
Gilmar Mendes: Gilmar Mendes: 
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      

UEFA e Conmebol  estreitam 
laços e avançam no plano 
de recriar Intercontinental

Esportes

jornalpovo.online

Delegacia de 
Homicídios 
busca arma 
usada nas mortes 
de Marielle e 
Anderson

Pág 3Pág 8

Foto:  Divulgação Foto: Divulgação

Polícia

Geral

Trator cai de Trator cai de 
carreta na carreta na 
Avenida Avenida 
Ayrton Senna Ayrton Senna 
e congestiona e congestiona 
o trânsitoo trânsito

R$1
Violência

Pág 2

Geral

Mais de 2,8 
mil vagas de 
emprego no Rio 

Serviços

Pág 5

Foto: Divulgação

Pág 3

Reunião vai decidir, Reunião vai decidir, 
nesta quinta-nesta quinta-
feira (13), se a feira (13), se a 
Polícia Federal, Polícia Federal, 
o Ministério o Ministério 
Público Estadual Público Estadual 
e o Ministério e o Ministério 
Público Federal Público Federal 
serão acionados serão acionados 
para investigarem para investigarem 
um suposto dossiê um suposto dossiê 
contra todos os 70 contra todos os 70 
deputados.deputados.

Projeto de R$ 2 milhões 
da Secretaria de Esporte 
e Lazer do RJ comprou 
até água superfaturada

Geral Pág 3

Suspeita de espionagem 
na Alerjna Alerj

PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      
QUINTA-FEIRA 13 DE FEVEREIRO DE 
2020 - ANO V -Nº2331

Justiça do Rio 
proíbe cremação do
corpo do miliciano 
Adriano da Nóbrega 

Pág 5



governo fede-
ral exonerou 
o ex-ministro 
do Trabalho e 
e x - d e p u t a d o 
federal Ronal-
do Nogueira 
da função de 
presidente da 

Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa).

A exoneração foi publicada 
na edição desta quarta-fei-
ra (12) do “Diário Oficial da 
União” (DOU) e assinada pelo 
ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni. Segundo a publi-
cação, a demissão foi a “pedi-
do” de Nogueira.

Filiado ao PTB e ministro 
do Trabalho no governo de 
Michel Temer, Nogueira foi 
alvo de busca e apreensão na 
Operação Gaveteiro, deflagra-
da pela Polícia Federal na se-
mana passada para investigar 
a suspeita de desvio de R$ 50 
milhões no antigo Ministério 
do Trabalho.

De acordo com a PF, as ir-
regularidades ocorreram de 
2016 a 2018. Nogueira foi alvo 
de busca e apreensão. Em 
nota, Nogueira afirmou na 
oportunidade:

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPublicação

O
"Em relação à notícia 

divulgada no dia de hoje, 
envolvendo meu nome, in-
formo não ter receio algum 
da apuração dos fatos. Meu 
advogado está tomando 
ciência do processo com 
toda a serenidade que o 
momento exige. Tenho o 
maior interesse no esclare-
cimento dos fatos e, desde 
já, coloco-me à disposição 
para prestar todos os escla-
recimentos necessários às 
autoridades responsáveis".

A operação da PF investiga 
uma organização criminosa 
que, de acordo com as apu-
rações, fez uma contratação 
de fachada de uma empresa 
para fornecer serviços de tec-
nologia ao ministério.

Nogueira assumiu a Funa-
sa em fevereiro de 2019, após 
encerrar o mandato de depu-
tado federal pelo Rio Grande 
do Sul. Na Câmara, ele fazia 
parte da bancada evangélica. 
O ex-parlamentar tentou a 
reeleição em 2018, porém fi-
cou entre os suplentes de sua 
coligação.

Vinculada ao Ministério 
da Saúde, a Funasa tem entre 
suas competências a missão 

de “promover a inclusão social 
por meio de ações de sanea-
mento para prevenção e con-
trole de doenças”.

Nogueira foi ministro do 
Trabalho durante parte do go-
verno de Michel Temer. A pas-
ta foi extinta pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que reduziu o 
número de ministérios de 29 
para 22.

A gestão de Nogueira como 
ministro foi de maio de 2016 a 
dezembro de 2017. Ao pedir de-
missão, ele justificou que dese-
java se dedicar à campanha de 

Ex-ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira é alvo de operação da PF

Alvo de operação da PF, ex-ministro 
do Trabalho é exonerado da 
presidência da Funasa

Foto: Reprodução

reeleição como deputado.
Durante a gestão de No-

gueira foi aprovada a reforma 
trabalhista pelo Congresso Na-
cional. As alterações mexeram 
em diversos pontos da legisla-
ção, como férias, jornada, re-
muneração e plano de carreira.

Em nota publicada na ter-
ça-feira (11) no site da Funasa, 
Nogueira informou que "to-
mou a decisão individual" de 
pedir demissão por "entender 
ser o melhor a ser feito no mo-
mento", já que terá "mais tem-
po" para se defender.

"Desta forma, terei mais 
tempo para dedicar-me à mi-
nha defesa e para trazer à luz a 
verdade dos fatos, bem como, 
preservar as atividades e a in-
tegridade da Funasa, funda-
ção esta que aprendi a admirar 
e a respeitar, pela importância 
do seu trabalho para o povo 
brasileiro", diz a nota assinada 
pelo ex-ministro.

Nogueira também afirmou 
ter "absoluta convicção" de 
sua "inocência" em relação às 
suspeitas levantadas nas in-
vestigações.

 A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) vai 
decidir, em reunião nesta 
quinta-feira (13), se aciona a 
Polícia Federal, o Ministério 
Público Estadual e o Minis-

tério Público Federal para 
investigarem um suposto 
dossiê contra todos os 70 de-
putados.

Há também suspeitas de 
espionagem, por meio de es-

Alerj convoca reunião para 
decidir se aciona PF e MP por 
suposto dossiê contra deputados 

cutas, a outras autoridades. 
O governo nega qualquer ir-
regularidade.

A deliberação vai ocorrer 
numa reunião conjunta das 
comissões de fiscalização e 
segurança. 

Os parlamentares tam-
bém vão votar a convocação 
do secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Lucas 

Tristão. Na terça, o presiden-
te da Casa, André Ceciliano 
(PT), antecipou o anúncio.

    "Fiz o pedido de convo-
cação porque ouvi do próprio 
Lucas Tristão (...) Ele falou, 
tenho testemunha, que tinha 
dossiê contra os 70 deputa-
dos", disse Ceciliano.

Líder do governo na Casa, 
Márcio Pacheco (PSC) negou 

qualquer irregularidade.
"Não há nem do gover-

nador e nem de nenhum 
membro do Poder Executivo 
nenhuma ação de escuta a 
parlamentares ou qualquer 
ação que venha agir de modo 
a expor ou denegrir qualquer 
imagem deste Parlamento. A 
declaração é oficial em nome 
do governador."
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C o m i s s ã o 
Parlamentar 
de Inquéri-
to (CPI) para 
apurar sus-
peitas de ir-
regularidades 
p r a t i c a d a s 
pela Prola-
gos, conces-

sionária que administra servi-
ços públicos de água e esgoto 
em municípios da Região dos 
Lagos, definiu presidência, 
vice e relatoria nesta quarta-
-feira (11/02), na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj).

Autor da proposta de CPI, 
Dr. Serginho (PSL) foi efetiva-
do presidente da comissão, a 
deputada Zeidan Lula (PT), vi-
ce-presidente, e Gustavo Sch-
midt (PSL) relator. Também 
integram a CPI, Martha Rocha 
(PDT), Jorge Felipe Neto (PSD) 
e Anderson Alexandre (Soli-
dariedade).

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSIrregularidades

A
O grupo tem como objetivo 

apurar as denúncias de derra-
mamento de esgoto e produ-
tos químicos na Lagoa de Ara-
ruama, e fiscalizar suspeitas 
de descumprimento do con-
trato de concessão, resultando 
em má prestação de serviços.

Segundo Dr. Serginho, a Lagoa 
de Araruama foi berço de desen-
volvimento da região, mas hoje 
está "morrendo" por conta da po-
luição que prejudica pescadores e 
afeta o potencial turístico.

"Hoje a lagoa não é produti-
va. Inaceitável que no século 
21 ainda exista derramamen-
to de esgoto. Nosso objetivo 
principal na CPI é verificar cri-
me ambiental, apontar erros 
do contrato de concessão. Pre-
cisamos atender às expectati-
vas da população. Trabalha-
remos para essa CPI da Alerj 
resultar em bons frutos como 
o fim da taxa mínima em cima 
do consumo de água, apresen-
tando soluções para recuperar 

a lagoa de Araruama", afirmou 
Dr. Serginho.

Segundo o presidente da 
CPI, além de exigir esclareci-
mentos da Prolagos ao longo 

dos 180 dias de trabalhos, uma 
das primeiras ações da comis-
são será oficiar o Inea com pe-
dido de informações sobre a 
execução de obras de desasso-

reamento na Lagoa de Ararua-
ma, e também a Agenersa para 
verificar se está havendo fisca-
lização dos termos de contrato 
de concessão.

CPI fiscaliza contrato de 
saneamento na Região 
dos Lagos 

Foto: Divulgação

Autor da proposta de CPI, Dr. Serginho (PSL) foi efetivado presidente da comissão, a deputada Zeidan Lula (PT), vice-presidente, e Gustavo Schmidt (PSL) relator 

Um veículo pesado tombou da 
carreta que o transportava na pista 
central da Avenida Ayrton Senna, no 
acesso para a Linha Amarela, na altu-
ra de Gardênia Azul, na Zona Oeste 
do Rio, na manhã desta quarta-feira. 
Duas pistas da via estão interditadas, 
causando grande congestionamen-
to no trânsito da região. 

As circunstâncias do aciden-
te são desconhecidas. O veículo, 
uma espécie de trator usado na 
construção civil, tombou da car-
reta embaixo de uma passarela. 
Equipes da Comlurb fazer a lim-
peza do local e a CET-Rio orienta 
os motoristas na região.

A Lamsa, concessioná-
ria que administra a Linha 
Amarela, enviou um guin-
cho-pesado para auxiliar 
a prefeitura na retirada do 
trator. 

Congestionamentos 
na região

O tombamento do ve-
ículo na Avenida Ayrton 
Senna prejudica quem ten-
ta acessar a Linha Amarela 
no sentido Ilha do Fundão e 
congestiona também diver-
sas vias da região. Confira 
abaixo os locais atingidos:

- Avenida Ayrton Senna, 
a partir da Cidade das Artes;

- Estrada do Gabinal, a 
partir do Bosque do Gabi-
nal;

- Avenida Tenente Coro-
nel Muniz de Aragão, a par-
tir da Estrada Caribú;

- Linha Amarela, sentido 
Barra, a partir de Freguesia;

- Avenida Embaixador 
Abelardo Bueno, sentido Ave-
nida Ayrton Senna, a partir do 
Parque Maria Lenk;

- Avenida das Américas, 
sentido Recreio, a partir do 
Barra Shopping.

Projeto de R$ 2 milhões da Secretaria de Esporte 
e Lazer do RJ comprou até água superfaturada

Trator cai de carreta na Avenida Ayrton 
Senna e congestiona o trânsito Um projeto de R$ 2 milhões da Secreta-

ria Estadual de Esporte e Lazer do Rio com-
prou até água superfaturada.

Entre junho de 2018 e janeiro de 2019, 
foram compradas 4.620 garrafas de um li-
tro e meio. Cada uma custou R$ 4,90. Em 
uma grande rede atacadista, o produto 
custa R$ 1,89 — menos da metade do valor, 
mesmo em meio à crise hídrica.

A água foi comprada pela Organiza-
ção Social Sessub, contratada pelo go-
verno para criar núcleos esportivos. O 
Sessub fez uma pesquisa de mercado, 
mas a cotação era falsa.

"Esse caso é um exemplo típico de cri-
me contra a administração pública. Além 
disso, estão praticando mais um caso de 
improbidade administrativa. Não houve a 
fiscalização quanto ao superfaturamento", 
opina o especialista em Direito Administra-
tivo Manoel Peixinho.

O projeto prometia esporte e lazer gra-
tuitos para duas mil pessoas em vulnera-
bilidade social. O contrato foi assinado em 
2018, na gestão de Luiz Fernando Pezão, e 
prorrogado na gestão de Wilson Witzel.

Outros produtos superfaturados com-
prados pelo instituto foram uma tenda e 
um HD externo. Todas as compras foram 
feitas com a mesma empresa, a Boridafi So-
luções em Serviços.

O dono é primo de Paulo Penna, que foi 
vice-presidente da organização.

O contrato é um convênio do gover-
no do Rio com o federal. Do total de R$ 
2 milhões desse contrato, o instituto 
Sessub já recebeu R$ 1,4 milhão — 80% 
do valor saiu dos cofres do governo. O 
restante, do governo federal.

Em nota, a Secretaria responsabilizou a 
Sessub pela pesquisa de preço e compra. 
E disse que a "análise dos valores cabe aos 
órgãos competentes para a realização do 
controle externo", como o MP e o TCE.

"A secretaria de esporte não pode sim-
plesmente se omitir, dizer que não é da 
responsabilidade dela. Os recursos envol-
vidos na compra de produtos pela OS são 
recursos públicos. E todo recurso público 
deve ser fiscalizado. Cada centavo deve ser 
objeto de fiscalização", rebate o especialista 
Manoel Peixinho.

Secretaria negou pedido
A Secretaria estadual negou três ve-

zes o pedido da GloboNews para ter 
acesso à documentação sobre o gasto 
público. O prazo estipulado para um 
órgão público cumprir a Lei Federal de 
Acesso à Informação é de 20 dias. A li-
beração só ocorreu dois meses depois, 
com determinação da Ouvidoria Geral.

Trator tombou de carreta na Avenida Ayrton Senna, na Gardência Azul

Foto: Divulgação/Prefeitura
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Prefeitura de 
Duque de 
Caxias, através 
da Secretaria 
Municipal de 
Saúde e Defesa 
Civil, realizam 
na segunda-
-feira, 17 de fe-
vereiro, das 9h 

às 13h, o II Encontro da Semana 
Nacional de Prevenção da Gravi-
dez na Adolescência. O encontro 
tem como objetivo promover 
maior integração, sensibilização 
e qualificação à atenção a saúde 
sexual e reprodutiva dos adoles-
centes nas unidades de saúde do 
município de Duque de Caxias.

O encontro, que acontece no 
auditório do Hospital Municipal 
Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo 
(HMMRC), tem como público-
-alvo profissionais e estudantes 
das áreas de saúde, educação, 
assistência social e afins.

As inscrições podem ser feitas até 
o dia 13/02, através do e-mail: saude-
doadolescentedc@gmail.com

Semana Nacional da Prevenção 
a Gravidez na Adolescência
A data, instituída pela Lei nº 

13.798/2.019, tem o objetivo de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDuque de Caxias

A
disseminar informações sobre 
medidas preventivas e educati-
vas que contribuam para a redu-
ção da incidência da gravidez na 
adolescência.

Os adolescentes – indiví-
duos com idades entre 10 e 
20 anos incompletos – repre-
sentam entre 20% e 30% da 
população mundial; estima-
-se que no Brasil essa propor-
ção alcance 23%. No Brasil 
a taxa de gestação na ado-
lescência é alta, chegando 
a 400 mil casos/ano. Diver-
sos fatores concorrem para 
a gestação na adolescência. 
No entanto, a desinformação 
sobre sexualidade e direitos 
sexuais e reprodutivos é o 
principal motivo. Questões 
emocionais, psicossociais e 
contextuais também contri-
buem, inclusive para a falta 
de acesso à proteção social e 
ao sistema de saúde, englo-
bando o uso inadequado de 
contraceptivos.

PROGRAMAÇÃO
* 9h – 9h30
Recepção e Credenciamento 
dos participantes
* 9h30 – 10h

Cerimônia de abertura (com as 
autoridades)
* 10h – 10h40
Palestra: “Gravidez na adoles-
cência: um diálogo em constru-
ção/temos muito que conversar”
Psicóloga Alessandra A. do Nas-
cimento Gomes (Coord. de Saú-
de Mental / SMS)
* 10h40 – 11h
Coffe Break
* 11h – 12h
Mesa Redonda: “Políticas públi-
cas: fortalecendo o protagonis-
mo dos adolescentes e jovens de 
Duque de Caxias”
Moderadora: Tatiana Moura (En-
fermeira Coordenadora PROSA)

- Acolhendo os adolescentes no 
planejamento reprodutivo
(Diany Riqueta Enfermeira /
SMS/DVS)
- Adolescentes como agentes 
multiplicadores em projetos 
educativos e sociais (Ewerton 
Mello - Presidente do Conselho 
Municipal de Juventude de Du-
que de Caxias)
- A importância da família na 
formação do adolescente cons-
ciente
(Maria do Socorro Batista - Assis-
tência Social/UPH Saracuruna)
* 12h – 12h15
Apresentação Cultural – Projeto 
Luar / Teatro

* 12h15 – 12h30
Encerramento

SERVIÇO
Data: 17 de Fevereiro de 2020 (2ª 
feira)
Horário: 09h às 13h
Endereço: Auditório Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues 
do Carmo
Público Alvo: profissionais e Es-
tudantes da saúde, Educação, 
Assistência Social e áreas afins
Inscrições: Até o dia 13/02/2020
Email: saudedoadolescentedc@
gmail.com
Vagas: 80 vagas.

II encontro da semana nacional 
da prevenção da gravidez não 
intencional na adolescência

As inscrições podem ser feitas até o dia 13/02

Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pesca es-
tabeleceu uma parceria 
com a Associação Nacional 
da Indústria de Pneumáti-
cos (ANIP) e a ReciclANIP 
para recolher os pneus sem 
nenhuma capacidade ou 
condição de circulação ou 
reforma. O material pode 
ser deixado na Secretaria 
de Agricultura e Pesca por 
qualquer morador do mu-
nicípio que queira reciclar, 
o espaço tem uma área ade-
quada para comportar os 
pneus, que depois são dis-
tribuído para a indústria de 
cimento e asfalto.

Esse projeto foi retomado 
em 2017. Na época, foram en-
contrados 50 mil pneus espa-
lhados somente pela área da 

expo. A parceria com a ANIP 
foi refeita em janeiro deste 
ano buscando com essa ati-
tude evitar ratos e o acúmulo 
d’água, que pode aumentar 

a proliferação de mosquitos 
causadores de doenças como 
dengue, zika e Chikungunya, 
além de proteger o meio am-
biente.

 Tour Mesquitense Raiz é novidade em MesquitaItaguai recolhe mais de 1200 pneus mensalmente
A Prefeitura de Mesquita testará 

um serviço de turismo local com a 
população a partir deste mês. No dia 
20 de fevereiro, quinta-feira, às 9h, 
será a estreia do Tour Mesquitense 
Raiz na cidade. A ideia é estimular 
moradores e visitantes da cidade a 
conhecerem alguns pontos impor-
tantes da cidade. Para isso, uma van 
com 14 lugares disponíveis fará uma 
rota pré-estabelecida pela Subsecre-
taria Municipal de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo. A ideia é, no futu-
ro, ampliar as possibilidades de rota. 
Mas, antes, a intenção é acostumar a 
população com o serviço. O primeiro 
passeio sairá do Paço Municipal, em 
frente à sede da prefeitura, na Rua Ar-
thur de Oliveira Vecchi.

“Sabemos que vários moradores 
de Mesquita não conhecem a cidade 
tão bem. Então, vamos estimular isso 
na população. Nosso Tour Mesqui-
tense Raiz passa por pontos como a 
Escola de Artes da Chatuba e na Vila 

Olímpica, onde teremos feira de ar-
tesanato, mas contempla também a 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
padroeira de Mesquita”, avisa Kleber 
Rodrigues, subsecretário municipal 
de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Na semana passada, um passeio 
de teste foi realizado com funcioná-
rios da própria prefeitura. Durante o 
trajeto, uma guia turística falou curio-
sidades sobre os pontos visitados 
e, por exemplo, questões históricas 
ligadas à cidade. O embarque aconte-
ceu no Paço Municipal, mas o local de 
início do passeio pode ser alterado.

“Vamos abrir inscrições para o 
tour na Vila Olímpica, na sede da 
Subsecretaria Municipal de Cul-
tura, Esporte, Lazer e Turismo e 
na própria Escola de Artes da Cha-
tuba. Então, pode ser que a gente 
junte pessoas que se inscreveram 
no mesmo ponto. Assim, de repen-
te, facilitaremos o acesso delas ao 
serviço”, explica Kleber.

O material pode ser deixado na Secretaria de Agricultura e Pesca por qualquer morador do município

Foto: Divulgação
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m dos che-
fes do tráfi-
co de drogas 
do Morro do 
Adeus, no 
C o m p l e x o 
do Alemão, 
foi preso, no 
início da noi-

te desta terça-feira, durante 
uma ação da Polícia Militar 
no conjunto de favelas da 
Zona Norte do Rio. Fantas-
ma, como é conhecido, foi 
capturado com outros dois 
comparsas por agentes da 
UPP Adeus/Baiana.

De acordo com a PM, os po-
liciais foram até a região para 
checar uma denúncia de que 
havia traficantes reunidos 
na comunidade. Com eles, 
que são da facção Terceiro 
Comando Puro (TPC), foram 
apreendidos dois fuzis (um 
AR-10 e um AR-15), além de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDenúncia

U
granadas, uma pistola Glock 
e diversos carregadores.

O material e os presos fo-
ram levados para a 21ª DP 
(Bonsucesso), onde o caso foi 
registrado. 

PM prende um dos 
líderes do tráfico do 
Morro do Adeus

Fotos: Divulgação / Polícia Militar

Material apreendido na ação

A Justiça do Rio proibiu nes-
ta quarta-feira (12) a cremação 
do corpo do miliciano Adriano 
Magalhães da Nóbrega. O pedi-
do de cremação havia sido fei-
to pela família do ex-policial – 
para cremar qualquer corpo de 
morto por causas violentas, é 
necessária autorização judicial.

A cerimônia estava previs-
ta para as 10h desta quarta 
no Crematório do Cemité-
rio São Francisco Xavier, no 
Caju, Zona Portuária do Rio.

Em sua decisão, a juíza do 
plantão judiciário, Maria Iza-
bel Pena Pieranti, diz que "que 
não se encontram preenchi-
dos os requisitos previstos na 
Lei de Registros Públicos (lei 
6.075/1973)". Segundo a juíza, 
não constam no pedido docu-
mentos imprescindíveis para 
a cremação, como a cópia da 
Guia de Remoção de Cadáver e 
o Registro de Ocorrência.

A juíza reitera, ainda, que 
Adriano não morreu de cau-
sas naturais e que, segundo 
consta em sua certidão de 

óbito, ele sofreu anemia agu-
da e politraumatismo causa-
dos por instrumento perfuro 
contundente.

Delegacia de Homicídios busca arma usada 
nas mortes de Marielle e Anderson

Justiça do RJ proíbe cremação do corpo 
do miliciano Adriano da Nóbrega A Delegacia de Homicídios da 

Capital (DHC) realiza uma operação 
para cumprimento de um manda-
do de busca e apreensão em um 
condomínio em Jacarepaguá, Zona 
Oeste. A ação tem como objetivo 
checar informações da possível lo-
calização da arma usada no homicí-
dio da vereadora Marielle Franco e 
do motorista Anderson Gomes.

Segundo a Polícia Civil, a ação é 
realizada em conjunto com o Gru-
po de Atuação Especial no Comba-

te ao Crime Organizado (Gaeco) do 
Ministério Público e Coordenadoria 
de Recursos Especiais (Core).

A DH informou que a ação con-
tou com mergulhadores da Core 
que inspecionaram 27 cisternas do 
local; a arma, no entanto, não foi 
encontrada. Durante a ação, os poli-
cias apreenderam munições, carre-
gador de pistola e um carro de luxo. 
Foi instaurado um procedimento 
para apurar a propriedade do mate-
rial e o veículo será periciado.

Adriano Magalhães da Nóbrega, miliciano e chefe do Escritório do Crime

Foto: Reprodução

Mergulhador entra em cisterna para procurar arma utilizada no assassinato de Marielle e Anderson

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Material apreendido na ação 
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ara quem 
está à pro-
cura de uma 
o p o r t u n i -
dade para 
se recolocar 
no mercado 
de trabalho, 
o Rio está 
com mais 
de 3 mil 

vagas de emprego disponí-
veis. São chances para car-
gos em todos os níveis de 
escolaridade.  

A prefeitura do Rio, por 
exemplo, por meio da Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento, Emprego 
e Inovação (SMDEI) dis-
ponibiliza 1140 vagas para 
vários níveis de escolari-
dade, inclusive, para quem 
não tem experiência. Entre 
as oportunidades abertas 
há cargos de pizzaiolo, au-
xiliar de serviços gerais, 
operador de loja e auxiliar 
financeiro.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

P
Para se inscrever, os in-

teressados devem ir a um 
dos Centros Municipais de 
Trabalho e Emprego com 
identidade, CPF, carteira de 
trabalho e PIS. Se estiverem 
dentro do perfil, receberão o 
encaminhamento e seguirão 
para a entrevista.

Já a Luandre está com 693 
vagas de emprego abertas. 
As remunerações vão de 
R$ 1 mil até R$ 5 mil. Entre 
os cargos há oportunida-
des para auxiliar de vendas, 
operador de caixa, técnico 
de engenharia clínica, au-
xiliar de vendas e gestor de 
vendas. O cadastro deve ser 
feito no site da recrutadora: 
www.luandre.com.br. 

Já a rede de lanchonete 
Burger King continua com 
processo seletivo para pre-
enchimento de 300 vagas de 
emprego no Estado do Rio. 
Os cargos são para trabalhar 
como atendente, coordena-
dor e gerente de negócios. 

Os interessados devem ca-
dastrar seu currículo pelo 
WhatsApp (11) 94317-6360. 

Oportunidades em 
concursos

Também há chances por 
meio de concursos públicos, 
como o da guarda municipal 
em Nova Iguaçu, na Baixada 

Fluminense. São 200 vagas, 
para contratação imediatada 
e cadastro de reserva. Pode 
concorrer qualquer pessoa 
com Nível Médio. A inscrição 
vai até o dia 28 deste mês no 
site https://www.rboconcur-
sos.com.br/. 

Além disso, a Fundação 
Estatal de Saúde de Niterói 

(FeSaúde) abrirá no dia 2 de 
março as inscrições para 783 
vagas. Os cargos são para 
candidatos com o Ensino 
Fundamental, Médio e Supe-
rior. A inscrição, exclusiva-
mente pela internet, será das 
12h do dia 2 até as 12h do dia 
26 de março. O link de inscri-
ção será www.coseac.uff.br.

Mais de 2,8 mil vagas de 
emprego no Rio 

Foto: Divulgação

Entre as vagas também há concurso público e feira de emprego

 O Serviço Social da Indús-
tria da Construção do Rio de 
Janeiro (Seconci – Rio) ofere-
ce, em parceria com o SENAI, 
20 vagas para o curso gratui-
to de Técnicas de Montagem 
em Parede de Concreto, o 
qual garante certificado.

Para participar o interes-
sado deve se increver até 
o dia 16 de fevereiro pelo 
telefone: (21) 2101-2565 ou 
pelo Whatsapp: (21) 96892-
3794. As aulas começam em 
março, no turno da noite, na 
unidade do SENAI Rodrigues 
Alves. A carga horária da ca-
pacitação é de 40 horas.

São pré-requisitos ter pelo 
menos 18 anos, 6º ano do 
Ensino Fundamental e ex-
periência de no mínimo um 
ano como profissional da 
construção civil, comprova-
dos através de documentos e 
carteira de trabalho.

O objetivo é aperfeiçoar 

profissionais do segmento 
da construção civil tais como 
carpinteiro, pedreiro, serven-
te, bloqueiro e ajudantes de 
pedreiro em novas tecnolo-
gias construtivas, utilização 
de ferramentas e processos 
de montagem de paredes de 
concreto.

Serão ensinadas monta-
gens de paredes e lajes com 
atenção para instalações 

elétricas e hidrossanitárias, 
nivelamento das fundações 
e concretagem, entre outras 
disciplinas.

A capacitação é feita atra-
vés de uma metodologia 
inovadora, voltada à produ-
ção de edificações em larga 
escala, agregando velocida-
de e qualidade como exige o 
mercado atual da construção 
civil no Brasil.

Curso de inglês oferece bolsas integrais para 
alunos da rede pública no Rio de Janeiro

Curso gratuito de técnicas de montagem 
em parede de concreto tem vagas abertas O curso de idiomas Ibeu, em 

parceria com a Embaixada dos 
Estados Unidos, vai oferecer 40 
bolsas integrais para aulas de in-
glês a alunos de baixa renda. Os 
interessados podem se inscrever 
até 07 de março nas filiais Ibeu 
Botafogo e Ibeu Méier.

O programa tem duração de 
dois anos e começa em abril, às 
segundas e quartas, das 14h30 
às 17h na unidade de Botafogo, 
e às terças e quintas, no Méier. 
Os selecionados também irão 
receber gratuitamente material 
didático e passagens para os 
dias de aula.

São pré-requisitos: ser aluno do 
1º ano do Ensino Médio da rede 
pública de ensino; ter idade entre 

14 e 18 anos; ter excelente rendi-
mento escolar, disponibilidade 
para cursar o programa completo; 
além de comprovar a realização 
de cinco horas de trabalho volun-
tário por semestre.

Para se inscrever, é impor-
tante apresentar cópias dos 
comprovantes de rendimentos 
dos responsáveis e da conta de 
luz, boletim escolar de 2019, 
carta de recomendação da di-
retora da escola em que está 
matriculado ou que concluiu o 
9º ano e declaração de matrí-
cula na 1ª série do ensino mé-
dio em escola da rede pública.

No momento da inscrição, os 
estudantes irão preencher uma 
ficha e fazer uma redação. 

O objetivo do curso é aperfeiçoar profissionais do segmento da construção civil 

Foto: Pixabay

Alunos vão receber material didático gratuitamente

Foto: Pixabay



Carnaval

ue futebol e car-
naval andam 
juntos já não é 
novidade, e a 
quadra do Sal-
gueiro recebeu 
no último en-
saio, a presença 
de um dos ído-

los da atualidade. Rafinha, lateral 
direito do Flamengo visitou a es-
cola e fez questão de posar com a 
camisa cuja estampa é o pavilhão 
vermelho e branco.

Desenvolto nos gramados, 
Rafinha preferiu acompanhar do 
camarote o show da bateria Fu-
riosa e dos passistas de Carlinhos, 
elogiando bastante o elenco.

Quem também prestigiou o 
ensaio da Academia foi o eterno 

ídolo do Vasco, Roberto Dinami-
te. O ex-jogador e ex-presidente 
do clube posou ao lado de Vivia-
ne Araújo e do namorado Gui-
lherme Militão, ambos vascaínos.

Vestiu a camisa! Lateral do 
Flamengo visita o Salgueiro e 
posa com manto da Academia

Q
CCulturando ulturando 
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dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

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

Quem também prestigiou o ensaio da Academia foi o eterno ídolo do Vasco, Roberto Dinamite
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Conselho da Uefa e Comitê Executivo da Conmebol reunidos em Nyon, na Suíça

debate para a re-
criação da Copa 
Intercontinen-
tal, extinta des-
de o surgimento 
do Mundial de 
Clubes da Fifa, 
avançou após 
um encontro 
entre diretores 

da Uefa e da Conmebol nesta quar-
ta-feira. Os presidentes das duas con-
federações, além dos membros dos 
respectivos conselhos, se reuniram 
na sede da entidade europeia, em 
Nyon, na Suíça, e estreitaram laços, 
formalizando um documento divul-
gado pelos sul-americanos.

Segundo o comunicado, a reu-
nião entre os dirigentes serviu para 
que fosse renovado um Memoran-
do de Entendimento assinado em 
2012, que "constituiu a base de uma 
maior colaboração" entre as confe-
derações, visando o crescimento do 
futebol nos dois continentes. Para 
isso, as duas organizações se com-
prometeram a levar à frente projetos 
que envolvem seis pontos chave:

Educação, formação, desenvolvi-
mento técnico e arbitragem;

Promoção e desenvolvimen-
to do futebol de base, juvenil e 
feminino;

Organização de competições de 
futebol masculino, feminino e juve-
nil, além de futsal;

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol
Após reunião, Uefa e Conmebol 
estreitam laços e avançam no
plano de recriar Intercontinental

O
Questões de marketing, jurídicas 

e de responsabilidade social;
Segurança e proteção;
Promoção de princípios éticos e 

de boa governança no futebol.
O grande destaque do acordo 

firmado diz respeito à maior possibi-
lidade de organização de confrontos 
entre clubes das duas confederações 
- que abre caminho para o retorno 
da Copa Intercontinental, na qual os 
vencedores da Liga dos Campeões 
e da Copa Libertadores se enfrenta-
riam novamente em confronto dire-
to. O torneio foi criado na década de 
1960 e existiu até o início dos anos 
2000, quando foi extinto por conta 
do estabelecimento do Mundial de 
Clubes da Fifa, a partir de 2005.

A possibilidade do duelo direto 
entre os campeões dos principais 
torneios de clubes do mundo vol-
tou à tona diante dos planos da Fifa 
de tornar seu Mundial de Clubes 
um evento organizado de quatro 
em quatro anos, tomando o lugar 
da Copa das Confederações no ca-
lendário da entidade. A primeira 
edição está marcada para junho de 
2021, na China - enquanto o último 
torneio anual ocorrerá em dezem-
bro de 2020, no Catar.

- Se discutiu a possibilidade de 
organizar jogos intercontinentais 
entre Europa e América do Sul, para 
uma variedade de grupos de idade, 
e tanto para mulheres como para 

homens. E será examinada mais a 
fundo por um comitê conjunto Uefa/
Conmebol nos próximos meses - diz 
o comunicado das duas entidades.

Outro ponto importante do acor-
do diz respeito a arbitragem e prevê 
o intercâmbio de profissionais para 
treinamentos e até mesmo partidas 
oficiais. Segundo a nota, os oficiais 
das duas confederações poderão 
ser nomeados para supervisionar 
jogos internacionais no outro con-
tinente, para adquirir experiência. 
E abre a possibilidade da escalação 
de árbitros e assistentes sul-ameri-
canos em jogos das fases de grupos 
de torneios como Eurocopa, Liga 
dos Campeões e Liga Europa, e de 
profissionais europeus nas partidas 
iniciais da Copa América, Copa Li-
bertadores e Copa Sul-Americana.

- Estamos trabalhando nisso há 
meses para ter uma reunião muito 
construtiva e proveitosa, e estou 

satisfeito por Conmebol e Uefa con-
cordarem em cooperar mais em 
uma variedade de questões. Juntos, 
podemos fazer muito pelo desen-
volvimento do futebol e espero 
ansiosamente por essa colaboração 
aprimorada. Este é apenas o começo 
- afirmou o presidente da Conmebol, 
Alejandro Domínguez.

Há, ainda, o planejamento para 
que haja o reconhecimento mútuo 
das qualificações dos treinadores 
europeus e sul-americanos. A nota 
indica que haverá intercâmbio de 
estudantes com licença profissional, 
que atuariam como observadores 
técnicos, participando de conferên-
cias e seminários.

Para levar os projetos à frente, 
serão criados quatro comitês con-
juntos: competições, desenvolvi-
mento, futebol feminino e arbitra-
gem. Outras comissões especiais 
podem surgir para discutir outros 

pontos especificamente. Quanto 
ao futebol feminino, o documento 
aponta que as confederações acor-
daram "trabalhar em conjunto na 
estratégia de desenvolvimento", 
além de "cooperar na criação de 
conceitos e redes comerciais.

- A Uefa e a Conmebol têm uma 
longa história e tradição juntas, es-
pecialmente através de competi-
ções épicas e emocionantes, como 
o Troféu Artemio Franchi e a Copa 
Intercontinental. O acordo de hoje 
representa um primeiro passo para 
permitir que a Uefa e a Conmebol 
cooperem estreitamente, para que 
possamos compartilhar experiên-
cias e conhecimentos para o desen-
volvimento do jogo em ambos os 
continentes. Gostaria de agradecer 
ao Conselho da Conmebol por nos 
visitar e pelas muitas boas ideias que 
trouxeram - declarou o presidente da 
Uefa, Aleksander Ceferin.


