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Polícia Federal 
prendeu, na 
manhã desta 
segunda-feira, 
o promotor 
de Justiça Flá-
vio Bonazza 
de Assis. Ele 
é acusado de 
ter recebido 
propina para 

vazar informações que bene-
ficiavam empresas de ônibus 
investigadas. O promotor foi 
preso em Copacabana, na 
Zona Sul do Rio.

A prisão de Bonazza acon-
teceu no âmbito da operação 
Ponto Final, um dos desdo-
bramentos da Lava Jato no 
Rio. A ação mira uma organi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCorrupção

A
zação criminosa que atuava 
no setor de transportes pú-
blicos do estado, com a par-
ticipação da Federação das 
Empresas de Transportes de 
Passageiros do Rio (Fetrans-
por).

Preso, Bonazza foi levado 
para a Superintendência da 
PF, na Zona Portuária. Ele vai 
responder pelos crimes de 
organização criminosa e cor-
rupção ativa e passiva.

R$ 60 MIL AO MÊS
O nome do Bonazza e de 

outras quatro pessoas surgi-
ram na delação premiada de 
Lélis Teixeira, ex-presiden-
te da Fetranspor. De acordo 
com Lélis, o promotor teria 

solicitado "pagamento mensal 
de R$ 60 mil em troca de 'trata-
mento especial' em processos 
de interesse do setor"'.

"O promotor prometeu tra-
tar os empresários investiga-

Promotor Flávio Bonazza de Assis

Lava Jato prende promotor de 
Justiça que recebia propina de 
empresas de ônibus do Rio

Foto: Arquivo Pessoal

dos de forma benevolente, 
tendo ainda deixado claro que 
faria o mesmo quando atuasse 
em futuras investigações que 
envolvessem interesses do se-
tor", disse Lélis, em delação.

De acordo com o Ministé-
rio Público estadual (MPRJ), 
responsável pela acusação, 
os crimes foram cometidos 
entre junho de 2014 e mar-
ço de 2016.

O ex-governador do Rio Sér-
gio Cabral (MDB) disse em inter-
rogatório nesta segunda-feira 
(3) que o também ex-governa-
dor Luiz Fernando Pezão (MDB) 
ajudou a estruturar esquema de 
propina da organização crimi-
nosa. Pezão nega.

Preso desde 2016 pela Lava Jato, 
Cabral vem admitindo desde o ano 
passado o recebimento de propina 
e implicando outros membros da 
organização criminosa. O depoi-
mento foi ao juiz Marcelo Bretas, da 
7ª Vara Federal Criminal, no âmbi-
to da Operação Boca de Lobo, que 
prendeu Pezão.

O interrogatório começou por 
volta das 14h50.

"O vice-governador Pezão par-
ticipou da estruturação dos bene-
fícios indevidos desde o primeiro 
instante do nosso governo (da 
organização criminosa). Desde 

mesmo da campanha eleitoral e 
durante os oito anos em que fui 
governador e posteriormente te-
nho algumas informações a res-
peito (da continuidade do esque-
ma)", disse Cabral.

Segundo o ex-governador, o 
esquema começou na administra-
ção da família Garotinho. Cabral e o 
sucessor teriam, na versão do eme-
debista, diminuído o valor cobrado 
das empresas em propina.

"Antes, eram 15% a 20% pa-
gos aos governos anteriores da 
Rosinha e [Anthony] Garotinho. 
Eu estabeleci junto com Pezão o 
percentual de 5%: 3% para o meu 
núcleo, 1% para o núcleo dele, que 
era a Secretaria de Obras, e 1% para 
o TCE [Tribunal de Contas do Esta-
do], para aprovação das licitações."

Cabral disse ainda que Pe-
zão foi o inventor da chamada 
"taxa de oxigênio", mas que 

Cabral diz que Pezão estruturou 
esquema de propina e recebeu 
R$ 400 milhões na campanha

Os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão em evento

esta propina estava englobada 
nos 5% cobrados dos valores.

"Pezão estabeleceu isso [a 
taxa de oxigênio] porque dizia 
que tinha que abastecer as sub-
secretarias dele."

Além disso, segundo Cabral, Pe-
zão recebia uma mesada de R$ 150 
mil. "Recebeu durante os 8 anos os 
pagamentos extras", disse.

O ex-governador disse ainda que 
recebia uma mesada de R$ 500 mil 
da Fetranspor. Em abril de 2014, ao 
renunciar ao cargo para o sucessor, 
afirmou que Pezão deveria receber. 
Além disso, Pezão teria recebido R$ 
30 milhões só da Fetranspor para a 
campanha a sucessão.

"Foram R$ 30 milhões [da 
Fetranspor] para o governador 
Pezão para sua estrutura [de 
campanha) e R$ 8 milhões para 
meus deputados a quem eu ti-
nha interesse de ajudar. Quan-
do chegou em 2015, Pezão me 
procurou para me ajudar finan-
ceiramente, ele se ofereceu. (...) 
A campanha dele chegou a R$ 
400 milhões, então teve sobra 

Foto: Reprodução/TV Globo

de caixa e ele me ofereceu. Essa 
situação [do repasse de Pezão a 
Cabral, de R$ 500 mil] ficou 4, 5 
meses em 2015."

"O Pezão tinha um estilo de vida 
muito simples. Então dava a im-
pressão de que esses benefícios (de 
propina) não corriam, mas eu sabia 
que corriam e até sabia como (ele) 
fazia uso de algumas mordomias, 
porque era um estilo mais low pro-
file", acrescentou.

Há duas semanas, por telefone, 
o ex-governador negou as denún-
cias. Ele diz que, em depoimento, 
empresários negam as denúncias 
feitas por Cabral e Miranda. "Na aca-
reação, o Miranda - que tinha apon-
tado R$ 40 milhões - fala em R$ 25 

milhões. Não é verdade. Nenhum 
empresário confirma o que ele está 
dizendo", afirmou.

Operação Boca de Lobo
A denúncia do Ministério Públi-

co que deu origem à Operação Boca 
de Lobo afirma que Pezão recebeu 
R$ 40 milhões em propina, inte-
grando e aprimorando o esquema 
de corrupção de Sérgio Cabral. O 
ex-governador nega.

O esquema foi delatado por Car-
los Miranda, operador de Cabral.

Na versão dele, quando ainda 
era vice, Pezão recebia mesada de 
R$ 150 mil. A propina incluía paga-
mento de 13º "salário", além de dois 
bônus de R$ 1 milhão.
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 chuva que 
castigou o 
Rio na noi-
te deste 
d o m i n g o 
p r o v o c o u 
estragos em 
d i f e r e n t e s 
pontos da 
cidade. Em 

Bangu, na Zona Oeste, uma casa 
desabou e deixou mãe e dois 
filhos feridos. O Rio Acari, no 
bairro de mesmo nome na Zona 
Norte, transbordou e há várias 
ruas submersas. Uma van ficou 
ilhada na Pavuna, também na 
Zona Norte. A circulação dos 
trens tem atrasos. Motoristas 
que circulam pela Avenida Bra-
sil enfrentam bolsões d'água em 
diferentes pontos.

De acordo com o Alerta Rio, 
há núcleos de chuva sobre o 
oceano, que não se deslocam 
para a cidade. Para as próxi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDesastres

A
mas horas, a previsão é de 
chuva fraca a moderada em 
pontos isolados.

Uma casa na Travessa Chico 
Buarque 54, em Bangu, desabou 
na noite de domingo. O Corpo 
de Bombeiros informou que foi 
acionado para o local às 23h07. 
De acordo com a assessoria de 
imprensa da corporação, três 
pessoas que ficaram feridas já 
haviam sido socorridas quando 
as equipes chegaram ao local.

Os feridos são mãe e dois 
filhos: a mãe e um dos filhos 
foram atendidos na Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) da Vila Kennedy. A ou-
tra criança permanece inter-
nada no Hospital municipal 
Salgado Filho, no Méier. Uma 
das crianças teve alta e a ou-
tra continua internada.

O teto de um banheiro de 
unidade hospitalar em Marechal 
Hermes, na Zona Norte desabou, 

informou o Corpo de Bombeiros 
sem revelar o nome do hospital. 
Ninguém ficou ferido.

Na manhã desta segunda-fei-
ra, bombeiros foram mobilizados 
para a Rua Mércurio, na Pavuna, 
onde passageiros de uma van fi-
caram ilhados. Eles seguiam para 
tratamento médico e foram res-
gatados sem ferimentos.

Também na manhã desta se-
gunda, três ramais da SuperVia 
— Deodoro, Santa Cruz e Japeri 

— apresentam atrasos porque 
a chuva afetou o sistema de si-
nalização ferroviária em alguns 
locais. Por isso, por medida de 
segurança, no trecho entre De-
odoro e Central do Brasil trens 
podem aguardar ordem de cir-
culação. A empresa informa 
que técnicos trabalham nos re-
paros e que passageiros estão 
sendo informados da situação 
por meio do sistema de áudio 
dos trens e estações.

O município do Rio estava em 
estava em estágio de atenção desde 
as 19h50 deste domingo e retornou 
ao estágio de mobilização às 3h20 
desta segunda-feira.

Transtorno também na Baixada
Na Baixada Fluminense tam-

bém houve transtornos por causa 
da chuva. Na Rua São João Batis-
ta, no Centro de Duque de Caxias, 
houve resgate de pessoas que fica-
ram ilhadas dentro de um ônibus.

Uma casa desabou e deixou mãe e dois filhos feridos

Chuva no Rio: casa 
desaba em Bangu e van 
fica ilhada na Pavuna

 Foto: Reprodução/TV Globo

O comércio fluminense so-
freu um prejuízo estimado em 
R$ 37,2 milhões entre os dias 
24 e 25 de janeiro por causa 
do temporal que atingiu o es-
tado do Rio de Janeiro. É o que 
aponta um levantamento di-
vulgado nesta segunda-feira 
(3) pelo Instituto Fecomércio 
de Pesquisas e Análises – Ifec.

Segundo o Ifec, o levanta-
mento foi realizado em 14 mu-
nicípios do Norte e Noroeste 
do estado, que foram os mais 
afetados pelo transbordamen-
to de três rios das regiões. A 
pesquisa mostrou que 56,6% 
dos estabelecimentos comer-
ciais destas cidades sofreram 
algum tipo de prejuízo.

Dentre os estabelecimen-
tos que foram afetados, 72,8% 
apontaram que o principal 
fator de prejuízo foi a drásti-
ca redução da demanda, ou 
seja, a falta de clientes – sem 
venda, não houve geração de 
receita.

Para 27,2% dos estabele-
cimentos prejudicados, o 
principal fator de prejuízo no 

entanto foi a falta de funcio-
nários. Para outros 25,6%, o 
maior problema foi o alaga-
mento do próprio estabeleci-
mento ou depósito. Já outros 
23,2% dos estabelecimentos 
sofreram com a falta de entre-
ga de mercadorias, enquanto 
outros 17,6% amargaram da-
nos estruturais no estabeleci-
mento ou, até mesmo, perda 
de estoque.

Ainda segundo a pesquisa, 
32,8% dos empresários preju-
dicados pelo temporal disse-

ram estimar um prazo de dois 
a três meses para recupera-
rem o prejuízo.

Para o levantamento, o 
Ifec consultou 569 estabe-
lecimentos comerciais dos 
municípios Varre-Sai, São 
João da Barra, Bom Jesus do 
Itabapoana, Cardoso Moreira, 
Cambuci, Campos dos Goy-
tacazes, Italva, Aperibé, Laje 
do Muriaé, São José de Ubá, 
Natividade, Porciúncula, Ita-
peruna e São Francisco do 
Itabapoana.

BRT reabre estação em Paciência e inaugura 
serviço semidireto para o Recreio

Temporal gerou prejuízo de R$ 37,2 milhões 
ao comércio do RJ, aponta Fecomércio

O BRT Rio vai operar, a par-
tir desta quarta-feira, um novo 
serviço semidireto no corredor 
Transoeste, que vai transportar 
os passageiros que embarcarem 
no Terminal Campo Grande com 
destino à Estação Salvador Allen-
de, no Recreio dos Bandeirantes. 
A linha 14 fará parada apenas na 
Estação Santa Eugênia, em Paci-
ência, que será reaberta na quar-
ta-feira após passar por reformas.

Os horários e intervalos da linha 
14 (Terminal Campo Grande – Sal-
vador Allende), que funcionará de 
segunda a sexta-feira, foram deter-
minados pela Secretaria Municipal 
de Transportes (SMTR). Partindo 
do Terminal de Campo Grande, os 
horários do serviço semidireto se-
rão: 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h e 7h30. 
Na volta, os veículos sairão da esta-
ção Salvador Allende em direção a 
Campo Grande às 17h, 17h30, 18h, 
18h30, 19h e 19h30. A estação San-
ta Eugênia ficará aberta somente 
dentro dos horários de funciona-
mento da linha 14.

"A criação do serviço semidi-
reto que liga Campo Grande ao 

Recreio e a reabertura da Estação 
Santa Eugênia atendem duas de-
mandas dos nossos passageiros. A 
linha 14 vai otimizar o tempo dos 
usuários do BRT durante a ida e a 
volta para casa. Além disso, eles 
ainda poderão voltar a fazer a inte-
gração com o trem em Paciência", 
destacou o presidente-executivo 
do BRT Rio, Luiz Martins.

A estação Santa Eugênia fica 
localizada no bairro de Paciência 
em um importante ponto de cir-
culação na Avenida Cesário de 
Melo. O trecho, que abrange 21 
estações e um terminal do BRT, 
teve a operação interrompida em 
2018 em razão de episódios de 
violência na região. Em dezem-
bro de 2019, o BRT Rio reiniciou 
a operação na região com a LECD 
33. A Linha Experimental de Co-
leta de Dados é um serviço semi-
direto que realiza o trajeto Ter-
minal Campo Grande x Terminal 
Santa Cruz com três paradas: Ca-
jueiros, Gastão Rangel e General 
Olímpio. A LECD 33 continuará 
em operação, mas não fará para-
das na Estação Santa Eugênia.

Equipes da Defesa Civil de Bom Jesus do Itabapoana atuam após temporal que alagou o município

Foto: Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana
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a quinta-feira, 
30 de janeiro, 
foi realizado o 
Fórum do Ido-
so, cujo evento 
é voltado para 
instruir e deba-
ter sobre os di-
reitos, deveres 

e políticas públicas para a terceira 
idade.  Promovido pela secretaria 
de assistência Social (Semas), o 
encontro começou às 9h e con-
tou com a presença de morado-
res que utilizam o Centro Munici-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

N
pal de Longevidade, localizado na 
Rua Adolfo de Albuquerque, 398, 
no bairro Chatuba. 

Um dos pontos principais dis-
cutido no Fórum foi a reativação 
do Conselho da Pessoa Idosa. 
“A ideia do fórum é a reativação 
desse Conselho, que já existiu 
em Mesquita, mas acabou o 
mandado dos conselheiros e o 
Conselho não foi continuado”, 
explica Érika Rangel, secretária 
de Assistência Social de Mesqui-
ta. “Não tem como  fazer política 
pública para pessoa idosa sem 

ouvir o ator principal, que é o 
idoso. Por isso, o governo Jorge 
Miranda defende a participação 
de todos neste Fórum”, comple-
ta Érika. Para isso, foi discutida 
também a criação de uma comis-
são eleitoral para tratar  da elei-
ção de reativação do Conselho.  

O Centro Municipal de Longe-
vidade existente no bairro  Cha-
tuba já desenvolve um papel im-
portante, voltado para a pessoa 
idosa. O setor, que atualmente 
conta com 100 participantes, se-
gundo Érika, tem o objetivo de 
reinserir, desenvolver e instruir o 
idoso, fazendo com que ele seja 
estimulado a se envolver e intera-

gir com outras pessoas e ativida-
des.  Para isso, oferece um circuito 
intenso de ações intergeracionais, 
oficinas, palestras e celebrações. 
“Nosso governo promove a parti-
cipação social do idoso nestas so-
ciais, com a finalidade de melho-
rar sua qualidade de vida”, define 
Erika Rangel, titular da Semas. Du-
rante o debate foi discutida, inclu-
sive, a inclusão de uma exposição 
de objetos artesanais feitos pelos 
alunos de artesanato. 

Participaram também deste 
Fórum representantes e conse-
lheiros de outros municípios, 
bem como de entidades religio-
sas, além de pessoas usuárias dos 

Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) de Mesquita, 
dentre elas Neide Vianna, de 54 
anos, moradora da Chatuba. De 
acordo com ela, as atividades mo-
tivam os participantes  a fazer e a 
aprender coisas novas, através de 
professores capacitados. 

"Eu estou gostando muito des-
se encontro e das atividades que 
são desenvolvidas aqui. Eu entrei 
também nas aulas da oficina de ar-
tesanato e a professora tem muita 
paciência para ensinar. Além disso, 
já podemos expor para nossos co-
legas, fazemos brincos, reciclagem 
e podemos levar pra casa, né!", co-
menta Neide.

Idosos participam de 
Fórum sobre políticas
públicas em Mesquita 

Foto: Michael Alves/PMM

Fórum realizado pela Assistência Social de Mesquita para debater os direitos do Idoso 

Todas as terças-feiras, a partir 
das 8h da manhã, a secretaria de 
Saúde de Mesquita realiza exa-
mes de endoscopia digestiva. O 
procedimento tem o objetivo de 
detectar problemas na mucosa 
do esôfago, do estômago ou do 
duodeno – que é primeira parte 
do intestino delgado.

 Os sintomas da doença são 
variados. 

A  causa que levou André 
Luiz da Silva, 48 anos, a procu-
rar o médico e se submeter ao 
procedimento, por exemplo, 
foi porque “sentia refluxo”, con-
forme disse. Ou seja, ele estava 
com aquela queimação na gar-
ganta, a qual provoca a sensação 
de que o alimento está voltando 
para a boca, sugerindo vômito.

De  acordo com o diretor da 

Policlínica Municipal Celesti-
na José Ricardo Rosa, Marcio 
Pereira da Silva, o serviço de 
endoscopia digestiva funcio-
na desde o início do governo 
Jorge Miranda e o setor está 
estruturado para atender a 20 
pessoas todas as terças-feiras, 
sempre a partir das 8h da ma-
nhã, alcançando uma média 
mensal de 80 pacientes, ou 
mais. O médico que cuida 
do procedimento, Dr. Brian 
França dos Santos, explica 
que os motivos que levam 
uma pessoa ao procedimento 
do exame são vários, princi-
palmente dores abdominais e 
perda de peso. 

Além disso, a azia, a fal-
ta de apetite, fezes escuras, 
vômito com sangue, dificul-

dade ou dor para ingerir ali-
mentos, podem ser sinais de 
alerta para que a pessoa pro-
cure o médico e se submeta 
ao exame.   O médico explica 
ainda que o refluxo aconte-
ce quando o ácido produzido 
no estômago sobe para a região 
do esôfago, causando inflama-
ção e gerando queimação, além 
de provocar aquela sensação de 
vômito, como se o alimento esti-
vesse voltando para a boca. Essa 
situação costuma ocorrer na al-
tura do peito, momentos após a 
ingestão de alimentos. 

Para se submeter ao exame, 
o médico recomenda o jejum 
absoluto de 12 horas para ali-
mentos sólidos e líquidos na 
véspera do exame. Além disso, 
faz parte da recomendação mé-

Secretaria de Saúde de Mesquita 
realiza endoscopia digestiva  

Exame de endoscopia feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita

Fotos: Michael Alves/PMM

dica chegar 15 minutos antes 
da hora marcada para a endos-
copia e levar acompanhante e 
uma toalhinha.

 E caso faça uso de medica-
ção, levar para fazer uso após o 

procedimento. A Policlínica fun-
ciona na Avenida União, 676, no 
bairro Santa Terezinha, em fren-
te à Clínica da Família São José, 
onde funcionava o hospital do 
mesmo nome.    
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m menino 
de 14 anos 
morreu neste 
domingo (2) 
depois de ter 
sido balea-
do na cabeça 
na noite de 
q u a r t a - f e i ra 

(29), em Vila Kosmos, na Zona 
Norte do Rio. O jovem voltava 
da festa de aniversário da pri-
ma de 2 anos. Ainda não está 
clara a circunstância na qual 
João Vitor Moreira dos Santos 
foi atingido.

Em nota, a PM informou 
que não havia operação no 
momento em que o adoles-
cente foi baleado e que a 
equipe do 41º BPM (Irajá) 
foi acionada para uma ocor-
rência no Hospital Getúlio 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
Vargas, na Penha, para verifi-
car a entrada de uma pessoa 
com ferimento provocado 
por projétil de arma de fogo.

No hospital, os policiais fo-
ram informados que o adoles-
cente estava com o avô e a tia e 
foi ferido na Avenida Vicente de 
Carvalho, no bairro Vila Kosmos.

Ainda não há informa-
ções sobre o velório e o en-
terro do jovem.

De acordo com a platafor-
ma Fogo Cruzado, só este ano, 
cinco adolescentes morreram 
vítimas de bala perdida no Rio 
e na Região Metropolitana. 
Desses cinco, dois acabaram 
morrendo.

Outra vítima
No dia 10 de janeiro, 

Anna C arolina de S ouza 

Neves,  de 8 anos,  morreu 
depois  de levar  um tiro na 
cabeça no sofá de casa no 
bairro Parque Esperança, 

em B elford Roxo,  B aixada 
Fluminense.

A família informou à polícia 
que disparos foram ouvidos 

pouco antes de a menina ser 
atingida. Segundo a PM, não 
havia operação na região em 
que Anna Carolina foi baleada.

Morre adolescente de 
14 anos baleado em 
Vila Kosmos

 Fotos: Divulgação

Morre o adolescente atingido por bala perdida em Vila Cosmos

Morreu neste domingo (2) 
Maria Janaína dos Santos Lo-
pes, que foi atropelada en-
quanto atravessava a Estrada 
da Barra da Tijuca com os dois 
filhos no dia 25. Ela é a segunda 
vítima do acidente, que matou 
também sua filha, Maria Luiza, 
de um ano. O motorista respon-
sável pelo atropelamento tinha 
bebido e foi preso.

Maria Janaína dos Santos 
Lopes tinha 32 anos e sofreu 
traumatismo craniano. Ela 
ficou internada no Hospital 
Estadual Getúlio Vargas, na 
Zona Norte do Rio, mas não 
resistiu. Seu filho mais velho, 
de sete anos, quebrou o braço, 
mas está fora de perigo.

A bebê Maria Luiza foi en-
terrada na quarta-feira (29), 
no cemitério do Caju, na Zona 
Oeste do Rio.

Motorista foi preso
O motorista, Danilo Marques 

Santos, de 28 anos, foi preso 
em flagrante por lesão corporal 
culposa qualificada e homicídio 
culposo. No registro de ocorrên-
cia na delegacia consta que ele 
bebeu antes de dirigir, segundo 

relato do carona Luiz Henrique 
Ferreira dos Santos.

Momentos antes do aciden-
te, a irmã de Maria Janaína 
atravessou a rua no mesmo 
ponto. "Eu atravessei primeiro, 
na frente. Eu nem sabia que a 
minha irmã estava atravessan-
do junto comigo. Aí veio o car-
ro. Só ouvi o 'pac'. Nessa hora, 
não estava passando carro ne-
nhum. Esse carro veio numa 
velocidade tão grande", disse.

Moradores do Itanhangá afir-
mam que acidentes ocorrem 
com frequência na região.

"Já houve outros atropela-
mentos de moto, de carro pegar 
moto e matar pessoas. Já mor-
reu e não foi uma pessoa, várias 
pessoas morreram aqui. Criança 
já morreu aqui. Então é perigo-
so, esse sinal está perigoso. Tem 
que ser trocado, tem que ser ar-
rumado”, disse Miralva Martins, 
moradora da região.

Idoso de 74 anos é preso no aeroporto do 
Galeão, no RJ, com 3 quilos de cocaína

Morre mãe atropelada com os filhos no Itanhangá, no Rio
Um idoso de 74 anos foi preso 

em flagrante, nesta segunda-feira 
(3), no aeroporto do Galeão por 
tráfico internacional de drogas.

Armênio, o homem carregava 

3,365 quilos de cocaína. A droga 
estava escondida na bagagem e 
seria levada para Dubai.

A prisão foi feita pela Polícia 
Federal.

A bebê Maria Luiza, de um ano, e a mãe Janaína dos Santos Lopes, de 32 morreram em consequência do atropelamento

Foto: Reprodução/ TV Globo

PF apreende mais de 3 quilos de cocaína no Rio, rumo a Dubai

Foto: Divulgação



POLÍTICA

IN
FO

Terça-Feira 04 de Fevereiro de 2020

6 SERVIÇOS

ara quem 
está em 
busca de 
uma opor-
t u n i d a d e 
de empre-
go ou vol-
tar ao mer-
cado de 
t r a b a l h o , 
há vagas 

abertas no Rio e no interior 
do estado. São mais 600 de 
chances para se candidatar. 

Nesta semana, a Atento, 
por exemplo, oferece cerca 
de 500 vagas de emprego 
na capital carioca. Todas as 
chances são para atuar como 
operador de atendimento na 
empresa. Para ocupar o car-
go, a empresa não exige ex-
periência anterior. É necessá-
rio Ensino Médio completo. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

P
É possível se candidatar 

até hoje. O interessado deve 
enviar e-mail para recruta-
mento@atento.com.br, com 
currículo, nome, cidade, te-
lefone e DDD. Também dá 
para se inscrever pelas redes 
sociais da Atento: Facebook 
(http://www.facebook.com/
atentovagas/) e Telegram (@
AtentoRecrutamentoBot). 

A rede Outback está com 
100 vagas no São Gonçalo 
Shopping, para as equipes do 
salão e da cozinha. As opor-
tunidades são para os perío-
dos diurno e noturno e não 
exigem experiência prévia. 

Os candidatos podem ser 
homens ou mulheres com mais 
de 18 anos de idade, preferen-
cialmente estudantes (pesso-
as com ensino médio/técnico 
completo) que tenham dispo-

nibilidade de horário, inclusive 
para finais de semana e feriados.

Para participar do proces-
so, os interessados podem se 
cadastrar em http://jobs.ke-
noby.com/outback. As outras 
fases do processo acontecem 
nas próximas semanas.

OUTRAS EMPRESAS
Já  a  D o m i n o's  e s t á  c o m 

1 7  v a g a s  a b e r t a s  p a ra 
C a m p o s  d o s  G oy t a c a ze s , 
p a ra  o s  c a rgo s  d e  ge re n -
te  p l e n o,  ge re nte  t ra i n e e , 
o p e ra d o r  e  e s p e c i a l i s t a . 
O s  n íve i s  d e  e s c o l a r i d a d e 

v ã o  d o  Fu n d a m e nt a l  até  o 
E n s i n o  S u p e r i o r. 

Os interessados podem enviar 
currículo para o e-mail selecao.
lojas@dominos.com.br, com o 
nome da vaga de interesse no 
título, onde receberão mais deta-
lhes sobre o processo de seleção.

Empresas estão com 
600 vagas de emprego

Foto:Divulgação

Além das vagas na Baixada Fluminense, o restaurante Outback está com oportunidades para outras unidades no Rio de Janeiro 

 A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Fundec – 
Fundação de Apoio à Escola 
Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Po-
líticas Sociais, iniciou ontem 
o período de novas matrícu-
las para 107 cursos, distribu-
ídos pelos 26 centros de en-
sino da fundação presentes 
em todo o município. As ins-
crições vão até o dia 12/02. 
Ao todo, são oferecidas 9.510 
vagas para candidatos a par-
tir dos 10 anos de idade. Os 
cursos têm duração de seis 
meses a um ano, são certifi-
cados e gratuitos. A Fundec 
oferece ainda o material uti-
lizado nas aulas.

Desta vez, a Fundação 
está lançando mais cinco 
novos cursos: Preparató-
rios para Escolas de Ensino 
Médio (PEM), Preparató-
rio Militar para Sargentos 
do Quadro Geral e Aviação 
- Exército e Aeronáutica 
(PMEsSa - PMEEAr), Prepa-
ratório para Polícia Civil (In-

vestigador e Técnico em Ne-
cropsia) e Preparatório para 
PMERJ e CBMERJ.

Neste edital, os destaques 
são as turmas nas áreas de be-
leza, com especializações em 
manicure, cabeleireiro, barbei-
ro e design de sobrancelhas. 
Outras áreas com bastante 
procura são para os cursos in-
dustriais, preparatórios e de 
música. A relação completa de 

cursos e unidades está dispo-
nível no site da Fundação.

Os interessados devem fa-
zer as inscrições através do 
endereço eletrônico www.
fundec.rj.gov.br/edital.php e, 
caso não tenham acesso à in-
ternet, poderão dirigir-se aos 
centros de ensino nos quais 
desejam estudar, apresen-
tando os originais da carteira 
de identidade e do CPF.

 Unidades da Faetec de Itaperuna, Miracema e Bom Jesus 
de Itabapoana recebem doação para desabrigados das 
chuvas do Norte e Noroeste do Estado

Fundec abre inscrições para quase 
10 mil vagas em cursos gratuitos

 O mutirão em solidariedade 
às pessoas atingidas pelas fortes 
chuvas que caem no Norte e No-
roeste do Rio de Janeiro continua 
entre as unidades da Fundação 
de Apoio à Escola Técnica (Fae-
tec), órgão vinculado à Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. As escolas na região 
estão sendo pontos focais de 
apoio aos desabrigados e de rece-
bimento de doações.

As unidades da Faetec em 
Miracema, São José de Ubá, Ita-
ocara, Itaperuna, Laje do Muriaé 
e São José do Itabapoana estão 
abertas todos os dias, entre 9h e 
17h, para recolher produtos de hi-
giene pessoal e de limpeza, água, 
descartáveis, colchões e alimen-
tos não perecíveis.

Na Faetec de Laje do Muriaé, 
quatro famílias estão sendo abri-
gadas em suas instalações. Já a 
Faeterj de Bom Jesus de Itabapo-
ana está guardando os mobiliá-
rios de moradores desalojados, 
como camas, armários, estantes, 
geladeiras e fogões.

A unidade de Itaperuna já 
recebeu os mais diversos tipos 
de doações: produtos de hi-

giene pessoal, roupas de bebê, 
crianças e de adultos, além de 
roupa de cama. Foram recolhi-
dos ainda produtos de limpe-
za, papel higiênico e calçados. 
Todo o material recebido foi en-
caminhado para a Defesa Civil 
do município para distribuição 
entre a população afetada pelas 
chuvas. Em Miracema, roupas 
estão entre os itens mais doa-
ções até o momento.  

As unidades que estarão aber-
tas, para receber desabrigados e 
doações são:

Faetec Itaocara - Rua Armindo 
Coelho de Ornelas S/N - Cidade 
Nova

Faetec Itaperuna (apenas doa-
ções) - Rua Aloísio Dias Moreira nº 
320 - Presidente Costa e  Silva

Faetec Laje Do Muriaé - Rua Fer-
reira Cesar nº 216 – Centro

Faetec Miracema - Avenida 
Deputado Luiz Fernando Li-
nhares nº 454

Faetec São José De Ubá - Rua 
Hemergardo Ramos Vieira nº 125 
– Centro

Faetec Bom Jesus de Itabapo-
ana - R. Aristides Figueiredo, 147 
- Centro, Bom Jesus do Itabapoana

Desta vez, a Fundação está lançando mais cinco novos cursos

Foto: Divulgação



Show

esta terça-feira, 
o grupo Imagi-
nasamba faz a 
festa com seus 
convidados no 
Rei do Bacalhau 
(Rodovia Wa-
shington Luiz, 
2.154 – Duque 
de Caxias), a 

partir das 22h. Os cantores Chini-
nha e Binho Simões sobem ao pal-
co junto com o quinteto, que pro-
mete muito pagode romântico. Já 
a animação dos intervalos fica por 
conta dos DJs Lesco e Caverna.

O Imaginasamba apresen-
ta algumas canções do seu 
novo DVD 'Antes e Depois'. 
Com uma trajetória brilhan-
te ao longo de mais de uma 
década, Juninho (voz); Gné 
(pandeiro e vocal); Japona 
(tantan/vocal); Marquinhos 
(percussão); e Leandrinho 
(teclado/vocal) prometem 
deixar os fãs extasiados.

Até meia noite mulheres não 
pagam e homens desembolsam 
R$ 20. Informações e reservas 
pelo telefone (21) 2771-2323. A 
classificação é 18 anos.

Imaginasamba e convidados 
no Rei do Bacalhau

N
 folião que optar pelo Arpoador

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

O Imaginasamba apresenta apresenta algumas canções do seu novo DVD 'Antes e Depois'

 Emerge a beleza. Emerge a de-
licadeza. Da tristeza dessa cidade 
submersa do Rio de Janeiro, inun-
dada por Paulinho da Viola em 1973 

- e mergulhada por Chico 20 anos 
depois - é pelas mãos e pela voz de 
Zé Renato que a beleza e a delica-
deza emergem. Um capixaba que 

já fez dessa cidade submersa seu 
lugar, de tanto que se fundiu a ela. 
Zé Renato se apresenta no próximo 
dia 08, no Teatro Rival Refit.

 Zé Renato canta Paulinho da Viola no Rival O  novo trabalho de Zé Rena-
to, produzido pelo próprio Zé em 
parceria com os irmãos Tostão e 
Lula Queiroga, expõe uma linha-
gem, uma genealogia, uma no-
breza da leveza, que compreen-

de a tristeza e a desilusão, mas é 
sempre capaz de lapidar a beleza 
e a delicadeza, outrora naufraga-
das nas próprias feridas, mas que 
Paulinho e Zé Renato são capa-
zes de fazer emergir.
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Glédson Avaí rosto vermelho após chute de Bruno Silva

lédson se ma-
nifestou sobre 
a confusão no 
clássico entre 
Figueirense 
e Avaí, neste 
domingo, em 
que um tor-
cedor invadiu 

o gramado para tentar agredir Bruno 
Silva, no banco de reservas. Antes 
que algo pior pudesse acontecer, o 
goleiro conteve o torcedor com um 
ippon, golpe tradicional no judô, 
mas acabou levando um chute do 
próprio companheiro.

O volante do Avaí teria feito ges-
tos com a mão indicando o placar 
do jogo naquele momento (2 a 0 
para o Leão da Ilha). Com o torce-
dor no chão, Silva tentou dar um 
chute no invasor, mas acertou o 
rosto de Glédson.

Bom dia pessoal, aqui é o Gled-
son. Estou aqui para me posicio-
nar sobre o ato ocorrido no final 
do jogo entre Figueirense e Avaí. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConfusão
Com rosto vermelho após chute de 
Bruno Silva, Glédson explica golpe 
em torcedor: "Objetivo era contê-lo"

Craque do Beach Soccer 
comemora aniversário 
na Praia do Leme

G
Dizer que meu objetivo maior em 
relação ao torcedor só foi contê-lo 
e muito menos agredi-lo, só conter 
meus companheiros e muito me-
nos agredi-lo. O objetivo maior era 
contê-lo e imobilizar ele para que 
não houvesse agressão de ambas 
as partes. Quero agradecer o pes-
soal que recebi inúmeras mensa-
gens, muita gente preocupado 
comigo pelo chute, realmente foi 
um chute muito forte, meu ros-
to está vermelho, meu pescoço 
com um pouco de torcicolo, mas 
graças a Deus estou bem, meus 
companheiros também. E o tor-
cedor também. Que tenhamos 
mais paz no coração, que evitem 
a violência. As pessoas que vão ao 
estádio vão ali para vibrar e torcer, 
mas que evitem qualquer ato de 
violência. Meu objetivo era conter 
e não agredir e muito menos que 
alguém fosse agredido. Obrigado 
pelo carinho. Que possamos se-
guir em frente e que nada de ruim 
aconteça. Um grande abraço e que 

Nesta quarta-feira acontece 
a 3ª edição do aniversário do 
maior artilheiro da seleção bra-
sileira de Beach Soccer com 336 
gols, o craque Neném.

A comemoração será na Praia 
do Leme e vai contar com muito 
futebol, música boa e uma resenha 
de qualidade com grandes nomes 
do futebol de areia e dos gramados. 

A escalação conta com Edmun-
do, Aldair, Tita, Athirson, Sorato, 
Carlos Alberto, Paulo Nunes, Dou-
glas Silva, Jorginho, Reinaldo, Mc 
Estudante, Djalminha, Jr. Capace-
te, Ronaldo Angelim, Lê, Beto, Lira, 
Claudio Adão, Paulo Sérgio, Jair 
Ventura e Roger Flores.

Deus abençoe todos vocês - disse 
via Instagram.

Jogadores e comissão técnica 
do Avaí pediram o término ante-
cipado da partida, mas após um 
parecer da Polícia Militar, o árbitro 

Bráulio da Silva Machado reiniciou 
o jogo que terminou com vitória do 
Avaí por 2 a 0. O Figueirense deve 
ser denunciado no TJD-SC e corre o 
risco de levar multa e perder até 10 
mandos de campo.

 


