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p r e s i d e n t e 
Jair Bolsonaro 
afirmou nesta 
q u i n t a - f e i r a 
(23) que o mi-
nistro Sergio 
Moro ficará no 
comando da 
pasta da Justi-

ça se o Ministério da Seguran-
ça Pública for recriado. Atual-
mente, a pasta chefiada por 
Moro une as atividades que 
eram dos dois ministérios.

O Ministério da Segurança 
Pública foi criado no governo 
do ex-presidente Michel Te-
mer. Logo no início do manda-
to de Bolsonaro, passou para a 
alçada do Ministério da Justi-
ça e, consequentemente, para 
a responsabilidade de Moro.

Nos últimos dias, ganhou 
força o movimento para a re-
criação da pasta. Na quarta (22), 
Bolsonaro recebeu secretários 
estaduais de segurança públi-
ca, que reforçaram o pedido.

Nesta quinta, o presidente 
afirmou que a recriação do 
Ministério da Segurança Pú-
blica ainda está sendo estu-
dada dentro do governo e que 
Moro também participa das 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudança

O
conversas. O presidente dis-
se ser natural que o ministro, 
a princípio, apresente contra-
riedade à medida.

"Isso é estudado, estudado 
com Moro, lógico que o Moro 
deve ser contra. Estudado com 
os demais ministros. O Ro-
drigo Maia [presidente da Câ-
mara] é favorável à criação da 
Segurança, acredito que a Co-
missão de Segurança Pública, 
como trabalhou no passado, 
também seja favorável. Temos 
que ver como se comportam 
esses setores da sociedade 
para poder melhor decidir", ar-
gumentou o presidente.

De acordo com o blog da 
Andréia Sadi, aliados de Moro 
veem um enfraquecimento 
do ministro, caso a Seguran-
ça Pública seja desmembrada 
da pasta da Justiça.

O que disse Bolsonaro 
agora e em 2018

Bolsonaro disse também 
que, quando convidou o mi-
nistro Sergio Moro para o 
governo, ficou acertado en-
tre os dois que a pasta a ser 
comandada pelo então juiz 
federal seria a da Justiça.

"Se for criado [o Ministério 
da Segurança], daí ele [Moro] 
fica na Justiça. O que era inicial-
mente. Tanto é que, quando ele 
foi convidado, não existia ainda 
essa modulação de fundir com o 
Ministério da Segurança", disse o 
presidente nesta quinta (23).

No entanto, na época do 
convite, os dois deram declara-
ções de que o ministério seria 
o da Justiça e Segurança Públi-
ca, abarcando duas pastas que 
existiam na época.

"Fui convidado pelo sr. 
Presidente eleito para ser no-
meado Ministro da Justiça e 
da Segurança Pública na pró-
xima gestão”, afirmou Moro 
em 1/11/2018.

No mesmo dia, em entrevis-
ta coletiva, o presidente tam-
bém afirmou que os dois mi-
nistérios seriam fundidos.

O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou nesta quinta-feira (23) que a 
nomeação da atriz Regina Duarte 
para a Secretaria Especial da Cul-
tura deve sair quando ele voltar de 
viagem oficial à Índia, no dia 28.

A atriz foi convidada pelo pre-

sidente para o cargo no fim da se-
mana passada. Os dois já tiveram, 
desde então, duas reuniões. Regina 
Duarte afirmou que está "noivan-
do" com o governo, mas ainda não 
confirmou se aceitará o convite.

"Talvez na volta agora a gente 

Bolsonaro afirmou que, se for criado o Ministério da Segurança, Moro ficará na Justiça

Bolsonaro afirma que Moro ficará 
na pasta da Justiça se o Ministério 
da Segurança for recriado

Bolsonaro diz que nomeação 
de Regina Duarte deve sair 
quando ele voltar da Índia

Foto: Divulgação

“A questão da segurança ir 
para a Justiça, nós já tínhamos 
decidido", disse Bolsonaro em 
novembro de 2018.

Em post no Twitter tam-
bém em 1º/11/2018, ele refor-
çou a junção das duas pastas: 
"O juiz federal Sérgio Moro 
aceitou nosso convite para 
o Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública. Sua agenda 
anti-corrupção, anti-crime or-
ganizado, bem como respeito 
à Constituição e às leis será o 
nosso norte!"

Divisão dos ministérios
O Ministério da Segurança 

Pública foi criado em feverei-
ro de 2018 pelo então presi-
dente Michel Temer, por meio 
de uma medida provisória, 
aprovada pela Câmara e pelo 
senado em junho do mesmo 

ano. De acordo com o texto, 
deixaram de ser do Ministério 
da Justiça e passaram para a 
Segurança Pública:

Departamento de Polícia 
Federal (DPF);

Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal (DPRF);

Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen);

Conselho Nacional de Segu-
rança Pública (Conasp);

Conselho Nacional de Polí-
tica Criminal e Penitenciária 
(CNPCP);

Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp).

Todos os órgãos foram 
reincorporados ao Ministério 
Justiça após a posse de Bolso-
naro. Sob o comando de Sér-
gio Moro, a pasta passou a se 
chamar Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.

acerte aí. Ela merece, realmente, 
quase que uma festa por ocasião 
da assinatura da posse. Deve 
ser na volta. Ela é uma pessoa 
muito especial", afirmou o pre-
sidente a jornalistas na saída 
da residência oficial do Palácio 
da Alvorada, antes de embarcar 
para a viagem internacional.

Bolsonaro disse ainda que 
a atriz está se adaptando rapi-
damente e parece estar "há um 
tempão" no governo.

"Está indo bem, ela está per-
feitamente adaptada, parece 
que está no governo há um 
tempão, está cheia de von-
tade, tenho conversado com 
ela, dando dicas para ela como 
deve formar o perfil do seu se-
cretariado. Acho que esse ca-
samento vai dar o que falar", 
completou.

Na quarta-feira (22), Regina 
Duarte almoçou com o presi-
dente em Brasília e depois vi-

sitou a secretaria. Nesta quinta, 
de acordo com a assessoria do 
órgão, ela vai permanecer na 
cidade, para participar de reu-
niões sobre a pasta.

O ex-secretário, Rober-
to Alvim, foi demitido após 
divulgar um vídeo no qual 
faz um discurso com frases 
semelhantes às usadas por 
Joseph Goebbels, ministro 
da Propaganda do governo 
nazista de Adolf Hitler.



Sexta-feira 24 de Janeiro de 2020

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

uase três sema-
nas após o iní-
cio da crise de 
abastecimento 
de água, que 
conferiu cor, 
turbidez, odor 
e sabor fortes ao 
líquido, o verea-

dor Marcel esteve na Cedae, nesta 
quarta-feira, onde entregou um 
ofício exigindo esclarecimento so-
bre a qualidade da água. Na ocasião, 
Marcel solicitou que as cobranças 
do fornecimento de água no muni-
cípio de Mesquita sejam anistiadas 
até que a situação da água seja nor-
malizada e os cidadãos mesquiten-
ses recebam água de qualidade.

"Ao que temos visto nas mídias, 
a água encontra-se com cheiro e 
gosto de terra, coloração escura 
e imprópria para consumo. Obri-
gando o consumidor a onerar seu 
orçamento doméstico para com-
prar galões de água. Portanto não é 
justo pagar por um bem contami-
nado!", disse Marcel.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCobrança

Q
Nesta quinta-feira,  o carvão 

ativado começou a ser usado no 
sistema de tratamento de água. O 
equipamento funciona como uma 
esponja e é o único capaz de reter 
a geosmina, uma molécula pro-
duzida por cianobactérias e que se 
prolifera em ambientes altamente 
contaminados, como o Rio Guan-
du, que abastece oito cidades, in-
cluindo a capital fluminense.

Segundo a estatal, a montagem 
do sistema de aplicação do carvão 
ativado foi finalizada e testes elé-
tricos, mecânicos e operacionais 
foram realizados entre terça (21) e 
quarta (22). Segundo o presidente 
da companhia, Helio Cabral, em 
24 horas após o início da opera-
ção não haverá mais presença de 
geosmina, substância que deixa 
a água com sabor e cheiro de bar-
ro. A Cedae garante ainda que os 
custos da instalação não serão re-
passados ao consumidor, que tem 
se mostrado preocupado com a 
possibilidade de pagar a conta de 
água mesmo tendo que comprar 

água mineral para beber, cozinhar 
e até escovar os dentes.

Investimento de mais de 
R$ 120 milhões este ano na

 Estação do Guandu
A Cedae anunciou nesta 

quinta-feira (23) que vai inves-
tir mais de R$ 120 milhões na 
modernização da Estação de 
Tratamento do Guandu este 
ano. Segundo a empresa, esse 
investimento faz parte de uma 
previsão de que R$ 700 milhões 
sejam aplicados na moderniza-
ção da unidade até 2022.

Marcel solicitou que as cobranças do fornecimento de água no município de Mesquita sejam anistiadas até que a situação da água 

Vereador quer que contas da Cedae 
sejam anistiadas até que situação 
da água seja normalizada

 Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, Habitação e Conser-
vação inicia nesta quinta-feira a 
notificação e o cadastramento dos 
moradores de todas as unidades 
do edifício nº 520 da Avenida En-
genheiro Souza Filho, no Itanhan-
gá, na comunidade da Muzema, 
Zona Oeste do Rio. Segundo a 
secretaria, o condomínio irregular 
será desocupado.

A medida atende a uma deter-
minação do Ministério Público 
estadual (MPRJ). Em dezembro, o 
MPRJ obteve decisão favorável na 
Justiça sobre uma ação civil públi-
ca contra o Município do Rio.

A ação foi ajuizada por causa da 
retirada de vegetação e extração 
irregular de minerais no local.

"O caso foi alvo da instaura-
ção de dois inquéritos civis em 
2014 e, em diligência no dia 5 de 
maio de 2015, foi verificado pelo 
MPRJ o efetivo crime ambien-
tal, bem como obra de grandes 
dimensões, com a construção 
de lojas e apartamentos, muitos 
deles hoje habitados", informou 
a assessoria do órgão.

Atendendo ao pedido do Mi-

nistério Público, a juíza Caroline 
Rossy Brandão Fonseca, da 2ª 
Vara de Fazenda Pública, deter-
minou que a prefeitura faça a de-
socupação, a princípio voluntária, 
no prazo de 30 dias, com o cadas-
tramento daqueles que necessita-
rão do aluguel social na Secretaria 
de Habitação, identificando os 
que podem ser beneficiários por 
programas habitacionais.

Segundo o promotor Plínio 
Araújo, os prédios não obedecem 
ao menor padrão urbanístico e 
ambiental.

"Há risco de rolamento de pe-
dras na localidade, e os imóveis 
são irregulares, clandestinos, não 

têm nenhuma licença urbanísti-
ca ou ambiental, nem podem ter. 
A gente tem laudo do município 
dizendo que aqueles prédios, na-
quela localidade, não são legalizá-
veis", defendeu. 

DESOCUPAÇÃO
Os prédios ficam a cerca 

de 400 metros do Condo-
mínio Figueiras do Itanhan-
gá, onde dois prédios desa-
baram no dia 12 de abril de 
2019, matando 24 pessoas.

A prefeitura iniciou, on-
tem, a retirada de 70 mora-
dores de seis prédios residen-
ciais no condomínio.

MPRJ pede júri popular para acusados 
de matar Marielle e Anderson

Moradores de prédios irregulares na 
Muzema começam a ser cadastrados O Ministério Público do Rio de 

Janeiro (MPRJ) pediu à Justiça 
que Ronnie Lessa e Élcio Queiroz 
sejam levados a júri popular pe-
las mortes da vereadora Marielle 
Franco e do Motorista Anderson 
Gomes. A informação foi publica-
da nesta quinta-feira (23) pelo jor-
nal “Folha de S.Paulo”.

O MP quer evitar que os dois — 
presos preventivamente em março 
de 2019 e levados para o Presídio Fe-
deral de Porto Velho, em Rondônia 
— combinem versões sobre o crime.

Os promotores que assinam 
as alegações finais da promo-
toria na ação penal também 
pedem que os dois sejam sepa-
rados em unidades prisionais 
federais diferentes, até que 
aconteça o julgamento.

À reportagem da “Folha”, 
a defesa dos réus negou a 
participação deles no crime 
e criticou o pedido de sepa-
ração dos dois.

O crime vai completar dois 
anos no próximo dia 14 de março.

Foto: Arte/G1

A medida atende a uma determinação do Ministério Público estadual (MPRJ)

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz 

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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monumen-
to à Bíblia, 
s i t u a d o 
na Praça 
E l i z a b e t h 
Paixão, no 
centro de 
M e s q u i t a , 
está sendo 
restaurado. 

A obra, inaugurada no dia 13 de 
dezembro de 2015, já apresen-
tava sinais de deterioramento, 
principalmente rachaduras e 
fissuras, depois de poucos me-
ses da inauguração.

A restauração faz parte 
do projeto que revitaliza a 
Praça e, além disso, as ruas 
centrais, as avenidas Getúlio 
de Moura, Feliciano Sodré 
e da Rua Baronesa de Mes-
quita, ou seja, as principais 
artérias que cortam o centro 
da cidade. O monumento vai 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSObra

O
ganhar iluminação, nova es-
trutura e proteção.  

O monumento á Bíblia, 
construído na Praça Elizabeth 
Paixão, no Centro de Mesqui-
ta, foi inaugurado no dia 13 
de dezembro de 2015, como 
parte das comemorações pelo 
Dia da Bíblia, celebrado no 
segundo domingo do mês de 
dezembro. No entanto, seis 
meses depois de entregue à 
população, a obra já estava 
cheia de rachaduras e fissuras 
nas partes laterais do livro, ou 
seja, um aspecto bastante de-
teriorado, evidenciando, por 
exemplo, falta de manutenção.

Para que toda essa refor-
ma fosse possível, o gover-
no Jorge Miranda manteve 
o formato original do mo-
numento, como determina 
a lei. De acordo com o se-
cretário de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, Rholmer 
Louzada Junior, a obra terá 
iluminação e proteção para 
aumentar ainda mais o tem-
po de vida útil da obra.

Também faz parte do proje-
to de revitalização da Elizabe-
th Paixão a instalação de um 
novo parquinho para as crian-

ças, com piso emborrachado. 
O espaço já está pronto, espe-
rando apenas a instalação da 
cobertura do parque.

Celebrado no segundo do-
mingo do mês de dezembro, 
o Dia da Bíblia, livro sagrado 
do cristianismo, foi criado 
em 1549 na Grã-Bretanha. No 

Brasil, a celebração começou 
em 1850, com a chegada de 
missionários dos estados 
Unidos e da Europa. Mas, só 
entrou no nosso calendário 
oficial a partir de 2001, por 
força da lei federal 10.335, 
com celebração nacional em 
10 de dezembro.

Restauração do 
Monumento à Bíblia 
no centro de Mesquita

 Foto: Divulgação

 Os avanços na Chatuba não 
param. O bairro já ganhou sua 
primeira clínica da família, a Wal-
ter Borges, em 17 de agosto de 
2019. E já estão rolando as aulas 
na Escola de Artes da Chatuba, 
novo espaço de formação e fo-
mento cultural da região. Agora, 
nesta sexta-feira, dia 24, às 17h, 
chega a vez da Prefeitura de Mes-
quita inaugurar a Academia da 
Saúde Walter Borges. O espaço, 
localizado na Rua Inácio Serra, 
oferecerá à população atividades 
como alongamento, ginástica e 
funcional, entre outras. A agenda 
é programada pelos profissionais 
de educação física que são res-
ponsáveis pelos moradores da 
área. Esta é a quarta academia 
da saúde aberta no município de 
Mesquita. As outras três ficam 
em Santa Terezinha, no BNH e 
no Cosmorama.

“Assumimos o compromisso 
de transformar a saúde de Mes-
quita a partir de um olhar dire-
cionado à Atenção Básica. Nesse 
sentido, o papel das academias 
da saúde é fundamental. Nelas, 
integramos pessoas de várias 
idades e desenvolvemos traba-

Chatuba ganha Academia da Saúde nesta sexta-feira Prefeitura convoca blocos de 
carnaval interessados em participar 
do Carnaval 2020

lhos específicos com outros espa-
ços comunitários dessas regiões a 
partir da atividade física. Ou seja, 
cuidamos do corpo e da mente 
ali”, valoriza Dr. Emerson Trinda-
de, secretário municipal de Saú-
de de Mesquita.

Assim como as demais uni-
dades, a Academia da Saúde 
Walter Borges será utilizada 
também pelo Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família, o NASF. 
Outros eventos podem ser mar-

A Prefeitura de Itaguaí con-
voca os responsáveis pelos blo-
cos carnavalescos do município 
que têm interesse em participar 
do Carnaval da cidade em 2020 
para uma reunião na Secretaria 

Municipal de Eventos (Rua Ge-
neral Bocaiúva, 607, 3º andar 
– Centro) no dia 27 de janeiro, 
às 10 horas. É preciso levar um 
documento com foto e compro-
vante de residência. 

Monumento da Bíblia disposto na Praça Elizabeth Paixão

Foto: Divulgação

cados ali, focados ou não em 
alguma campanha específica. 
Caso, por exemplo, do Outubro 
Rosa e do Novembro Azul, en-
tre outras. A programação re-
gular envolverá aulas de ginás-
tica, funcional, alongamento e 
equilíbrio. Além disso, agendas 
com palestras e ações ligadas 
ao NASF também serão marca-
das com profissionais como, por 
exemplo, nutricionista e assis-
tente social, entre outros.

 Espaço terá atividades como alongamento, ginástica e funcional, entre outras

Foto: Divulgação

Reunião com responsáveis acontecerá na Secretaria Municipal de Eventos
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telefone ce-
lular do pas-
tor Anderson 
do Carmo, 
d e s a p a r e c i -
do desde o 
seu assassi-
nato em ju-
lho de 2019, 
em Niterói, 

na Região Metropolitana do 
Rio, foi ligado, pela última 
vez, na casa de um delegado 
federal, em Brasília.

Um chip foi inserido no 
aparelho horas após a morte 
do pastor.

A investigação começa a 
desvendar como, depois do 
crime, o aparelho viajou até a 
capital federal.

O telefone celular nunca 
foi encontrado, mas com no-
vas informações dos dados 
de telefonia, a investigação 
consegue começar a traçar o 
caminho percorrido pelo apa-
relho após a morte do pastor 
Anderson do Carmo.

Marido da deputada federal 
Flordelis, Anderson foi assas-
sinado na casa da família, em 
Pendotiba, em Niterói.

Horas depois do assassina-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCaso Flordelis

O
to, o telefone celular do pastor 
foi conectado ao wi-fi da casa 
do senador Arolde de Oliveira, 
na Barra da Tijuca, na Zona Oes-
te do Rio.

Nessa conexão, o aparelho já 
estava com um novo chip, em 
nome de Yvelise de Oliveira, 
mulher do senador.

Depois de ser ligado na casa 
do senador, o aparelho foi para 
Brasília. Lá, o celular recebeu 
um terceiro chip, em nome de 
um pastor e foi conectado ao 
wi-fi da casa do delegado da Po-
lícia Federal.

Depois de ser ligado no local, 
o telefone nunca mais foi co-
nectado.

Os nomes do pastor e do 
delegado federal são manti-
dos sob sigilo. A polícia acre-
dita que o destino do telefone 
celular de Anderson do Car-
mo é uma pista fundamental 
para o solucionar o caso. An-
tes da análise dos dados, o 
paradeiro do aparelho estava 
perdido em contradições.

Três depoimentos diferentes 
apontam que o telefone pode 
ter passado pelas mãos da de-
putada Flordelis após a morte 
de Anderson do Carmo.

A irmã do pastor, Michelle 
do Carmo, disse à polícia que 
viu um aparelho sendo entre-
gue para Flordelis no quarto 
da deputada.

Michelle disse ter absoluta 
certeza de que se tratava do te-
lefone de seu irmão.

A deputada Flordelis sem-
pre afirmou que o aparelho 
desapareceu depois do crime. 
Sobre a revelação de que o apa-
relho passou por Brasília, a as-
sessoria da Flordelis informou 
que ela não comenta a investi-
gação da polícia no caso.

A polícia investigou até a 
hipótese de que o telefone 
tenha sido jogado no mar. 
Dois filhos do casal Florde-
lis e Anderson foram indi-
ciados pelo homicídio.

Flávio dos Santos Rodrigues 
e Lucas dos Santos de Souza es-
tão presos enquanto aguardam 
o julgamento.

O depoimento de Yvelise de 
Oliveira ainda não tem data di-
vulgada. Ela será ouvida pelo 
novo delegado do caso.

Desde a noite de terça-feira 
(21), o delegado Allan Duarte 
agora está à frente do caso. 
Ele ocupará o lugar da dele-
gada Bárbara Lomba que co-
mandou o inquérito desde a 
morte do pastor Anderson há 
sete meses.

Chamada a prestar
 depoimento

Yvelise de Oliveira, mulher do 
senador Arolde de Oliveira, foi 
intimada a prestar depoimento. 

Ela e o marido são próximos do 
casal Flordelis e Anderson.

O senador é uma das lideran-
ças no Rio de Janeiro do PSD, o 
mesmo partido de Flordelis. O 
pastor Anderson era o líder da 
legenda na região de São Gon-
çalo, na Região Metropolitana 
do Rio.

Fora da política, os casais se 
conectavam pela música gos-
pel. Arolde de Oliveira foi o fun-
dador da gravadora que lançou 
vários discos de Flordelis. Yve-
lise é, atualmente, a presidente 
da empresa.

O senador Arolde de Olivei-
ra não é investigado e afirmou 
que tanto ele quanto a mulher, 
Yvelise estão à disposição das 
autoridades para que tudo seja 
esclarecido.

Telefone celular de pastor 
Anderson foi ligado na casa de 
delegado federal em Brasília

Foto: Reprodução/TV Globo

Marido da deputada federal Flordelis, Anderson foi assassinado na casa da família, em Pendotiba, em Niterói.

Um suspeito foi baleado por 
um policial militar, durante uma 
briga, dentro de um bar, em Co-
pacabana, na Zona Sul do Rio, na 
manhã desta quinta-feira. Uma 
segunda pessoa também se feriu 
após ser atacada pelo homem 
com uma estaca feita de um cai-
xote. O PM atirou após ser acio-
nado para o local e tentar conter 
a confusão. 

A dupla foi identificada como 
Yagos dos Santos, 27 anos, e Yan 
gama, 33. Ambos foram levados 
para o Hospital Miguel Couto. 
Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, os dois têm quadro de 
saúde estável. Ainda não há infor-

mações sobre quem é o suspeito 
e quem é a vítima.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, uma equipe do 19º BPM (Co-
pacabana) estava patrulhando a 
região, quando foi informada so-
bre dois homens que brigavam, 
em um estabelecimento, na Rua 
Ministro Viveiros de Castro. Ao 
chegar no local, os agentes obser-
varam uma vítima sendo atacado 
com um objeto perfurante e ten-
tou efetuar a prisão do agressor.

Durante a ação da PM, o agressor 
resistiu e tentou ferir um dos milita-
res, que efetuou um disparo, atingin-
do o suspeito. A ocorrência está em 
andamento na 12ª DP (Copacabana).

PM tentar acabar com briga 
em Copacabana e deixa
 um homem baleado

Homem foi baleado ao resistir à prisão

Foto: Reprodução/Internet
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abe aquele 
sonho de se 
tornar mili-
tar e ingres-
sar numa 
banda de 
música? O 
e x - a l u n o 
do curso 
de Qualifi-

cação Profissional em Teoria 
Musical da Faetec de Marechal 
Hermes, Misael dos Santos Lei-
te, ficou em terceiro lugar em 
todo o Brasil no concurso da 
Escola de Sargento das Armas 
do Exército (EsSA), no final do 
ano passado, no cargo de Sar-
gento Músico. Para os interes-
sados em seguir os passos de 
Misael e ingressar na carreira 
musical e nas bandas militares 
das Forças Armadas, a Rede Fa-
etec está com inscrições aber-
tas para 760 vagas gratuitas 
nos cursos na área de música. 
Basta escolher entre as unida-
des de Marechal Hermes, Quin-
tino Bocaiúva e Niterói.

Os alunos que participam 
dos cursos de música da Rede 
Faetec são exemplos de su-
cesso profissional, com des-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

S
taque em vários concursos de 
bandas militares. Somente na 
Banda da Faetec de Marechal 
Hermes, 65 ex-alunos ingres-
saram em carreiras militares 
no cargo de Sargento Músico 
da Aeronáutica, Exército e Ma-
rinha. A unidade da Faetec é 
exemplo de sucesso há 17 anos 
formando alunos na área por 
meio dos cursos de Qualifica-
ção Profissional gratuitos. 

A história do ex-aluno Mi-
sael começou aos 15 anos de 
idade quando decidiu tocar 
violão. Aos 17 anos, partiu 
para o saxofone, instrumento 
que ganhou de um amigo que 
é sargento militar. Um ano de-
pois, ingressou na Faetec para 
expandir seus conhecimentos 
na área musical. “A Faetec foi 
um divisor de águas para mim. 
Toda a minha evolução na 
área de orquestra e banda foi a 
Faetec que me proporcionou. 
A questão de tocar em conjun-
to, saber tocar em uma banda 
e ter uma educação musical 
foram temas que me fizeram 
avançar na música. Sou muito 
grato à Faetec e sei que fui um 
privilegiado”, disse emocio-

nado Misael dos Santos Leite, 
que após dois anos de forma-
ção, assumirá o cargo de Ter-
ceiro Sargento Músico.

O secretário da pasta de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação, 
Leonardo Rodrigues, exaltou a 
importância de uma das mais 
antigas tradições militares e tam-
bém brasileiras. “As bandas mili-
tares são históricas e para quem 
almeja aprender música, o curso 
de qualificação profissional da 
FAETEC pode ser o pontapé ini-
cial para um futuro brilhante. Pa-
rabenizo o Misael pela excelente 
colocação no concurso da Escola 
de Sargento das Armas do Exér-
cito e espero que a história dele 
sirva de inspiração para outros 
alunos”, completou o secretário.

Processo Seletivo dos
cursos de Qualificação
 Profissional da Faetec

Os interessados em uma opor-
tunidade na área musical devem 
se inscrever por meio do site da 
Faetec (www.faetec.rj.gov.br), até 
o dia 26 de janeiro. Os cursos têm 
duração de 20 semanas com carga 
horária de 320 horas/aulas. O sor-
teio público das vagas será realiza-
do no dia 27 de janeiro e a listagem 
completa será publicada no site 
da instituição. O período de matrí-
cula para os candidatos sorteados 
será entre os dias 28 a 31 de janeiro. 
As aulas começam no dia 10 de fe-
vereiro (segunda-feira).

A Faetec de Marechal Hermes, 
na Zona Norte do Rio, oferece 341 
vagas e os candidatos podem es-

colher entre os cursos de Banda 
Clarineta; Bombardino Básico; 
Tuba Básico; Violão; Canto; Vio-
lino; e vários outros. Na unidade 
de Quintino Bocaiúva, também 
na Zona Norte, são oferecidas 163 
opções para os cursos de Canto 
Coral; Contrabaixo Elétrico Básico; 
Violoncelo Básico; Teclado; Trom-
bone Básico; Violoncelo Básico e 
Violão, por exemplo. Em Niterói, 
na unidade da Faetec Henrique 
Lage, são 256 vagas para os cursos 
de Banda para Concerto Musical; 
Banda Percussão; Flauta Básico 
e Intermediário; Orquestra Viola; 
Violino Básico; Orquestra Contra 
Baixo Acústico. O candidato pode 
conferir a lista completa dos cur-
sos oferecidos por unidade no 
site da Fundação.

Cursos de Qualificação Profissional de
Música da Faetec aumentam oportunidades 
para ingresso na carreira militar

Foto: Divulgação / Marinha

O MetrôRio, empresa do 
grupo Invepar, está com ins-
crições abertas até 2 de feve-
reiro para processo seletivo 
que vai selecionar estudan-
tes de cursos superiores e 
técnicos para o Programa de 
Estágio 2020. Para se can-
didatar, basta acessar o en-
dereço www.vagas.com.br/
v2020487.

As vagas de ensino téc-
nico estão disponíveis para 
alunos dos cursos de Auto-
mação Industrial, Edifica-
ções, Elétrica, Eletrônica, 
Eletrotécnica, Informáti-
ca, Mecânica, Mecatrônica, 
Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações. Ao todo, 
são dez oportunidades para 
candidatos que concluíram 
o curso no ano passado, ou 

MetrôRio abre vagas para Programa de Estágio 2020  Última semana de inscrição para os cursos de 
Qualificação Profissional gratuitos da Faetec

que têm previsão de forma-
tura até 2020.

Para o ensino superior, 
estão abertas seis oportu-
nidades para estudantes de 
Administração, Arquitetura, 
Ciências Contábeis, Comu-
nicação Social, Design, Eco-
nomia, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Eletrônica, Enge-
nharia Mecânica, Engenha-
ria de Produção, Jornalismo, 
Marketing e Relações Públi-
cas. Os interessados devem 
ter previsão de formatura no 
segundo semestre de 2021.

As etapas do processo 
seletivo incluem prova on-
-line, triagem curricular, di-
nâmica de grupo, entrevista 
com gestor e avaliação com 
o médico do trabalho.

A funcionária Açucena 

 Para quem está de olho no 
sonhado trabalho nesse início 
de ano, uma ótima opção são 
os cursos profissionalizantes 
gratuitos da Fundação de Apoio 
à Escola Técnica (Faetec), enti-
dade vinculada à Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Secti). A instituição 
oferece 29.568 mil vagas em 
mais de 80 unidades espalhadas 
por todo o Estado do Rio. Os in-
teressados podem se inscrever 
no site www.faetec.rj.gov.br até 
o dia 26 de janeiro.

Os cursos têm duração entre 
dez e vinte semanas. Entre as 
oportunidades estão Costureiro; 
Garçom; Padeiro; Mecânico de 
Automóveis Leves; Operador de 
Computador; Piano Intermedi-
ário; Inglês Iniciante e Interme-
diário, Recepcionista em Meios 
de Hospedagem; Cabeleireiro, 
entre outros. Além de 270 vagas 

para o curso semipresencial de 
Eletricista Instalador Predial de 
Baixa Tensão. E para quem tem 
interesse pela área musical, a Fa-
etec oferece 760 oportunidades 
para diversos instrumentos, por 
exemplo, Trombone; Percussão; 
Teclado e Violino. A lista com-
pleta de cursos está disponível 
no site da Fundação.

Para se candidatar aos cur-
sos profissionalizantes é preciso 
ter a idade mínima entre 14 e 18 
anos, de acordo com a exigência 
de cada curso. A escolaridade 
também varia, de acordo com a 
qualificação escolhida. O sorteio 
público das vagas será realizado 
no dia 27 de janeiro, e a listagem 
completa será publicada no site 
da instituição. O período de ma-
trícula para os candidatos sorte-
ados será entre os dias 28 a 31 de 
janeiro. As aulas começam no dia 
10 de fevereiro (segunda-feira).

Alunos de música da Faetec se destacam em bandas militares

Correia ingressou no Progra-
ma de Estágio 2018 e, depois 
de 11 meses no grupo, foi efe-
tivada no MetrôRio como as-
sistente comercial. Para ela, 
o estágio é uma oportunida-
de de pôr em prática o que 
aprendeu na faculdade.

"Fazer estágio é muito im-
portante para ter experiência 
na área escolhida, foi um pe-
ríodo de grande aprendizado. 
Ter sido efetivada tão rápido 
foi uma surpresa maravilho-
sa", comemora Açucena.

O programa oferece como 
benefícios bolsa-auxílio, va-
le-transporte e vale-refeição. 
O contrato de estágio é reno-
vável a cada seis meses, com 
prazo máximo de dois anos, 
com carga horária de seis ho-
ras diárias.
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Por dentro da fama
Thiago Santanna

Yudi Tamashiro lança canal no Youtube
 com festa em São Paulo 

 Musa do fluminense pelo brasileirão 
exibe sua faixa em ensaio fotográfico

 O multifacetado Yudi Tamashiro, que 
além de apresentador e cantor também 
é dançarino, lançou seu canal de dança 
no YouTube com uma festa na noite de 
ontem (21), em um shopping na zona 
oeste de São Paulo.

 O evento, que aconteceu em um es-
paço de games do qual Yudi é embaixa-
dor, contou com a presença da família e 
amigos próximos. 

Como dançarino Yudi já ganhou diversos 
prêmios, foi campeão da segunda edição do 
programa Dancing Brasil ao lado da bailari-
na Bárbara Guerra, montou a coreografia de 
uma rede de hamburguerias e agora vai di-
vidir seu conhecimento com os seguidores 
através de vídeos semanais em seu canal.

"Há seis meses eu estava preso em 
uma cama sem saber se conseguiria 
voltar a fazer algo que sempre amei e 
hoje estou pronto para dividir o dom 
que Deus me deu através de vídeos de 
referências, vídeo aulas, clipes e trei-
nos. Quero não apenas ensinar uma 
coreografia mas sim ensinar a teoria da 
dança também", contou Yudi.

O primeiro vídeo, com a coreografia 
da música “Yummy” de Justin Bieber, 
teve uma ótima repercussão nas redes 
sociais, chamando até a atenção do 
cantor canadense.

 A musa Monique Teixeira, eleita 
em 2019, revelou alguns detalhes do 
seu corpo em um ensaio repleto de 
sensualidade e apenas uma faixa.

Monique é personal trainer, com-
pete também como atleta de fisicul-
turismo e entrou como Top 1 catego-
ria Super Athletic. Além do mundo 
dos esportes foi Musa da Unidos de 
Bangu 2019 e vem como Rainha da 
Unidos de Bangu esse ano, e prome-
teu muito samba no pé e carisma. 

A modelo nos contou um pouco 
sobre os aprendizados de sua vida e 
disparou "A idade me ensinou que 
não vale a pena brigar , dar murro em 
ponta de faca.... então tento levar a 
minha vida da forma mais leve pos-
sível, com bom humor, ajudando 
sempre que posso e tentando sem-
pre ver o lado bom do ser humano".

 Depois de passar por um perío-
do de reestruturação, a banda Vin-
gadora está de volta com tudo novo 
e pronta para este verão! Conhecida 
pela sua irreverência e musicalida-
de única, a Vingadora conquistou o 
Brasil e fãs por onde passou levando 
a arrochadeira, um estilo musical 
que nasceu no sul da Bahia. 

Com a mesma essência de levar ale-
gria e música, a Vingadora renasce no 
formato Open Format, um novo con-
ceito que não se prende a um único es-
tilo musical, trazendo pluralidade à sua 
identidade musical. E com uma mis-
tura de beleza, talento e desenvoltura 
para comandar palcos e trios, Manu 
assume o comando da Vingadora, e já 
se apresenta com álbum gravado in-
cluindo faixas autorais. 

Caçula de quatro irmãos e filha 
de pai pedreiro e mãe pedagoga, 
Emanuella Souza, que assina artis-
ticamente como Manu Morelli, co-
meçou bem cedo o seu contato com 
a música, aos três anos ela já partici-
pava de apresentações musicais na 
igreja. A artista que sempre gostou de 
cantar, e já era habituada com a mú-
sica ser parte do seu dia a dia, tanto 
ouvindo, quanto cantando, e com afi-
nação e técnica vocal, começou a ter 
um olhar para o meio artístico profis-
sional do canto incluindo a dança.

Nascida em Ilhéus e criada em Vi-
tória da Conquista, na Bahia, Manu 
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 Foto: Marcos Mello/BR Assessoria 

Foto: Divulgação

começou a cantar profissionalmen-
te aos 18 anos, em um projeto de 
sofrência - arrocha romântico - com 
o seu nome. O pouco tempo de es-
trada, já que a cantora tem apenas 20 
anos, parece não existir e Manu hip-
notiza o público quando dança e sol-
ta a sua voz. Formada em balé clássi-
co, Manu dançou durante 12 anos e 
trará elementos para os shows.

Sobre a oportunidade de lide-
rar uma banda conhecida nacio-
nalmente e que ganhou diversos 
prêmios, Manu garante ser uma 
grande responsabilidade, mas está 
preparada para entregar o seu me-
lhor. “Enxerguei este convite como 
uma oportunidade única que não 
pode deixar passar. A Vingadora é 
uma banda nacional, vou assumir 
este papel com muita dedicação, 
amor e responsabilidade.”.

 Vingadora – Open Format Com tudo novo e pronta para o verão

 



Foto: Andre Durão

Abel Braga elogiou atuação do Vasco em derrota para o Flamengo

s declara-
ções do téc-
nico Abel 
Braga após 
a derrota no 
clássico para 
o Flamengo 
não repercu-
tiram bem 

na torcida vascaína. A frase 
do treinador afirmando que 
"foi lindo", ao se referir à en-
trega da equipe, foi motivo 
de revolta para torcedores 
cruz-maltinos e zoação de 
rivais.

Abel fez a afirmação ao 
comentar a atuação do Vas-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDeclarações
"Hoje foi lindo": frase de Abel após 
derrota para o Flamengo bomba nas 
redes e irrita torcedores do Vasco

A
co, que considerou superior.

- Hoje foi lindo, cara. Os 
garotos tentaram, mas teve 
uma hora que não deu. O 
termo é esse: amassamos. 
Fizemos 30 minutos surpre-
endentes. Eles estavam nos 
dando a bola. Mas não con-
seguimos marcar o gol. Foi 
surpreendente nosso início.

Nas redes sociais, não pe-
gou bem para o treinador. 
Além da tradicional zoação 
dos rivais, que chegaram 
a criar uma hashtag com a 
declaração, os próprios tor-
cedores do Vasco não gosta-
ram da postura do técnico.
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