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Em ação realizada pela Delegacia de Em ação realizada pela Delegacia de 
Defraudações (DDFE) junto com o MetrôRio, Defraudações (DDFE) junto com o MetrôRio, 
na manhã desta terça-feira, três pessoas foram na manhã desta terça-feira, três pessoas foram 
detidas e conduzidas para a delegacia por fraude detidas e conduzidas para a delegacia por fraude 
de cartões de passagem.  de cartões de passagem.  
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e m b a i x a d o r 
da China, Yang 
Wanming, disse 
nesta terça-feira 
(4) que o país 
respeita a de-
cisão do Brasil 
de retirar cida-
dãos brasileiros 
que estão em 

Wuhan e que vai facilitar os trâ-
mites.

A cidade de Wuhan é a mais 
afetada pela epidemia de coro-
navírus na China. Até esta terça-
-feira, o país contabilizava 426 
mortes provocadas pela doença 
e mais de 20 mil casos confirma-
dos. No total, 24 países registram 
casos de coronavírus. O Brasil in-
vestiga 14 casos suspeitos.

"Respeitamos a decisão do 
governo do Brasil e entendemos 
essa decisão. Vamos prestar nos-
so apoio para os brasileiros que 
moram na China, facilitar, prestar 
as facilitações dos trâmites na ci-
dade de Wuhan", disse.

Yang Wanming deu as decla-
rações nesta terça após reunir-se, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSaúde

O
em Brasília, com os ministros Te-
reza Cristina (Agricultura) e Tar-
císio de Freitas (Infraestrutura).

De acordo com o embaixa-
dor, a China tem um canal muito 
fluído com o Itamaraty e com o 
governo brasileiro e um comitê 
especial para tratar do coronaví-
rus foi criado.

"Com base no espírito de 
abertura e transparência, nós va-
mos transmitir as informações 
e atualidades sobre essa doença 
para o Brasil e toda a comuni-
dade internacional", disse. Até a 
última atualização desta repor-
tagem, a China já tinha confir-
mado 425 mortes e mais de 20 
mil casos da doença.

Wanming avaliou que a pro-
pagação do coronavírus é um 
desafio comum a todos os países 
da comunidade internacional, 
necessitando a coordenação e 
cooperação entre os países.

Risco de contaminação
Segundo o embaixador, a 

contaminação pelo novo coro-
navírus está muito controlada 

na fronteira da China e que o risco 
de transmissão para fora do país 
está diminuindo.

"Todas as agências de turismo 
lá na China já suspenderam os gru-
pos turísticos para qualquer outro 
ponto para fora do país e qualquer 
turista chinês é obrigatório passar 
as inspeções de saúde, teste, antes 
de sair, passar na alfandega", diz.

Agronegócio
O embaixador chinês disse que 

o governo brasileiro se comprome-
teu a não impor qualquer restrição 
ao comércio com a China.

Coronavírus: governo chinês confirma 425 mortes e mais de 20 mil casos da doença

Coronavírus: embaixador diz 
que China vai facilitar retirada 
de brasileiros de Wuhan

Foto: Reprofução

"Todos os esforços foram to-
mados para combater o corona-
vírus lá na China. E temos toda a 
confiança que a relação sino-bra-
sileira, o agronegócio, não será 
prejudicada. E o Brasil, o governo 
brasileiro também prometeu não 
impor qualquer restrição a nossa, 
ao nosso comércio. Espero que a 
nossa relação no agronegócio seja 
cada dia mais consolidada", afir-
mou Wanming.

A ministra da Agricultura disse 
que, na conversa com o embaixa-
dor, ele detalhou as medidas to-
madas pelo governo chinês para 

tentar conter a propagação do 
novo coronavírus.

Tereza Cristina reafirmou o 
acordo de não impor nenhuma 
restrição aos produtos chineses 
motivada pelos efeitos do corona-
vírus. Ela lembrou que o Brasil é o 
principal exportador de soja para 
a China, além do comércio de to-
dos os tipos de proteína – frango, 
porco, bovinos.

De acordo com a ministra, o 
coronavírus e a gripe aviária que 
atingem a China não devem trazer 
"sobressaltos" à balança comercial 
dos dois países.

A Comissão de Educação do 
Senado aprovou nesta terça-fei-
ra (4) o convite do ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, 
para prestar esclarecimentos so-
bre erros no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2019.

A solicitação foi feita pelo se-
nador Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP), líder da Rede e da mino-
ria no Senado.

Inicialmente, o senador 

pediu a convocação do minis-
tro, o que obrigaria a ida de 
Weintraub à Casa para prestar 
os esclarecimentos. Porém, a 
convocação foi transformada 
em convite pelos senadores 
durante o debate.

Randolfe afirma que, caso 
Weintraub não aceite o convi-
te, buscará a aprovação de uma 
convocação.

O líder afirmou que nem o 

Senado aprova convite para 
Weintraub dar esclarecimentos 
sobre Enem 2019

ministro e nem o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) esclareceram todas as dú-
vidas levantadas por estudantes 
e especialistas relacionadas ao 
exame.

"Diante dos questionamen-
tos quanto à credibilidade do 
exame, somente uma auditoria 
minuciosa poderá evitar os ris-
cos de judicialização", escreveu 
Randolfe no requerimento.

Erros na correção da prova 
afetaram milhares de candida-
tos. Segundo o Inep, foram en-
contradas inconsistências no ga-
barito de milhares de estudantes 

por causa de erros da gráfica que 
imprimiu a prova.

Na Câmara dos Deputados, 
Weintraub já foi convocado a 
prestar esclarecimentos duas ve-
zes. Em maio, o ministro tratou 
dos bloqueios de verbas da Edu-
cação. No mesmo mês, ele foi ao 
Senado apresentar quais seriam 
as prioridades de sua gestão.

Em dezembro, o motivo da 
convocação pelos deputados 
foram declarações do minis-
tro de que haveria produção 
de drogas em universidades 
federais. Ao comparecer à 
Casa, ele reafirmou que há 
"plantações de maconha" e 

"laboratórios de droga" nes-
sas instituições.

Audiência pública
Também foi aprovado um 

requerimento para a realização 
de uma audiência pública com a 
presença de Weintraub para de-
bate de políticas públicas e pro-
gramas a serem implementados 
pelo ministério.

O autor do pedido é o 
presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, 
senador Dário Berger (MDB-
-SC). Ele apontou a neces-
sidade de serem definidas 
prioridades para a área.
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O bairro de Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio, recebeu na 
manhã desta terça-feira (4) o 
programa Segurança Presen-
te, que irá contar com mais de 
100 agentes para fazerem o pa-
trulhamento da região.

A operação funcionará dia-
riamente, das 6h às 22h, com 
102 policiais militares fazen-
do o patrulhamento a pé, de 
motocicletas e viaturas. A 23ª 
Operação Segurança Presente 
do Rio contará com quatro ba-
ses: Freguesia, Taquara, Praça 
Seca e Vila Valqueire.

O governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, esteve presen-
te na cerimônia de inauguração 
da operação de segurança.

“Nós estamos tendo pa-
drão de primeiro mundo e 
o programa Segurança Pre-
sente é o maior programa 
de polícia de proximidade 
do Brasil.  Nenhum esta-
do da federação tem um 
programa de proximidade 
igual ao nosso”, afirmou o 
governador.

O programa já atua na 
Lapa, Centro, Aterro do Fla-
mengo, Lagoa, Ipanema, Le-
blon, Tijuca, Méier, Laranjei-
ras, Bangu, Botafogo, Niterói, 
Nova Iguaçu, Austin, Duque 
de Caxias, Barra da Tijuca, 
Recreio, Grajaú/Vila Isabel, 
Copacabana, Bonsucesso, 
São Gonçalo e Madureira.

Programa Segurança Presente 
chega a Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esteve presente na cerimônia de inauguração da operação de segurança

Foto: Divulgação

governador 
Wilson Wit-
zel (PSC) 
a n u n c i o u , 
na manhã 
desta terça-
-feira, que 
a Estação 
de Trata-

mento de Água (ETA) do Rio 
Guandu, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense, retor-
nou suas operações às 8h. A 
ETA está com as atividades 
paralisadas desde ontem, 
após a Cedae detectar deter-
gente próximo à área de cap-
tação de água da estação.

"As 13 horas de interrup-
ção foram necessárias para 
assegurar a qualidade da 
água. A Cedae vai manter 
a população informada", o 
governador postou, em seu 
perfil no Twitter.

Witzel disse também que 
está cobrando da companhia 
uma solução para o abasteci-
mento de água no Rio e que 
a companhia "tomou a deci-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCedae

O
são correta de interromper a 
captação".

 Agora pela manhã (4) fui 
informado de que a situação 
se normalizou e, após o pro-
cedimento, o abastecimento 
será retomado por volta das 
8h. As 13 horas de interrup-
ção foram necessárias para 
assegurar a qualidade da 
água. A CEDAE vai manter a 
população informada.

POLÍCIA NO GUANDU
Policiais da Delegacia de De-

fesa dos Serviços Delegados 
(DDSD) estiveram na estação 
de Guandu menos de 24 horas 
depois de a Cedae anunciar a 
paralisação da ETA. Ainda não 
há informações sobre o motivo 
da visita dos agentes.

A DDSD já esteve em Guan-
du em outras duas ocasiões, 
durante as investigações 
sobre um possível envolvi-
mento externo na qualida-
de da água da Cedae. Vários 
funcionários da companhia, 
dentre eles o presidente Hé-

lio Cabral, chegaram a ser 
ouvidos no inquérito aberto 
pela Polícia Civil.

A crise hídrica que culmi-
nou com uma investigação 
policial começou no início 
de janeiro, quando morado-
res da capital e da Baixada 
começaram a reclamar que 
a água que chegava às casas 
deles estava barrenta e com 

cheiro ruim. Depois da re-
clamação, a Cedae informou 
que técnicos da companhia 
detectaram a presença de 
geosmina (substância orgâ-
nica produzida por algas) 
na água e que ela não repre-
senta nenhum risco à saúde 
dos consumidores.

Para resolver o problema 
da geosmina, a companhia 

passou a usar, desde o dia 
23 de janeiro, carvão ativado 
purificado no tratamento da 
água da estação de Guandu. 
A Cedae também começou a 
despejar argila ionicamen-
te modificada na lagoa pró-
xima à captação de água. A 
medida é para diminuir a 
proliferação das algas que 
liberam a geosmina.

Witzel visitou estação no último dia 23 de janeiro

Witzel anuncia volta do 
funcionamento da estação 
de água do Guandu

 Foto:Philippe Lima / Governo do Estado RJ
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té o dia 28 
de fevereiro, 
o banco de 
sangue do 
Hospital Ge-
ral de Nova 
Iguaçu (HGNI) 
vai ampliar 
seu horário 

de funcionamento em uma 
hora. A coleta será das 7h30 às 
13h30 – exceto fins de semana 
e feriado. O grande objetivo da 
mobilização é manter o estoque 
abastecido durante o mês, prin-
cipalmente nas semanas que 
antecedem o carnaval, quando 
as doações de sangue dimi-
nuem e a aumenta a demanda 
por atendimentos no HGNI.

Para manter o estoque 
abastecido, o HGNI necessi-
ta de 600 bolsas de sangue 
coletadas por mês, porém o 
banco de sangue recebe, em 
média, 350 doadores, cerca de 
40% abaixo do ideal. De acor-
do com o diretor médico, Lino 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
Sieiro, durante o feriado do car-
naval, o número de atendimen-
tos a casos de trauma, como 
acidentados, feridos por arma 
de fogo, arma branca e agres-
sões, que vêm de toda a Baixa-
da Fluminense, costuma ser 
maior, assim como a utilização 
do sangue para procedimentos 
de urgência e de rotina.

“É um período onde, infeliz-
mente, ocorrem mais acidentes e 
a violência aumenta. Isso faz com 
que a procura por atendimentos 
no hospital seja grande. Por isso 
precisamos estar preparados 
com mais bolsas de sangue para 
termos uma reserva maior. É im-
portante a doação de sangue, pois 
muitas vezes esse ato singelo é 
decisivo para salvar a vida de vá-
rias pessoas”, destaca ele.

Em época de vacinação 
contra o sarampo, a pessoa 
que pretende doar sangue 
deve tomar esta atitude an-
tes de ser imunizada. Caso 
contrário, deverá aguardar 30 

dias para que novamente es-
teja apta a doar.

Localizado próximo à recep-
ção geral do HGNI, na Avenida 
Henrique Duque Estrada Meyer 
953, na Posse, o banco de san-
gue, único público da Baixada 
Fluminense vinculado ao He-
morio, necessita de doações de 
todos os tipos sanguíneos. Além 
de abastecer o hospital, tam-
bém fornece sangue à Materni-
dade Mariana Bulhões.

Quem pode doar
– Pessoas entre 16 e 69 anos que 
estejam bem de saúde e pesem 
mais de 50 quilos
– Não é necessário estar em 
jejum.
– Não pode doar quem ingeriu 
alimentos gordurosos nas últi-
mas quatro horas ou bebidas al-
coólicas no dia anterior.
– Vacinados contra o sarampo 
devem aguardar no mínimo 
30 dias.

– Mulheres que estejam amamen-
tando só podem doar após 6 meses
– Quem tem tatuagem só pode 
doar após 1 ano.
– Gestantes não podem doar.
– Menores de idade de 16 e 17 
anos também podem ajudar a 
salvar vidas, porém precisam da 
autorização dos pais ou respon-
sáveis. O modelo de declaração 
está disponível no site do Hemo-
rio: (http://www.hemorio.rj.gov.
br/html/pdf/menor_idade.

 Banco de sangue do HGNI, em 
Nova Iguaçu, aumenta o horário 
de doação no mês de fevereiro

Foto: Michael Alves/PMM

Para manter o estoque abastecido, o HGNI necessita de 600 bolsas de sangue coletadas por mês

Jovens empreendedores do 
Rio de Janeiro já podem inscre-
ver suas ideias ou negócios no 
programa de empreendedoris-
mo Juventude Empreendedora. 
Para participar da seleção, que 
escolherá 80 candidatos para as 
turmas que começam em abril, 
é preciso ter entre 18 e 25 anos e 
morar em comunidades ou regi-
ões periféricas.

As inscrições devem ser feitas 
através do link: bit.ly/inscricao-
je2020.

O Juventude Empreendedora 
acontece em quatro localidades 
da região metropolitana do Rio 
de Janeiro: Centro, Méier, Nova 
Iguaçu e Duque de Caxias. O 
projeto conta com o apoio de 
grandes parceiros, entre eles a 
Secretaria de Assistência Social 
de Nova Iguaçu - SEMAS, Secre-
taria de Cultura e Turismo de 
Duque de Caxias, Imperator - 
Espaço Cultural João Nogueira, 

Escola Superior de Propaganda e 
Marketing - ESPM, EY, SEBRAE e 
o Museu Histórico Nacional.

Sobre o Juventude 
Empreendedora

O Juventude Empreendedora 
faz uso do empreendedorismo 
como uma ferramenta de mu-
dança social. Idealizado pelo 
CIEDS, oferece formação em-
preendedora para que jovens do 
Rio de Janeiro tenham a opor-
tunidade de criar novas formas 
de geração de renda, impactar 
positivamente suas comunida-
des e fortalecer a confiança no 
futuro. O programa busca incen-
tivar e ajudar empreendedores 
a se desenvolverem, formarem 
redes colaborativas e prospera-
rem suas ideias, criando solu-
ções criativas para as demandas 
do mercado de maneira social-
mente responsável. Em 2019 o 
programa foi reconhecido como 

Tecnologia Social pela Fundação 
Banco do Brasil e tem potencial 
de se aplicar em diferentes loca-
lidades.

O CIEDS
O Centro Integrado de Estu-

dos e Programas de Desenvol-
vimento Sustentável - CIEDS é 
uma organização social eleita, 
em 2019, a 3ª ONG mais relevan-
te do Brasil e a 63º do mundo 
pelo prêmio TOP 500 NGOs, do 
NGO Advisor. É idealizador e re-
alizador do Juventude Empreen-
dedora que já capacitou mais de 
250 jovens desde seu início em 
2017, criando mais de 90 novos 
negócios.

Mais informações: Leandro 
Silva - Assistente de Projetos So-
ciais do CIEDS

(21) 2544-4516 / (21) 
993430662

E-mail: juventudeempreen-
dedora@cieds.org.br

TRE estende prazo para cadastro de 
biometria em Meriti

Inscrições abertas para o Juventude 
Empreendedora 2020 em Duque de Caxias O Tribunal Regional Eleitoral 

do Rio de Janeiro decidiu pror-
rogar o prazo de cadastramento 
biométrico em São João de Me-
riti até 14 de fevereiro. A medida 
foi tomada devido aos mais de 
90 mil eleitores que ainda não 
cadastraram biometria, o que 
representa mais de 24% do elei-
torado meritiense que podem 
ter título cancelado. De acordo 
com o TER, esse é o prazo final 
e quem tiver o título cancela-
do fica impedido de votar nas 
eleições, perde benefícios de 
programas sociais como o Bolsa 
Família, não pode retirar passa-
porte e tomar posse em cargo 
público, dentre outras sanções.

O órgão informou ainda que 
com a recente implantação do 
atendimento em âmbito estadual, 
os eleitores de São João de Meriti 
já podem agendar o cadastramen-
to biométrico em postos eleitorais 
de outros municípios, facilitando 
o cadastramento da biometria.

O eleitor pode consultar as 
vagas em todo estado quando 
agendar o serviço no site do TRE-
-RJ ou na Central de Atendimen-
to Telefônico (21 – 3436-9000). 
No momento do atendimento, 
é preciso levar documento de 
identificação oficial com foto, 
comprovante de residência (até 
três meses de emissão) e o título 
de eleitor (caso possua).

A medida foi tomada devido aos mais de 90 mil eleitores que ainda não cadastraram biometria

Foto: Divulgação
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gentes da 
Delegacia de 
H o m i c í d i o s 
de Niterói, 
São Gonça-
lo e Itaboraí 
( D H N S G I ) 
p r e n d e r a m , 

nesta segunda-feira, o ho-
mem apontado como autor 
do assassinato do próprio 
tio. A vítima, identificada 
como José Carlos Cruz Sil-
vestre, foi morto com gol-
pes de enxada, dentro de 
casa, no bairro Retiro, em 
Maricá, na Região Metropo-
litana do Rio. Crime aconte-
ceu na noite de domingo. 

De acordo com a Polícia 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

A
Militar,  agentes do 12ºBPM 
(Niterói)  foram acionados 
e ao chegarem no local, 
uma pessoa foi encontrada 
caída no chão. Uma equi-
pe do Ser viço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) também foi aciona-
da e constatou a morte de 
José Carlos. 

A Polícia Civil  informou 
que o homem foi ataca-
do durante uma discussão 
com o sobrinho. Segundo o 
delegado Bruno Reis,  res-
ponsável pela investiga-
ção, o crime teria sido mo-
tivado após a vítima dizer 
ao autor que ele não era 
"sujeito homem".

Polícia captura homem 
acusado de matar o tio 
com golpes de enxada

Cléber Mendes / Agência O Dia

Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) 

Uma mulher foi vítima de 
bala perdida, na manhã desta 
segunda-feira, na Cidade de 
Deus, na Zona Oeste do Rio. 
A vítima, identificada apenas 
como Tamara, foi socorrida 
no Hospital Lourenço Jorge, 
na Barra da Tijuca. De acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde, ela passou por uma ci-
rurgia e está internada com o 
quadro de saúde estável.

A Polícia Militar informou 
que só soube que a mulher foi 
baleada quando agentes do 

18º BPM (Jacarepaguá) foram 
acionados para o Lourenço 
Jorge. Até o momento, não há 
informações de onde partiu o 
tiro que a atingiu. 

De acordo com o aplicativo 
Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), 
na manhã desta segunda, na 
Cidade de Deus, houve relatos 
de disparos de tiros às 7h21, na 
localidade conhecida como 13.

"Estou muito triste com 
essa notícia. Sigo pedindo a 
Deus que lhe proteja do mal 
maior e que dê forças a sua 

mãe e familiares para supor-
tar essa fatalidade. Tenho a 
certeza de que você segue 
e tem fé em um Deus vivo e 
logo, logo você voltará para 
casa", uma amiga postou, nas 
redes sociais.

O caso é investigado pela 
16ª DP (Barra da Tijuca) e foi 
registrado como lesão corpo-
ral provocada por projétil de 
arma de fogo. 

"Diligências estão em anda-
mento para esclarecer o caso", 
a Polícia Civil disse, em nota.

Polícia realiza operação para combater 
fraudes em cartões do metrô

Mulher é vítima de bala perdida na Cidade de Deus
Em ação realizada pela 

Delegacia de Defraudações 
(DDFE) junto com o Me-
trôRio, na manhã desta ter-
ça-feira, três pessoas foram 
detidas e conduzidas para 
a delegacia por fraude de 
cartões de passagem. A ope-
ração foi realizada nas esta-
ções do metrô no Rio. 

De acordo com os investiga-
dores, o grupo é suspeito por 
comercializar de forma ilegal 
os cartões de Bilhete Único e 
Giro (bilhete próprio do Me-

trô). O bando age com o uso 
de smartphones com um apli-
cativo para clonar os créditos 
adquiridos legalmente nas bi-
lheterias. Com a leitura, eles 
duplicavam os créditos e ofe-
reciam aos usuários do serviço 
de transporte o cartão por um 
preço menor do que é cobrado 
nas estações.

Segundo o MetrôRio, o pre-
juízo pelas fraudes é estima-
do em torno de 500 mil reais, 
apenas entre os meses de de-
zembro e janeiro.

Vítima está internada no Hospital Lourenço Jorge, na Barra

Foto: Marcio Mercante / Agência O Dia

Fraude no MetrôRio 

Foto: Divulgação / Polícia Civil
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 Fundação 
de Apoio 
à Escola 
T é c n i c a 
( F a e t e c ) , 
i n s t i t u i -
ção vin-
culada à 
Secretaria 
de Esta-

do de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Secti), abriu 
nesta segunda-feira, dia 
03 de fevereiro, o processo 
seletivo para cadastro re-
serva de profissionais bol-
sistas do Programa Novos 
Caminhos (antigo Prona-
tec).  Estão abertas vagas 
para Supervisor Acadêmi-
co e Administrativo e de 
Assistente Administrativo 
para Bolsa Formação e Me-
diotec, com atuação nas 
unidades da Faetec.

Os interessados devem 
preencher a ficha de ins-
crição que se encontra dis-
ponível no site da Faetec 
(www.faetec.rj.gov.br), que 
deverá ser enviada, até o dia 
12, junto com o currículo e 
os demais documentos es-
pecificados no certame do 
concurso para o endereço 
eletrônico editalnovosca-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
m i n h o s 0 0 1 . 2 0 2 0 @ g m a i l .
com. Para candidatar-se ao 
cargo de Supervisor Acadê-
mico e Administrativo é ne-
cessário graduação em Pe-
dagogia, já para a função de 
Assistente Administrativo 
é preciso ter Ensino Médio 
completo e experiência pro-
fissional na área de, no mí-
nimo, dois anos ou ter curso 
Técnico em Administração.

Podem se cadastrar para as 
vagas os servidores efetivos 
da Faetec ou profissionais 
que não possuem vínculo 
com a Rede. Os candidatos 
serão convocados pelo perí-
odo de vigência e de acordo 
com a necessidade exigida 
pelos cursos. A bolsa paga 
aos profissionais é de R$ 30 
(Supervisor Acadêmico Ad-
ministrativo) e R$ 18 (assis-
tente administrativo) por ho-
ra-aula, sendo a carga horária 
máxima semanal de 16 horas.

– As vagas temporárias 
são, ainda que momentanea-
mente, uma oportunidade de 
recolocação no mercado de 
trabalho, o que faz com que o 
contratado esteja em constan-
te aprendizado e crescimento 
profissional. Aos interessa-
dos, não deixem de abraçar 

essa oportunidade – pontuou 
o secretário de Estado de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação, 
Leonardo Rodrigues.

Processo seletivo
O processo seletivo simpli-

ficado será dividido em duas 
etapas, em que a primeira, de 
caráter classificatório, consta-
rá de avaliação curricular de 
títulos e experiência profis-
sional na área pretendida, pre-
ferencialmente na Educação 
Profissional Técnica de Nível 
Médio, e a segunda, que é eli-
minatória, de uma entrevista.

Locais de Trabalho
As oportunidades para 

atuar no MedioTec serão nas 
unidades da Faetec Helber 

Vignoli Muniz; Faetec Vassou-
ras; Faetec Três Rios; Faetec 
Amaury Cesar Vieira; Faetec 
Resende; Faetec Barra Mansa; 
Fatec Imbariê; Faetec Itaboraí; 
Faetec Henrique Lage; Faetec 
Nilópolis; Faetec Nova Igua-
çu; Faetec Adolpho Block; 
Faetec Ferreira Viana; Faetec 
República; Faetec Santa Cruz; 
Faetec Engenheiro Silva Frei-
re; Faetec Visconde de Mauá; 
Escola de Saúde Herbert José 
de Souza; Faetec João Barce-
los Martins; Faetec Angra dos 
Reis; Faetec Mangaratiba; Fa-
etec Rio Claro; Faetec Barra 
do Piraí – unidade Matadouro; 
Faetec Barra do Piraí – Polo 
Integrado Tecnológico; Fa-
etec Piraí; Faetec Pinheiral; 
Faetec Valença; Faetec Rio 

das Flores; Faetec Mendes; 
Faetec Belford Roxo; Faetec 
Saracuruna; Faetec Japeri; Fa-
etec Magé; Faetec Nova Igua-
çu – unidade Austin; Faetec 
Queimados; Faetec Coluban-
dê; Faetec Campinho; Faetec 
Alemão – unidade Paranhos; 
Faetec Engenho Novo; Faetec 
Beth Carvalho; Faetec Mare-
chal Hermes; Faetec Quinti-
no; Faetec Santa Cruz; Faetec 
Santa Marta; Faetec Vila Isa-
bel; Faetec Seropédica; Fae-
tec Hotel Escola Parque Ara-
ruama; Faetec Búzios; Faetec 
Silva Jardim; Faetec Bom Jar-
dim; Faetec Campos - unidade 
Solda; Faetec Laje de Muriaé; 
Faetec Miracema; Faetec San-
to Antônio de Pádua e Faetec 
São José de Ubá.

Faetec abre hoje a inscrição para 
profissionais temporários no 
Programa Novos Caminhos

Foto:Divulgação

 As vagas são para cadastro de reserva para atuação no Programa Novos Caminhos nas ações de Bolsa Formação e Mediotec

 Nesta quarta-feira (5), às 
10h, será realizada uma pales-
tra para orientar a comunida-
de acadêmica da área da saúde 
e profissionais que atuam no 
Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle (HUGG) sobre o novo 
coronavírus.

Os profissionais de saúde 
receberão informações sobre 
os sinais, sintomas e medidas 
de prevenção de acordo com 
o protocolo do Ministério da 
Saúde (MS) e materiais téc-
nicos da Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), além de 
orientação sobre manejo clí-
nico da infecção respiratória 
aguda grave quando houver 
suspeita de contágio por coro-
navírus.

A equipe será orientada 
pela médica infectologista e 
Presidente da Comissão de 
Controle de Infecção Hospita-
lar do HUGG, da Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), Karla Ron-
chini, que faz um alerta:

“Estamos em um momento 

HUGG realiza treinamento do 
Coronavirus para os funcionários

crucial, é um vírus com poten-
cial de infecção de evolução 
para óbito, até rapidamente, 
dependendo do receptor. Pre-
cisamos nos organizar uma 
vez que vivemos num mundo 
globalizado. Nossa Institui-
ção  deve aperfeiçoar os seus 
já existentes mecanismos de 
controle de infecção hospita-
lar para brecar uma possível 
disseminação deste ou outro 
vírus. Se não houver treina-
mento continuado e se as pes-
soas não se disponibilizarem 

a seguir um protocolo técnico 
adequado e um fluxo pré-de-
terminado, poderemos ter 
muitos problemas, em espe-
cial para o próprio profissio-
nal de saúde,  para os nossos 
alunos, pacientes e toda co-
munidade do hospital, ressal-
tou a doutora Karla.

“O sexto paciente que con-
traiu o vírus na França (co-
municado em 31/01/2020) 
é um médico que prestou 
atendimento, ou seja, existe 
o risco. Profissionais de saú-
de, em algumas situações, 
morrem nestas condições de 
assistência aos pacientes que 
chegam infectados, seja por 

coronavirus, influenza, ebo-
la etc. A necessidade desse 
treinamento, seria dizer real-
mente o que é o coronavírus, 
quais os cuidados e estraté-
gias que estão sendo elabora-
das dentro do HUGG por nós 
profissionais da CCIH e dos 
demais setores envolvidos. 
É necessário fazer um fluxo 
de atendimento no HUGG 
para que tenhamos uma boa 
resposta dentro da nossa re-
alidade, de modo que não 
ocorra um estrago maior, se 
por ventura for confirmada 
a entrada do novo corona-
vírus no Brasil”- concluiu a 
infectologista.



Carnaval

a manhã des-
ta segunda, 
o Camarote 
Allegria oficia-
lizou suas per-
s o n a l i d a d e s 
do Carnaval 
2020, no char-
moso Hotel 
C o p a c a b a n a 

Palace, no Rio de Janeiro. 
 Com look bafônico a atriz Debo-

rah Secco foi nomeada pelo segun-
do ano consecutivo a Rainha do Ca-
marote Allegria. Já a atriz Gabrielle 
Joie será a musa do espaço ao lado 
da cantora Mariana Rios, que além 
do posto oficial da Feijoajay, tam-
bém vai se apresentar, na quarta-
-feira de cinzas. Conhecido como 
''Juninho'', o garçom ícone da cena 
carioca e mais famoso do badalado 
Bar JOBI, no Leblon, ganhou o títu-
lo de padrinho da feijoada.

 A Rainha e Musas prometem 
muito samba no pé e diversão nos 
dias na Sapucaí. Os sócios do es-
paço VIP, André Barros, Diogenes 
Queiroz, Gabriel Lobo e Guilher-
me Viana prepararam muitas sur-
presas para os convidados. 

 O Camarote Allegria, localiza-
do no setor 11, chega neste ano 
com o tema 'Heróis da Allegria'. 
O enredo foi escolhido para mos-
trar que todas as pessoas são he-
roínas na vida real. Vários ícones 
responsáveis pelos bastidores 
da Folia e que fazem a magia da 
festa acontecer, como garis, mé-
dicos, agentes do trânsito, moto-
ristas de aplicativos, bombeiros, 
policiais e outros, ganharam 
uma história no Allegria. Em um 
dos dias, a blusa terá detalhes 
em laranja, para homenagear o 
trabalho dos Garis e vendedores 
de mate das praias cariocas. 

Camarote Allegria apresenta 
Deborah Secco, Mariana Rios e 
Gabrielle Joie no Copacabana Palace

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

A Rainha e Musas prometem muito samba no pé e diversão nos dias na Sapucaí
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Abel Braga, Vasco x Cabofriense

l i m i n a d o 
da Taça 
Guanabara 
com ape-
nas quatro 
pontos em 
15 disputa-
dos, o Vas-
co tem um 

ponto de atenção bem claro 
a resolver nesse início de 
temporada: o ataque. É o pior 
início ofensivo do clube no 
século, com apenas um gol 
marcado em cinco partidas 
(média de 0,2 por jogo).

Diante de número tão ne-
gativo, o alerta está ligado 
para a estreia na Sul-Ame-
ricana contra o Oriente Pe-
trolero-BOL, quarta-feira, às 
21h30, em São Januário. Abel 
Braga sabe que é preciso en-
contrar a formação ideal para 
o Vasco reencontrar o cami-
nho das redes.

- Vamos ver a equipe que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMá fase
Pior início ofensivo do Vasco 
no século é alerta para 
estreia na Sul-Americana

E
vamos escalar para nos dar 
o gol que está faltando. Eu 
levo para casa hoje um sen-
timento de frustração, mas 
tenho esperança - afirmou 
Abel Braga após a derrota 
para o Botafogo, no último 
domingo.

Para se ter uma noção do 
quão paupérrimo é o rendi-
mento do ataque vascaíno,  
que é o segundo pior ataque 
levando em consideração 
os cinco primeiros jogos da 
temporada, o da temporada 
de 2011, fez quatro gols. Nú-
mero modesto, porém supe-
rior ao atual.

Em 2011, aliás, o Vasco 
igualou seu pior início no Cam-
peonato Carioca em termos de 
aproveitamento - com um em-
pate e quatro derrotas. Posterior-
mente, porém, o time cresceu 
na temporada, foi campeão da 
Copa do Brasil e vice-campeão 
no Campeonato Brasileiro.

Chama atenção também o 
número baixo de finalizações 
do Vasco, segundo o site de 
estatísticas Footstats. A mé-
dia é de 11,8 por partida. Ao 
lado da Cabofriense, o time 
tem o pior ataque do Carioca, 
com apenas um gol marcado.

Ainda nesse aspecto, outro 

dado preocupante é o núme-
ro de finalizações certas de 
acordo com o Footstats. De 
59, apenas 17 foram na dire-
ção do gol (28,8%).

O fator positivo é Ger-
mán Cano, contratado para 
ser a referência do ataque 
vascaíno. Embora tenha 

marcado apenas um gol em 
três jogos, acertou sete das 
10 finalizações tentadas no 
Campeonato Carioca - apro-
veitamento de 70%.

Cano precisa ser mais acio-
nado, já que costuma conse-
guir soluções rápidas em cur-
tos espaços dentro da área.


