa 
oportunidade de dançar com os 
melhores professores de dança 
de Nova Iguaçu. 

 A empresária Gleice Beut-
muller, dona do Bellas Salão 
de Beleza, na Chatuba, em 
Mesquita, está comemoran-
do 2 meses no novo endere-
ço. O espaço de beleza aten-
de esmalteria, cabeleireiro e 

designer de sobrancelhas. A 
nail designer já adianta que 
pretende ampliar os serviços 
do salão, em breve. O Bellas 
Salão de Beleza atende na 
Rua Magno de Carvalho 1140, 
Chatuba, em Mesquita.

Aulão de dança na 
Praça do Skate

Beleza crescendo na 
Chatuba

A escritora cearense Si-
nhara Garcia lançou seu novo 
livro “O Universo de Sinhari-
nha - Castelos na areia, para 
saber ganhar na ausência” na 
Livraria Bambolê, em Copaca-
bana. O lançamento aconte-
ceu no último final de sema-
na. Com uma leitura reflexiva 
e poética sobre desafios da 
vida, a obra é composta por 
seis contos que falam sobre

 a temporalidade da vida, o 
encontro com o amor, geração 
do filho, perda de parentes e 
superação. Segundo a escritora, 
que também é cirurgiã-dentista, 
o objetivo é compartilhar refle-

 O Centro Educacional Santa The-
reza, mais conhecido como Bonequi-
nho Doce, completou 40 anos. Para 
comemorar a data, o Colégio está or-
ganizando uma festa para ex-alunos, 
que será no dia 22/12, a partir das 20h, 
22/12, a partir das 17h,

 na Casa de Festas Espaço Vip, que 
fica na Av. Presidente Kennedy, 26 - 
Vila Norma, em São João de Meriti.

Será uma noite especial para  rever 
os amigos, professores e relembrar 
os bons tempos. Entre as atrações 
do baile estão música ao vivo, DJ e 
um robô de Led para agitar a pista de 
dança e não deixar ninguém parado! 
Os convites já estão a venda na secre-
taria ao preço simbólico de R$ 10,

 e os ex-alunos que levarem fo-
tos do tempo em que estudou no 
Bonequinho Doce ganharão brin-
des. O Colégio Bonequinho Doce 
atende alunos da Educação Infan-
til ao Ensino Médio.

Favela Mundo promove festa de 
Natal para 300 crianças

 O ex-BBB Rodrigo França fez a alegria das crianças 
atendidas pela ONG Favela Mundo no ano passado, 
com sua Roupa vermelha, botas pretas,  barba, pele ne-
gra e dreads branquinhos. E,  com a chegada do Natal, 
o “bom velhinho” cheio de representativ idade estará 
de volta,  levando muito carinho para 300 pequenos 
atendidos pela ONG. Neste ano, Danrley, que também 
fez sucesso no Big Brother Brasil  estará na festa,  como 
o duende ajudante do Bom Velhinho. A comemoração 
acontece nesta terça-feira (10),  a partir  das 10h, na 
EDI Sra.  Perciliana de Alvarenga, na Cidade de Deus.

Um baile para 
ex-alunos

Escritora cearense 
lança livro infantil 
no Rio

xões sobre a vida, fazendo com 
que as pessoas se inspirem com 
elas mesmas e

 com a própria criança interior, 
possibilitando o autoconheci-
mento e a superação de perdas.



fastado do Cru-
zeiro desde a 
36ª rodada do 
Campeonato 
Brasileiro e vis-
to pela torcida 
como um dos 
vilões pelo re-
b a i x a m e nt o 
inédito para a 

Série B, o meia Thiago Neves se 
pronunciou pela primeira vez, 
após a queda inédita. O jogador, 
em entrevista ao canal Fox Sports, 
lamentou o descenso cruzeirense, 
afirmou que aceita reduzir seu sa-
lário e cumprir seu contrato - vai 
até o fim de 2020 - e revelou que 
foi consultado para atuar na últi-
ma rodada, diante do Palmeiras, 
no último domingo, em partida 
que poderia livrar a Raposa.

Thiago Neves tem um dos 
maiores salários do Cruzeiro e 
contrato até o fim do próximo 
ano, com possibilidade de reno-
vação por mais um se atuar por 
42 vezes em 2020.

- Meu contrato vai até o final 
do ano que vem. Por mim, eu 
cumpro meu contrato indepen-
dente de ter que jogar a Série B. A 
opção vai ser sempre do Cruzeiro, 
o Zezé que vai decidir, o presi-
dente que vai decidir, o que eles 
acharem melhor, nós vamos sen-
tar e conversar e a todo momento 
pensando no Cruzeiro, não quero 
pensar no Zezé, não quero pensar 
em ninguém, o que for melhor 
pro Cruzeiro, para mim tá bom. - 
disse o jogador.

Thiago Neves, que não atuou 
com o técnico Adilson Batista, dis-
se que prefere não conversar com 
o gestor de futebol e presidente do 
conselho deliberativo, Zezé Per-
rella, por preferir falar com "pesso-
as mais honestas e justas".

- Eu vi pouca coisa. O Zezé fala 
tanta coisa que não dá nem para 
saber o que ele falou o que ele não 
falou. Para ser bem sincero, eu pre-
firo nem conversar com ele, sento 
com outras pessoas que eu acho 
que talvez são mais honestas e 
justas e que eu respeito mais. Para 
ficar no Cruzeiro ano que vem eu 
toparia sim! (redução de salário).

O meia cruzeirense afirmou 
que sua permanência depende 
da presença de Zezé Perrella no 
clube mineiro.

- Até pelo que ele falou tam-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Thiago Neves afirma 
que aceita jogar a 
Série B pelo Cruzeiro

A
Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Thiago Neves afirma que faltou comprometimento dos jogadores durante a campanha

bém. Até por ter colocado toda a res-
ponsabilidade em mim. Ele achou 
que ia chegar mudando o clube, 
dar um choque em todo mundo e 
não foi isso que aconteceu. Prome-
teram um tanto de coisa, pediram a 
saída do Itair, falaram que ia acertar 
salário, premiação, e não tiveram 
nada. Depois que entraram fica 
muito fácil. Quando que você está 
fora é muito fácil você xingar, julgar 
as pessoas. Quando eles entraram, 
não fizeram nada para mudar a si-
tuação. Nada (foi cumprido). Única 
coisa que foi feita foi a saída do Itair. 
Falaram que ia acertar tudo e não 
acertaram nada - afirmou o jogador.

Zezé Perrella já foi procurado 
pela reportagem do GloboEsporte.
com, mas ainda não se pronunciou 
sobre o assunto.

Retorno em jogo do
 rebaixamento?

Thiago Neves ainda contou 
que foi procurado pela diretoria do 
Cruzeiro, por meio do diretor de 
futebol, Marcelo Djian. Segundo 
o meia, o dirigente questionou se 
ele poderia atuar diante do Palmei-
ras, no último domingo. O camisa 
10 afirmou que sim, mas não teve 
mais retorno da diretoria.

- Não foi nem o Zezé que ligou, 
foi o Marcelo Djian e é mentira (que 
o jogador não quis atuar), eu topei 
jogar! Havia treinado a semana in-
teira, eu falei que ia jogar, ele (Djian) 
ficou de ligar mais tarde para dar re-
posta, ia ver com o Zezé, ver com os 
jogadores, não sei. Acabaram que 
não ligaram, eu tava pronto para 
jogar. Eu tava no Rio e qualquer 
momento viajava e me apresenta-
va, 10, 11 da manhã, mas eu queria 
jogar domingo sim.

Elenco rachado?
Thiago Neves garantiu que o 

grupo estava unido, mas bastante 
abalado pela situação do Cruzeiro.

- Não! Por incrível que pareça o 
elenco tava todo mundo bem, aba-
tido, abalado, mas rachado não! Em 
momento algum teve uma briga, 
uma discussão, nosso grupo sem-
pre foi muito fechado. Mas nos últi-
mos meses estava todo mundo de 
cabeça baixa, abalado mesmo.

Pênalti perdido
Na 35ª rodada do Campeona-

to Brasileiro, Thiago Neves teve a 
chance de marcar o gol contra o 

CSA, no Mineirão, que empataria a 
partida e deixaria o time em situa-
ção menos complicada. Entretanto, 
o jogador perdeu e, logo depois, foi 
afastado. O meia negou que tenha 
chutado para fora intencionalmen-
te.

- No pênalti do CSA, todo mun-
do acha que eu chutei para fora 
porque eu quis. Se fosse para fazer 
isso na minha vida, teria feito com 
um clube que eu gosto, o Flumi-
nense, na Copa do Brasil. Eu nunca 
vou fazer isso. Peço desculpas pelo 
pênalti que eu errei, peço desculpas 
pelo evento que eu fui no domingo, 
no dia do jogo contra o Vasco. Tem 
várias erros que eu cometi que eu 
reconheço, mas também acho que 
não são certas coisas que vão atra-
palhar minha história e as coisas 
que conquistamos juntos, eu, tor-
cedores e outros jogadores.

Salários atrasados
Thiago Neves ainda foi ques-

tionado se os salários atrasados - 
atualmente o Cruzeiro deve duas 
folhas de pagamento aos jogado-
res - foi determinante para o rebai-
xamento cruzeirense. Segundo 
ele, foram os conjunto de proble-
mas que fez a Raposa cair.

- Eu acho que não! Tá atrasado, 
atrapalha sim, mas na hora que 
você entra em campo você esquece 
tudo isso. O Edilson uma vez, em 
uma reunião, falou uma coisa que é 
verdade e todo mundo concorda: “ 
a bola pune”. As coisas quando fora 
de campo estão tudo (SIC) errado, 
em campo a bola vai bater na base 
e vai sair, as coisas estavam erradas 
com a diretoria, com jogadores e as 
coisas acabaram atrapalhando.

O que faltou?
O meia cruzeirense, que já está 

no Rio de Janeiro com os filhos, 
afirmou que faltou mais compro-
metimento dos jogadores no Cam-

peonato Brasileiro no momento 
complicado do Cruzeiro.

- Eu acho que mais comprometi-
mento, talvez. Quando a gente esta-
va ganhando, campeão da Copa do 
Brasil todo mundo falava, "o grupo 
estava fechado", estava unido e foi 
por isso que a gente foi campeão. 
Na hora que o bicho pegou, que 
ficou complicado, ninguém falava 
mais nisso, a gente não se fechou 
como deveria ser feito e acabou 
acontecendo isso.

Segundo o jogador, também 
não faltou liderança, mas sim ajuda 
dentro de campo. Ele reclamou das 
críticas concentradas a ele e Fred.

- Liderança não! Todo mundo 
falava, todo mundo tentou ajudar 
de uma forma ou outra, mas tinha 
gente que não nos ajudavam den-
tro de campo. Desde que o Rogé-
rio chegou, Rogério montou uma 
equipe com velocidade, botou a ga-
rotada para jogar, mas da forma que 
tava, com a pressão que estava, eles 
não iam segurar o rojão. Era um ou 
outro. Ai ficava muito fácil, quando 
o resultado não vinha, “o Thiago 
não faz gol”, “o Fred não faz gol há 
quanto tempo”, mas é que as ou-
tras peças não nos ajudavam. Acho 
assim, que os medalhões tentaram, 
fizeram de tudo.. Fábio, Dedé, a gen-
te tentou, a gente conversou.. mas 
acho que a gente fez muita coisa 
errada e não foi só isso que fez com 
que o Cruzeiro caísse.

Relaxamento
Para Thiago Neves, os jogadores 

relaxaram após a eliminação do 
Cruzeiro nas oitavas de final da Li-
bertadores e não se ligou completa-
mente para a necessidade de levar a 
sério o Campeonato Brasileiro.

- Eu acho que no meu pensa-
mento, depois que a gente classifi-
cou em segundo geral da Liberta-
dores, a partir dai acho que houve 

um relaxamento de todos os jo-
gadores. Fomos eliminados pelo 
River, mesmo fazendo um jogo 
bom em casa, quase que a gente 
tirou eles, a partir desse momento 
a gente estava mal no Brasileiro e 
o campeonato brasileiro você tem 
que respeitar. O Fábio sempre fa-
lou isso, “campeonato brasileiro 
você não pode deixar de lado, in-
dependente do que estiver acon-
tecendo, a competição que você 
está jogando”. Tinha que ter feito 
a mesma coisa que o Flamengo 
fez, monta um elenco bom para 
quê poupar jogadores? Acho que 
planejamento foi errado e infeliz-
mente aconteceu tudo isso.

Errou em poupar jogadores?
Ainda de acordo com Thiago 

Neves, a opção de mesclar o time 
em algumas partidas durante o 
Campeonato Brasileiro, principal-
mente quando o Cruzeiro estava 
disputando Copa do Brasil e Li-
bertadores ao mesmo tempo, foi 
decisão conjunta de jogadores e 
do técnico Mano Menezes.

- Deixa eu corrigir então que 
vai botar a culpa em cima do no 
Mano, que é meu amigo. Plane-
jamento sim de poupar um ou-
tro ate porque a prioridade era 
a libertadores. Mas a gente con-
cordou também. Eu também 
alguns jogos queria ser poupado 
para jogar Libertadores. O erro 
não é só Mano, parte dos jogado-
res também. Ele sempre pergun-
tava quem quer jogar, ou não.

O Cruzeiro foi rebaixado pela 
primeira vez na história no último 
domingo. O clube terá de fazer uma 
grande reformulação no grupo 
cruzeirense, com a provável saída 
de medalhões, como Fred, Thiago 
Neves e Edilson. As receitas vão 
passar de R$ 70 milhões para R$ 10 
milhões em 2020.
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